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สารจากประธานคณะกรรมการ 
 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น  

         บริษัท ซงัโกะ ไดคาซตงิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

ตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่านมานัน บริษัทได้รับ

ผลกระทบอันเนืองมาจากภาวะเศรษฐกิจโลก ปัญหาด้าน

การเมือง และปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างมาก ทํา

ให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามทีบริษัทได้มุ่งหวังไว้ แต่อย่างไร

ก็ตามในปี 2560 นี นับเป็นสัญญานทีดีทีบริษัทสามารถทําให้ 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานนันกลับขึนมามีกําไรอีกครัง ซึง

ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการปรับปรุงนโยบายและ

กลยุทธ์เพือให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ พร้อมทังยังต้องควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ตรงตาม

มาตรฐานสากลอย่างเข้มงวด  ภายใต้การกํากบัดแูลและการควบคมุภายในทีดี รวมถึงการพฒันาศกัยภาพ

ทางธุรกิจของบริษัทให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย มีการเติบโตอย่างยังยืน เพือประโยชน์ต่อ

ผู้ เกียวข้องทกุฝ่ายอย่างเต็มกําลงัความสามารถ 

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน  ลูกค้า สถาบันการเงินต่างๆผู้บริหาร 

พนกังาน และผู้ เกียวข้องทกุฝ่าย ทีให้การสนบัสนนุและไว้วางใจในการดําเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา 

ทงันีบริษัทพร้อมทีจะพฒันาขีดความสามารถอยา่งตอ่เนือง เพือให้สามารถแข่งขนัในโลกการค้ายคุปัจจบุนั

ได้อยา่งมนัคงและยงัยืน 

 

 

 

 

 

 

นายมาซามิ คัตซูโมโต 

         ประธานคณะกรรมการ 
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สารจากประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 
 

 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

            บริษัท ซงัโกะ ไดคาซตงิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

 

ในปี  2560 ทีผ่ านมาภาพ รวมของเศรษฐกิจโลก และ

ภายในประเทศ รวมทงัอตุสาหกรรมยานยนต์ ยงัอยูใ่นสถานะทรงตวั

บริษัทจึงได้พยายามเพิมช่องทางการตลาด โดยการหาตลาด

ตา่งประเทศมากขึน  สําหรับในปี 2560 นนัรายได้รวมเพิมสูงขึนจาก

ปี 2559 ประมาณ 7% ซึงมีรายได้รวมทีเพิมขึนทังส่วนยอดขาย

ตา่งประเทศและในประเทศ ทําให้ทงัปีบริษัทสามารถกลบัมามีกําไร

ได้  และคาดว่าในปี 2561 ยอดขายรวมก็จะเพิมขนึเรือยๆ  รวมทงับริษัทยงัคงรักษาคณุภาพของสินค้าตาม

ระบบมาตรฐานสากลไว้ได้อย่างดีเยียม ปัจจุบนันีบริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001 , ISO/TS16949 , ISO 

14001 , TIS/OHSAS 18001 รวมทังยังได้รับ ISO50001 ในปี 2561 นีด้วย ซึงทําให้ลูกค้าพึงพอใจใน

สินค้าและเพมิคําสงัซืออยา่งตอ่เนือง 

สําหรับเรืองการลงทุนของปี 2561 นนั บริษัทมีแผนลงทุนซือเครืองจักรและปรับปรุงพืนทีภายใน

โรงงาน  เพือรองรับความต้องการของลกูค้าทีเพิมขนึ และนํานวตักรรมใหม่ๆมาใช้ในกระบวนการผลิตเพือ

เพิมประสิทธิภาพการทํางานให้ดียิงขึน  และยงัเป็นการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนลงได้ส่วนหนึง ซึงจะทํา

ให้ผลประกอบการของบริษัทดีขนึได้ 

ในฐานะฝ่ายบริหารกระผมได้ตระหนกัถึงภาวะความรับผิดชอบทีมีต่อผู้มีส่วนเกียวข้องทุกๆท่าน 

กระผมจึงขอมุ่งมนั ทํางานอย่างเต็มความสามารถ ซือสตัย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และขอขอบคณุทีให้การ

สนบัสนนุบริษัทเป็นอยา่งดี 

 

 

 

  

นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล 

                     ประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 
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นายมาซามิ คัตซูโมโต 

ประธานคณะกรรมการ 
 

 

อายุ 69 ปี 

วันทไีด้รับแต่งตัง 27 เมษายน 2560 

สัดส่วนการถือหุ้น 7.57% (22,632,800 หุ้น) 

การศึกษา 

2510 : High School attached to the Faculty of Education, The University of Tokyo  

2514 : Mechanical Engineering, College of Science and Technology Nihon University 

การอบรม IOD 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 83/2553 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีทผ่ีานมา 

2559 - ปัจจบุนั    ประธานคณะกรรมการ 

                          บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) 

2539 – 2559      ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร    

                          บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 

บริษัทอืนๆ             - 

 

 

 

นายนาโอะฮิโร  ฮามาดา 

กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

อายุ 76 ปี 

วันทไีด้รับแต่งตัง 27 เมษายน 2560 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.98% (2,916,000 หุ้น) 

การศึกษา 

2502 : Commerce Course, Shiwko Sensor High School 

2506 : English Course, Pal more Institution 

การอบรม IOD 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 83/2553 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีทผ่ีานมา 

2558 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท   TIP Metel Industries Ltd. 

2555 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท   Shinyama (Thailand) Co.,Ltd. 

2555 – 2558     กรรมการผู้จดัการและกรรมการบริษัท  Excel Metal Forging Co., Ltd. 

2550 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท     บมจ. ซงัโกะ ไดคาซตงิ (ประเทศไทย) 

2543 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการและกรรมการบริษัท  Thai Industrial Parts Ltd. 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 

บริษัทอืนๆ            3 บริษัท 
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นายรัฐวัฒน์  ศุขสายชล 

กรรมการ 
 

อายุ 60 ปี 

วันทไีด้รับแต่งตัง 28 เมษายน 2558 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.67% (2,012,576หุ้น) 

การศึกษา 

2522 : นิติศาสตร์บณัฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม IOD 

-หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)77/2552 

-หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) 6/2552 

-หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 128/2553 

-หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 13/2554 

-หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 15/2555 

-หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance committee (RNG) 3/2555 

การอบรม อืนๆ 

-หลกัสตูร Strategy CFO in Capital Markets Program 2558  

- กําลงัศกึษาหลกัสตูรวิทยาการ การจดัการสําหรับนกับริหารระดบัสงู (วบส.) รุ่นที 1 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีทผ่ีานมา 

2559 - ปัจจบุนั   กรรมการและประธานเจ้าหน้าทบีริหาร        

                          บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) 

2544 – 2559      กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 

                          บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 

บริษัทอืนๆ             - 

นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย 

กรรมการ 
  

อายุ 64 ปี 

วันทไีด้รับแต่งตัง 28 เมษายน 2559  

สัดส่วนการถือหุ้น 0.00%  

การศึกษา 

2520 :  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

การอบรม IOD 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)121/2558 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีทผ่ีานมา 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท                      

                         บมจ. ซงัโกะ  ไดคาซตงิ (ประเทศไทย) 

2546 – 2557     ผู้จดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ   หจก.สมศกัดิ กรุ๊ป 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 

บริษัทอืนๆ             - 
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นายยุทธนา แต่ปางทอง 

กรรมการ 
  

อาย ุ45 ปี 

วันทไีด้รับแต่งตงั 28 เมษายน  2559 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.00%  

การศกึษา 

2542 : ปริญญาตรีสาขาวิชาการบญัชี มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

การอบรม IOD 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)120/2558 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีทผ่ีานมา 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท    บจก.105 โซล่า เพาเวอร์      

2558 - ปัจจุบนั กรรมการผู้จดัการและกรรมการบริษัท บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชนั คอร์ปอเรชนั 

2557- ปัจจุบนั   กรรมการบริษัท    บมจ. ซงัโกะ ไดคาซตงิ (ประเทศไทย) 

2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท    บจก.เอซีซ ีอีเลคทริค  

2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท    บจก. เอซีซี แลนด์มาร์ค  

2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท     บจก. เอซซีี กรีน เอนเนอร์จี 

2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท     บจก. ดบับลิว. โซลา 

2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท     บจก. บางปะกง โซล่า เพาเวอร์     

2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท     บจก. ซ.ีอี.ไอ. (เชียงใหม่)  

2537 - 2557     ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน   บมจ. จบูิลลี เอ็นเตอร์ไพรส์  

2556 - 2556      กรรมการตรวจสอบ บจก. อตุสาหกรรม อีเล็กโทนิคส์ จํากดั         

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท 

บริษัทอืนๆ            7 บริษัท 

นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์ 

กรรมการอสิระ/ 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

อาย ุ62 ปี 

วันทไีด้รับแต่งตงั 27 เมษายน 2560 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.00%  

การศกึษา 

2521: ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2522 : ประกาศนียบตัรชนัสูงทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม IOD 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 80/2552 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีทผ่ีานมา 

2552 - ปัจจุบนั         กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซงัโกะ ไดคาซตงิ (ประเทศไทย) 

2550 – ปัจจบุนั         ทีปรึกษาด้านบญัชี      บจก. เอสซี ซสิเต็ม เน็ตเวิร์ค  

2550 – ปัจจบุนั         ทีปรึกษาด้านบญัชี      บจก. ไอซนิ  คลทัช์ดสิค์  

2550 – มีนาคม 2560  ทีปรึกษาด้านบญัชี     บจก.พีเอ็มซ ีแมนเนจเม้นท์ แอนด์    คอนซลัแตนท์ 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 

บริษัทอืนๆ            - 
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นายนิพันธ์ ตงัพิรุฬห์ธรรม 

กรรมการอสิระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 
 

อาย ุ57 ปี 

วันทไีด้รับแต่งตงั 28 เมษายน 2559 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.00%  

การศกึษา 

2522: นิติศาสตร์บณัฑติ กฎหมาย  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม IOD 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 80/2552 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีทผ่ีานมา 

2552 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระและกรรมกาตรวจสอบ บมจ. ซงัโกะ ไดคาซตงิ (ประเทศไทย) 

2543 - ปัจจุบนั    กรรมการผู้จดัการ       บจก. มาสเตอร์โกลฟ อินดสัตรี  

2536 - ปัจจุบนั    กรรมการผู้จดัการ       บจก. โรส แอนด์กรีน  

2543 - ปัจจุบนั    กรรมการผู้จดัการ       บจก. ซุปเปอร์โกลฟ อินดสัทรี 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 

บริษัทอืนๆ            - 

 

นายสันติ เนียมนิล 

กรรมการอสิระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 
 

อาย ุ49 ปี 

วันทไีด้รับแต่งตงั 28 เมษายน 2558 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.00%  

การศกึษา 

2536 : นิติศาสตร์บณัฑติ กฎหมาย     มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

การอบรม IOD 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 80/2552 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีทผ่ีานมา 

2552 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและกรรมกาตรวจสอบ บมจ. ซงัโกะ ไดคาซตงิ (ประเทศไทย) 

2559 – ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ผลธญัญะ 

2545 – 2558      กรรมการ   บจ. ยเูซน็ต์แอร์ แอนด์ ซ ีเซอร์วสิ แมนเนจเม้นท์(ประเทศไทย) 

2546 – 2558      กรรมการผู้จดัการ   บจ. เอนก แอดโวเคท 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท 

บริษัทอืนๆ            - 
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4.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
 

4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร 
 

 บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เริมก่อตงัเมอื เดือน มกราคม 2539 และเริมดําเนินการ

ผลิต เดือน เมษายน 2540 โดยดําเนินการผลิต ชินสว่นยานยนต์ ชินสว่นเครืองใช้ไฟฟ้าและอืนๆ โดยกระบวนการฉีดหลอ่

ขึนรูปแรงดนัสงู (HPDC) โดยใช้แมพิ่มพ์ จากวตัถดิุบอลมิูเนียม และสงักะสี  

 

วิสัยทศัน์ 

บริษัท Sanko มุ่ งมันสู่ ความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรม Diecasting ให้เป็นที

ยอมรับในระดับสากล รวมทังร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ในทุกด้าน จนสามารถสร้าง

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครืองหมายการค้าของบริษัทให้เป็นทียอมรับในด้านคุณภาพและ

บริการจากลูกค้าอย่างยงัยืน 

 
 

พันธกจิ 

• สร้างความเป็นเลิศในทุกๆด้าน 

• นําเทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมใหม่มาใช้ในเรืองการออกแบบ การ

พัฒนากระบวนการผลิต 

• นําศักยภาพและความสามารถของพนักงานในองค์กรร่วมสร้าง

เครืองหมายการค้าให้ได้ภายในปี 2562 
 

ค่านิยมองค์กร 

• การคิดเชิงนวัตกรรม 

• การทาํงานเชิงรุก 

• ความมุ่งมันสู่ความสาํเร็จ 

• มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ 
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กลยทุธ์ระดบับริษัท (Corporate Strategy) 

 แบบเน้นการเติบโตGrowth Strategy เป็นการดําเนินธุรกิจให้ธุรกิจเติบโตด้วยวิธี ขยายฐานลกูค้าทงัในประเทศ

และตา่งประเทศ เพือลดความเสียงด้านปัจจยัเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึงเป็นการเพิมความต้องการของลกูค้าในกลุม่ที

กว้างขนึ ประกอบกบัการขยายฐานลกูค้าภายในประเทศสูก่ลุม่ลกูค้าในธุรกิจอนืนอกเหนือจากอตุสาหกรรมยานยนต์ โดย

เน้นกลุม่ลกูค้าทีใช้วิธีการผลติทีบริษัทมีความชํานาญในการให้บริการ 

       กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) และกลยทุธิระดบัหน้าท ี(Functional Strategy) 

  
 

• ด้านคณุภาพ บริษัทสามารถผลิตชินสว่นได้ตามมาตรฐานคณุภาพทีผู้ผลิตชินสว่นลําดบัที 1 หรือ

ผู้ผลิตยานยนต์ยอมรับ อีกทงั บริษัทยงัได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ 

ISO/TS 16949:2009 เพอืสร้างการยอมรับและสร้างความเชือมนัให้แก่ลกูค้าในระยะยาว 

• ด้านความรู้และเทคโนโลยี บริษัทมีความเชียวชาญในการออกแบบแม่พิมพ์ ซึงเป็น Know-How  

ทีได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น  อีกทังยังมีการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนือง เพือให้

บริษัทสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการทีลกูค้ายอมรับ 

-  บริษัทมีแผนพฒันาสินค้าตวัใหม่เพือเพิมยอดขายและผลตอบแทนทีดีขึนกวา่เดิม รวมทงั

เพอืกระจายความเสยีงจากการพงึพงิลกูค้ารายเดิม-สนิค้าแบบเดิม 

-  บริษัทมีนโยบายพฒันาให้เป็นองค์กรแหง่นวตักรรม โดยการนําเทคโนโลยีหุน่ยนต์เข้ามาใช้ 

ในการบวนการผลิตเพือเพิมประสิทธิภาพการทํางานให้ดียงิขนึ 

• ด้านต้นทุนและกําไร  บริษัทเน้นความเข็มงวดในการบริหารต้นทุนและกําไรเป็นสําคญั โดยนํา

ระบบ Budget control เข้ามาใช้ควบคมุการดําเนินงานในทกุแผนกเพือให้มีประสิทธิภาพในการ

บริหารต้นทนุและกําไรทีดีเทียบเทา่สากล 

 

• ด้านการผลิต การออกแบบสายการผลิตให้สามารถปรับเปลียนชินงานทีผลิตได้อย่างรวดเร็ว      

ไม่ยุ่งยาก ทําให้บริษัทสามารถผลิตชินงานรองรับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายอุตสาหกรรม            

ซงึสะท้อนถึงการเติบโตอยา่งตอ่เนอืงของรายได้ของบริษัท 
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• ด้านการตลาด ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เพือลดความเสียงด้านปัจจัยเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ ซึงเป็นการเพิมความต้องการของลกูค้าในกลุ่มทีกว้างขึน ประกอบกับการขยาย

ฐานลกูค้าภายในประเทศสู่กลุ่มลกูค้าในธุรกิจอืนนอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเน้น

กลุม่ลกูค้าทีใช้วิธีการผลติทีบริษัทมีความชํานาญในการให้บริการ 

• ด้านผลิตภณัฑ์ เพิมสายการผลิต โดยเพิมผลิตภัณฑ์โดยวิธีการหลอ่แบบใหม่ คือการหล่อแบบ 

G rav ity  และ การห ล่อ โล ห ะแบ บ  SAND CASTING , LOST WAX CASTING. เพื อค วาม

หลากหลายของผลิตภัณฑ์ และลดข้อจํากัดในการผลิต เพือสามารถตอบโจทย์ความต้องการ     

ของลกูค้าได้อย่างหลากหลายมากขึน การเพิมเครืองจักรในกระบวนการผลิต ซงึบริษัทมีความ

เชียวชาญในการผลิตนนั จึงเป็นการสร้างความครบวงจรในการให้บริการแก่ลกูค้า 

 

4.2 การเปลียนแปลงและพัฒนาการทสีาํคัญ 

ปี 2539 

มกราคม : จดทะเบียนก่อตงับริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 11.50 

ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 115,000 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชําระ

เต็มมูลค่า โดยมีกลุ่มผู้ ถือหุ้ นหลกัคือ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง อินดัสตรี จํากัด (ประเทศ

ญีปุ่ น) บริษัท เอสบีซีเอส จํากดั และบริษัท วฒันาอินเตอร์เทรด จํากดั 

ตลุาคม : เพิมทุนจดทะเบียนและชําระแล้วเป็น 88 ล้านบาทจากผู้ ถือหุ้นเดิมและกองทุนเจเอไอซี 

นิปปอน เอเชีย 2 และกองทนุ เซาท์-อสี เอเชีย ไพรเวท อีควิตี (จีบีอาร์) 

ปี 2547 

เมษายน : นายมาซามิ คตัซูโมโตได้ทําการซือหุ้นของบริษัทจํานวน 244,895 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.83 

ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทงัหมดของบริษัท ณ ขณะนนั จากบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง 

อินดสัตรี จํากดั (ประเทศญีปุ่ น)  

ปี 2548 

มิถนุายน : บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง อินดัสตรี จํากัด (ประเทศญีปุ่ น)ได้ทําการจําหน่ายหุ้นของบริษัท

ทงัหมด 235,101 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 26.72 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วทังหมดของ

บริษัท ณ ขณะนนั ให้แก่บริษัท อะซเึทค จํากดั นอกจากนี กองทนุเจเอไอซี นิปปอน เอเชีย 2 

และกองทนุ เซาท์-อสี เอเชีย ไพรเวท อีควิตี (จีบีอาร์) ได้จําหน่ายหุ้นทงัหมดจํานวน 400,000 

หุ้น และนายมาซามิ คตัซูโมโตได้จําหนา่ยหุ้นจํานวน 54,017 หุ้น รวมกนัทงัสนิ 454,017 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 61.38 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทงัหมดของบริษัท ณ ขณะนนั ให้แก่ 

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั และบริษัท จฑุาวรรณ จํากดั 

 

ปี 2549 

เมษายน : ได้รับใบรับรองระบบการบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบนั UKAS 

ประเทศองักฤษ โดยบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ ให้

การรับรอง 
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 : ได้รับใบรับรองระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2002 จากสถาบนั IATF 

โดยบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ให้การรับรอง 

ปี  

มีนาคม : บริษัท อะซเึทค จํากดั ได้จําหน่ายหุ้นทงัหมดจํานวน 235,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.72 ของ

ทุนจดทะเบียนและชําระแล้วทงัหมดของบริษัท ณ ขณะนนั ให้แก่บริษัท ไทยอินดัสเตรียล 

พาร์ท จํากดั 

เมษายน : บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากัด (“TIP”) ได้จําหน่ายหุ้นทีรับโอนมาจากบริษัท อะซึเทค 

จํากดัจํานวน 235,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.72 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วทงัหมด

ของบริษัท ณ ขณะนนั ให้กบัผู้บริหารของกลุม่ปินทองและผู้ถือหุ้นรายยอ่ย 

กรกฎาคม : บริษัท จุฑาวรรณ จํากดั ได้จําหน่ายหุ้นทงัหมดจํานวน 228,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.02 

ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วทงัหมดของบริษัท ณ ขณะนนั ให้แก่บริษัท เจทีดับบลิว    

แอ๊ซเซท จํากดั 

 : ได้รับใบรับรองระบบการจัดการสิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากสถาบัน 

UKAS ประเทศองักฤษ โดยบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็น

ผู้ให้การรับรอง 

ตลุาคม : บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จํากดัได้เข้าร่วมทนุในบริษัทโดยการซือหุ้นจากกลุม่ปินทอง จํานวน 

246,000 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 27.95 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วทงัหมดของบริษัท ณ 

ขณะนนั 

ปี 2552 

เมษายน : ได้รับใบรับรองระบบการบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบนั UKAS 

ประเทศองักฤษ โดยบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ ให้

การรับรอง 

 : ได้รับใบรับรองระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 จากสถาบนั IATF 

โดยบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ให้การรับรอง 

ธนัวาคม : ทีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 2/2552 จดัขึนเมือวนัที 15 ธันวาคม 2552 ได้มีมติพิเศษให้

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และได้มีมติให้เปลยีนมลูค่าทตีราไว้ของหุ้นสามญัจากหุ้น

ละ 100 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท 

 : ได้รับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน TIS 

18001:1999 โดยบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ให้การ

รับรอง 

 : ได้รับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 

18001:2007 จากสถาบนั UKAS ประเทศองักฤษ โดยบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ 

(ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ให้การรับรอง 
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       ปี 2554 

มิถนุายน :  ทีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครังที 1/2554 จัดขึนเมือวันที 10 มิถุนายน 2554 ได้มีมติให้

เปลยีนแปลงมลูคา่หุ้นของบริษัท จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และมีมติพิเศษ

ให้บริษัทเพิมทนุจดทะเบียนเป็น 113 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 226 ล้านหุ้น 

มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50บาท  

ปี 2555 

พฤษภาคม : ทีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครังที 1/2555 จัดขึนเมือวนัที 30 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติอนุมตัิ

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทวัไปจํานวน 44 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้น

ละ 0.50 บาทต่อหุ้น และออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัท

ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทจํานวน 6 ล้านหน่วย โดยมีหุ้ นทีรองรับการใช้สิทธิ

ทงัหมด 6 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนมุตัิให้นําหุ้นสามญัของบริษัท

จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

มิถนุายน  : บริษัทได้ทําการซือทดีินพร้อมอาคารโรงงานในเขตอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบวั อําเภอ

บ้านค่าย จังหวัดระยอง ขนาดพืนที 3 ไร่ โดยมีพืนทีติดกับพืนทีโรงงานของบริษัท เพือ

ปรับปรุงและแปรสภาพเป็นพนืทคีลงัสินค้า หนว่ยงานเจาะ ขดัตกแตง่ขอบและผิวชินงาน 

ปี 2556 

พฤษภาคม : บริษัทได้มีการนําหุ้นของบริษัทเข้าซอืขายวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

กนัยายน :  บริษัทได้ทําสญัญาซือขายทีดินในเขตอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบวั อําเภอบ้านค่าย 

จงัหวดัระยองขนาดพืนที 5.1585 ไร่ โดยมีพนืทีติดกบัพนืทีโรงงานของบริษัท เพือรองรับการ

ขยายโรงงานต่อไป โดยได้จ่ายมดัจําไปแล้วบางสว่น และจะจ่ายทเีหลือทงัหมดพร้อมรับโอน

ภายในต้นปี 2557  

ปี 2557 

เมษายน : บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิซือทีดิน จาก บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

จํากัด (มหาชน) โฉนดทีดินเลขที 41107, 41741 เลขทีดิน 342, 355 หน้าสํารวจ 3990, 

4057 ตําบลหนองบวั อําเภอบ้านค่าย จงัหวดัระยอง เนือที 3 ไร่ 1 งาน 73.5 ตารางวา, 1 ไร่ 

2 งาน 89.9 ตารางวา ตามลําดบั โดยวตัถเุพอืเป็นสถานทีตงัโรงงาน ผลิตภณัฑ์อลมิูเนียมฉีด

ขึนรูป 

ปี 2558 

กรกฎาคม : ทปีระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2558 จดัขนึเมือวนัที 9 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนมุตัิการ

เพิมทนุจดทะเบียน จํานวน 37,340,812.50 บาท คิด 74,681,625 หุ้น ทําให้ทุนจดทะเบียน

จาก 113,000,000 บาท เป็น 150,340,812.50 บาท คิดเป็นจํานวนหุ้นทงัสิน 300,609,625 

โดยมีมลูค่าทตีราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้รับจด

ทะเบียนเปลยีนแปลงทนุจดทะเบียนแล้วดงักลา่วเมอืวนัที  กรกฎาคม   

สิงหาคม : บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วเนืองจากมีการเพิมทุน จากทุน

ชําระแล้วเดิม จํานวน 111,138,579 บาท เป็นทนุชําระแล้วใหม่จํานวน 148,184,772 บาท 
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มลูค่าทีตราไว้ 0.50 บาท    โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียน

เปลยีนแปลงการเพมิทนุชําระแล้วดงักลา่ว เมอืวนัที 17 สิงหาคม 2558 

พฤศจิกายน : บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วเนืองจากมีการแปลงใบสําคัญ

แสดงสิทธิทีจะซือหุ้ นสามัญเพิมทุนของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของ

บริษัท (ESOP) จากทุนชําระแล้วเดิม จํานวน 148,184,772 บาท เป็นทุนชําระแล้วใหม่

จํานวน 148,903,972 บาท มูลค่าทีตราไว้ 0.50 บาท    โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเปลียนแปลงการเพิมทนุชําระแล้วดงักลา่ว เมือวนัที 24 

พฤศจิกายน 2558 

ปี 2559 

พฤษภาคม : บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วเนืองจากมีการแปลงใบสําคัญ

แสดงสิทธิทีจะซือหุ้ นสามัญเพิมทุนของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของ

บริษัท (ESOP) จากทุนชําระแล้วเดิม จํานวน , ,  บาท เป็นทุนชําระแล้วใหม่

จํานวน 148,921,662 บาท มูลค่าทีตราไว้ 0.50 บาท    โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเปลียนแปลงการเพิมทนุชําระแล้วดงักลา่ว เมือวนัที 24 

พฤษภาคม 2559 

พฤศจิกายน : บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วเนืองจากมีการแปลง

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและ

พนกังานของบริษัท (ESOP) จากทุนชําระแล้วเดิม จํานวน 148,921,662 บาท เป็นทุน

ชําระแล้วใหม่จํานวน 149,494,502 บาท มลูค่าทีตราไว้ 0.50 บาท    โดยกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเปลียนแปลงการเพิมทุนชําระแล้ว

ดงักล่าว เมอืวนัที 17 พฤศจิกายน 2559 

ปี 2560  

พฤษภาคม : บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วเนืองจากมีการแปลงใบสําคัญ

แสดงสิทธิทีจะซือหุ้ นสามัญเพิมทุนของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของ

บริษัท (ESOP) จากทุนชําระแล้วเดิม จํานวน 149,494,502 บาท เป็นทุนชําระแล้วใหม่

จํานวน 149,547,481.50 บาท มูลค่าทีตราไว้ 0.50 บาท โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเปลียนแปลงการเพิมทนุชําระแล้วดงักลา่ว เมือวนัที  23 

พฤษภาคม 2560 
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4.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

  บริษัทไมม่บีริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 

 

       4.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่  

4.4.1 แผนภาพโครงสร้างธุรกิจโดยรวมของธุรกิจในเครือของผู้ ถือหุ้นใหญ่ ณ วนัที 29 ธนัวาคม 2560 

  

 
 

  

 

 

 

 กลุม่ปินทองมีการประกอบธุรกิจทีมีผลิตภณัฑ์ใกล้เคียงกนักบัของบริษัท คือ ธุรกิจผลติชินสว่นโดยการขนึรูปด้วย

วิธีอดัด้วยความร้อน (Hot Forging) และการอดัแบบเย็น (Stamping) สําหรับอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยาน

ยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และยงัประกอบธุรกิจชินส่วนและสว่นประกอบสําหรับ

แม่พิมพ์โลหะอีกด้วย ซงึในอนาคต กลุม่บริษัทดงักลา่วมีโอกาสทีจะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยทําการแข่งขนั

ทางอ้อมกับบริษัทได้ แต่ทงันีบริษัทในกลุ่มปินทองดังกล่าว ไม่มีนโยบายทีจะดําเนินธุรกิจผลิตชินส่วนอลูมิเนียมและ

สงักะสีฉีดขึนรูปด้วยแมพิ่มพ์ฉีดหลอ่ความดนัสงู ซงึเป็นการแขง่ขนัโดยตรงกบัธุรกิจของบริษัท  

 4.4.2 ลกัษณะความสมัพนัธ์  

  บริษัทมีการทํารายการกบับุคคลทีอาจมีความขดัแย้งตา่งๆ ซงึรายการระหวา่งกนัทเีกิดขนึนนัเป็นการทํารายการ

กบักรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัททีเกียวข้องกนัซงึมีบุคคลทีมาความขดัแย้งเป็น

กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซงึสามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์ได้ ดงัน ี

 บุคคลทอีาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

บริษัท จุฑาวรรณ จํากดั อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปินทอง / ซงึ

ถือหุ้นทงัทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 46.43 ของทนุจดทะเบียนและชําระ

แล้วทงัหมด 

 

 

กลุม่ปินทอง (46.43%) 

ประกอบธุรกิจนิคมอตุสาหกรรม ธุระกิจเหล็กและโลหะ ธุรกิจ

ชินสว่นสําหรับภาคอตุสาหกรรม และธุรกิจขนสง่และรถเชา่ 

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั  

(24.74%) 

จําหนา่ยเหลก็สแตนเลสและเหลก็กล้า 

บคุคลทีมีความเกียวข้อง 

(21.69%) 

บมจ.ซงัโกะ ไดคาซตงิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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 บุคคลทอีาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทคือ นายนาโอะฮิโร ฮามาดา อยู่ภายใต้การควบคมุของ

กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปินทอง / ซงึถือหุ้นทงัทางตรงและ

ทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 46.43 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทงัหมด 

บริษัท ริก้า เจทีดบับลิว ฮีททรีทเม้นท์ จํากดั อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปินทอง / ซงึ

ถือหุ้นทงัทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 46.43 ของทนุจดทะเบียนและชําระ

แล้วทงัหมด 

บริษัท อําพน จํากดั อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปินทอง / ซงึ

ถือหุ้นทงัทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 46.43 ของทนุจดทะเบียนและชําระ

แล้วทงัหมด 

บริษัท เจทีดบับลิว แอ็กเซท จํากดั อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปินทอง / ซงึ

ถือหุ้นทงัทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 46.43 ของทนุจดทะเบียนและชําระ

แล้วทงัหมด 

บริษัท ปินทอง สตีล จํากดั อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปินทอง / ซงึ

ถือหุ้นทงัทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 46.43 ของทนุจดทะเบียนและชําระ

แล้วทงัหมด 

บริษัท ปินทอง อินดสัเตรียล พาร์ค จํากดั 

(มหาชน) 

อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มปินทอง /  

ซงึถือหุ้นทงัทางตรงและทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 46.43 ของทนุจดทะเบียนและ

ชําระแล้วทงัหมด 

บริษัท ฟอร์เอเวอร์ ออพอิวเลนซ์ จํากดั 
มีผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารของ บริษัทฟอร์เอเวอร์ จํากดั ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร

ระดบักลางของบริษัท 

นายนิพนัธ์ ตงัพิรุฬ์ธรรม ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท 

หมายเหต ุ: 
/กลุม่ปินทองประกอบธุรกิจนิคมอตุสาหกรรม ธุรกิจเหล็กและโลหะ ธุรกิจชนิสว่นสําหรับภาคอตุสาหกรรม และธุรกิจขนสง่และรถเชา่ 
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5. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 5.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตชินส่วนอลมิูเนียมฉีดขนึรูปและชินสว่นสงักะสีฉีดขึนรูปตามคําสงัซือของลกูค้า โดยมี

กลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ ผลิตชินส่วนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรม

รถจักรยานยนต์ ทงันี ธุรกิจการผลิตชินส่วนยานยนต์จะมีข้อได้เปรียบจากยอดการสงัซือค่อนข้างแน่นอนเนืองจากการ

สงัซอืชินสว่นของยานยนต์รุ่นหนงึ (Model) มกัจะเป็นการสงัซอืชินสว่นจนกระทงัยานยนต์รุ่นนนัเลิกการผลิตซงึจะใช้เวลา

สว่นใหญ่ประมาณ 3 ปีขนึไป นอกจากนี บริษัทยงัได้มีการผลิตชินสว่นประกอบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด ชินส่วนประกอบ

กล้องถ่ายวิดีโอ และชินสว่นประกอบระบบสอืสารภายใน (Intercom System) สําหรับอตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟา้ และได้

มีการผลติชินสว่นประกอบเครืองตดัหญ้าและชินสว่นประกอบรถแทรกเตอร์สาํหรับอุตสาหกรรมเครืองจกัรกลเกษตร ทงันี 

ในการผลิตชินส่วนต่างๆ บริษัทได้มีการบริการออกแบบและจัดหาแม่พิมพ์เพือรองรับความต้องการของลกูค้าได้อย่าง

ครบถ้วน   

ทงันี ในปัจจบุนับริษัทไมมี่บริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมแตอ่ย่างใด 

5.1.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบง่ตามสายผลิตภณัฑ์หลกัระหวา่งปี 2558 ถึงปี 2560 มีสดัสว่น ดงันี  

                                                                                                               (หน่วย: ล้านบาท) 

 รายได้ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

. รายได้จากการขายชินส่วน 

   ชินสว่นรถยนต์ 

   ชินสว่นรถจกัรยานยนต์ 

   ชินสว่นเครืองใช้ไฟฟา้ 

   ชินสว่นเครืองจกัรกลเกษตรและอนืๆ 

382.19 

276.71 

40.71 

46.61 

18.16 

89.51 

64.81 

9.53 

10.92 

4.25 

382.74 

265.29 

53.26 

40.68 

23.51 

92.32 

64.00 

12.84 

9.81 

5.67 

405.47 

314.94 

32.30 

33.48 

24.75 

91.65 

71.19 

7.30 

7.57 

5.59 

. รายได้จากการขายแม่พิมพ์ 

   ชินสว่นรถยนต์ 

   ชินสว่นรถจกัรยานยนต์ 

   ชินสว่นเครืองใช้ไฟฟา้ 

   ชินสว่นเครืองจกัรกลเกษตรและอนืๆ 

34.40 

9.30 

22.87 

1.33 

0.90 

8.06 

2.18 

5.36 

0.31 

0.21 

24.23 

12.27 

8.15 

2.87 

0.94 

5.84 

2.96 

1.97 

0.69 

0.22 

32.43 

24.60 

5.48 

1.95 

0.40 

7.33 

5.56 

1.24 

0.44 

0.09 

รวมรายได้จากการขาย 416.59 97.57 406.97 98.16 437.90 98.98 

รายได้จากการให้บริการ / 3.92 0.92 3.49 0.84 - - 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 420.51 98.49 410.47 99.00 437.90 98.98 

รายได้อนื / 6.45 1.51 4.11 1.00 4.52 1.02 

รายได้รวม 426.96 100.00 414.58 100.00 442.42 100.00 
  หมายเหตุ :   1/รายได้จากการให้บ ริการในปี   2558 และ 2559 เป็นรายได้จากข้อตกลงให้ความช่วย เหลือด้านเทคนิคให้กับบริษั ทผลิต                           

ชนิสว่นรถจกัรยานยนต์แหง่หนงึในประเทศอินเดีย มลูคา่ตามสญัญาทงัสนิ 24.60 ล้านบาทและสญัญาได้สนิสดุในต้นปี 2560 
          2/รายได้อืนของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษวตัถุดิบจากการผลิต กําไรจากการขายสินทรัพย์ การกลบัรายการค่าเผือ

ลกูหนีสงสยัจะสญู ดอกเบียรับ และรายได้อืน เป็นต้น 
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5.1.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตชินส่วนอลูมิเนียมและสงักะสีในรูปแบบทีลกูค้ากําหนดตามคําสงัซือของลกูค้า โดย

กระบวนการขึนรูปด้วยแม่พิมพ์ฉีดหล่อความดันสูง 1. (High-Pressure Diecasting หรือ “HPDC”) 2. การหล่อแบบ        

เทหล่อ (Gravity Casting) โดยบริษัทมีการให้บริการออกแบบและว่าจ้างบริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์เพือทําการผลิตแม่พิมพ์

ให้กบัลกูค้าเพอืให้สามารถผลติชินงานตามทลีกูค้ากําหนด ซงึกรรมสทิธิในแมพิ่มพ์จะเป็นไปตามทรีะบใุนข้อตกลงระหวา่ง

บริษัทกบัลกูค้าแตล่ะราย ซงึแบง่ออกตามลกัษณะของข้อตกลงได้ ดงัน ี

1) ออกแบบและจําหน่ายแม่พิมพ์ บริษัทจะจําหน่ายแม่พิมพ์ทีผลิตแล้วให้กับลกูค้า โดยกรรมสิทธิในแม่พิมพ์

จะเป็นของลกูค้า ซงึลกูค้าจะวา่จ้างบริษัทให้ดําเนินการผลิตชินงานจากแมพิ่มพ์ดงักลา่ว 

2) ออกแบบแมพิ่มพ์และผลิตชินงาน ลกูค้าจะว่าจ้างบริษัทในการออกแบบแม่พิมพ์พร้อมกบัผลิตชินงานจาก

แม่พิมพ์ดงักล่าว โดยกรรมสิทธิในแม่พิมพ์ยงัคงเป็นของบริษัท โดยบริษัทจะมีการคิดกําไรส่วนเพิมเพือ

ชดเชยคา่ใช้จ่ายในการออกแบบและจดัทําแมพิ่มพ์ดงักลา่ว 

  ทงันีรายได้ของบริษัทสว่นใหญ่มาจากรายได้จากการขายชินสว่นอลมูิเนียมและแม่พิมพ์ สําหรับรายได้จากการ

ขายชินส่วน แยกออกเป็นรายได้จากการขายชินสว่นอลมูิเนียมและสงักะสี ในปี  ร้อยละ .  และร้อยละ .  

และ ปี 2560 เป็นสดัส่วนเท่ากับ ร้อยละ 83.61 และร้อยละ 8.99 ของรายได้จากการขายและบริการรวมตามลําดบั โดย

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทสามารถแบง่ออกเป็นประเภทตามการใช้งานของผลิตภณัฑ์ ดงันี 

5.1.2.1 กลุ่มผลิตภณัฑ์ชนิส่วนรถยนต์  

      ตัวอย่างผลิตภณัฑ์ชนิส่วนรถยนต์  

หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสนิค้า 

ระบบเกียร์ออโต้

รถยนต์ 

ตวัปรับรอบ 

(Wheel Stator) 

สว่นประกอบของระบบเกียร์

อตัโนมตัิในการปรับรอบ 

รถยนต์ 

 

แหวนควบคมุตวัปรับ

รอบ (Piston) 

สว่นประกอบของระบบเกียร์

อตัโนมตัิรถยนต์ 

 
ระบบนาํระบายความ

ร้อน 

ฝาครอบระบบ

ระบาย 

ความร้อน 

 

สว่นประกอบชดุทอ่ระบบ

ระบายความร้อน 

 

ชดุกําเนิดไฟฟา้

กระแสสลบัใน

รถยนต์(Alternator) 

ฝาครอบหลงั 

(Rear cover) 

สว่นประกอบด้านหลงั ของอลั

เตอร์เนเตอร์ 
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หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสนิค้า 

 ฝาครอบหน้า  

(Front cover) 

สว่นประกอบด้านหน้าของอลั

เตอร์เนเตอร์ 

 

 
สตาร์ทเตอร์ 

(Starter) 

ตวัเรือน (Housing) สว่นประกอบตวัเรือนของ

สตาร์ทเตอร์ 
 

 ฝาครอบหลงั 

(Rear cover) 

สว่นประกอบด้านหลงัของ

สตาร์ทเตอร์ 
 

 ตวัเรือนเกียร์ 

(Gear case) 

สว่นประกอบของชดุเฟืองใน

สตาร์ทเตอร์ 
 

ตัวยึดคอมเพรสเซอร์

แอร์ในรถยนต์ 

(Bracket 

Compressor) 

ฐานจบัยดึ

คอมเพรสเซอร์ 

(Bracket 

compressor) 

สว่นประกอบในการยดึจบั

ระหวา่งเครืองยนต์และ

คอมเพรสเซอร์ 

 
ตวัจบัยดึด้านลา่ง 

(Lower bracket) 

สว่นประกอบในการยดึจบั

ระหวา่งแผงระบายความร้อน 

ระบบปรับอากาศกบัตวัถงั

รถยนต์ 

 

 ชินสว่นปรับตงั

สายพาน 

(Bracket tension) 

สว่นประกอบในการปรับตงั

สายพานคอมเพรสเซอร์  

ใบพดัเครืองยนต์ 

(Fan Clutch) 

ฝาครอบ (Cover) ฝาครอบของสว่นประกอบของ

ชดุใบพดัระบายความร้อนของ

เครืองยนต์ 
 

 ฝาหลงั (Case) ฝาหลงัของสว่นประกอบของ

ชดุใบพดัระบายความร้อนของ

เครืองยนต์ 
 

 จานรีดนาํมนัชดุ

ระบายความร้อน 

(Disk) 

ชินสว่นสําหรับการทํางานของ

ชดุใบพดัระบายความร้อนของ

เครืองยนต์อตัโนมตั ิ
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หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสนิค้า 

ตวัยดึทอ่แอร์ใน

รถยนต์ (Hanging   

Air Pipe) 

อปุกรณ์ยึดจบัทอ่แอร์

รถยนต์ (Flange 

flex) 

ชินสว่นสําหรับยดึจบัทอ่แอร์

ในรถยนต์ เพอืชว่ยในการ    

ยดึจบั                   

       
เข็มขดันิรภยั  

(Safety Belt) 

ดมุม้วนสาย 

(Guide drum) 

ชินสว่นล็อคสายพานเข็มขดั

นิรภยัในรถยนต์ 

 
วิทยรุถยนต์  

(Audio) 

แผงระบายความร้อน 

(Heat sink) 

แผงระบายความร้อนของ

ระบบเครืองเสยีงในรถยนต์ 

       

 
ชุดระบายความร้อน

ไฟหน้า 

แผงระบายความร้อน

ไฟหน้า (Main 

heatsink Bi-LED) 

แผงระบายความร้อนไฟหน้า 

LED 

 
แผงระบายความร้อน 

ระบบแอร์รถยนต์ 

(Ghem Heat Sink) 

แผงระบายความร้อน 

ระบบแอร์รถยนต์ ระบบ 

ออโต้เมตกิ 
 

แผงระบายความร้อน 

ระบบแอร์รถยนต์ 

(Fblo Heat Sink) 

แผงระบายความร้อน 

ระบบแอร์รถยนต์ ระบบ 

ออโต้เมตกิ 
 

ชดุบงัคบัแกนใบปัด

นาํฝน  

ตวัยดึจบัแกนปัด

นาํฝนด้านซ้าย 

(Bracket B) 

แกนหมนุชดุใบปัดนาํฝน 

ด้านซ้าย 
 

 
 ตวัยดึจบัแกนปัด

นาํฝนด้านขวา 

(Bracket C) 

แกนหมนุชดุใบปัดนาํฝน 

ด้านขวา 
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หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสนิค้า 
 ตวัยดึจบัแกนปัด

นาํฝนก้านเดยีว 

(Bracket  A) 

แกนหมุนชุดใบปัดนําฝนชนิด

ก้านเดียว 

 
 

                  

   

 

 

 

  สินค้าในกลุม่นีเป็นชินสว่นและแมพิ่มพ์สาํหรับอปุกรณ์และชินสว่นรถยนต์ซงึประกอบด้วย ชินสว่นของชุดกําเนิด

ไฟฟา้กระแสสลบั (Alternator) สตาร์ทเตอร์ (Starter) ตวัยดึคอมเพรซเซอร์ (Bracket Compressor) ใบพดัเครืองยนต์ ตวั

แขวนท่อแอร์ในรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และชุดบงัคับแกนใบปัดนําฝน เป็นต้น โดยมีกลุ่มลูกค้าหลกัเป็นกลุ่มบริษัทผลิต

ชินสว่นรถยนต์ซงึจะนําไปประกอบเป็นชินส่วนและอุปกรณ์เพือส่งมอบแก่บริษัทประกอบรถยนต์อีกทอดหนึง ซงึรายได้

จากกลุ่มผลิตภัณฑ์นีเป็นรายได้หลกัของบริษัท โดยมีสดัส่วนรายได้ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีจํานวน 286.01 

ล้านบาท  277.56 ล้านบาทและ 339.54 ล้านบาทตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น  ร้อยละ 66.99 ร้อยละ 66.96 และร้อย

ละ 76.75 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในช่วงเวลาเดียวกนั ตามลําดบั  

5.1.2.2 กลุ่มผลิตภณัฑ์ชนิส่วนรถจักรยานยนต์ 

      ตัวอย่างผลิตภณัฑ์ชนิส่วนรถจักรยานยนต์  

หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสนิค้า 

ชดุเครืองยนต์ 

(Engine) 

ฝาครอบบนเครืองยนต์ 

(Cover Head) 

ฝาครอบบนเครืองยนต์ 

ระบบวาล์ว 

 
ฝาครอบระบบชาร์จไฟ 

(Cover Generator) 

ฝาครอบระบบชาร์จไฟฟา้ 

แบตเตอรี 

 

 
ฝาครอบชดุวาล์ว 

แคมชาร์ฟ 

(Cap bearings) 

ฝาครอบชดุวาล์วแคมชาร์ฟ 

ของระบบฝาสบู 

 
ระบบปัมนําระบาย

ความร้อน 

ตวัเรือนปัมนํา 

(Housing) 

สว่นประกอบกบัฝาครอบปัมนํา 
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หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสนิค้า 

ฝาครอบปัมนํา 

(Cover water pump) 

ฝาครอบชุดปัมนําระบายความ

ร้อน 

 
ชินสว่นภายนอก 

รถจกัรยานยนต์ 

ชินสว่นทพีกัเท้าคูห่น้า 

(Step) 

ทพีกัเท้าคูห่น้า ข้างซ้ายแลขวา 

 
ชดุผสมเชือเพลิงกบั

อากาศ (Carburetor) 

ฝาครอบระบบผสม

นาํมนั 

(Cover reed valve) 

ส่วนประกอบของชุดผสมนํามัน

กบัอากาศ 
 

ตวัเรือนระบบผสม

นาํมนั 

(Body reed valve) 

ส่วนประกอบของชุดผสมนํามัน

กบัอากาศ 

 
 ฝาครอบ (Top) ส่วนประกอบของชุดผสมนํามัน

กบัอากาศ 

      
ระบบคลตัช์ 

(Manual Clutch 

System) 

ส่วนประกอบชินกลาง

ของแผ่นคลตัช์ 

(Center clutch)  

สว่นประกอบของแผ่นคลตัช์ 

 
 สว่นปิดชดุสง่กําลงั 

(PR plate) 

ส่วนประกอบของฝาปิดแผ่น

คลตัช์ด้านบน 

 
 ฝาครอบชดุสง่กําลงั 

(PR outer) 

ส่วนประกอบฝาครอบชุดคลตัช์ 

ด้านข้าง 

 
 ฝาลอ็ดสง่กําลงั 

(PR lifter) 

สว่นประกอบล็อคชดุแผ่นคลตัช์ 

 
ระบบเกียร์อตัโนมตัิ  ตวัปรับรอบ 

(Prim sliding sheave) 

สว่นประกอบของระบบเกียร์

อตัโนมตัิ CVT ในการปรับรอบ

สายพาน 
 

ตวัขบั 

(Sheave prim fixed) 

สว่นประกอบของระบบเกียร์

อตัโนมตัิ CVT ในการขบั

สายพาน 
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หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสนิค้า 

ฝาครอบชดุสง่กําลงั ฝาครอบข้อเหวยีง 

(Crank case) 

ฝาครอบข้อเหวยีง 

 
ระบบปัมนําระบาย

ความร้อน 

ฝาครอบปัมนํา 

(Cover water pump) 

ฝาครอบชุดปัมนําระบายความ

ร้อน 
 

 

 

                                     
  สินค้าในกลุ่มนีเป็นชินสว่นและแม่พิมพ์สําหรับอปุกรณ์และชินสว่นรถจกัรยานยนต์ซงึประกอบด้วย ระบบคลตัช์ 

(Clutch System) ชุดผสมเชือเพลิงกับอากาศ (Carburetor) และสตาร์ทเตอร์ (Starter) เป็นต้น โดยกลุม่ลูกค้าของกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์นีประกอบด้วยบริษัทผลิตชินสว่นรถจกัรยานยนต์ และบริษัทประกอบรถจกัรยานยนต์ ทงันี บริษัทมีรายได้จาก

กลุม่ผลิตภณัฑ์นีในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั ล้านบาท 63.58 ล้านบาท 61.41 ล้านบาท และ.37.78 ล้านบาท 

ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ14.89 ร้อยละ 14.89 และร้อยละ 8.54 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมใน

ช่วงเวลาเดียวกนั ตามลําดบั 

5.1.2.3 กลุ่มผลิตภณัฑ์ชนิส่วนอุปกรณ์เครืองใช้ไฟฟ้า 

  ตัวอย่างผลติภณัฑ์ชนิส่วนอุปกรณ์เครืองใช้ไฟฟ้า 

หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสนิค้า 

กล้องวงจรปิด 

(Box CCTV Camera) 

ฝาครอบหน้า 

(Front frame) 

สว่นประกอบของฝาครอบกลอ่ง

รับสญัญาณกล้องวงจรปิด 
 

กล้องวงจรปิดมมุกว้าง 

(Dome CCTV Camera) 

ฝาครอบ 

(Chassis cover) 

สว่นประกอบของกล้องวงจรปิด

มมุกว้าง 
 

 ฝาปิดโครง 

(Bracket case) 

สว่นประกอบของกล้องวงจรปิด

มมุกว้าง 

 
 ฝาครอบหลกั 

(Main Cover) 

สว่นประกอบของ CCTV Dome 

 
 ฝาครอบหลงั 

(Rear cover) 

สว่นประกอบของ CCTV Dome 

 
ระบบสอืสารภายใน 

(Intercom System) 

หน้าการแผงปุ่ มกด 

(Panel) 

สว่นประกอบของระบบสอืสาร

ภายใน 
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หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสนิค้า 

 ขอบหน้ากากแผง

ปุ่ มกด 

(Panel frame) 

สว่นประกอบของระบบสอืสาร

ภายใน 

 
คอมเพรสเซอร์

เครืองปรับอากาศ 

แผ่นครอบยางกนัซมึ 

(Plate lower seal) 

ฝาครอบลกูสบูคอมเพรสเซอร์แอร์ 

 
ชดุกลอ่งควบคมุปัมนํา กลอ่งอลมูิเนียม 

(Aluminum case) 

กล่องควบคุมการทํางานของปัม

นาํอตัโนมตั ิ

 
 

    
  

 สินค้าในกลุ่มนีเป็นชินส่วนและแม่พิมพ์สําหรับชินส่วนอุปกรณ์เครืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น กล้องวงจรปิด           

กล้องถ่ายวิดีโอ ชดุฝาครอบคอมเพรซเซอร์เครืองปรับอากาศ และระบบสือสารภายใน (Intercom) เป็นต้น โดยกลุม่ลกูค้า

ของกลุม่ผลิตภณัฑ์นีประกอบด้วยบริษัทผลิตชินสว่นอปุกรณ์เครืองใช้ไฟฟา้ต่างๆ ทงันีบริษัทมีรายได้จากกลุ่มผลิตภณัฑ์นี

ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560  เท่ากับ  47.94 ล้านบาท 43.55 ล้านบาทและ 35.43 ล้านบาทตามลําดบั หรือคิดเป็น

สดัส่วน ร้อยละ 11.23 ร้อยละ 10.50 และร้อยละ 8.01 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในช่วงเวลาเดียวกัน 

ตามลําดบั 

 

5.1.2.4 กลุ่มผลิตภณัฑ์ชนิส่วนเครืองจักรกลเกษตรและอนืๆ 

      ตัวอย่างผลิตภณัฑ์ชนิส่วนเครืองจักรกลเกษตร 

หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสนิค้า 

รถแทรกเตอร์ ฝาครอบแกนขบั 

(Propeller shaft 

case) 

สว่นประกอบชุดฝาครอบแกนไฮ

ดรอลิกในรถแทรกเตอร์ 
     

 ตวัยดึพดัลม 

(Flange fan) 

สว่นประกอบใบจับยึดชุดใบพดั

ในรถแทรกเตอร์ 

 
ตวัยดึกรองนํามนั 

(Bracket Filter) 

สว่นประกอบในระบบกรอง

นาํมนัรถแทรกเตอร์ 
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หมวดสินค้า ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ ภาพตัวอย่างสนิค้า 

ตวัยดึฝาครอบ 

(Support diff) 

เป็นสว่นประกอบสําหรับยดึชดุ

คลตัช์ 

 
ฐานเกียร์หลกั 

(Base main shift) 

เป็นสว่นประกอบฝาครอบคนั

เกียร์รถแทรกเตอร์ 

 
 ฝาปิดล้อหลงั 

(Plug rear wheel) 

เป็นสว่นประกอบฝาครอบ

แกนเพลาล้อหลงั 

 
หวัจ่ายนํามนัเชือเพลิง ชดุแขวนหวัจ่ายนํามนั เป็นสว่นประกอบของทีแขวนหวั

จ่ายนาํมนั 

 
 ข้อต่อวาล์วหวัจ่าย เป็นสว่นประกอบของหวัจา่ย

นาํมนั 

 
 ข้องอหวัจ่าย เป็นสว่นประกอบของหวัจา่ย

นาํมนั 

 
 

                                                              
  สินค้าในกลุม่นีเป็นชินสว่นเครืองจกัรกลเกษตรต่างๆ เช่น ชินสว่นรถแทร็กเตอร์ และชินสว่นสําหรับอตุสาหกรรม

อนืๆ เช่น ทีแขวนหวัจ่ายนาํมนัสําหรับสถานีบริการนาํมนัเป็นต้น โดยกลุม่ลกูค้าของกลุม่ผลิตภณัฑ์นปีระกอบด้วยบริษัท

ผลิตเครืองจักรกลเกษตรและอืนๆ ทังนีบริษัทมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์นีในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ   

19.06 ล้านบาท  24.45 ล้านบาทและ 25.15 ล้านบาทตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 4.46  ร้อยละ 5.90 และร้อย

ละ 5.68 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในช่วงเวลาเดียวกนั ตามลําดบั 

  นอกจากนี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้มีการทําข้อตกลงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคให้กับบริษัท 

Exedy Clutch India Pvt. Ltd. ซึงเป็นบริษัทผลิตชินส่วนรถจักรยานยนต์แห่งหนึงในประเทศอินเดีย มูลค่าตามสญัญา

ทงัสิน 24.60 ล้านบาท โดยบริษัทจะให้ความช่วยเหลอืในด้านการเลือก และติดตงัเครืองฉีดอลมิูเนียมและสงักะสี รวมถึง

ให้การฝึกอบรมในด้านกระบวนการผลิตและการควบคมุคุณภาพ โดยมีข้อตกลงว่าบริษัทดงักลา่วจะไม่ทําการแข่งขนัใน

ด้านชินสว่นอลมูิเนียมทีขึนรูปด้วยการฉีดสําหรับรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยกบับริษัท ซงึบริษัทได้ทําข้อตกลงกบัห้าง

หุ้นสว่นจํากดั ไอซีซี คอนซลัท์ ในการสนนัสนุนการและให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท Exedy Clutch India Pvt. Ltd. ตาม

ข้อตกลงให้บริการทางด้านเทคนิคดงักลา่ว  
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  โดยใน ปี 2558 และปี 2559  บริษัทได้ทําการรับรู้รายได้จากการบริการตามข้อตกลงนีเท่ากับ 3.92 ล้านบาท 

และ 3.49 ล้านบาทตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 0.92 และร้อยละ 0.84  ของรายได้จากการขายและให้บริการ

รวมในช่วงเวลาเวลาเดียวกนั และได้สนิสดุสญัญาแล้วในปี 2559    

5.1.3 สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

การประกอบธุรกิจของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึงมี

รายละเอยีดดงันี  

เจ้าของบัตรส่งเสริม บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง จาํกดั 

(มหาชน) 

  บตัรสง่เสริมเลขท ี 1090(2)/2554 1010(2)/2557 

1. วนัทไีด้รับการสง่เสริมการลงทนุ 26 มกราคม 2554 7 มกราคม 2557 

2. วนัทเีริมใช้สิทธิตามบตัรสง่เสริมการ

ลงทนุ 

15 พฤศจิกายน 2553 14 ตลุาคม 2556 

3. ประเภทกิจการทีได้รับการสง่เสริมการ

ลงทนุ 

กิจการผลิตผลิตภณัฑ์โลหะรวมทงั

ชินสว่นโลหะ 

กิจการผลิตผลิตภณัฑ์โลหะรวมทงั

ชินสว่นโลหะ 

4. สิทธิประโยชน์สาํคญัทบีริษัทได้รับ   

4.1 การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับ

เครืองจกัร 

จะต้องนําเข้ามาก่อนวนัท ี26 

กรกฎาคม 2558 

จะต้องนําเข้ามาก่อนวนัท ี7กรกฎาคม 

2561 

4.2 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

สําหรับกําไรสุทธิที ได้จากการ

ป ระ ก อ บ กิ จ ก า ร ที ได้ รับ ก า ร

ส่งเสริมนับแต่วันทีมีรายได้จาก

การประกอบกิจการนนั 

รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงิน

ล ง ทุ น ไม่ ร ว ม ค่ า ที ดิ น แ ล ะ ทุ น

หมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี 

และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลใน

อัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมี

กําหนดเวลา 5 ปี นับจากวันทีพ้น

กําหนดตามวรรคแรก 

 

รวมกันไม่ เกิน ร้อยละ 100 ของเงิน

ลงทุนไม่รวมค่าทีดินและทนุหมุนเวียน

มีกําหนดเวลา 8 ปี 

และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลใน

อัต รา ร้อย ละ 50 ของอัต ราป ก ติ มี

กํ าหนด เวลา 5 ปี  นับจาก วันที พ้ น

กําหนดตามวรรคแรก 

4.3 การยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผล

จากกิจการทีได้รับการสง่เสริมซึง

ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บคุคลตามข้อ 4.2 ไปรวมคํานวณ

เพอืเสียภาษีเงินได้ 

8 ปี 8 ปี 

4.4 การอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่า

ไฟฟา้ และค่าประปา สองเท่าของ

ค่าใช้จ่าย นบัแต่วนัทีเริมมีรายได้

จากการประกอบกิจการ 

10 ปี 10 ปี 
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5.2 การตลาดและการแข่งขัน  

บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตชินส่วนอลูมิเนียมฉีดขึนรูปและชินส่วนสังกะสีฉีดขึนรูปให้แก่ลูกค้าในหลายกลุ่ม

อุตสาหกรรม ซึงมีกลุ่มอุตสาหกรรมหลกั ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรม

ชินสว่นเครืองจักรทางการเกษตร มีการจําหน่ายสินค้าส่วนใหญ่โดยการขายตรงให้กับผู้ผลิตชินสว่นลําดบัที 1 ซึงมีการ

ดําเนินงานในประเทศไทยเป็นหลกัผ่านทีมงานการตลาดและการขายของบริษัท ซงึประกอบด้วยทีมงานทงัชาวไทยและ

ชาวต่างชาติทีมีประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า  ปี โดยมีการแบ่งการดแูลรับผิดชอบเป็นทีมงานในการหาลกูค้า

ใหม่และทีมงานทีรับผิดชอบลกูค้าปัจจุบนัของบริษัท ซงึทีมงานจะทําการติดต่อโดยตรงกบัลกูค้าอย่างใกล้ชิด โดยศึกษา

ความต้องการของลกูค้า และอาจมีการร่วมดดัแปลงแบบของชินงานตามการอนมุตัิของลกูค้าหากมีความจําเป็น เพือเพิม

ประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ในการผลิต โดยยังรักษาคุณสมบัติของชินงานและประโยชน์การใช้งานไว้ตาม

วตัถปุระสงค์ของลกูค้า 

นอกจากนียงัมีช่องทางในการจําหน่ายอนืๆ เช่น  

1)   บริษัทมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านสือโฆษณาต่างๆ อาทิ หนังสือรวบรวมรายชือ

ผู้ประกอบการ (Directory) และวารสารตา่งๆทเีกียวข้องกบัวงการอตุสาหกรรมและชนิสว่นทบีริษัทผลิต เช่น 

ทําเนียบอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เป็นต้น นอกจากนี บริษัทได้จัดทําเว็บไซต์ www.sankothai.net เพือ

เป็นการเพมิช่องทางการสอืสารให้กบัลกูค้าของบริษัทและเป็นการประชาสมัพนัธ์บริษัทอีกช่องทางหนงึด้วย 

2)    บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตชินสว่นยานยนต์ไทย สถาบนัยานยนต์ และสมาคมต่างๆที  

เกียวข้องกบัอตุสาหกรรมยานยนต์ เพอืให้มีโอกาสทําความรู้จกักบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายมากขนึ 

3) Online Automotive Portal เป็นช่องทางเผยแพร่ฐานข้อมูลซพัพลายเออร์ชนันําด้านอปุกรณ์ยานยนต์มีไว้  

สําหรับการใช้งานโดยผู้ เชียวชาญด้านอุตสาหกรรมทีหลากหลายรวมถึงผู้ บริหารระดับสูงทีปรึกษาและ

นกัวิจยั ฯลฯ สาํหรับผู้ผลติและประกอบชินสว่นยานยนต์ 

 

5.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทกําหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขนั โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและการบริการแก่

ลกูค้าเพอืสร้างความสมัพนัธ์ทดีีและกอ่ให้เกิดการดําเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งต่อเนอืงในระยะยาว ซงึสามารถสรุปกลยทุธ์ใน

การแขง่ขนัของบริษัทได้ดงัน ี

1. การรักษาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 

สินค้าของบริษัทเป็นผลิตภณัฑ์ทีต้องมีความละเอียดและแม่นยําในการผลิต เนืองจากเป็นชินส่วนทีนําไปใช้ใน

การประกอบกบัชินสว่นอนืๆ ดงันนั บริษัทจึงมีนโยบายทีมุ่งเน้นและให้ความสาํคญักบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์ โดยบริษัทมี

ระบบการควบคมุคณุภาพ (Quality Control: QC) ทีได้มาตรฐานระดบัสากล ISO9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009

และ บริษัทได้มีกระบวนการอพัเกรดระบบเพอืรองรับมาตรฐานระดบัสากล IATF 16949: 2016/ISO   ซงึบริษัทได้มี

การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ตงัแต่การคดัสรรวตัถดุิบทีมีคณุภาพ และมีการตรวจสอบคณุภาพของผลิตภณัฑ์ในทุกๆ

ขนัตอนอยา่งเข้มงวด ด้วยเครืองมือและอปุกรณ์ตรวจสอบทีมีความแมน่ยาํ รวมทงั มีการฝึกอบรมบคุลากรอยา่งสมาํเสมอ

เพือเป็นการพฒันาความรู้และสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าในการสงัซือ

สินค้าจากบริษัทอย่างต่อเนืองนอกจากนี ยงัมีการศึกษาและพัฒนาระบบมาตรฐานยานยนต์เยอรมัน (VDA 6.3) เพือ

ยกระดบัมาตรฐานและเพมิช่องทางของการตลาดสง่ออก  

2. การจดัสง่ผลิตภณัฑ์ตรงตอ่เวลา 
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เนืองจากสินค้าทบีริษัทผลิตเป็นชินสว่นทนีําไปใช้ประกอบกบัชินสว่นอนืๆ ดงันนั บริษัทจึงเน้นการจดัสง่สนิค้าให้

ถูกต้องและตรงต่อเวลา (Just in Time) เพือมิให้เกิดผลกระทบต่อขนัตอนการประกอบชินส่วนอืนๆของลูกค้า บริษัทมี

นโยบายการจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้าในเวลาทีกําหนด ซึงบริษัทมีการควบคุมตังแต่การวางแผนการผลิต การจัดซือ

วัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ขันตอนการผลิต และการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทจึงสามารถจัดส่ง

ผลิตภณัฑ์ให้ลกูค้าได้ตรงต่อเวลา 

3. ความยืดหยุน่ในการวางแผนการผลติ 

เนืองจากบริษัทเน้นในด้านความยืดหยุน่ในการผลิต โดยออกแบบสายการผลิตให้สามารถปรับเปลียนชินงานที

ผลิตได้ค่อนข้างรวดเร็ว และไม่ยุง่ยาก ทําให้บริษัทสามารถผลิตชินงานได้หลากหลาย และสามารถรองรับได้หลากหลาย

อตุสาหกรรม โดยปัจจบุนับริษัทมีเครืองฉีด (Diecasting Machine) ทงัหมด 16 เครืองการเพิม  sub supplier เพือรองรับ

การผลิตทงัแบบทมีี Volume น้อยไปถึงมาก และรองรับการผนัผวนของยอดการสงัซอืในตลาดยานยนต์ 

4. การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า 

บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความสมัพนัธ์ทีดกีบัลกูค้าโดยการจดัเจ้าหน้าทีการตลาดและการขายให้รับผิดชอบดแูล

ลกูค้าและผลิตภณัฑ์ เพือสร้างความมนัใจให้กับลกูค้าว่าจะได้รับบริการทีดีมีคุณภาพตามทีลกูค้าต้องการ นอกจากนี 

บริษัทยงัมีนโยบายการสํารวจความพึงพอใจของลกูค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง เพือนํามาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ์และการให้บริการกบัลกูค้าตอ่ไป 

5. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรต่างๆ เพอืขยายฐานลกูค้า 

ปัจจบุนับริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรต่างๆทีเกียวข้องกบัวงการอตุสาหกรรมและชินสว่นทผีลิต 

ทเีป็นกลุม่ลกูค้าโดยตรงของบริษัท เช่น สมาคมผู้ผลิตชินสว่นยานยนต์ไทย สถาบนัยานยนต์ เป็นต้น ทําให้บริษัทสามารถ

รับรู้ขา่วสารทีเกียวข้องกบัธุรกิจในอตุสาหกรรมนนัๆ และสามารถขยายฐานลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมดงักลา่วได้ 

 

5.2.2 อุตสาหกรรมยานยนต์และชนิส่วนยานยนต์ 

  อุตสาหกรรมยานยนต์และชนิส่วนยานยนต์ 

อตุสาหกรรมยานยนต์เป็นอตุสาหกรรมทีคอ่นข้างโดดเดน่เป็นอยา่งมากในภมูิภาคเอเชียและอาเซยีน เนอืงจากมี

ปริมาณการผลติรถยนต์ทมีากกวา่ครึงหนงึของปริมาณการผลิตทวัโลก ซงึในสว่นนมีีประเทศสมาชิกอาเซียนทเีป็นประเทศ

ผู้ผลิตยานยนต์ ประกอบด้วย 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยประเทศสมาชิก

อาเซียน มีลกัษณะการผลติยานยนต์ และตลาดในประเทศทีแตกตา่งกนั ซงึสามารถจดักลุม่ได้เป็น 2 กลุม่ ดงันี 

 กลุม่ประเทศทเีป็นฐานการผลิต 

 กลุม่ประเทศทีไมไ่ด้เป็นฐานการผลติ 

           ประเทศสมาชิกอาเซียนมีอัตราการเติบโตของปริมาณการผลิตเฉลีย (Compound Annual growth Rate: 

CAGR) เพมิขนึอยา่งตอ่เนอืงมาโดยตลอด ด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนมีพนืฐานทางเศรษฐกิจทีไมซ่บัซ้อน จึงมีความยึด

หยุ่นในการปรับตวัสงู ผสมผสานกบัการดําเนินนโยบายการเงินและการคลงัเพือกระตุ้นเศรษฐกิจ ทําให้สามารถพลิกพืน

กลบัสูร่ะดบัปกติได้เร็วสง่ผลให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมชินสว่นฯ ทีเกียวเนืองกับเครืองยนต์และชินส่วนอืนๆ ในไทย

อย่างต่อเนืองบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ของโลกทีเข้ามาตังฐานผลิตเพือส่งออกในไทย อาทิ Robert Bosch, Denso, 

Magna, Continental, ZF, Aisin Seiki เป็นต้น ด้วยเหตุนีอุตสาหกรรมการผลิตชินส่วนฯในไทยจึงสามารถตอบสนอง

ความต้องการชินส่วนฯ ภายในประเทศได้สมบูรณ์  ทังในตลาดเพือการประกอบยานยนต์ (Original Equipment 

Manufacturer: OEM) และตลาดชินส่วนฯทดแทนหรืออะไหล่ยานยนต์ (Replacement Equipment Manufacturer: 
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REM) ทงันี ตลาดชินส่วนยานยนต์ ภายในประเทศมีสดัส่วนรวมประมาณ - % จากรายได้ของอตุสาหกรรมการผลิต

ชินสว่นฯ ในไทย(ทมีา : www.krungsri.com)  

ปัจจุบันอุตสาหกรรมชินส่วนยานยนต์ในประเทศไทยสร้างงานให้กับแรงงานจํานวนมาก ซึงส่วนมากผู้ผลิต

ดงักลา่วจะกระจุกตัวอยู่ในเขตอตุสาหกรรมในกรุงเทพฯ และจังหวดัใกล้เคียง เช่น สมทุรปราการ ซึงพบว่ามีจํานวนของ

ผู้ผลิตชินสว่นประกอบตงัโรงงานอยู่มากทีสดุ รองลงมาคือ จงัหวดัระยองและจงัหวดัอืนๆ เช่น ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ เป็นต้น 

โดยโรงงานดงักลา่วมกัตงัอยูใ่กล้กบัโรงงานผลิตยานยนต์ 

โดยทวัไปผู้ผลติชินสว่นยานยนต์ จะมีตลาดในการจดัจําหนา่ยชินสว่นอยู ่2 ตลาดหลกั ได้แก ่

           1. ตลาดชินสว่นเพอืนาํไปใช้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM) โดยผู้ผลิตต้องผลิต

ชินสว่นยานยนต์ป้อนให้กบัรถยนต์และจกัรยานยนต์รุ่นใหม่ๆ สาํหรับคา่ยยานยนต์ทเีข้ามาตงัฐานการผลิตในไทยเพอื

ประกอบยานยนต์สง่ออกและจําหนา่ยในประเทศ ทงันี ความต้องการใช้ชินสว่นยานยนต์ในกลุม่นีขึนอยูก่บัปริมาณการ

ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

           2. ตลาดชินสว่นทดแทน หรืออะไหลท่ดแทน (Replacement Equipment Market : REM)  เป็นตลาดชินสว่น

อะไหลเ่พอืการทดแทนชินสว่นเดิมทีเสยี หรือสกึหรอตามสภาพการใช้งาน ซงึชินสว่นแตล่ะชินจะมีอายกุารใช้งานที

แตกตา่งกนั ผู้ผลิตทีทําการผลิตเพอืป้อนให้กบัตลาดทดแทนนีมีทงัผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จงึ

ทําให้ชินสว่นทผีลิตได้นนัมีคณุภาพทหีลากหลายทงัอะไหลแ่ท้ อะไหลป่ลอม และอะไหลเ่ทียม ซงึจะทาํการจดัจําหนา่ย

ให้กบัศนูย์บริการอะไหลข่องค่ายยานยนต์ตา่งๆ โดยปกติศนูย์บริการจะมีการจดัเก็บสต็อกอะไหลท่ดแทนไมม่ากนกั จะ

เน้นเก็บเฉพาะอะไหลท่ใีช้ในการซอ่มยานยนต์บ่อยครังเท่านนั 

 

ด้านข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชินส่วนยานยนต์ของไทย ปัจจุบันมีจํานวนผู้ผลิตมากกว่า 1,820 ราย (ทีมา: 

สถาบนัยานยนต์) 

ผู้ผลิตชินสว่นฯ Tier-1 เป็นผู้ผลิตทมีีการผลิตชินสว่นฯ คณุภาพสงูตามมาตรฐาน ทีกําหนดโดยบริษัท ผู้ผลิตยานยนต์เพือ

ใช้ในโรงงานประกอบยานยนต์ (ตลาด OEM) และบางสว่นยงัจําหนา่ยในตลาดชินสว่นฯ ทดแทน (ตลาด REM) ปัจจบุนัมี

ผู้ประกอบการจํานวน 720 ราย เป็นทุนข้ามชาติ 47% ของจํานวน ผู้ประกอบการทงัหมดในกลุ่มนี บริษัทร่วมทุน 30% 

และทนุไทย 23% โดย ผู้ผลิตชินส่วนฯ Tier-1 สว่นใหญ่เป็นผู้ผลิตชินสว่นรถยนต์คิดเป็นสดัส่วน 54% จากจํานวนผู้ผลิต

ชินส่วนฯ Tier-1 ทังหมดผู้ ผลิตชินส่วนรถจักรยานยนต์สดัส่วน 28% และผู้ ผลิตทังชินส่วนรถยนต์  และจักรยานยนต์ 
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สดัส่วน 18%ผู้ผลิตชินสว่นฯ Tier-2 และTier-3 ส่วนใหญ่เป็น SME ทุนไทยทีมีการลงทุนวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีการ

ผลิตในระดบัตํากวา่เมอืเทียบกบัผู้ผลิตชินสว่นฯ Tier-1 จึงเสียเปรียบในการเข้าถึงตลาดเพอืการประกอบยานยนต์ (ตลาด 

OEM) ผู้ผลิตชินสว่นฯ กลุ่มนีจึงเป็นเพียงผู้จดัหาวตัถุดิบ และ/หรือ ผลิตสว่นประกอบให้กบัผู้ผลิตชินสว่นฯ Tier-1 และ/

หรือ เป็นผู้ผลิตชินส่วนฯ ทดแทนหรืออะไหลย่านยนต์ (ตลาด REM) ปัจจุบนัมีผู้ประกอบการมากกว่า 1,100 ราย ทําการ

ผลิตชินส่วนฯ 2 ประเภทหลกั คือ 1) อะไหลแ่ท้ คือชินส่วนฯหรือสว่นประกอบทีบริษัทยานยนต์ว่าจ้างให้ทําการผลิตตาม

มาตรฐานทีกําหนด และ 2) อะไหลเ่ทียม คือชินส่วนฯทผีลิตขนึโดยไม่มีการควบคมุมาตรฐานโดยค่ายยานยนต์(ชินสว่นฯ 

มีคณุภาพตํา กวา่อะไหลแ่ท้) ซงึเป็นชินสว่นทเีน้นตลาดระดบัลา่งเนอืงจากมีราคาถกูกวา่ (ทมีา : www.krungsri.com) 

 
 

  อุตสาหกรรมชินส่วนยานยนต์ไทยมีต้นทุนแรงงานค่อนข้างสูงเมือเทียบกับฐานการผลิตยานยนต์ใหม่ๆ ใน

อาเซียนอย่างอินโดนีเซียและเวียดนาม และไทยยงัด้อยกว่ามาเลเซียด้านการลงทนุวิจยัพฒันา แต่อตุสาหกรรมชินส่วน

ยานยนต์ของไทยมีการพฒันาห่วงโซ่อปุทานทคี่อนข้างสมบรูณ์ก่อให้เกิดการประหยดัตอ่ขนาด  สามารถผลิตชินสว่นฯทีมี

คณุภาพตามมาตรฐานโลก และไทยยงัมีความได้เปรียบด้านทีตงัจากการเป็นศนูย์กลางภูมิภาคอาเซียน ทําให้อตุสากรรม

ชินสว่นยานยนต์ไทยมีศกัยภาพในการแขง่ขนัสงูในตลาดสง่ออกเมอืเทียบกบัประเทศในภมิูภาคอาเซียน (เป็นอนัดบั  ใน

อาเซียนทงัการสง่ออกชินสว่นรถยนต์และชินสว่น รถจกัรยานยนต์) ปัจจบุนัไทยมีการสง่ออกชินสว่นยานยนต์ตามคําสงัซอื

ของโรงงานประกอบ ยานยนต์ในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม  อีกทงัยงัมีการสง่ออกชินส่วนฯ ไปยงัฐานการผลิต

ยานยนต์ทีสําคญัอืนๆ ของโลกตามนโยบาย Global sourcing อาทิ ญีปุ่ น สหรัฐฯ เป็นต้น โดยรายรับจากการสง่ออกมี

สดัส่วน ประมาณ - % ของรายรับรวมของอุตสาหกรรมการผลิตชินส่วนฯในไทยแบ่งเป็นการส่งออกชินส่วนฯเพือ

ประกอบยานยนต์ (OEM) สดัสว่น % ของมลูคา่สง่ออกชินสว่นยานยนต์ของไทย และชินสว่นฯ ทดแทน (REM) สดัสว่น 

% โดย ชินสว่นฯ สง่ออกหลกัของไทย อาทิ เครืองยนต์ ชุดสายไฟ ตวัถงั กระจก ชดุเกียร์ ยาง รถยนต์ รวมทงัชินสว่นฯ ที

ผลิตจากยางพารา  (ทีมา : www.krungsri.com)   

 แนวโน้มการแข่งขนัทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดโลกได้มาถึงจุดเปลียนภายใต้กระแส

อนรัุกษ์สงิแวดล้อม การประหยดัพลงังาน และการลดภาวะโลกร้อน โดยทีตลาดยานยนต์โลกได้เปลยีนแปลงไปสูร่ถยนต์ที

มีขนาดเล็กลงทําให้ต้องมองหาฐานการผลิตทีใช้ต้นทุนตําโดยมีแนวโน้มทีผู้ ผลิตจะลงทุนพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและ

แบตเตอรีเพิมขนึเป็นลําดบั อย่างไรก็ตามการพฒันาอตุสาหกรรมรถยนต์ไฟฟา้อยา่งเป็นรูปธรรมยงัมีปัญหาเชิงโครงสร้าง

ตงัแต่การ พฒันาเทคโนโลยีแบตเตอรี (ทดแทนการผลิตเครืองยนต์สนัดาป) รวมทงัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้รถยนต์ใน

ตลาดเป้าหมายในแถบเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลางทคีาดวา่จะยงัไม่เปลยีนสูส่งัคมรถยนต์ไฟฟา้เร็วนกั ดงันนัจึงคาด
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วา่การ พฒันารถยนต์ไฟฟา้จะไมเ่ปลยีนแปลงก้าวกระโดดเชน่ทเีคยเกิดขนึในยคุ Eco-car ในอดีต ซงึจากการประเมินคาด

วา่อาจกินระยะเวลาไม ่ตาํกว่า  ปี กวา่รถยนต์ไฟฟา้จะมีบทบาทสาคญัในอตุสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การส่งออกเครืองใช้ไฟฟ้าของไทยในช่วงครึงแรกของปี  มีมูลค่า ,  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโต 

9.9%YoY เนืองจากเศรษฐกิจประเทศตลาดสง่ออกหลกั คือ สหรัฐฯ ยโุรป ญีปุ่ น และจีน (สดัสว่นสง่ออกรวมกนั % ของ

มูลค่าการส่งออกเครืองใช้ไฟฟ้าทังหมด) ฟืนตัวต่อเนือง โดยเครืองใช้ไฟฟ้าประเภทหลักทีส่งออกได้เพิมขึน อาทิ 

เครืองปรับอากาศ มลูค่า ,  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (+ % YoY) เครืองซกัผ้า มลูคา่  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (+ . % 

YoY) โทรทศัน์ มลูค่า ,  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (+ . % YoY) และเครืองใช้ไฟฟา้อนืๆ (เช่น พดัลม ไมโครเวฟ เครืองทํา

นําอุ่น เป็นต้น) มูลค่ารวม ,  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (+ . % YoY) ส่วนการส่งออกเครืองใช้ไฟฟ้าทีลดลง คือ ตู้ เย็น 

มลูค่า  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (-0.8%YoY) วิทยมุลูคา่  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (-0.9% YoY) และคอมเพรสเซอร์มลูคา่ 

 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (- . % YoY) 

ตลาดรวมเครืองใช้ไฟฟ้าในประเทศช่วงครึงแรกของปี  หดตัวประมาณ % ในเชิงมูลค่า และมียอด

จําหน่าย .  ล้านหน่วย หดตวัถึง . % YoY เนืองจากอณุหภมูทิีลดต่ ากวา่ปีก่อน และผลจากการเร่งซอืเครืองใช้ไฟฟ้า

ทําความเย็นไปแล้วก่อนหน้าในช่วงเกิดปรากฏการณ์ El Nino ทําให้ยอดจําหน่ายเครืองปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์

ลดลง . % YoYและ . % YoY ตามลําดบั ขณะทียอดจ าหน่ายเครืองใช้ไฟฟ้าอืนๆ อาทิ ตู้ เย็นโทรทศัน์ หม้อหงุข้าว 

เป็นต้น หดตวั . % YoY ตามภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ทยีงัซบเซา  

อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟา้จะกระเตอืงขนึนบัจากช่วงครึงหลงัของปี  ต่อเนอืงถึงปี -  จะกลบัมา

มีทิศทางขยายตวั ปัจจยัหนนุจากภาวะเศรษฐกิจฟืนตวัและกําลงัซอืภาคครัวเรือน ปรับดีขนึภายหลงัจากภาระหนโีครงการ

รถคนัแรกทยอยครบกําหนด ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ทยอยฟืนตวั ทําให้มีความต้องการเครืองใช้ไฟฟ้าเพิมขนึ นอกจากนี

ผู้บริโภคบางสว่นทเีร่งซอืเครืองใช้ไฟฟา้ไปแล้วในช่วงหลายปีก่อนจะกลบัมามคีวามต้องการเปลยีนเครืองใช้ไฟฟา้ใหมต่าม 

Replacement cycle ประกอบกับคาดว่าผู้ผลิตและผู้ ค้าเครืองใช้ไฟฟ้าจะมีกลยทุธ์การตลาดช่วยกระตุ้นการตดัสินใจซือ

ของผู้บริโภคเพิมขึน หลงัจากตลาดซบเซาต่อเนืองมาหลายปี อย่างไรก็ตามการแข่งขนัด้านการตลาดทีรุนแรงอาจเป็น

ภาระต้นทนุและบนัทอนอตัรากําไรของผู้ประกอบการ  

 มลูคา่สง่ออกเครืองใช้ไฟฟา้จะเติบโตตอ่เนืองเหตจุากเศรษฐกิจโลกฟืนตวัด ีประกอบกบัไทยเป็นฐานการสง่ออก

เครืองใช้ไฟฟ้าประเภททําความเย็นทีสําคญัของโลก และบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ยงัมีแผนขยายการลงทนุในไทยต่อเนือง

เพอืเป็นฐานการผลติและสง่ออก 

ในระยะปานกลาง - ยาว อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟา้ของไทยยงัมีโอกาสเติบโตอีกมาก เนืองจากการพฒันาพืนที

โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ทีภาครัฐให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต หรือ 

อุตสาหกรรม .  จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนพัฒนานวัตกรรมการผลิตเครืองใช้ไฟฟ้าเข้ามาลงทุนในไทยเพิมขึน 

โดยเฉพาะเครืองใช้ไฟฟ้ากลุ่มทีไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนัสงู อาทิ กลุม่เครืองทําความเย็นและกลุ่มเครืองใช้ไฟฟ้าใน

ครัวเรือน (White goods) ซึงสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการเครืองใช้ไฟฟ้าทีใช้เทคโนโลยีขนัสูงมากขึน (ทีมา: 

www.krungsri.com) 

  อุตสาหกรรมชนิส่วนเครืองจักรกลเกษตร 

โดยปัจจบุนัมีผู้ผลิตหลกัในประเทศเพยีง 2 ราย ทีเหลือเป็นรายเลก็ทีนําเข้าชินสว่นสาํเร็จมาประกอบในประเทศ 

ผู้ผลิตภายในประเทศมีสดัสว่นการตลาดประมาณ ร้อยละ 70 ของปริมาณการขายและทีเหลือตลาดเป็นของผู้นําเข้า (รวม

การนําเข้ารถใหม่และรถมือสอง)  และหากประเมินโครงสร้างตลาดจําแนกตามภาค พบว่า ภาคอีสานเป็นตลาดทีใหญ่
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ทีสุด คิดเป็นสัดส่วนตลาดประมาณ ร้อยละ 60 ของการขายรถแทรกเตอร์ทังหมด (ทีมา : สํานักงานเศรษฐกิจ

อตุสาหกรรม) 

อุตสาหกรรมเครืองจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่ายอดจําหน่ายเครืองจักรกล

การเกษตร ปี  จะมีมลูคา่ .  แสนล้านบาท เพมิขนึราว % เทียบกบัปี  ทีมีมลูค่า  แสนล้านบาท (จําหนา่ย

ในประเทศ % และสง่ออก %) ซึงนบัได้ว่าเติบโตไม่มากนกั เพราะราคาสินค้าเกษตรยงัอยู่ในระดบัตํา พร้อมกันน ี

กลุม่ฯ คาดว่าในอนาคตสดัสว่นการสง่ออกมีแนวโน้มจะลดลง เนืองจากผู้ผลิตเครืองจกัรกลการเกษตรไทยออกไปขยาย

การลงทนุในอาเซียนมากขนึ อาทิ เมียนมา สปป.ลาว กมัพชูา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ลา่สดุพบว่ามีผู้ผลิตราว  ราย 

ออกไปลงทนุในตา่งประเทศแล้ว ทงันี เครืองจกัรกลการเกษตรไทยทีได้รับความนิยม อาทิ เครืองสข้ีาวทีใช้ในโรงงานขนาด

ใหญ่ เครืองสีข้าวขนาดเล็กทีใช้ในครัวเรือน รวมไปถึงเครืองเก็บเกียวอ้อยและเครืองเก็บเกียวมันสําปะหลงั (ทีมา : 

กรุงเทพธุรกิจ,  ก.พ. ) 

ประเทศไทยส่งออกเครืองจักรกลการเกษตรไปยังต่างประเทศกว่า  ประเทศทัวโลก ตามนโยบายส่งเสริม

อตุสาหกรรมสินค้าเครืองจกัรกลการเกษตรไทย เนืองจากเป็นอุตสาหกรรมทีมีความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศ และสร้างมูลค่าเพิมของอุตสาหกรรมให้สูงขึน สินค้าเครืองจกัรกลการเกษตรออกทีสําคญัได้แก่ แทรกเตอร์เดิน

ตาม รองลงมาคือ   เครืองสีและขดัธญัพืช แทรกเตอร์เพือการเกษตร เครืองสบูนํา และเครืองเกียวนวดข้าว เป็นต้น สินค้า

ดงักลา่วเดิมทีเป็นสินค้าทีกลุม่ประเทศในอาเซียนต้องการ  เพอืใช้ทํานาและทําไร่ธญัพืช   แตก่ลุม่เป้าหมายใหมท่ีมีความ

สนใจในสินค้าเครืองจักรกลเกษตรไทย อาทิ ประเทศในแถบแอฟริกา ทีภาครัฐมีนโยบายพฒันาการเกษตรในประเทศ

คล้ายคลงึกบัการทําเกษตรของไทย จึงให้ความสนใจในนวตักรรมของเราเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกนัประเทศเพือนบ้าน

อย่างกัมพูชามีสภาพเศรษฐกิจทีขยายตวัอย่างต่อเนือง ผู้บริโภคระดบับนเริมหนัมาสนใจสขุภาพมากขึน ต้องการสินค้า

เพือสขุภาพ   โดยเฉพาะผกัและผลไม้ทีปลอดสารพิษ ประกอบกับนโยบายภาครัฐยงัส่งเสริมให้มีการสร้างมูลค่าเพิมให้

สินค้าเกษตร เพือขจัดปัญหาความยากจน ทําให้ภาคเกษตรต้องการเครืองจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรทีมี

ประสิทธิภาพมากยงิขนึ (ทมีา : กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ) 

  5.2.3 แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2561 

   ด้านปัจจัยทีต้องให้ความสําคัญอย่างต่อเนืองในปี 2561 ประกอบด้วย แนวโน้มการค้าโลกทียังมีความไม่

แน่นอนจากการดําเนินนโยบายด้านการค้าของสหรัฐฯ ภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่ทีมีแนวโน้มกีดกันการค้า, การขอ

แยกตวัของสหราชอาณาจกัรจากสหภาพยโุรป (Brexit), การฟืนตวัของเศรษฐกิจยโุรป ญีปุ่ น และจีน ทีอาจไมเ่ป็นไปตาม

คาดหมาย, ความผนัผวนของตลาดเงินตลาดทนุจากความแตกต่างของนโยบายการเงิน การคลงั ในประเทศเศรษฐกิจแกน

หลักของโลก รวมทังแนวโน้มการปรับขึนอัตราดอกเบียของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นต้น (ทีมา : สภาอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจไทย)  
 คาดว่าในปี 2561 ตลาดชินส่วนฯ ในประเทศจะกลบัมามีอตัราขยาย 1-3% เนืองจากความต้องการชินส่วน OEM 

เติบโตตามปริมาณการผลิตยานยนต์ในประเทศโดยการผลิตรถยนต์ในปี 2561จะเติบโต 1-2% เนืองจากการฟืนตวัของ

เศรษฐกิจในประเทศและการเร่งผลิตตามแผนการส่งเสริมการลงทนุ Eco-car สว่นการผลิตรถจกัรยานยนต์ในปี 2561 จะ

ขยายตัว 2-4% เนืองจากราคาสินค้าเกษตรทีคาดว่าจะปรับสูงขึนและผลผลิตเกษตรทีเพิมขึนภายหลงัภาวะภัยแล้ง

คลีคลายตงัแต่ช่วงครึงหลงัของปี 2559 ทําให้รายได้ภาคเกษตรปรับดีขนึนอกจากนียงัมีปัจจยัหนนุเพิมเติมจากเม็ดเงิน

สะพดัในช่วงหาเสยีงเลือกตงั (คาดวา่จะมกีารเลอืกตงัในไทยชว่งท้ายปี 2561) และการผลิตรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ทีมี

แนวโน้มเพิมขึนตามการย้ายฐานการผลิต เพอืสง่ออกของค่ายรถจกัรยานยนต์ระดบัโลกขณะทีตลาดชินสว่นฯ REM คาด
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วา่จะเติบโตตอ่เนืองตามจํานวนยานยนต์จดทะเบียนสะสมทมีอีายมุากกวา่ 5ปีซงึเป็นกลุม่เป้าหมายทีต้องเปลยีนชินสว่นฯ 

เพอืบํารุง/ซอ่มแซมตามอายแุละระยะทางการใช้งาน  

 การสง่ออกชินสว่นฯมแีนวโน้มเติบโตดีต่อเนอืงตามความต้องการชินสว่นฯทเีพมิขนึจากการกระจายฐานการผลติ

อนืในภมิูภาคอาเซยีนและการย้ายฐานเข้ามาลงทนุในไทยเพมิขนึของผู้ผลิตชินสว่นฯตา่งชาติโดยเฉพาะญีปุ่ นซงึมีความ

พร้อมด้านเงินทนุเทคโนโลยีและเป็นโครงข่ายเชือมโยงกบัฐานการผลิตยานยนต์ทวัโลกสง่ผลให้อตุสาหกรรมชินสว่นฯไทย

ยกระดบัคณุภาพและเทคโนโลยกีารผลิตทีสงูขนึและสามารถขยายการสง่ออกของไทยได้ตอ่เนอืงอยา่งไรก็ตามผู้ประกอบ 

การสญัชาติไทยทีมีกวา่ 1,100 ราย สว่นใหญ่เป็นผู้ผลติชินสว่นฯ Tier 2-Tier 3 ซงึผลติชินสว่น REM อาจมีความเสยีงจาก

การ ทีผู้ผลิตตา่งชาติโดยเฉพาะ SME ญีปุ่ นเข้ามาตงัฐานการผลติในไทยและแขง่ขนัในตลาด REM มากขนึ  (ทมีา: 

www.krungsri.com) 

5.3 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 
  5.3.1 โรงงานและสาํนักงาน  

 โรงงานและสาํนกังานของบริษัท ตงัอยูภ่ายในเขตอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบวั อําเภอบ้านคา่ย จงัหวดั

ระยอง   ณ ปี 2560 มเีนือท ี 14 ไร่ 149.6 ตารางวา มีอาคารทงัหมดจํานวน 8 อาคาร เป็นอาคารสาํนกังาน 2 อาคาร 

ประกอบด้วยอาคารสํานกังานชนัเดียว และอาคารสาํนกังาน 3 ชนั พร้อมอาคารโรงงานและคลงัสนิค้า 6 อาคาร 

 

  5.3.2 กาํลังการผลิต  

บริษัทมีกําลงัการผลิตรวมในช่วงปี 2558 ถึงปี 2560 ดงันี  

                            หน่วย: ตนั 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

กําลงัการผลิต* 2,600 2,600 2,800 

ปริมาณการผลติ 1,460 1,456 1,456 

อตัราการใช้กําลงัการผลิต (ร้อยละ) 56 56 52 

หมายเหต:ุ *กําลงัการผลิตของบริษัทคํานวณโดยใช้ปริมาณการใช้วตัถดุบิในการผลติของเครืองแตล่ะขนาดคณูกบัจํานวนเครืองแตล่ะขนาดใน

ชว่งเวลานนัๆ 

จะเห็นได้ว่า กําลังการผลิต และปริมาณการผลิต ในปี   เพิมขึนจากปี  แต่ปริมาณการผลิตไม่

เปลียนแปลงเมือเทียบกับปีทีผ่านมา  เนืองจากมีการสงัซือเครืองจักรใหม่เข้ามาใช้ผลิตสินค้าตามคําสงัซือของลกูค้าที

เพิมขนึ  ทงันีบริษัทฯมีแผนพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพเครืองจกัรอยู่เสมอ  และพยายามปรับเปลยีนกําลงัการผลิตและ

ปริมาณการผลติให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าในทกุๆปี  จึงทําให้ไม่สง่ผลกระทบต่อความนา่เชือถือและความ

พึงพอใจจากลกูค้า  ไม่แตกต่างกันกับปี  แต่ในรายละเอียดนนั ช่วงต้นปีมีปริมาณการผลิตน้อยกว่า ส่วนในช่วง

ปลายปี (ไตรมาสที  )มีการใช้กําลงัการผลิตทีสงูขึน ซึงแนวโน้มในปี  นนั จะมีการใช้กําลงัการผลิตทีสงูขึนเช่นกัน 

สง่ผลให้มีการจัดทําแผนการสงัซือเครืองจักรใหม่เพือเพิมกําลงัการผลิตในปี  ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ลกูค้า 

5.3.3 ขันตอนการผลิต 

บริษัทเป็นผู้ รับจ้างผลิตชินส่วนอลมิูเนียมและสงักะสีตามคําสงัซือของลกูค้า โดยบริษัทจะรับแบบหรือตวัอย่าง

ผลิตภณัฑ์ และปริมาณการผลิตเพอืตรวจสอบความสามารถในการออกแบบแม่พมิพ์และความเป็นไปได้ในการผลติสินค้า

ตามแบบทีกําหนด จากนนับริษัทจะวิเคราะห์ต้นทนุในการออกแบบแมพิ่มพ์ ต้นทนุการจดัทําแม่พมิพ์ และต้นทนุการผลิต 
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แล้วนําสง่ใบเสนอราคาชินงาน และ/หรือ แม่พิมพ์ให้ลกูค้าพิจารณา โดยขึนอยู่กบัลกัษณะการว่าจ้าง เมือลกูค้าอนมุตัิใบ

เสนอราคา บริษัทจะนําแบบหรือตวัอยา่งผลิตภณัฑ์มาออกแบบแมพิ่มพ์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพอืทําการคํานวณและ

ขึนรูปแมพิ่มพ์เป็นภาพ 3 มิติ แล้วจึงสง่ให้บริษัทผู้ผลติแมพิ่มพ์ทําการเสนอราคามาให้กบับริษัท ภายหลงัจากการคดัเลือก

บริษัทผู้ผลิตแมพ่มิพ์แล้วทางบริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในการผลิตแมพ่มิพ์ จากนนัทางบริษัท

จะมีการตรวจสอบแม่พิมพ์ร่วมกับลกูค้าโดยการทดลองฉีดชินงานด้วยแม่พิมพ์ดังกล่าวและนําชินส่วนทีผลิตได้มาวดั

ขนาดด้วยเครืองวดั 3 แกน (CMM: Co-ordinate Measuring Machine) และนําชินงานทีผ่านการตรวจสอบไปสง่ให้ลกูค้า

ตรวจสอบคณุภาพ และทดลองนําไปประกอบกบัชินงานสว่นอนืๆ  

เมอืชินงานดงักลา่วผา่นการพิจารณาจากลกูค้าแล้วทางฝ่ายขายและการตลาดจะติดตอ่ลกูค้าเพือขอรับใบสงัซอื  

และแผนการจดัสง่สินค้า โดยปกติลกูค้าจะสงัซือสินค้าและกําหนดระยะเวลาในการจดัสง่สินค้าลว่งหน้าเป็นระยะเวลา 1 

เดือน และลกูค้าจะวางแผนการผลิตล่วงหน้า 1 ปี เพือให้บริษัทสามารถวางแผนการผลิตและสงัซือวตัถดุิบ และเตรียม

อปุกรณ์ตา่งๆได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า  

การผลิตชินงานของบริษัท มีขนัตอนดงัตอ่ไปน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การคดัเลอืกและจดัเตรียมวตัถดุิบ 

บริษัทจะทําการคัดเลือกผู้ จําหน่ายวัตถุดิบตามมาตรฐานวัตถุดิบทีลูกค้า ซึงเมือบริษัทได้รับวัตถุดิบจากผู้

จําหน่ายแล้วจะทําตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบเปรียบเทียบกับใบรับประกันคุณภาพวัตถุดิบทีได้รับจากผู้ จัดจําหน่าย

วตัถุดิบ เพือให้มนัใจว่าวตัถุดิบดังกลา่วมีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการผลิตชินงานดงักล่าว จากนนัจึงนํายอดสงัซือจาก

ลกูค้าไปคํานวณปริมาณวตัถดุิบทต้ีองสงัซอืและวางแผนการผลิตตอ่ไป  

 การฉีดขนึรูปผลิตภณัฑ์ 

พนกังานประจําเครืองฉีดจะทําการติดตงัแมพิ่มพ์และเตรียมเครืองจกัรให้พร้อมใช้งาน จากนนัจะนําวตัถดุิบมา

เข้าเตาหลอมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือเพลิงในการให้ความร้อน เพือหลอมให้เป็นของเหลวตามอณุภมูิทีกําหนด แล้ว

เครืองฉีดจะทําการฉีดนําโลหะทีหลอมเหลวแล้วเข้าไปในแม่พิมพ์ด้วยแรงดนัสงู แล้วทําการลดอุณหภูมิแม่พิมพ์เพือให้

ชินงานแข็งตวั เมอืชินงานเย็นตวัลงแล้วพนกังานประจําเครืองฉีดจะนําชินงานออกจากแมพิ่มพ์และตกแตง่ชนิงานเบืองต้น 

โดยตดัเศษครีบและทางเดินนําโลหะสําหรับการฉีดขึนรูปทีเกินออกแล้วนําเศษดงักล่าวไปหลอมในเตาหลอมเพือนํามา

ผลิตใหมอี่กครัง 

จดัเตรียมวตัถุดิบ ฉีดขึนรูป ตรวจสอบคุณภาพชินงานขึนรูป 

ตกแต่งชินงาน ตรวจสอบคุณภาพชินงาน 

 

การกลึง เจาะ 
และการเจียรผิวดว้ย

เครืองจกัร 

ตรวสอบคุณภาพ 
ชินงานสาํเร็จ 

บรรจุ 

หีบห่อ 



 

 35 

 การตรวจสอบคณุภาพชินงานขนึรูป 

พนกังานควบคุมคณุภาพสินค้าจะทําการสุม่ตรวจสอบขนาดและลกัษณะภายนอกของชินงานให้เป็นไปตามที

กําหนดโดยมีการกําหนดตําแหน่งสาํคญัทีต้องตรวจเช็คสําหรับแตล่ะชินงานด้วยเครืองมือต่างๆทีกําหนด โดยจะมีการสุม่

ตรวจเช็คทกุ 1-2 ชวัโมง 

 การตกแตง่ชินงาน 

ชินงานทีผ่านการตรวจสอบจะถกูนํามาตกแต่งโดยพนกังาน ซงึจะมีการตกแตง่ผิวชินงาน ขดัตกแต่งขอบ เจาะรู 

และตกแตง่ผิวชินงาน ตามวิธีการทํางานทีกําหนดสําหรับแตล่ะชินงาน ทงันี บริษัทอาจทําการวา่จ้างบริษัทภายนอกในการ

ตกแตง่ชินงาน หากกําลงัการผลิตของบริษัทไม่เพียงพอ หรือมีลกัษณะของการตกแตง่ทีเครืองมือของบริษัทไมส่ามารถทํา

ได้ เป็นต้น 

 การตรวจสอบคณุภาพชินงานตกแตง่ 

ในการตรวจสอบนีจะมีพนกังานควบคมุคณุภาพสินค้าสุม่ตรวจเช็คตามข้อกําหนดในการตรวจเช็คผลิตภณัฑ์แต่

ละชนิด ทงัในด้านของรูปแบบชินงานและพืนผิวตามทีกําหนด โดยจะมีการทําคู่มือระบุตําแหน่งทีต้องตรวจเช็คและวิธี

ตรวจเช็คของแต่ละชินงานตามทกํีาหนด  ซงึจะมีการสุ่มตรวจเช็คทกุ 1-2 ชวัโมง และมีการตรวจสอบความเรียบร้อยจาก

การตกแตง่ทกุชินอีกครัง 

 การกลงึ เจาะ และเจียรผิวด้วยเครืองจกัร (Machining) 

เนืองจากชินงานบางส่วนจําเป็นจะต้องมีการตกแต่งด้วยเครืองจักรเพือให้มีความแม่นยําเป็นพิเศษและได้

คณุภาพตามทีลกูค้ากําหนด บริษัทจะนําชินงานทีได้รับการตกแต่งโดยพนกังานและได้มีการตรวจสอบคุณภาพแล้วมา

ตกแต่ง เจาะ และเจียรผิวด้วยเครืองกลึงทีควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Numerical Control หรือ CNC) ทงัใน

แบบ 2 แกน และ 3 แกน ในจดุทีกําหนดตามรูปแบบผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด เพอืให้สามารถนําไปประกอบกบัชินงานอนืตาม

แบบทีกําหนดได้ โดยจะมีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพทําการสุม่ตรวจสอบขนาดและลกัษณะชินงานหน้าเครืองจกัรทุกชวัโมง 

และมีการตรวจสอบโดยใช้แท่นยึดกําหนดตําแหน่ง (Jig Gauge) เพือตรวจสอบขนาดและตําแหน่งของส่วนทีจะใช้

ประกอบกบัชินสว่นอนืๆวา่เป็นไปตามทกํีาหนดทกุชิน 

ทังนี บริษัทอาจทําการว่าจ้างบริษัทภายนอกในการตกแต่งชินงานด้วยเครืองจักร หากชินงานบางส่วน

จําเป็นต้องได้รับการตกแตง่ด้วยเครืองจกัรทมีีความแมน่ยําเป็นพิเศษ หรือมีลกัษณะทีต้องการการตกแต่งทีเครืองจกัรของ

บริษัทไมส่ามารถดําเนินการได้ หรือกําลงัการผลิตของบริษัทไมเ่พียงพอ เป็นต้น 

 การตรวจสอบคณุภาพชินงานสําเร็จ 

ชินงานทีได้ผ่านขนัตอนการตกแตง่ด้วยเครืองจกัรจะได้รับการสุม่ตรวจคณุภาพโดยละเอียด โดยใช้เครืองมือวดั 

 แกน และเครืองมือต่างๆ ก่อนทีจะสง่ไปยงัคลงัสินค้าเพอืบรรจหุีบหอ่ตอ่ไป 

 การบรรจหุีบหอ่ 

พนกังานแผนกคลงัสินค้าจะทําการตรวจนบัจํานวนสินค้าให้ตรงกับป้ายสินค้า แล้วบรรจุหีบห่อตามทีกําหนด 

เพอืเตรียมการจดัสง่สนิค้าให้กบัลกูค้าตอ่ไป 

โดยบริษัทมีมาตรการตรวจสอบต้นทุนโดยกําหนดนโยบายสําหรับการพิจารณาสําหรับรายการสินค้าทีขาย

ขาดทนุ ซงึระบใุห้ฝ่ายบญัชีต้นทนุทําการวิเคราะห์ทกุสนิงวดไตรมาส และมีการติดตามผลของรายการสนิค้าทีขายขาดทนุ

พร้อมรายงานให้แก่ผู้บริหารทกุๆสินเดือน 
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5.3.4 การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต 

บริษัทเป็นผู้ผลิตชินส่วนอลมิูเนียมฉีดขนึรูปและชินส่วนสงักะสีฉีดขึนรูปตามคําสงัซือของลกูค้า โดยอลมูิเนียม

และสงักะสีซึงเป็นวตัถดุิบของบริษัทจะเป็นอลมิูเนียมอลัลอยและสงักะสีอลัลอย ซึงอลูมิเนียมและสงักะสีซงึมีสว่นผสม

ของธาตอุืนๆ ทําให้มีลกัษณะและคณุสมบตัิทีแตกต่างกนัตามความเหมาะสมของแต่ละชินงาน ดงันนั สดัสว่นการสงัซือ

วตัถดุิบจะขนึอยูก่บัปริมาณการสงัซอืสินค้าแตล่ะประเภท โดยทผี่านมาชินงานสว่นใหญ่ทีบริษัทได้รับคําสงัซอืเป็นชินงาน

อลูมิเนียม โดยบริษัทมีการสงัซืออลูมิเนียมจากผู้ จัดจําหน่ายทงัหมด 7 ราย ซึงเป็นผู้จัดจําหน่ายในประเทศทังหมด 

เนืองจากบริษัทมีนโยบายในการกระจายการสงัซือวตัถดุิบเพือป้องกันความเสียงจากการพึงพิงผู้ จดัจําหน่ายรายใดราย

หนงึจึงได้กระจายการสงัซือวตัถดุิบจากผู้จดัจําหน่ายครังละหลายราย โดยปริมาณการสงัซอืแต่ละรายจะแตกตา่งกนัตาม

ราคาขายวตัถดุิบทผีู้จดัจําหน่ายแต่ละรายเสนอมาซึงบริษัทจะได้รับใบเสนอราคาวตัถดุิบจากผู้จดัจําหน่ายแต่ละรายทกุ

เดือน  

ในการจดัหาวตัถดุิบนนั บริษัทจะให้ความสําคญักบัคณุภาพวตัถดุิบเป็นอย่างมาก ทงันี วตัถดุิบทีสงัซือจะต้อง

อยู่ในระดบัมาตรฐานตามทีกําหนดไว้ โดยบริษัทจะดําเนินการตรวจสอบคณุภาพวตัถดุิบเบืองต้นจากใบรับรองคณุภาพ

วตัถดุิบจากผู้จดัจาํหนา่ยทีมาพร้อมกบัการนําสง่วตัถดุบิในแตล่ะครัง จากนนับริษัทจะตดัชินสว่นวตัถดุิบไปตรวจสอบวา่มี

คณุภาพตามมาตรฐานทผีู้จดัจําหน่ายแจ้งไว้ตามใบรับรองหรือไม ่โดยมีระยะเวลาการสงัซอืสินค้าประมาณ 1-2 วนั  

ในการคัดเลือกผู้ ขายวตัถุดิบนัน บริษัทจะทําการประเมินผู้ ขายวตัถุดิบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินของบริษัท

หรือไม่ แล้วจึงรวบรวมรายชือผู้ทีผ่านประเมินไว้ในรายชือผู้ขายวตัถดุิบ จากนนั เมอืจะมีการสงัซือวตัถดุิบดงักลา่ว จะทํา

การเทียบราคาจากผู้ขายวตัถดุิบในรายชือทีรวบรวมไว้อยา่งน้อย 2 ราย แล้วจึงทําการคดัเลือกผู้ขายวตัถดุิบทีมีราคาและ

เงือนไขทีดีทีสดุ โดยบริษัทจะทําการประเมินผู้ขายวตัถดุิบทกุปี ปีละครัง 

5.3.5 ผลกระทบต่อสงิแวดล้อม 

บริษัทตระหนกัถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อสิงแวดล้อมและมีมาตรการในการป้องกันปัญหามลภาวะต่างๆ 

เพือให้แน่ใจว่าการผลิตของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม นอกจากนีบริษัทยงัได้จดัสรรงบประมาณใน

การดแูลสิงแวดล้อมอย่างเพียงพอ โดยได้สร้างบ่อบําบดันําเสียภายในโรงงาน และได้วา่จ้างบริษัทภายนอก เข้ามาจดัการ

และกําจดัของเสียจากกระบวนการผลิตของบริษัท เช่น นํามนัใช้แล้ว ภาชนะปนเปือน และกากตะกอนจากการบําบดันํา

เสยี เป็นต้น 

 นอกจากนี บริษัทยงัได้รับการรับรองการจัดการสิงแวดล้อมของบริษัทตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2004 

เมือวนัที 15 กรกฎาคม 2551 และกําลงัจะขอการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ในปีหน้า และยงัได้รับเกียรติ

บตัรการเป็นสถานประกอบการอตุสาหกรรมทีดําเนินงานตามหลกัเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิงแวดล้อม ในโครงการธรรมาภิ

บาลสิงแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที 3 จากการบริหารจัดการสิงแวดล้อม

อย่างเป็นระบบ มีมาตรการประเมินผล และทบทวนเพือการพัฒนาอย่างต่อเนือง และได้รับรางวัล CSR DIW จาก

กระทรวงอตุสาหกรรม เมือเดือนกันยายนปี 2556 ซึงเทียบเท่ากบั ISO 26000 เป็นการพฒันาโรงงานอุตสาหกรรมให้มี

ความรับผิดชอบร่วมกนัของสงัคม 

5.4 งานทียังไม่ได้ส่งมอบ 

แม่พิมพ์สําหรับผลิตงานเพือจําหน่ายให้กับลกูค้า โดยมีมูลค่าจ่ายล่วงหน้า 10,547,500 เนืองมาจากการทํา

ข้อตกลงในการชําระคา่สนิค้ามีการแบง่จ่ายเป็นงวด โดยงวดสดุท้ายคืออนมุตัิชินงานเพอืทําการผลติ 

  



 

 37 

6. ปัจจัยความเสียง 
 ปัจจัยความเสียงในการประกอบธุรกิจของบริษัททีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานและผลประกอบการของ

บริษัทอยา่งมีนยัสําคญั และแนวทางในการป้องกนัความเสยีง สามารถสรุปได้ดงัน ี

6.1 ความเสยีงจากการพึงพิงลูกค้ารายใหญ่ 

บริษัทประกอบธุรกิจในลกัษณะผลิตสินค้าตามคําสงัซือของลกูค้า โดยในปี 2560 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ซงึมี

สดัสว่นยอดขายต่อรายได้จากการขายรวมมากกว่าร้อยละ 10 จํานวน 2 ราย คิดเป็นสดัสว่นรายได้เทา่กบัร้อยละ .

ของรายได้จากการขายและให้บริการทงัหมด โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560  บริษัทมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าทีมี

ยอดขายสงูสดุ 10 อนัดบัแรก คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ .  ร้อยละ .  และร้อยละ  .  ของรายได้จากการขายและ

ให้บริการทงัหมด ทําให้รายได้ของบริษัทอาจได้รับผลกระทบหากกลุม่ลกูค้ารายใหญ่ดงักลา่วมีการเปลียนแปลงนโยบาย

ในซอืสินค้าของบริษัท 

อยา่งไรก็ตาม กลุม่ลกูค้ารายใหญ่ดงักลา่วได้มีการซอืสินค้าบริษัทอยา่งต่อเนืองมาเป็นระยะเวลานาน โดยบริษัท

มีการประสานงานกบัลกูค้าอยา่งสมาํเสมอเพอืทจีะทราบแนวโน้มการเปลยีนแปลงคําสงัซอืสินค้าจากลกูค้า ซึงลกูค้าสว่น

ใหญ่จะมีการประมาณการณ์ยอดผลิตลว่งหน้าให้แก่บริษัทเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน จึงทําให้บริษัทสามารถคาดการณ์

การเปลยีนแปลงของยอดสงัซือจากลกูค้าแต่ละรายได้ในระดบัหนึง อีกทงั บริษัทมีการกําหนดนโยบายด้านสดัสว่นของ

ยอดขายตอ่ลกูค้าแตล่ะรายต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดขายรวม เพอืป้องกนัผลกระทบตอ่รายได้หากมกีารเปลยีนแปลง

ยอดผลิตของลกูค้ารายใหญ่ 

6.2 ความเสยีงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ  

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตชินส่วนเพือใช้เป็นส่วนประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์เครืองใช้ไฟฟ้า 

เครืองจักรกลเกษตรและอืนๆ ซึงต้องใช้อลูมิเนียมแท่งเป็นวตัถดุิบหลกัซึงโดยคิดเป็นสดัส่วนของต้นทุนขายในปี 

ประมาณร้อยละ .  ของต้นทุนขายและให้บริการทงัหมด โดยในช่วงตงัแต่ปี 2554 ราคาอลมิูเนียมมีความผันผวน

เกิดขึนเล็กน้อย โดยจะเห็นได้จากราคาอลูมิเนียมในตลาดโลกทีเพิมขึนจาก ,  ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ในเดือน

ธนัวาคม  เป็น ,  ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ตนั ในเดือนธนัวาคม   หรือเพิมขึนร้อยละ .  ในช่วงเวลาดงักลา่ว  

ราคาอลูมิเนียมระหว่างเดือนธันวาคม 2555 – เดอืนธันวาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

ทีมา: Monthly world prices of commodities and indices, World Bank 
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ปัจจยัหลกัของราคาทีผนัผวนเป็นผลมาจากการผลติทเีกินความต้องการของตลาดจากนโยบายการควบคมุการ

สง่ออกวตัถุดิบในหลายประเทศ ซึงรวมถึงการห้ามสง่ออกอะลมูินาของอินโดนีเซีย ทีมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่ช่วงต้นปี พ.ศ.

 หลงัจากทีสต็อกวตัถุดิบในการผลิตอะลมูิเนียม เริมปรับลดลง จากการทีมีการกักตุนเข้าไปมากในช่วงก่อนสนิปี 

พ.ศ.  เพอืรองรับมาตรการห้ามสง่ออกอะลมูินาของอนิโดนีเซียดงักลา่ว  

จากผลกระทบวิกฤตซบัพรามทีทําให้ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ตกตําไปทวัโลกหลงัจากนนัราคา อะลมิูเนียมจึงฟืนตวั

ขึนจนถึงจุดสงูสดุเมอืเดือนเมษายน พ.ศ.  ทีราคา , เหรียญสหรัฐต่อตนั ขณะที ราคาโลหะอะลมิูเนียมโลกเฉลีย

ในปี พ.ศ.  อยู่ที ,  เหรียญสหรัฐต่อตนั ลดลงจากราคาเฉลียของปี ก่อนหน้า  เหรียญสหรัฐต่อตนั หรือกว่า 

ร้อยละ .  ส่วนราคาเฉลียปีพ.ศ.  (มกราคม-สิงหาคม) เท่ากับ ,  เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะทีราคาโลหะ

อะลมิูเนียมโลกยงัคงตกต่ าอย่างต่อเนืองในปีพ.ศ.  โดยราคาเฉลีย (มกราคม-เมษายน) อยู่ที ,  เหรียญสหรัฐ   

ต่อตนั ลดลงจากราคาเฉลยีของปีทีผ่านมา  เหรียญสหรัฐต่อตนัหรือกว่า ร้อยละ .  ซึงปัจจยัหลกัของราคาทีปรับ

ลดลงเป็นผลมาจากการผลิตทเีพยีงพอ จนเกินความต้องการของตลาด 

การคาดการณ์ราคาอะลมิูเนียมของโลก Macquarie Group สถาบนัการเงินและหน่วยงานการลงทุนทีอยู่ใน

ออสเตรเลีย ได้ออกบทวิเคราะห์ คาดการณ์ทิศทางราคาอะลูมิเนียมในช่วงปี พ.ศ.  – พ.ศ.  โดยประเมินว่า

แนวโน้มราคาโลหะ อะลมูิเนียมจะปรับเพิมขึน โดยมีอิทธิพลจากความต้องการใช้อะลมูิเนียมในโลกทียงัคงปรับเพิมขึน

อย่าง ต่อเนอืง ประเมินว่า ความต้องการบริโภคของทวัโลกจะขยายตวัเฉลีย . % ตอ่ปี ตลอดช่วง ปี พ.ศ.  – พ.ศ.

 ขณะทีระดบัการผลติอะลมิูเนียมของทงัโลกจะขยายตวัในอตัราทตี ่ากวา่ . % ต่อปี ตลอด ช่วงเวลาเดียวกนั 

ทงันี จากการทีราคาอลูมิเนียมลดลงส่งผลกระทบเชิงบวกกับบริษัทด้านต้นทุนการผลิตลดลงมีการตกลงกับ

ลกูค้าบางรายให้สามารถเปลยีนแปลงราคาของสนิค้าให้สอดคล้องกบัราคาวตัถดุิบได้ เมอืราคาวตัถดุบิเพมิขนึจนถึงระดบั

ตามทตีกลงไว้ หรือมีการทบทวนราคาขายเป็นระยะตามรอบเวลาทีกําหนด อยา่งไรก็ตาม บริษัทอาจมีความเสยีงในกรณี

ท ีไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกบัราคาวตัถดุิบทีเปลียนไปได้ทงัหมด เช่น ราคาของวตัถดุิบมิได้เปลียนแปลง

จนถึงระดบัทีกําหนดไว้ หรือต้นทุนในการผลิตเพิมขึนในขณะทียงัไม่ถึงรอบระยะเวลาทบทวนราคาขาย ทงันี บริษัทได้มี

การติดตามความเคลอืนไหวราคาอลมูิเนียมในตลาดอยา่งใกล้ชิด  เพอืป้องกนัผลกระทบจากความผนัผวนดงักลา่ว 

ในด้านของการสงัซอือลมูิเนียมซงึวตัถดุิบหลกัในการผลิตนนั บริษัทได้มีการวางแผนการสงัซือวตัถดุิบลว่งหน้า

ตามแผนการผลิตของบริษัท นอกจากนีบริษัทได้คัดเลือกผู้จัดจําหน่ายอลมูิเนียมทีมีคุณสมบตัิและคณุภาพตามความ

ต้องการในการผลิตไว้ทงัสนิ 13 ราย เพอืกระจายการสงัซอืในแต่ละงวด เป็นการลดความเสยีงจากการขาดแคลนวตัถดุิบ

ในการผลิต 

ในความเสยีงในด้านต้นทนุแรงงานและวตัถดิุบ  ตามทีคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับคา่แรงขนัตําทวัประเทศ  โดย

มีผลเริมบงัคบัใช้ในวนัที  เมษายน  นนั ส่งผลกระทบกบัต้นทุนการผลิตและราคาวตัถดุิบทีบริษัทจดัซือจากผู้ขายที

จะต้องมีการปรับราคาให้สูงขึนตามค่าแรงขันตําทีเพิมขึน ภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบให้บริษัทได้รับกําไรน้อยลง 

ขณะเดียวกนับริษัทได้มุง่เน้นเพิมศกัยภาพของพนกังานให้สงูขนึ และได้คงจํานวนพนกังานไว้เท่าเดิมหรือลดน้อยลงเพือ

ทดแทนอตัราคา่แรงทเีพมิขนึ 

6.3 ความเสยีงจากการทแีม่พิมพ์ทเีป็นกรรมสิทธิของลูกค้าเสอืมสภาพ 

เนืองจากแม่พิมพ์ทีบริษัทใช้ผลิตชินงานมีทงัส่วนทีเป็นกรรมสิทธิของบริษัทและเป็นกรรมสิทธิของลูกค้าซึง

แม่พมิพ์ทเีป็นกรรมสทิธิของลกูค้านนัต้องได้รับความยินยอมจากลกูค้าก่อนทีจะสามารถทําการซอ่มแซมหรือจดัทําใหมไ่ด้

หากแมพ่มิพ์ดงักลา่วเสอืมสภาพและบริษัทดําเนินการผลติชินงานดงักลา่วต่อไปเพือรักษาสมัพนัธภาพกบัลกูค้าบริษัทจะ

มีต้นทุนทีเพิมขึนจากการตกแต่งชินงานเพิมเติมหรือชินงานทีไม่ได้คุณภาพ ซึงหากบริษัทใช้เวลาในการซ่อมแซมหรือ
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จัดทําแม่พิมพ์ใหม่ล่าช้า เนืองจากลกูค้าใช้เวลานานในการอนุมตัิหรือผู้ รับจ้างทําแม่พิมพ์จัดทําได้ช้าก็ตาม จะส่งผล

กระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้กําหนดอายกุารใช้งานของแมพิ่มพ์และจะทําการติดต่อ

เจรจากบัลกูค้าก่อนทีแมพิ่มพ์จะหมดสภาพ เพือให้ลกูค้าทราบเงือนไขดงักลา่วและประมาณการณ์ระยะเวลาในการจดัทํา

แมพ่ิมพ์ใหมใ่นสว่นทลีกูค้าอาจมีความลา่ช้าในการอนมุตัิการจดัทําแมพิ่มพ์ใหม ่

6.4 ความเสยีงจากการพึงพิงผู้บริหารและบุคลากรทีมีประสบการณ์และความสามารถ 

ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจทีต้องอาศยัความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรในการดําเนินงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิงในด้านการออกแบบแม่พิมพ์ ซึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นไปได้ในการผลิต คุณภาพของ

ชินงาน และของเสียทีอาจจะเกิดขนึจากการผลิต ซงึต้องอาศยัความรู้ และความชํานาญเฉพาะด้านของบคุลการเป็นหลกั 

โดยเฉพาะวิศวกรผู้ เชียวชาญในด้านการออกแบบแม่พิมพ์ทีมีประสบการณ์ การสญูเสียบคุลากรเหลา่นียอ่มส่งผลกระทบ

ต่อการดําเนินงานและความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท ซงึ ณ วนัที 31 ธันวาคม  บริษัทมีบคุลากรทีมีความรู้

และทักษะในการออกแบบแม่พิมพ์จํานวน 10 คน โดยมีระยะเวลาในการทํางานกับบริษัทเฉลียกว่า 9 ปี และมี

ประสบการณ์ทํางานด้านแมพิ่มพ์เฉลีย 18 ปี  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการมอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบในการทํางานให้แก่ผู้ บริหารท่านอืน และ

พนกังานแต่ละฝ่ายงานอยา่งชดัเจน มีระบบการจดัเก็บข้อมลูและฐานข้อมลูทีดี ตลอดจนมีการแลกเปลียนข้อมลูข่าวสาร

ต่างๆ ทีเกียวข้องระหว่างผู้บริหารและพนกังานบริษัทอย่างสมําเสมอ รวมทงัมีการฝึกอบรมพนกังานให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจด้านคณุภาพและมาตรฐานการตรวจสอบต่างๆ และส่งพนกังานเข้ารับการอบรมภายนอก เป็นการลงทนุด้านการ

พฒันาบคุลากรของบริษัท ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี โดยเฉพาะความรู้และทกัษะใน

การออกแบบแมพิ่มพ์ ซงึบริษัทได้จัดการให้มีการถ่ายทอดความรู้ทงัในหน่วยงานและจดัให้มีการฝึกอบรมภายนอกบริษัท 

ซงึสามารถลดความเสยีงจากการพงึพงิผู้บริหารและบคุลากรหลกัของบริษัทได้ 

6.5 ความเสยีงจากการควบคุมคุณภาพ 

คุณ ภาพของผลิตภัณ ฑ์ เป็นหนึงในปัจจัยทีสําคัญ ในอุตสาหกรรมการยานยนต์ทีผู้ ผลิตรถยนต์และ

รถจกัรยานยนต์ให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก เนืองจากจะมีผลโดยตรงทงัด้านชือเสียงและยอดขายของผู้ผลิตรถยนต์และ

รถจกัรยานยนต์ดงักลา่วโดยตรง  ซงึความผิดพลาดในด้านคณุภาพนนั อาจทําให้บริษัทสญูเสียลกูค้า และอาจถกูยกเลิก

สญัญาหากไม่สามารถผลติผลิตภณัฑ์ได้ตรงตามมาตรฐาน ซงึจะสง่ผลกระทบต่อการดําเนินงานและความนา่เชือถือของ

บริษัทในอุตสาหกรรม ด้วยเหตนุีบริษัทจึงได้ตงัเป้าหมายทีจะลดข้อผิดพลาดในด้านคณุภาพของผลิตภณัฑ์โดยกําหนด 

KPI ด้านของเสียอย่างชัดเจน อีกทงับริษัทได้เน้นถึงความสําคญัด้านคุณภาพโดยได้ลงทุนในอุปกรณ์สําหรับตรวจสอบ

และควบคมุคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานตามทีลกูค้ากําหนดไว้ เพือสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า รวมทงัสามารถ

สร้างความน่าเชือถือในการดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสากลอีกด้วย 

6.6 ความเสยีงจากการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศและการเปลยีนแปลงนโยบายของรัฐบาล 

เนืองจากบริษัททําธุรกิจเกียวเนืองกบัการผลติและจําหนา่ยชินสว่นยานยนต์ บริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบทงัใน

เชิงบวกและในเชิงลบจากการเปลยีนแปลงของภาษีศลุกากรและการกีดกันทางการค้า เช่น การเปลยีนแปลงภาษีนําเข้า

ของชินส่วนยานยนต์จะกระทบความสามารถของบริษัทในการแข่งขนักับผู้ผลิตจากต่างประเทศ ยกตวัอย่างเช่น การลด

ภาษีนําเข้าชินส่วนอาจทําให้คู่แข่งต่างประเทศสามารถแข่งขันกับบริษัททางด้านราคาและต้นทุนได้มากขึน ทังนี ใน

ปัจจุบนัรัฐบาลได้มีการตกลงกบัประเทศในอาเซียนเกียวกบัการเปิดเสรีของอุตสาหกรรมรถยนต์ภายใต้สนธิสญัญาการ

เปิดเสรีทางการค้า AFTA ภายใต้ข้อตกลงสิทธิพิเศษทางภาษีปกติ (CEPT) ซงึการเปิดเสรีภายใต้ระบบ AFTA ทําให้ภาษี

ศุลกากรสําหรับชินส่วนรถยนต์ทีผลิตภายในอาเซียน ลดเหลือร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 5 และคาดว่าจะทําให้ประเทศคู่ค้า
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ภายในอาเซียนใช้ประโยชน์ทางภาษีนีเพือเพิมการค้าระหว่างกนั นอกจากนี ความท้าทายของธุรกิจผลิตชินส่วนรถยนต์ 

เกียวกับการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในหมวดยานยนต์ยังคงเพิมขึน โดยในปี  ทีผ่านมามีจํานวน

โครงการจากต่างประเทศทีได้รับการอนุมตัิการสง่เสริมการลงทุนในส่วนของธุรกิจทีเกียวข้องกับอตุสาหกรรมยานยนต์

ทงัหมดจํานวน  โครงการ ด้วยวงเงินลงทนุรวมทงัสิน ,  ล้านบาท นอกจากนี ถ้าหากจะเปรียบเทียบการลงทนุ

ทางตรงจากต่างประเทศ มายงัประเทศต่างๆ ใน อาเซียนโดยดูจากการลงทนุของนักลงทุนญีปุ่ น ซงึถือว่า เป็นชาติทีนกั

ลงทุนเข้ามา ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคสงูสดุนนั พบว่า มีมูลค่าการเข้ามา ลงทุนในไทยในสดัส่วนทีสงู 

อย่างต่อเนือง และมากกว่าประเทศคู่แข่งอย่างอินโดนีเซียค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าไทยเป็นฐานการลงทนุหลกัใน

อตุสาหกรรมยานยนต์ของภูมิภาค  อีกทงัปัจจุบนัรัฐบาลได้มีนโยบายเห็นชอบในหลกัการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต

รถยนต์ บงัคบัใช้  มค.  โดยคํานึงถึงการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม ความปลอดภยั 

การใช้พลงังานทดแทนและประสิทธิภาพของรถยนต์ ในการปลอ่ย CO2Emission โดยยงัคงสง่เสริมอตุสาหกรรมรถยนต์

อย่างต่อเนือง ไม่ว่าจะเป็นโครงการลดภาษีสําหรับรถยนต์อีโคคาร์ รถยนต์พลงังานร่วมทีให้ก๊าชเอ็นจีวีร่วมกับนํามัน 

รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ทีใช้แก๊สโซฮอล์อี 85 เป็นต้น ซึงเป็นปัจจัยสําคญัต่อทิศทางของอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยใน

ระยะยาว  ซึงการเปลียนแปลงในนโยบายดงักล่าว ส่งผลกระทบเชิงบวกโดยตรงต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ซึงเป็นกลุ่ม

ลกูค้าหลกัของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มุ่งเน้นในการพฒันาการออกแบบผลติภณัฑ์ และทกัษะของบคุคลากรอยา่ง 

เช่น การสง่บคุลากรเข้าร่วมอบรมสมัมนาตา่งๆ รวมทงับริษัทยงัได้จดัตงัศนูย์การเรียนรู้ภายในบริษัท เพอืเป็นแหลง่ความรู้

ด้านเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและการผลิต และให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนืองเพือเพิม

ความสามารถในการแข่งขนัและเตรียมความพร้อมสําหรับภาวะการแข่งขนัทีรุนแรงมากขนึ และสามารถรองรับการผลิต

ของกลุม่อตุสาหกรรมทหีลากหลายมากขนึ  

6.7 ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน 

ปัจจุบันสถานประกอบการต่างๆมีการแข่งขนัในการจ้างแรงงานทีมีทักษะ ทําให้บริษัทมีความเสียงทีจะขาด

แคลนแรงงานในการดําเนินงานหรือต้องวา่จ้างพนกังานในอตัราค่าตอบแทนทีสงูขึน หรืออาจจะสญูเสียแรงงานทีมีทกัษะ 

ซึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนับริษัทได้คํานึงถึงสวสัดิภาพของพนักงาน 

โดยมีสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทาง และรถรับส่งพนักงาน เป็นต้น เพือป้องกันการ

เคลือนย้ายแรงงานโดยเฉพาะแรงงานทีใช้ทักษะซึงเป็นกําลังสําคัญของบริษัท ทังนีบริษัทยังสามารถว่าจ้างสถาน

ประกอบการอืนในการดําเนินงานทีต้องใช้แรงงานเป็นหลกั เช่น งานตกแต่งชินงาน ฉีดพ่นทําสี  เป็นต้น เพือเพิมความ

ยืดหยุน่ในการผลิตและลดผลกระทบจากการแขง่ขนัด้านแรงงาน 

6.8 ความเสยีงจากการทกีลุ่มผู้ถอืหุ้นใหญ่ทาํธุรกิจทใีกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท 

เนืองจากกลุ่มปินทอง ซึงเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 46.43 ของทุนจดทะเบียนชําระ                            

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ซงึประกอบด้วยบริษัททดีําเนินธุรกิจผลิตชินสว่นยานยนต์เช่นเดียวกบับริษัท ดงัน ี

ชอื ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ฟตุาบะ เจทีดบับลวิ(ประเทศไทย) จํากดั ผลิตชินสว่นวสัด ุและสว่นประกอบสาํหรับแมพิ่มพ์โลหะ 

บริษัท เอ็กซ์เซลเมทลัฟอจจงิ จํากดั ผลิตชินสว่นยานยนต์ เครืองมือกล เครืองทุน่แรงทกุชนิด โดย

การปัมชินงาน 

บริษัท จฑุาวรรณ โมลเิทค (ไทยแลนด์) จํากดั ผลิตและจําหนา่ยสายไฟแบบม้วนกลบัได้และสปริงสาํหรับ

เครืองดดูฝุ่ น 
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ชอื ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไทยอินดสัเตรียลพาร์ท จํากดั ผลิตชินสว่นอปุกรณ์เครืองใช้ไฟฟา้ ชินสว่นยานยนต์ด้วยการ

ขึนรูปด้วยวิธีอดัด้วยความร้อน (Hot Forging) และอดัแบบ

เย็น (Stamping) 

บริษัท จฑุาวรรณ เมทลัแล็บ จํากดั ชบุแข็งโลหะทกุชนดิ 

บริษัท เอส.เค.เจ เมตลั อนิดสัตรีส์ จํากดั ผลิตเพลา และลวดสแตนเลส 

บริษัท อาร์คิเท็ค เมทลั เวิร์ค จํากดั ออกแบบและผลิตผลิตภณัฑ์สแตนเลส 

เนืองจากบริษัทในกลุม่ปินทองมีกระบวนการผลิตและใช้วตัถดุิบทีแตกต่างจากของบริษัท ซงึแต่ละกระบวนการ

จะมีความเหมาะสมกับประเภทของชินงานทีต่างกัน และได้ชินงานทีมีคุณสมบัติแตกต่างกัน จึงไม่มีความเสียงทีกลุ่ม

บริษัทดงักลา่วจะมีการดําเนินงานทีแข่งขนักบับริษัท แตเ่ป็นการสนบัสนนุกนัในด้านการเปิดโอกาสให้ได้พบปะลกูค้าทีเคย

ใช้บริการกลุ่มบริษัทดงักลา่วและมีความสนใจผลิตผลิตภณัฑ์ทีบริษัทดําเนินการอยู่ เป็นการเพิมโอกาสทางธุรกิจให้กับ

บริษัทด้วย 
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7.  ข้อมูลทวัไปและข้อมูลสาํคัญอืน 
 

7.1 ข้อมลูทวัไป 

 

ชือบริษัทภาษาไทย   : บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ชือบริษัทภาษาองักฤษ  : Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited 

เลขทะเบียนบริษัทท ี  : 0107552000235 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลติชินสว่นอลมูิเนียมฉีดขนึรูปและชินสว่นสงักะสฉีีดขนึ

รูป 

ทตีงัสาํนกังานใหญ่ : 3/14 หมู ่2 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบวั อาํเภอบ้านคา่ย 

จงัหวดัระยอง 21120 

โทรศพัท์    : 033-010-701-05 

โทรสาร    : 033-010-707 

Homepage   : www.sankothai.net 

ทนุจดทะเบียน   : 150,340,812.50 บาท 

ทนุทีเรียกชําระแล้ว   : 149,494,502.00 บาท  

มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ  : 0.50 บาท 

 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์   บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

เลขที 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ถนนรัชดาภเิษก  เขตดินแดง กรุงเทพฯ  10400 

โทรศพัท์  02-009- 9000 โทรสาร. 02- 009- 9991 

ผู้สอบบญัชี    บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จํากดั 

 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ เอ ชนั  ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง   

กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท์ 02-757-9599 , 094-5593894 

http://www.siamtruth.com  

ทปีรึกษากฎหมาย    นางสาวชนิดาภา ประดษิฐสนิ 
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8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  
  

 8.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 
1) หุ้นสามญัของบริษัท 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 150,340,812.50 บาท (หนึงร้อยห้าสิบล้านสามแสนสีหมืนแปดร้อยสิบสองบาท

ห้าสิบสตางค์) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 300,681,625 หุ้น (สามร้อยล้านหกแสนแปดหมืนหนึงพันหกร้อยยีสิบห้าหุ้น) 

มลูค่าหุ้นทีตราไว้เท่ากบัหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วเท่ากบั  149,547,481.50

บาท (หนงึร้อยสสีิบเก้าล้านห้าแสนสหีมืนเจ็ดพนัสร้ีอยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) 

 

2) ใบสาํคัญแสดงสทิธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท 

ทีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครังที 1/2555 จัดขึนเมือวนัที 30 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติอนมุตัิการออกและจดัสรร

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัท ประเภทระบชืุอผู้ ถือและไม่สามารถโอนเปลยีนมือได้ให้แก่กรรมการและ

พนกังานของบริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) จํานวน 6,000,000 หน่วย ซึงจะทําการจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้ น

สามญัแก่ประชาชนทวัไปในครังนีโดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทตอ่หน่วย และใบสําคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปี นบัแตว่นัทีออก

และเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หนว่ยมีสทิธิซือหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.50 บาท

ตอ่หุ้น (เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนด) มีการกําหนดเงือนไขในการใช้สทิธิ โดยนบัจากวนัที

ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 0.5 ปี ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครังแรกได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของ

ใบสําคญัแสดงสทิธิทงัหมดทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิแต่ละคนได้รับการจดัสรรจากบริษัท และในทกุ ๆ 12 เดือน หลงัจาก

การใช้สิทธิครังแรก ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไมเ่กินร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 100 ของใบสําคญั

แสดงสิทธิทงัหมดทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ตามลําดบั ซึงจะทําให้ทุนจดทะเบียนและ

ชําระแล้วของบริษัทเท่ากับ 113,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัทงัหมด 226,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทนุแก่ประชาชนทวัไปในครังนีและการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที

ออกให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัททงัหมด 

ทปีระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2558 จดัขนึเมอืวนัที 9 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติปรับอตัราการใช้สทิธิในการซอื

หุ้นสามญัของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ  หน่วยมีสิทธิซือหุ้นสามัญได้ 1.16 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 0.43 

บาท เนอืงจากการขายหุ้นเพมิทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในราคาตํากว่าราคาตลาด 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 5/2558 จดัขนึเมือวนัที 13 สิงหาคม 2558 ได้มีมติปรับราคาการใช้สิทธิไป

เป็น 0.50 บาท เนอืงจากพบวา่ไมส่ามารถกําหนดราคาใช้สิทธิให้ตาํกว่าราคาพาร์ได้ ขดัตอ่ข้อกําหนดสิทธิเดิม 
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 8.2 โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ทมีีชอืปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้น ณ วันที  29 

ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 

ลาํดับ รายชอื 
ณ วันที 29 ธันวาคม 2560 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุม่ปินทอง / 138,858,930      46.43  

2 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริง คอร์เปอร์เรชนั จํากดั (มหาชน) 44,497,200          14.88  

3 กลุม่นายมาซามิ คตัซูโมโต 22,807,074                 7.63 

4 นางสาวบญุธิดา เจริญสวสัดิ 15,122,000                 5.06  

5 นายจกัรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์ 5,612,500                 1.88  

6 นางสพิุชฌาย์ วาสประเสริฐสขุ 3,000,000                 1.00  

7 นางสาวจารุณี  ชตูระกูล 2,654,900                 0.89  

8 นายธีรธร  คหูารุ่งโรจน์ 2,360,000                 0.79  

9 นางสาวอรนชุ  เมธาวิภาส 2,250,000                 0.75 

10 อนืๆ 61,932,359               20.71  

รวม       299,094,963               100  

หมายเหต:ุ /กลุม่ปินทอง อยูภ่ายใต้การควบคมุของกลุม่ตระกลูปัทมวรกลุชยั  ประกอบธุรกิจนิคมอตุสาหกรรม ธุรกิจเหล็กและโลหะ ธุรกิจ

ชนิสว่นสําหรับภาคอตุสาหกรรม และธรุกิจขนสง่และรถเชา่ 
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8.3 รายงานข้อมูลการถอืครองหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ประจําปี 2560 

ข้อมูลจากการรวบรวมรายชอื วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) 

 

ลาํดับ 

 

รายชอืกรรมการและ

ผู้บริหาร 

 

ตาํแหน่ง 

 

ณ วันท ี29 ธันวาคม 

2560  

 

ณ วันท ี30 ธันวาคม 

2559  
การได้มาและจาํหน่ายไประหว่างปี 

 

หมายเหตุ 

จาํนวน(หุ้น) สัดส่วน

การถือ

หุ้น(%) 

จาํนวน(หุ้น) สัดส่วน

การถือ

หุ้น(%) 

1 
นายมาซามิ คตัซโูมโต 

ประธานคณะกรรมการ 22,632,800  7.57% 22,632,800 7.57% - 

คูส่มรสและบตุรทียงัไม่

บรรลนิุติภาวะไมไ่ด้ถือ

ครองหลกัทรัพย์ 

 

2 

นายนาโอะฮิโร ฮามาดา 

กรรมการ 2,916,000  0.98% 2,916,000 

 

0.98% _ 

3 นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล กรรมการ/กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

2,012,576  0.67% 1,784,577 

 

0.60% ซอืในตลาดหลกัทรัพย์ ; 

วนัที 3 สิงหาคม 2560 จํานวน 80,000 หุ้น 

วนัที 21 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 49,000 หุ้น 

4 นางพนูศรี ปัทมวรกลุชยั กรรมการ - - - - - 

5 นายยทุธนา แตง่ปางทอง กรรมการ/กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

- - - - - 

6 นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ กรรมการอสิระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- - - - - 

7 นายนิพนัธ์ ตงัพรุิฬห์ธรรม กรรมการอสิระ /  

กรรมการตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

 

 

- - - - - 
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ลาํดับ 

 

รายชอืกรรมการและ

ผู้บริหาร 

 

ตาํแหน่ง 

 

ณ วันท ี29 ธันวาคม 

2560  

 

ณ วันท ี30 ธันวาคม 

2559  
การได้มาและจาํหน่ายไประหว่างปี 

 

หมายเหตุ 

จาํนวน(หุ้น) สัดส่วน

การถือ

หุ้น(%) 

จาํนวน(หุ้น) สัดส่วน

การถือ

หุ้น(%) 

8 นายสนัติ เนียมนิล กรรมการอสิระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

- - - - - 

9 

นายชิเกฮิโรคตัซโูมโต 

ทีปรึกษาด้านการขายและ

การตลาด 174,274 

0.06% 

174,274 

0.06% -  

10 นายประถม ต่อฑีฆะ ผู้ อํานวยการฝ่ายโรงงาน - - - - -  

11 

นายเกียรติภมิู ภมิูนนัท์ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายการขายและ

การตลาด 

- - - - -  

12 นางสาวประภาพรรณ       

ชนะพาล 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชแีละ

การเงิน 

- - - - -  
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9.นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอตัราไม่ตํากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลและทุนสํารองต่างๆ ทงัหมดแล้ว ซึงการจ่ายเงินปันผลนันจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะ

การเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจําเป็น ความเหมาะสมอืนใดในอนาคต และปัจจัยอืนๆ ทีเกียวข้องในการ

บริหารงานของบริษัท ตามทีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทงันี การดําเนินการดงักล่าวจะต้อง

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทซงึพจิารณาเรืองการจ่ายเงินปันผลต้องนําเสนอทีประชมุผู้ถือ

หุ้นเพอืขออนมุตัิ ยกเว้น กรณีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุตัิให้ดําเนินการได้ เมอืเห็น

วา่บริษัทมีกําไรสมควรพอทีจะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท แล้วรายงานให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ

ในการประชมุคราวต่อไป 
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10. โครงสร้างการจัดการ    
       10.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที  31 ธันวาคม 2560 มีจาํนวนทงัสนิ 8 ท่าน ซงึประกอบด้วย 

ชอื – สกุล ตาํแหน่ง 

. นายมาซามิ  คตัซูโมโต ประธานคณะกรรมการ 

. นายนาโอะฮิโร/  ฮามาดา กรรมการ 

. นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล กรรมการ/กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

. นางพนูศรี/  ปัทมวรกลุชยั กรรมการ 

. นายยทุธนา แตง่ปางทอง กรรมการ/กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

. นายนิพนัธ์ ตงัพรุิฬห์ธรรม กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

. นายสนัต ิ เนียมนิล กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

 หมายเหต ุ 1/นางพนูศรี ปัทมวรกลุชยั และนายนาโอะฮิโร ฮามาดา เป็นกรรมการทเีป็นตวัแทนจากกลุม่ปินทอง 

    โดยมนีางสาวสกลุทิพย์ หอ่มณีทําหน้าทีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

 

กรรมการซงึมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท มี 3 คน คือ นายมาซามิ คัตซูโมโต หรือนายนาโอะฮิโร   ฮามาดา หรือ            

นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล ลงลายมือชือร่วมกนัเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

        คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2560  มีจาํนวนทงัสนิ 3 ท่าน ซงึประกอบด้วย 

ชอื – สกุล ตาํแหน่ง 

นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์* ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายนิพนัธ์ ตงัพรุิฬห์ธรรม กรรมการตรวจสอบ 

นายสนัต ิ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ: *นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์เป็นกรรมการตรวจสอบทีมีความรู้ความสามารถเพียงพอทจีะสามารถทําหน้าทใีนการสอบทานความ

น่าเชือถือของงบการเงินได้ โดยสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี และประกาศนียบัตรขันสูงทางการสอบบัญชี และมี

ประสบการณ์ทํางานในด้านการเป็นทีปรึกษาทางด้านบญัชี เช่น เป็นทีปรึกษาทางด้านบญัชีให้แก่บริษัท เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จํากัด และ

บริษัท ไอซนิ คลทัช์ ดิสค์ เป็นต้น 
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โดยมีการแตง่ตงันางสาวประภาพรรณ ชนะพาล มาทําหน้าทเีป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560  มีจาํนวนทงัสนิ  3 ทา่น ซงึ

ประกอบด้วย 

ชอื สกุล ตาํแหน่ง 

นายนิพนัธ์        ตงัพรุิฬห์ธรรม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นายยทุธนา      แตป่างทอง กรรมการ 

นายรัฐวฒัน์      ศขุสายชล กรรมการ 

 โดยมีการแตง่ตงันางสาวสกลุทิพย์ หอ่มณี มาทําหน้าทเีป็นเลขาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2560  มีจํานวนทงัสนิ  4 ทา่น ซงึประกอบด้วย 

ชอื สกุล ตาํแหน่ง 

นายมาซามิ       คตัซูโมโต ประธานคณะกรรมการบริหาร 

นายรัฐวฒัน์      ศขุสายชล กรรมการ 

นายยทุธนา       แตป่างทอง กรรมการ 

นายประถม       ตอ่ฑีฆะ กรรมการ 

 โดยมีการแตง่ตงันางสาวพิมพร ชากิจดี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ 

 

 10.2 คณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหาร ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 มจํีานวนทงัสนิ 7 ทา่น ซงึประกอบด้วย 

ชอื – สกุล ตาํแหน่ง 

นายมาซาม ิ คตัซูโมโต ประธานบริษัท 

นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล ประธานเจ้าหน้าทบีริหารและ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารงานทวัไป 

นายชิเกฮิโร คตัซูโมโต ทปีรึกษาด้านการขายและการตลาด 

นายประถม  ตอ่ฑีฆะ ผู้ อํานวยการฝ่ายโรงงาน 

นายเกียรติภมิู  ภมิูนนัท์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการขายและการตลาด 

นางสาวประภาพรรณ ชนะพาล ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ 

นายอนนัต์  ตงัสนุทรธรรม รักษาการผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม 
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ขอบเขตอํานาจหน้าทขีองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร จะขออนมุตั ิ

1. เป็นผู้บริหารจดัการและควบคมุดแูลการดําเนินกิจการทีเกียวข้องกบัการบริหารงานทวัไปของบริษัทฯ 

2. ดําเนินการตามทีคณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมาย 

3. มีอํานาจจ้าง แต่งตงั โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอตัราค่าจ้าง ให้บําเหน็จรางวลั ปรับขึน เงินเดือน 

คา่ตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทงัหมดของบริษัทฯตงัแตต่ําแหนง่รองประธานเจ้าหน้าทีบริหารลงไป 

4. มีอํานาจพิจารณาอนุมตัิรายการกู้ยืมเงินระยะสนั ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการทีไม่เกิน  ล้านบาท

ตอ่ปี 

5. มีอํานาจอนมุตัิ แก่การดําเนินการใดๆในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติและอนัจําเป็นแก่การบริหาร

กิจการของบริษัทเป็นการทวัไป เช่น การขายและการให้บริการ, การจดัซือวตัถดุิบ, การจ้างผลิต และว่าจ้าง

ทําของ, การใช้จ่ายเงนิในการบริหารงานทกุประเภททเีป็นคา่ใช้จา่ยในการผลิตอนื ๆ, การอนมุตัิการซอ่มแซม

เครืองจักร/สาธารณูปโภค ต่าง ๆ และการเช่า/เช่าซือ เครืองจักรอุปกรณ์ในการผลิต,รถขนส่งพนกังาน,รถ

ขนสง่สนิค้า,วสัดอุปุกรณ์, เครืองมือเครืองใช้ตา่งๆ รวมถึงการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น  

6. มีอํานาจอนมุตัิ การดําเนินการใด ๆ ในลกัษณะเป็นการลงทนุในโครงการทเีกียวกบัการพฒันาระบบการผลติ

หรือซอืเครืองจกัร ทีมีมลูคา่ไมเ่กิน  ล้านบาทตอ่ปี 

7. มีอํานาจออกคําสงั ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ และเพอืรักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 

8. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเกียวข้องและเป็น

ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

9. อนมุตัิการแตง่ตงัทีปรึกษาด้านตา่งๆ ทจีําเป็นตอ่การดําเนินงาน 

10. ปฏิบตัิหน้าทีอนืๆ ตามทไีด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯเป็นคราวๆ ไป 

การอนมุตัิเพือดําเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าทบีริหารให้ดําเนินการเพือเข้าทํารายการ

ดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการดําเนินการเพือเข้าทํารายการทีทําให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหารหรือผู้ รับ

มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าทีบริหารสามารถดําเนินการอนมุตัิเพือเข้าทํารายการทตีนหรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง 

มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซงึการอนุมติัดําเนินการเพือเข้าทํา

รายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ทปีระชมุคณะกรรมการและ/หรือทีประชมุผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนมุตัิ และ

สอบทานรายการดงักล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบงัคบัของบริษัทและตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 
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โครงสร้างของบริษัท 

ณ ปัจจบุนัจนถงึวนัทรีายงาน (31 ธันวาคม 2560) 
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10.3 เลขานุการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตงัให้ นางสาวสกุลทิพย์ ห่อมณี ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัท ตงัแตว่นัที    18 

กนัยายน 2552 โดยคณุสมบตัิของผู้ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 

 

 10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

 1. ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงนิ 

ก.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

  ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 เมือวันที 27 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจําปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี 

รายนามคณะกรรมการ จาํนวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 

     คา่เบยีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 

5,000 บาทตอ่ครัง 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

     คา่เบยีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

     คา่ตอบแทนรายเดือน 

 

5,000 บาทตอ่ครัง 

  5,000 บาทตอ่เดือน 

 

   ในปี 2560 จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรุปได้ ดงันี 

ชอื - สกุล 

   

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ค่าเบียประชุม ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

รวม 

1. นายมาซาม ิ     คตัซูโมโต 25,000 - 25,000 

2. นายนาโอะฮิโร     ฮามาดา 25,000 - 25,000 

3. นายรัฐวฒัน์     ศขุสายชล 25,000 - 25,000 

4. นางพนูศรี     ปัทมวรกลุชยั 25,000 - 25,000 

5. นายยทุธนา            แตป่างทอง 25,000 - 25,000 

6. นางสาววลยัภรณ์   กณิกนนัต์ 25,000 60,000 85,000 

7. นายนิพนัธ์     ตงัพรุิฬห์ธรรม 25,000 60,000 85,000 

8. นายสนัต ิ     เนียมนิล 25,000 60,000 85,000 

รวม 200,000 180,000 380,000 
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 ข. คา่ตอบแทนคณะกรรมการกลุม่ยอ่ย 

 ในปี  จา่ยคา่ตอบแทนกรรมการกลุม่ยอ่ยสรุปได้ ดงัน ี

ชอื - สกุล ค่าเบียประชุม 

1. นายนิพนัธ์ ตงัพรุิฬห์ธรรม 5,000 

2. นายยทุธนา        แตป่างทอง 5,000 

3. นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล 5,000 

รวม 15,000 

 

ค. คา่ตอบแทนผู้บริหาร  

 ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนสั ให้กบัผู้บริหารจํานวน 7 ราย รวม

ทงัสนิ 14.46  ล้านบาท แยกเป็น เงินเดือน  12.94   ล้านบาท   โบนสั 1.52 ล้านบาท 

 

  2. ค่าตอบแทนอนืทีไม่ใช่ตวัเงิน/สิทธิประโยชน์อนืๆ  

ทีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครังที 1/2555 จัดขึนเมือวนัที 30 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติอนมุตัิการออกและจดัสรร

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัท ประเภทระบุชือผู้ ถือและไม่สามารถโอนเปลียนมือได้ (“ใบสําคญัแสดง

สิทธิ”) ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท จํานวน 6,000,000 หน่วย ซงึจะทําการจัดสรรพร้อมกบัการเสนอขายหุ้น

สามญัแก่ประชาชนทวัไปในครังนีโดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทตอ่หน่วย และใบสําคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปี นบัแตว่นัทีออก

และเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หนว่ยมีสทิธิซือหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.50 บาท 

ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนด) และมีมติอนุมัติแต่งตงัคณะกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนสําหรับพิจารณาจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิทีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทแต่ละรายทีได้รับ

จดัสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทงัหมด ซงึประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน 

โดยมีมติกําหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ท่านละ 50,000 บาท โดยจะทําการจ่ายให้ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นเพิมทุน

ให้แก่ประชาชนทวัไปเป็นครังแรก 

ทปีระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2558 จดัขนึเมอืวนัที 9 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิม

ทุนจํานวนไม่เกิน 589,239 หุ้ น โดยมีมูลค่าทีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท เพือเตรียมไว้สําหรับรองรับการปรับสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือสามัญเพิมทุนของบริษัทเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) อัน

เนืองมาจากออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพมิทนุ ดงันี 

 อัตราส่วนการใช้สิทธิเดิม 1:1 (1 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีสิทธิซือหุ้ นสามัญได้ 1 หุ้ น)เป็น

อตัราสว่นการใช้สิทธิใหม ่1 : 1.16 (1 ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ มีสทิธิซอืหุ้นสามญัได้ 1.16 หุ้น) 

 ราคาใช้สิทธิซือหุ้นสามัญเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นราคาใช้สิทธิซือหุ้นสามัญใหม่หุ้นละ 0.43 

บาท 

  ทปีระชมุคณะกรรมการบริษัทครังที  5/2558 จดัขนึเมอืวนัที 13 สิงหาคม 2558 ได้มมีติปรับราคาการใช้สทิธิไป

เป็น 0.50 บาท เนอืงจากพบวา่ไมส่ามารถกําหนดราคาใช้สทิธิให้ตํากวา่ราคาพาร์ได้ ขดัตอ่ข้อกําหนดสิทธิเดิม 
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ทงันี รายละเอยีดของกรรมการและผู้บริหารทีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิทจีะซอืหุ้นสามญัของบริษัท มี

ดงันี 

ชอื-สกุล 
ตาํแหน่ง 

(  มนีาคม ) 

จาํนวนใบสาํคัญ

แสดงสทิธิทไีด้รับ

จัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจาํนวน

ใบสาํคัญแสดงสทิธิที

จัดสรรให้แก่

กรรมการและ

พนักงาน (ร้อยละ) 

1. นายมาซาม ิ คตัซูโมโต ประธานกรรมการ /  600,000 10.00 

2. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา กรรมการบริษัท 200,000 3.33 

3. นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล กรรมการบริษัท /  

ประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 

600,000 10.00 

4. นายชิเกฮิโร คตัซูโมโต ทปีรึกษาด้านการขายและ

การตลาด 

150,000 2.50 

หมายเหต ุ: เป็นตวัเลขการจดัสรรครังแรกทีได้รับอนมุตัิ ได้สิทธิแปลงสภาพ :  และเมือเพมิทนุแล้ว ได้รับสิทธิในการแปลงสภาพ เป็น : .  

 

 10.5 บุคลากร  

ด้านบุคลากร ในปี 2560 บริษัทมีพนกังานทงัหมด   337  คน พนกังานสญัญาจ้าง  คน (ข้อมูล ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2560) บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จํานวนทงัสิน 109.30 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่า

ลว่งเวลา คา่กะ เงินช่วยเหลือคา่เดินทาง เงินโบนสั เบียเลยีง เบียขยนั เป็นต้น  

 

 

จาํนวนคน ค่าตอบแทน

พนักงาน 

(ล้านบาท) 

เฉลยีต่อคน 

(บาท : คน : ปี) 

พนกังานสายงานผลิต 367 53.71 146,336 

พนกังานสายงานบริหารและสนบัสนนุ 59 47.14 962,048 

รวม  426 100.85 236,728 

หมายเหต:ุ พนกังานสายการผลติ ได้แก่ DI FS MC QC PC MT WH JIG R&D 

การเปลยีนแปลงด้านแรงงานในรอบ 3 ปีทีผ่านมา  

 จํานวนบคุลากร ปี  2558  จํานวน  381 คน (ข้อมลู ณ วนัที 26 ธนัวาคม 2558) 

 จํานวนบคุลากร ปี   จํานวน  คน พนกังานสญัญาจ้าง  คน(ข้อมลู ณ วนัที  ธันวาคม ) 

 จํานวนบคุลากร ปี  2560  จํานวน   คน (ข้อมลู ณ วนัท ี  ธันวาคม ) 

 

ข้อพพิาทด้านแรงงานในปี 2560  

 –ไมม่-ี 

 

 

 



 

 55 

ด้านการพิจารณาปรับผลตอบแทน  

ปีทีผ่านมาบริษัทฯ ใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี มาใช้ในการเป็นหลักเกณฑ์ในการปรับ

ผลตอบแทนประจําปี เพอืเป็นการสร้างขวญักําลงัใจ และ ตอบแทนการทํางานของพนกังาน  

ด้านสวัสดิการพนักงาน  

บริษัทฯ จัดให้มี ค่ากะ ค่าความร้อน (เงินช่วยเหลือสําหรับพนกังานควบคมุเตาหลอมและเครืองจักรทีมีความ

ร้อน) เบียขยัน การตรวจสขุภาพประจําปี เครืองแบบ เงินช่วยเหลือ กรณีพนกังานสมรส คลอดบุตร บุคคลในครอบครัว

เสยีชีวิต กองทนุสาํรองเลยีงชีพพนกังาน สวสัดิการรักษาพยาบาล (ประกนักลุม่) และคา่ของเยียมกรณีเจ็บป่วยเข้ารับการ

รักษาเป็นผู้ ป่วยใน และ บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุให้มีการจัดตงั สหกรณ์ออมทรัพย์ซงัโกะไทย เพือส่งเสริมการออม และการ

ช่วยเหลือกนัของพนกังาน 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้พนกังานได้พฒันา ทงัในสายงานและอาชีพททีําอยู ่พฒันาคณุธรรม ยกระดบัจิตใจ และ

สร้างความสขุในการทํางาน ผ่านกิจกรรมและการอบรม สมันา อาทิเช่น 

1. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีการอบรม เพือให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกียวกับ

องค์กร สิทธิ สวสัดิการต่างๆ ในการเป็นพนักงานของบริษัทฯ มาตรฐานการทํางาน และมาตรฐานด้าน

ความปลอดภยัในการทํางาน รวมถึงวฒันธรรมต่างๆ ภายในองค์กร และยงัมีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ระหว่างทดลองงาน เพือ เป็นการติดตามความลงตัว และการปรับตัวให้เข้ากับองค์กร และหน้าทีของ

พนกังานใหม ่

2. การพฒันาทกัษะ และความรู้ในงาน ผ่านกระบวนการอบรม และ กระบวนการสอนงาน ตามหน้าท ี(On the 

job training) โดยใช้ระบบพีเลยีง (Coaching) 

3. พฒันาความสามารถตามลกัษณะงานทรัีบผิดชอบ (Functional Expertise) เพอืให้พนกังานมีความรู้ และมี

ความสามารถในงานทีรับผิดชอบ สามารถสอนงานต่อให้ผู้ อืนได้ และสามารถเติบโตในสายงานของตนได้ 

(Career Path) 

4. พัฒนาบุคลากร ตามวัฒนธรรมองค์กร (Core Values) บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมี

พฤติกรรมพงึประสงค์ตามกรอบของวฒันธรรมองค์กร ดงัน ี 

  การคิดเชิงนวตักรรม (Innovation) 

  การทํางานเชิงรุก (Proactive Working) 

  ความมุง่มนัสูค่วามสําเร็จ (Achievement Orientation) 

  มีความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์การ ( Sense of Belonging) 

  โดยในปี 2560 บริษัทฯจดัให้พนกังาน ผู้บริหาร คณะกรรมการและเลขานกุารบริษัท เข้าร่วมการอบรมทงั

ภายในองค์กรและเข้าร่วมอบรมกบัสถาบนัภายนอก คิดเป็นชวัโมงอบรมรวม  ,   ชวัโมงโดยมีรายละเอียดดงันี  
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1. การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท โดยวิทยากรของบริษัทเอง 

ลาํดับ หัวข้อ 

ระดับผู้เข้าร่วม/จาํนวนผู้ เข้าร่วม 

พนักงาน

ผลิต 

พนักงาน

สนับสนุน 

หัวหน้า

งาน 
วิศวกร 

ผช.ผจก- 

ผจก. 
เลขานุการ 

1 
Morning Talk โครงการกิจกรรมแสดง

ความคิดเห็น คณุเสนอ เราสนอง 

1 79 25 2  2 

2 การคดัแยกขยะ 3 239 52 9 3 16 

3 
การชีบง่ความจําเป็นในการฝึกอบรมที

ปฏิบตัิงานด้านพลงังาน 

1 35  1   

4 

การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานตาม

ข้อกําหนดในมาตรฐานระบบการจดั

การพลงังาน ISO 50001 

441 75 24 1 20 1 

5 
ความรู้เบืองต้นในการปฏิบตัิงาน(Basic 

Training) 

86 1 0 0 1 0 

6 
แผนการฝึกซ้อมตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน 

กรณีก๊าซ NG รัวไหลประจําปี  

37  1    

7 
อบรมทบทวนผู้บงัคบัปันจนั ผู้ยดึเกาะ

วสัดแุละผู้ให้สญัญาณตามกฏหมาย 

12      

 

2. การจัดฝึกอบรมภายใน โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้การอบรม 

ลาํดับ คอร์ส สถาบัน 

                   ระดับผู้เข้าร่วม/จาํนวนผู้ เข้าร่วม 

(คน) 
ค่าใช้จ่าย 

(บาท) พนักงาน

ผลิต 

พนักงาน

สนับสนุน 

หัวหน้า

งาน 
วิศวกร 

ผช.

ผจก- 

ผจก. 

1 
Advance Excel สถาบนัพฒันา

ฝีมือแรงงาน 

1 14 1 1 2 0 

2 APQP&PPAP STEMMA - 5  1 2 0 

3 

ISO 14001:2015 Awareness 

and Requirements&Internal 

Environmental  Audit 

 

URS Training - 11 2 1 6  39,520 

4 
Potentia Failure Mode and 

Effect Analysis (FMEA) 

STEMMA - 6 3 1 2 0 
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ลาํดับ คอร์ส สถาบัน 

                   ระดับผู้เข้าร่วม/จาํนวนผู้ เข้าร่วม 

(คน) 
ค่าใช้จ่าย 

(บาท) พนักงาน

ผลิต 

พนักงาน

สนับสนุน 

หัวหน้า

งาน 
วิศวกร 

ผช.

ผจก- 

ผจก. 

5 

เจ้าหน้าทีความปลอดภยัในการ

ทํางาน ระดบัหวัหน้างาน 

ศนูย์เทคโนโลยี

ความปลอดภยั

และสงิแวดล้อม  

16 4 2 1   

6 

สิทธิประโยชน์ประกนักลุม่

พนกังาน ประกนักลุม่ 

บริษัทโตโยต้า 

ทโูช (ประเทศ

ไทย) 

12   1   

 

3. การส่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไปอบรมกบัหน่วยงานภายนอกบริษทั 

ลาํดับ คอร์ส สถาบัน 
จาํนวน

ผู้ เข้าร่วม 
ค่าใช้จ่าย 

ระดบักรรมการบริษัท 

1 การประชมุรับฟังความคิดเห็นเรือง มาตรการ

เตือนผู้ลงทนุ 

SET 1 - 

 

2 สมัมนาโครงการสร้างเครือขา่ยเชอืมโยงธุรกิจ 

และจดัทําฐานข้อมลู  ในอตุสาหกรรมอากาศยาน

และระบบราง”เรือง    “แนวทางพฒันาผู้ผลติ

ชินสว่นยานยนต์ สูอ่ตุสาหกรรมอากาศยานและ

ระบบราง” 

สถาบนัยานยนต์ 

 

1 

 

- 

ระดบัผู้บริหาร 

3 Executive Forum on Competitiveness สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่

ประเทศไทย 

1 - 

4 เชือมโยงการลงทนุ และการเจรจาทางธุรกิจ กระทรวงอตุสาหกรรม 1 - 

5 TMA-TEA TALK 2017 TMA 1 - 

6 เทคนิคการป้องกนัความเสยีงจากอตัรา

แลกเปลยีนเงินตราตา่งประเทศ 

สมาคมสโมสรนกัลงทนุ 2 8,560 

7 เชิงปฏิบตักิาร การนําทา่นเข้าสู ่E-Business เต็ม

รูปแบบ 

 

สภาอตุสาหกรรม จ.ระยอง 1 0 
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ลาํดับ คอร์ส สถาบัน จาํนวน

ผู้ เข้าร่วม 

ค่าใช้จ่าย 

8 สมัมนาโครงการสร้างเครือขา่ยเชอืมโยงธุรกิจ 

และจดัทําฐานข้อมลู  ในอตุสาหกรรมอากาศยาน

และระบบราง”เรือง    “แนวทางพฒันาผู้ผลติ

ชินสว่นยานยนต์ สูอ่ตุสาหกรรมอากาศยานและ

ระบบราง” 

สถาบนัยานยนต์ 

 

1 

 

- 

9 การกําหนดคณุสมบตัิผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสาย

งานบญัชแีละการเงิน (CFO) และผู้ควบคมุดแูล

การทําบญัชี (สมห์ุบญัชี) 

SET 

 

1 

 
- 

 

เลขานกุารบริษัท/เลขานกุารผู้บริหาร 

10 Company Snapshot Program Training SET 2  

11 การรับฟังความเห็นเกียวกบั คาํสงัหวัหน้าคณะ

รักษาความสงบแหง่ชาติ ที ๒๑/๒๕๖๐ เรือง การ

แก้ไขเพมิเติมกฎหมายเพอือํานวยความสะดวกใน

การประกอบธุรกิจ ม.  

TSD 

 

 

2 

 

- 

 

12 อบรมการใช้งาน New Issuer Portal TSD 1 - 

13 การอบรมการใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมลูของ

บริษัทจดทะเบียน (SET Portal) ทีปรับปรุงใหม ่

SET 2 - 

 

14 โครงการ การประเมินคณุภาพ การประชมุสามญั

ประจําปีผู้ถือหุ้น “ตวิเข้มให้เต็ม 100” เพือ AGM 

2561 

สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

 

2 
- 

 

ระดบัผู้ช่วยผู้จดัการฝ่าย - ผู้จดัการฝ่าย 

15 
เชิงปฏิบตักิาร การนําทา่นเข้าสู ่E-Business เต็ม

รูปแบบ 

สภาอตุสาหกรรม จ.ระยอง 1 - 

16 หลกัสตูรการอโนไดซ์ คณุเอกสิรี ธีรกลุ 1 3,888 

17 Anti-Corruption The Practical Guide ACPG IOD 1 20,000 

18 
การลดต้นทนุตามวิถีการผลิต แบบทนัเวลาพอดี

ในอตุสาหกรรมยานยนต์ 

สถาบนัยานยนต์ 1 3,000 

19 
การพฒันาทกัษะการสอนงานแบบ (Coaching) สถาบนัยานยนต์ 1 3,000 

 

20 
Execusive Coaching การตอบแบบประเมิน 

ความยงัยืน รุ่นท ี  

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย 

1 - 
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ลาํดบั คอร์ส สถาบัน จํานวน

ผู้เข้าร่วม 

ค่าใช้จ่าย 

21 

แนวทางการพจิารณาอนมุตัคิําขอรับเงินสนบัสนนุ

และการเตรียมความพร้อมสาํหรับการตรวจสอบ

การติดต่ออปุกรณ์ 

ศนูย์วจิยัและพฒันาขีด

ความสามารถในการแขง่ขนั

ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลย ี

1 - 

22 
 ประเด็น ทต้ีองทําให้ถกูต้องตามกฏหมาย

แรงงานฉบบับใหม ่พดูเข้าใจได้งา่ย 

คณุสทิธิศกัดิ ศรีธรรมวฒันา 1 - 

23 QMR มืออาชีพ บ.สเต็มมา่ 1 2,150 

24 

 การเตรียมความพร้อมของโรงงานควบคมุและ

อาคารควบคมุเพอืการตรวจสอบและรับรองการ

จดัการพลงังาน 

กรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนรัุกษ์พลงังาน 

1 - 

25 
การประชมุรับรองความคิดเห็นการปฏิรูประบบ

บํานาญประกนัสงัคม 

สํานกังานประกนัสงัคม 1 - 

26 VDA 6.3 : 2016 Process Audit สเต็มมา่ 1 4,650 

27 Oracle Cloud Day CHIO Marketing 2 - 

28 
การอพัเกรดและการจดัทาํระบบเอกสาร IATF 

16949:2016 

STEMMA 1 2,444 

29 
ปัญหาบกพร่องในงานฉีดไดคาซติงและแนว

ทางแก้ไข 

สถาบนัไทย - เยอรมนั 1 0 

30 การควบคมุกระบวนการโดยใช้สถิต ิ STEMMA 2 4,371 

31 
การปฏิบตัิตามกฏหมายวา่ด้วยการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

สหกรณ์จงัหวดัระยอง 1  

32 
การตรวจประเมินภายในและตรวจประเมิน        

ซพัพลายเออร์ IATF 16949 

STEMMA 1 9,672 

ระดบัวิศวกร 

33 
หลกัการออกแบบฟิกซ์เจอร์สาํหรับตรวจสอบ

ชินงานเบืองต้น 

สมาคมอตุสาหกรรมแมพ่มิพ์

ไทย 

2 - 

34 
ปัญหาบกพร่องในงานฉีดไดคาซติงและแนว

ทางแก้ไข 

สถาบนัไทย - เยอรมนั 1 - 

ระดบั  หวัหน้างาน 

35 

การอพัเกรดและการจดัทาํระบบเอกสาร IATF  

16949:2016 

 

 

STEMMA 1 2,444 
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ลาํดับ คอร์ส สถาบัน จาํนวน

ผู้ เข้าร่วม 

ค่าใช้จ่าย 

36 
ปัญหาบกพร่องในงานฉีดไดคาซติงและแนว

ทางแก้ไข 

สถาบนัไทย - เยอรมนั 1 3,745 

37 
สิทธิพิเศษทางศลุกากรตามความแตกต่างระหวา่ง

ประเทศภายใต้ JTEPA 

สมาคมสโมสรนกัลงทนุ 1  

38 
ยกระดบัระบบโลจิสติกส์ไทยในยคุอตุสาหกรรม 

4.0  

Judd Corporation 1  

39 
การจดัการสารเคมีอนัตรายในสถานประกอบการ 

และการโต้ตอบเหตฉุกุเฉิน 

ศนูย์อบรม Honor Training 

Center 

1  

40 
Asian's largest industrial machineary & 

Subcon.Exhibiton 

Bitec 1 14,456 

41 การผจญเพลงิชนัสงู  NPC เซฟต ี 1  

42 
การพฒันาศกัยภาพเทคนิควิชาการ สารเคมี

อนัตราย 

ศนูย์ความปลอดภยัในการ

ทํางาน เขต  

1 3,745 

43 เข้าร่วมสมัมนาเชิงวิชาการลกูค้าก๊าซธรรมชาต ิ บริษัท ปตท. 2  
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11. การกาํกับดูแลกิจการ 
  11.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของการกํากบัดแูลกิจการทีดี (Good Corporate Governance) โดยเชือวา่ การ

กํากบัดแูลกิจการทีดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซงึช่วยสร้างความเชือมนั

และความมนัใจต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยี และผู้ทีเกียวข้องทกุฝ่าย อนัจะนําไปสูก่ารเพิมมลูคา่และการเติบโตของ

บริษัทในระยะยาวอย่างยงัยืน บริษัทได้ดําเนินการอย่างต่อเนืองในการส่งเสริมให้มีระบบการกํากบัดูแลกิจการทีดี โดย

มุ่งหวงัให้คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัท พฒันาระดบัการกํากบัดแูลกิจการและปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูล

กิจการทีดี ให้สอดคล้องกับแนวทางทีเป็นมาตรฐานสากล โดยนําหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดีซึงกําหนดโดยตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มากําหนดเป็นนโยบายการกํากับดแูลกิจการทีดีของบริษัท และกําหนดให้มีการติดตามเพือ

ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงอาจมีการเปลียนแปลงใน

อนาคต เพือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพการณ์ทีเปลียนแปลงไป โดยมีแนวปฏิบตัิซึงครอบคลมุหลกัการ  

5 หมวด ดงัตอ่ไปนี 

1. สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทได้ตระหนกัและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น  โดยไม่กระทําการใดๆทีเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ

ของผู้ถือหุ้น  รวมถึงสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิของตน โดยสิทธิขนัพนืฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่  การซอืขายหรือการโอนหุ้น  

การมีส่วนแบ่งในกําไรของบริษัท  การได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทอย่างเพียงพอ  การเข้าร่วมประชุมเพือใช้สิทธิออก

เสยีงในทปีระชุมผู้ ถือหุ้นเพือแตง่ตงัหรือถอดถอนกรรมการ  แต่งตงัผู้สอบบญัชี  และเรืองทมีีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การ

จัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิมทุน และการอนุมัติ

รายการพิเศษ เป็นต้น 

บริษัทมีนโยบายสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงนกัลงทนุสถาบนั ในการเข้าร่วมประชมุผู้

ถือหุ้น โดยบรษัทคดัเลือกสถานทีจัดการประชุมซึงมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดิน

ทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก บริษัทมีการให้ข้อมูล วนั เวลา สถานที และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูล

ทงัหมดทีเกียวข้องกบัเรืองทีต้องตดัสินใจในทีประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ 

ทใีช้ในการประชมุ รวมถึงขนัตอนการออกเสียงลงมติ   บริษัทมีการอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วม

ประชมุและออกเสียงอยา่งเต็มที และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตงัคําถามตอ่ทีประชมุในเรืองที

เกียวข้องกบับริษัท ได้  รวมทงัเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้าและมีโอกาสเสนอวาระการประชมุก่อนวนัประชุม   

รวมถึงมีสทิธิมอบฉนัทะให้ผู้ อืนเข้าร่วมประชมุ 

2. การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั  

บริษัทมีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ทงัผู้ ถือหุ้นทีเป็นผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นทีไม่เป็น

ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ  และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย   และสร้างความมนัใจให้กบัผู้ ถือหุ้นวา่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการได้

ดแูลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งเหมาะสม ด้วยเชือวา่เป็นปัจจยัสําคญัตอ่ความมนัใจในการลงทนุกบับริษัท  โดย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทกํีากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิ และปกป้องสทิธิขนัพนืฐานอยา่งเทา่เทียมกนั 

คณะกรรมการบริษัท ได้จดักระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลกัษณะทีสนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย

อย่างเท่าเทียมกนั และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชือบคุคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เป็น
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การลว่งหน้าในเวลาอนัสมควร  รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทไีมส่ามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง  สามารถใช้สทิธิออกเสียง

โดยมอบฉนัทะให้ผู้ อืนมาประชมุและออกเสียงลงมติแทนได้ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

และแจ้งแนวทางดงักลา่วให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ

3. บทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  และประสานประโยชน์ร่วมกัน

อยา่งเหมาะสม เพอืให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่มนัใจวา่สิทธิดงักลา่วได้รับการคุ้มครอง  และปฏิบตัิด้วยดี โดยได้กําหนดเป็น

แนวทางทีต้องปฏิบัติเพือตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “ข้อพึงปฏิบัติและ

จริยธรรมทางธุรกิจ” พร้อมทงัเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบตัิงาน ยดึถือเป็น

หลกัปฏิบตัิในการดําเนินงาน และถือเป็นภาระหน้าททีสีําคญัของทกุคน แนวทางทีต้องปฏิบตัิเพือตอบสนองความต้องการ

ของผู้มสีว่นได้เสียแตล่ะกลุม่มีดงันี 

การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้น  

( ) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระหรือบคุคลอนืเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนผู้ ถือหุ้นได้ 

( ) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระ และเสนอชือบคุคลเข้ารับการเลือกตงัเป็นกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้ นล่วงหน้า ตามหลกัเกณฑ์ทีบริษัทฯ กําหนด ซึงได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที 

www.sankothai.net  โดยให้เสนอมายงับริษัทฯ ลว่งหน้า ภายใน  ธันวาคม 

( ) บริษัทฯ ไมม่ีการเพิมวาระการประชมุทีไมม่กีารแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบลว่งหน้า โดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระที

มีความสําคญัทีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ 

( ) คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตงักรรมการเป็นรายคน และสนบัสนนุให้มีการใช้

บตัรลงคะแนนเสียง เพอืความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

( ) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ

บคุคลทีเกียวข้องซึงรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ

ของบคุคลดังกลา่วทีเกียวข้องกบัข้อมูลรวมถึงได้กําหนดบทลงโทษเกียวกบัการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนําข้อมูล

ของบริษัทฯ ไปใช้เพือประโยชน์สว่นตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกนัการนําข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ 

( ) การให้ความรู้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกียวกับภาระหน้าทีในการรายงานการถือครอง

หลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลียนแปลงการถือ

ครองหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา รวมถึงบทกําหนดโทษตาม

มาตรา  แหง่ พรบ.หลกัทรัพย์ พ.ศ.  และตามข้อกําหนดของ ตลท. 

( ) คณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหาร ต้องแจ้งการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯลว่งหน้าอย่างน้อย  วนัก่อน 

ทําการซือขายหุ้นโดยแจ้งผ่านเลขานกุารบริษัทฯให้ทราบ และเลขานกุารบริษัทฯต้องแจ้งต่อคณะกรรมการให้ทราบ และ

เมือซือขายเรียบร้อยแล้ว ให้มีการเพือจัดทํารายงานการถือครองหลกัทรัพย์นําส่งคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์และให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลยีนแปลงการถือหลกัทรัพย์ให้ทีประชมุคณะกรรมการทราบ

เพอืป้องกนัการซือหรือขายหุ้นโดยใช้ข้อมลูภายใน และเพอืหลกีเลียงข้อครหาเกียวกบัความเหมาะสมของการซือหรือขาย

หุ้นของบคุคลภายใน 
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การปฏิบัติต่อลูกค้า  

(1) ให้การเอาใจใส่และรับผิดชอบลูกค้าทุกรายด้วยความเป็นธรรม โดยเน้นการผลิตสินค้าทีมีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วน รักษาความลบัของลกูค้า และไม่นําไปเพือใช้

ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อืนก่อนได้รับอนุญาตยินยอมจากลกูค้า รวมทงัให้บริการทีมีคุณภาพด้วยความเชียวชาญใน

อาชีพ ในราคาทีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ลกูค้าอยา่งเทา่เทียมกนั 

  ( ) นําเสนอผลิตภัณฑ์ทีตรงต่อความต้องการของลูกค้าและมีคุณภาพ เปิดเผยข้อมูลเกียวกับสินค้าอย่าง

ครบถ้วน ถูกต้อง และมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน เพือเปิดโอกาสให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนเกียวกับการบริการ และ

ดําเนินการอยา่งดีทสีดุเพอืให้ลกูค้าได้รับการตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว 

( ) ให้บริการทีเป็นเลิศ ด้วยคณุภาพ และประสิทธิภาพทสีร้างความพงึพอใจให้ลกูค้า 

( ) ให้การดแูลและรักษาผลประโยชน์ของลกูค้าอยา่งเหมาะสมและยตุิธรรม 

( ) ปฏิบตัิตามเงือนไขตา่งๆ ทมีีต่อลกูค้าอยา่งเคร่งครัด กรณีทีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงือนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้ง

ให้ลกูค้าทราบเพอืร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

( ) ปฏิบตัิกบัลกูค้าด้วยความสภุาพ เป็นทีวางใจได้ของลกูค้า 

  ( ) สง่มอบสินค้าทีมีคณุภาพ ตรงตามเวลาทีกําหนด 

( ) สนบัสนนุการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของลกูค้า 

การปฏิบัติต่อคู่ ค้าและ/หรือเจ้าหนี  

(1) ไมเ่รียกร้อง ไมรั่บหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทไีมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า หรือเจ้าหนีและปฏิบตั ิ

ตามเงือนไขอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

(2) การจดัหา จดัซอื จดัจ้างกบับริษัทและ/บริษัททเีกียวข้อง หรือมีความสมัพนัธ์กบักรรมการ 

ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบัชนั จะต้องอยู่ภายใต้หลกัการความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม เพอืประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

และจะต้องดําเนินการตามระเบียบของบริษัท พร้อมทงัเปิดเผยข้อมลูสามารถตรวจสอบได้ 

(3) หลีกเลยีงการจดัหา จดัซอื จดัจ้างทจีะขดักบัผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท 

(4) ผู้ เกียวข้องกบักิจกรรมจดัหา จดัซอื จดัจ้างต้องไมรั่บประโยชน์ไมว่่าทางตรง หรือทางอ้อมจากคูค้่า  

และต้องวางตวัเป็นกลาง ไม่มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจ 

(5) หากพบเหตทุจีะทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามข้อตกลงหรือสญัญาได้  ผู้ รับผิดชอบต้องรีบ                              

รายงานต่อผู้บงัคบับญัชาทนัที และต้องรับแจ้งให้คู่ค้า และ/ หรือเจ้าหน้าทีทราบล่วงหน้า เพือร่วมกนัพิจารณาหาแนว

ทางการแก้ไข 

(6) มุ่งมนัทจีะรักษาสมัพนัธภาพทียงัยืนกบัคูค้่าและคูส่ญัญาทีมีวตัถปุระสงค์ชดัเจนในเรืองของ 

คณุภาพสนิค้า และให้ความเชือถือซงึกนัและกนั 

(7) ปฏิบตัิตอ่เจ้าหนกีารค้าอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม และตงัอยูบ่นพนืฐานของการได้ผลตอบแทน 

ทเีป็นธรรมต่อทงัสองฝ่าย 

การปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 

( ) ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัด้วยความเป็นธรรม 

(2) ไมท่ําลายชือเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 

(3) ไมล่ะเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธ์ 
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(4) ไมแ่สวงหาข้อมลูทีเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า ด้วยวิธีไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะ 

(5) ประพฤติปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่งทางการค้าตามกฎหมายและกติกาตา่งๆบนมาตรฐานทยีอมรับของสากล 

(6) สร้างความสมัพนัธ์ทีดีตอ่คูแ่ข่ง ซงึอาจจะพฒันามาเป็นพนัธมิตรทางการค้า 

การปฏิบัติต่อพนักงาน 

(1) ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน และข้อบงัคบัตา่งๆ ทเีกียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

(2) ให้ผลตอบแทนทเีหมาะสมกบัหน้าทีผลงานและความรับผิดชอบ 

(3) จดัให้มีสวสัดิการทีเหมาะสมแก่พนกังาน 

(4) จดัให้มีการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ของพนกังาน 

(5) จดัให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบคุคล รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนกังาน 

(6) สง่เสริมและพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะของพนกังาน โดยให้โอกาสอยา่งทวัถึง 

และสมาํเสมอ ตลอดจนสง่เสริมให้พนกังานสามารถเลยีงดตูนเองได้ เมอืเกษียณอายแุล้ว 

(7) บริหารงานโดยหลีกเลยีงการกระทําใดๆ ทไีมเ่ป็นธรรมและปฎิบตัิตอ่พนกังานด้วยความ 

สภุาพ ให้ความเป็นปัจเจกชน และศกัดิศรีของความเป็นมนษุย์ ตามหลกัสทิธิมนษุยชนสากล 

(8) ให้ความเป็นธรรมและสง่เสริมสนบัสนนุให้พนกังานมีความเจริญก้าวหน้า 

(9) จดัให้มีกองทนุสํารองเลยีงชีพสําหรับพนกังาน 

           ( ) แต่งตัง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริต และตังอยู่บนพืนฐานของความรู้ 

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

การปฏิบัตต่ิอชุมชน สงัคมและสิงแวดล้อม 

( ) ไมใ่ห้ความร่วมมอื หรือสนบัสนนุลกูค้าทีทําธุรกิจไมช่อบด้วยกฎหมาย หรือเป็นภยัตอ่สงัคม และประเทศชาต ิ

( ) เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ทีมีสว่นเกียวข้อง มีสว่นร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสําหรับโครงการต่างๆทีอาจสง่ผล

กระทบตอ่ชมุชน และเสนอความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆทีเป็นผลมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ 

( ) ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงระดบัสากลในเรืองต่างๆ ทีจดัทําข้นเพือช่วย

ป้องกนั หรือลดผลกระทบด้านสงิแวดล้อม 

( ) ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต เครืองจักร อุปกรณ์ ให้สามารควบคุมและ/ลดมลพิษ โดยให้

ครอบคลมุเรืองนําเสีย ฝุ่ นละออง อากาศ รวมทงัของเสียตา่งๆ 

( ) ผู้ ทีมีหน้าทีรับผิดชอบทีเกียวข้องกับกระบวนการผลิต เครืองจักร อุปกรณ์ ต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดผล

กระทบตอ่สงิแวดล้อมเกินกวา่มาตรฐานทกํีาหนดไว้  

( ) ให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียทงัจากกระบวนการผลิตและการใช้งานทวัไป 

( ) ผู้ทีเกียวข้องกับกระบวนการผลิตหรือเครืองจักร  มีหน้าทีดูแล  ปรับปรุง และบํารุงรักษากระบวนการผลิต

หรือเครืองจกัรให้อยูใ่นมาตรฐานทกํีาหนดไว้ เพอืลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  

( ) ให้ความร่วมมือกบัมาตรการด้านการอนรัุกษ์พลงังานของบริษัทฯ    

( )สร้างจิตสํานกึในเรืองความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสงิแวดล้อมให้เกิดขึนกบัพนกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เนือง 

( ) ดําเนินกิจกรรมเพือร่วมสร้างสรรสงัคม ชมุชน และสงิแวดล้อมอยา่งสมําเสมอเพือให้ชมุชนทอีงค์กรตงัอยู่มี

คณุภาพชีวิต ทีดีขนึ ทงัทีดําเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชมุชน 
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นโยบายการจดัการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภยั ของบริษัท (Occupational  Health And Safety 

Management Policy (OHSAS18001:2007/TIS18001:2011)) 
            จากความมุ่งมนัในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปในลกัษณะทีส่งเสริมความปลอดภัยและดูแลด้าน     

อาชีวอนามยัให้แก่พนกังานทกุคนและผู้ทีมีสว่นได้เสียทกุระดบั  โดยมีนโยบายดงัตอ่ไปนี 

1.  บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จะพยายามป้องกนัและลดการเกิดอบุตัิการณ์ 

การเกิดอบุตัิเหต ุการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคอนัเนืองจากการทํางาน ด้วยความร่วมมืออย่าง

จริงจงัของพนกังานทกุคน  

2. บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มุง่สร้างความตระหนกัและจิตสาํนึกทีจะพยาม

ยามอย่างต่อเนือง เพือตรวจหาให้พบ และขจัดหรือควบคมุความไม่ปลอดภยัทีเกียวข้องกับกระบวนการ

ผลิตหรือเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพอืดําเนินการตามนโยบายทีกลา่วมานี  บริษัทฯ จะ 

        . . ดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยัตามมาตรฐาน 

มอก.  และ OHSAS18001 อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย และ

ข้อกําหนดอนืๆทีองค์กรได้ทําข้อตกลงไว้ 

        . . ดําเนินการปรับปรุงและป้องกันอันตรายจากเครืองจักร เครืองมือ อัคคีภัย สารเคมี และ

อนัตรายอืนๆทีเกียวข้องกับการทํางาน รวมทงัลดการเกิดโรคจากการทํางานด้วย ซึงมีความเสียงตงัแต่

ระดบัปานกลางขึนไป รวมทงัควบคมุความเสยีง ทกุระดบัในองค์กร โดยกําหนดเป็นมาตรการด้านอาชีวอ

นามัยและความปลอดภยัประจําปีและสือสารให้ผู้ ทึเกียวข้องทุกคนนําไปปฏิบตัิ เพือให้เกิดการพฒันา

อยา่งต่อเนอืง 

        . . ให้การสนับสนุนทรัพยากรทังในเรืองบุคคลากร เวลา งบประมาณและการฝึกอบรมที

เหมาะสมและเพียงพอ 

        . . กล่าวยาํให้พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ทีเข้ามาปฏิบัติงานในบริษัท ทราบวา่การรักษาความ

ปลอดภยัเป็นหน้าทีความรับผิดชอบของทกุคนรวมทงัความปลอดภยันอกงาน 

        . .ทําการทบทวนและประเมินผล การดําเนินงานตามความเหมาะสมและตอ่เนืองสมาํเสมอ เพือ

ทราบความก้าวหน้าและเพอืให้แนใ่จวา่ปฏิบตัิตามนโยบายเกียวกบัความปลอดภยัเหลา่นีเป็นประจําทกุปี 

ความปลอดภยัถือเป็นสงิทีสําคญัทีสดุของพนกังานทกุคน ทกุระดบั รวมถึงผู้ มีสว่นได้เสียอนืๆ ทีเกียวข้อง ดงันนั

บริษัทฯจึงมีระบบการบริหารความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานทีเป็นระบบตามมาตรฐาน 

OHSAS18001  พร้อมทงัพฒันาบคุลากรให้มีความสามารถในการปฏิบตัิงานด้วยความปลอดภยั สามารถหยงัรู้อนัตราย

ลว่งหน้าได้ด้วยตนเองส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการประเมินความเสียงในงานทีปฏิบตัิ มีการตรวจประเมิน และ

ทบทวนโดยฝ่ายบริหารสงูสดุเพือสนบัสนนุทรัพยากรทจีําเป็น และปรับปรุงอยา่งต่อเนอืง โดยบริษัทฯ ม ี
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Zero -Accident 

เป้าหมายอุบัติเหตุจากการทาํงานเป็นศูนย์ (Zero-Accident) 

 
กรอบการบริหารด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 
ตารางแสดงสถติิการเกิดอุบัตเิหตุในการทํางานเปรียบเทียบ  ปีย้อนหลัง 

ความรุนแรง/ความเสียหาย 
จาํนวนครัง/ปี 

พ.ศ.  พ.ศ.  พ.ศ.  

ได้รับบาดเจ็บเลก็น้อย (ไม่หยดุงาน) 1 0 4 

ได้รับบาดเจ็บเลก็น้อย (หยดุงาน<  วนั) 1 0 0 

ได้รับบาดเจ็บรุนแรงถงึขนัหยดุงาน (หยดุงาน>  วนั) 3 0 1 

รวมจํานวน (ครัง) 5 0 5 

รวมจํานวนวนัหยดุงานจากอบุตัหิตใุนการทํางาน (วนั) 46 0 3 

ในปี  ทีผ่านมาสถิติการเกิดอุบติัเหตแุละเหตุฉกุเฉินต่าง ๆ ภายในองค์กรนนั มีแนวโน้มทีดีอย่างต่อเนือง 

เห็นได้จากองค์กรมีสถิติการเกิดอบุตัิเหตุและเหตฉุกุเฉินลดลงและมี lost time ทีมีการหยดุงาน  วนั เพียงแค่   ครัง เหตุ

ฉกุเฉินต่าง ๆ เช่น การเกิดอคัคีภยั , สารเคมีรัวไหล , เตาระเบิด ไม่มี case เกิดขึนเลยภายในปีทีผ่านมา เพราะเกิดจาก

ความร่วมมือของทุกคนภายในองค์กร ตังแต่ระดับ ผู้ บริหารระดับสูง ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน พนักงานทุกคน ให้

ความสาํคญัและตระหนกัในเรืองความปลอดภยัอาชีวอนามยั แสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทงัยงัทราบถึงผลกระทบ

ทจีะเกิดขนึเมอืเกิดอบุตัิเหตหุรือเหตฉุกุเฉินทเีกิดขีน ซงึจะทําให้เกิดความสญูเสียตอ่ชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร จึงทําให้

Start  Safe Work  Safe Finish  Safe

•     หวัหน้างาน&ผู้ปฏิบัติงาน

• ประเมินความเสียง,กําหนดวิธีการที

ปลอดภยั,ให้ความรู้กบัผู้ปฏิบตัิงาน

และนําไปใช้งานจริง

• พนักงาน,หวัหน้างาน,คปอ.,จป.

• ตรวจความปลอดภยัก่อนปฏิบตัิ,

ควบคมุการปฏิบตัิให้ปลอดภยั,ตรวจวดั

สภาพแวดล้อมในการทํางาน

• ผู้บริหาร

• กําหนดนโยบายความปลอดภยัฯ,

กําหนดเป้าหมาย,  

•      ทบทวนการดําเนินการ

• พนักงาน,หวัหน้างาน,คปอ.,จป.

• ปฏิบตัิงานด้วยความปลอดภยั แจ้ง

ปัญหา ดําเนินการ      ป้องกนัและ   

แก้ไข, ติดตามและประเมินผล

ACTION Plan

DoCHECK
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ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามกฎรเบียบความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่าง

เคร่งครัด 

 

การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในการทาํงาน  

บริษัทฯ มีความมุ่งมนัทีจะสง่เสริมความปลอดภยัให้แก่พนกังาน และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทีเกียวข้องเพือป้องกัน

การเกิดอบุตัิเหต ุการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยในการทํางาน และปฏิบตัิตามกฏหมายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสภาพแวดล้อมในการทํางานทีทางราชการกําหนดขนึอยา่งเคร่งครับ รวมถึงมีความพยายามอยา่งต่อเนอืงทีจะค้นหา

อนัตรายตรวจหาให้พบ และประเมินความเสียงขจดั หรือควบคมุความไม่ ปลอดภยัทีเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯโดยได้กําหนดนโยบายความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ ทํางาน เพือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัิของพนกังาน พร้อมทงัเผยแพร่ให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีได้รับทราบทาง  www.sankothai.net  

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภยั ดังต่อไปนี 

1.) กิจกรรม Safety Morning Talk  

เป็นกิจกรรมทีทุกแผนกต้องปฏิบตัิก่อนเริมงานในทุก ๆ  วนั โดยจะเป็นการพูดคุยเรืองการปฏิบิบัติงานทีจะ

เกิดขึนในแต่ละวนัรวมถึงในเรืองความปลอดภยัอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึงกิจกรรม

ดงักลา่วสามารถทจีะลดความผิดพลาดของกระบวนการผลติและลดจํานวนอบุติัเหตทุีเกิดขนึได้เพราะมีการยํา

เตือนและชีแจงถึงข้อผิดพลาดทีเกิดขนึในแตล่ะวนั 

 

   
2.) การอบรมหลักสูตรความปลอดภยัทเีกยีวเนืองกับกฎหมาย 

ทางองค์กรเลง็เห็นความสําคญัในการฝึกอบรมในเรืองความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานให้กบัพนกังาน ทําให้พนกังานมีความรู้เพมิมากขนึสามารถทจีะปฏิบติังานได้อยา่งปลอดภยัและยงัเป็น

การปฏิบตัิตามกฎหมายความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมอย่างเคร่งครัดด้วย อีกทงัยงัเป็นการ

ลดต้นทนุในการดําเนินการสง่พนกังานออกไปอบรมทหีน่วยงานภายนอกโดยให้พนกังานทีมีคณุสมบตัิตรงตาม

หลกัสตูรนนั ๆ ได้เป็นผู้อบรมภายในให้กบัพนกังานภายในองค์กรด้วย 
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2.1 อบรมการขบัรถยก ( Froklift ) อยา่งปลอดภยั 

   
2.2 อบรมการฝึกอบรมผู้บงัคบัปันจนั ผู้ ให้สญัญาณแก่ผู้บงัคบัปันจนั ผู้ยึดเกาะวสัดุ ผู้ควบคุมการใช้

ปันจนั ชนิดปันจนัเหนือศีรษะ ปันจนัขาสงู และปันจนัชนิดอยู่กบัทีชนิดอืน และทบทวนการทํางาน

เกียวกบัปันจนั ตามกฎหมาย 

     
2.3 เจ้าหน้าทีความปลอดภยัในการทํางานระดบัหวัหน้างาน (จป.หวัหน้างาน) 

    
2.4 หลกัสตูร ความปลอดภยั สําหรับลกูจ้างทวัไป และ ลกูจ้างเข้างานใหม่ ตาม พ.ร.บ. ความปลอดภยั

และอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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2.5 การปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยชีวิตขันพืนฐาน(First Aid And Basic Life Support 

Workshop ) 

   
.) การฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

เพือเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินทีจะเกิดขนึภายในองค์กรจึงมีความจําเป็นอย่างยิงทีต้องอบรม

พนกังานให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในทํางานทีเกียวข้องกบัเครืองจกัร อุปกรณ์ทีจําเพาะด้านให้เกิดขนึ เพอืจะ

เกิดการทํางานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและไม่มีอันตรายจากการทํางาน ได้แก่ การฝึกอพยพซ้อมหนีไฟ   , 

สารเคมีรัวไหล , ก๊าซรัวไหล เป็นต้น เพือเมือเกิดเหตุฉุกเฉินพนักงานสามารถทีทีจะปฏิบัติตนในการตอบโต้

สถานการณ์ฉกุเฉินได้อยา่งถกูต้องเพอืลดความสญูเสียตอ่ชีวิตและทรัพย์สินทีอาจจะเกิดขนึ 

.  ฝึกซ้อมดบัเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจําปี  

     
.  ฝึกซ้อมตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน กรณีก๊าซ NG รัวไหลประจําปี  

     
.  ฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและระงบัเหตฉุกุเฉินเตาระเบิดประจําปี  
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.) การตรวจสภาพแวดล้อมในพนืทีทาํงานและการตรวจอุปกรณ์เครืองจักรตามกฎหมาย   

เพือเป็นการเตรียมความพร้อมและยืดอายกุารใช้งาน ของอปุกรณ์เครืองมือเครืองจกัรทีใช้ในกระบวนการผลิต

รวมทงัสภาพแวดล้อมการทํางานทีมีผลกระทบโดยตรงต่อตวัผู้ปฏิบตัิงาน องค์กรได้ให้ความสําคญัเป็นอย่าง

มากในเรืองดงักลา่วนี ทางบริษัทได้จดัทําแผนการตรวจสภาพแวดล้อมตา่งๆเช่น เสียง แสง ความร้อนในบริเวณ

ทํางาน  และมลภาวะทางอากาศ และการแผนการทดสอบเครืองจกัรเป็นประจําทกุปี 

 .  การตรวจสภาพแวดล้อมในการทํางานประจําปี 

   
 .  การทดสอบสว่นประกอบและอปุกรณ์ของปันจนัตามกฎหมาย 

  

  

 

 

 

 

  .  การทดสอบและตรวจสอบสถานทีใช้ก๊าซธรรมชาติ เพอืตอ่อายปุระจําปี  

   
.) การตรวจสุขภาพประจําปี    

บริษัทฯ ดําเนินการตรวจสขุภาพพนกังานและผู้ รับเหมาช่วงเป็นประจําทกุปีอีกทงัยงัมีโปรแกรมตรวจตามปัจจยั

เสียงของแต่ละพืนทีการทํางาน เพือเป็นการเฝา้ระวงัโรคต่าง ๆ ทีเกิดจากการทํางานทีจะสง่ผลต่อตวัพนกังาน

และยงัเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัดอีกด้วย 
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สําหรับการตรวจสขุภาพตามปัจจยัเสียงทีมีผลผิดปกติ เราได้เชิญแพทย์ผู้ เชียวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์เข้ามา

ซกัประวตัิ และให้คําแนะนําในการดแูลสขุภาพของพนกังานทีมีผลผิดปกติ โดยผลการตรวจพบพนกังานทตีรวจตามปัจจยั

เสยีงแล้วผลตรวจผิดปกติลดลงจากปี  เนอืงจากทางบริษัทได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความ

ปลอดภัยต่อผู้ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนืองและอบรมให้ความรู้ให้กับพนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องให้สามารถ

ปฏิบตัิงานได้อยา่งปลอดภยั 

 

การตรวจวัดด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการทํางาน และตรวจสขุภาพพนกังานทงัแบบทวัไปและแบบ

เฉพาะเจาะจงตามปัจจัยเสียงเพือเป็นการเฝ้าระวงั และการวางแผนในการปรับปรุง ความถีในการตรวจวดัเป็นไปตาม

ข้อกําหนดของระวงั และการวางแผนในการปรับปรุง ความถีในการตรวจวดัเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย เช่น 

ผลการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในบริเวณการทํางานเปรียบเทียบย้อนหลงั  ปี 

บริเวณทตีรวจวัด ลักษณะงาน 
ค่าความร้อน (˚C) (WBGT) 

2558 2559 2560 

1.Diecastingหน้าเตาหลอม  งานปานกลาง - 31.4 - 

2.Diecastingหน้าเตาหลอม  งานปานกลาง 29.1 31.5 31.1 

3.Diecastingหน้าเครืองจกัร  งานปานกลาง 30.6 31.4 29.6 

4.Diecastingหน้าเครืองจกัร  งานปานกลาง 31.6 31.2 30.8 

5.Diecastingหน้าเครืองจกัร  งานปานกลาง 30.9 31.1 31.7 

6. machine 1 งานปานกลาง 29.5 30.3 28.4 

7. machine 2 งานปานกลาง 28.4 30.8 28 

8.Finishing Line งานปานกลาง 29.4 30.1 29.9 

9.IQC งานปานกลาง 30.4 30.5 30 

10.Maintenance/Mold งานปานกลาง 30.4 31.2 30.2 

11.WH งานปานกลาง 30.2 30.2 31.4 

.อาคารอนรัุกษ์ งานปานกลาง 30.4 31.0 29.7 

มาตรฐาน < 32.0 

ผลการประเมิน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
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ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงดงัเฉลยี  ชวัโมงในสถานประกอบการเปรียบเทียบย้อนหลงั  ปี 

บริเวณทตีรวจ 

ผลการตรวจวดัระดับเสียง (dB(A)) 

ปี  ปี   ปี  

Leq 8 

Hrs. 

L max Leq 8 

Hrs. 

L max Leq 8 

Hrs. 

L max 

1.Diecasting หน้าเตาหลอม  - - 84.6 108.2 - - 

2.Diecasting หน้าเตาหลอม  72.3 94.4 80.3 100.9 74.5 95.7 

3.Diecasting หน้าเครืองจกัร  83.1 93.0 87.9 101.5 86.5 99.6 

4.Diecasting หน้าเครืองจกัร  84.8 101.3 84.8 108.1 82.5 99.2 

5.Diecasting หน้าเครืองจกัร  76.4 90.4 78.5 95.2 85.7 102.7 

6. Diecasting วดัทตีวับคุคล 80.5 101.9 88.4 106.6 84.9 100.3 

7. machine 1 79.0 84.6 84.5 101.7 85.7 102.7 

8. machine 2 74.8 93.1 86.0 126.5 85 100.9 

9. machine 1 วดัทตีวับคุคล 71.1 89.2 86.5 101.6 87 102.4 

10. machine 2 วดัทตีวับคุคล 77.6 86.0 80.4 93.7 86.8 105.4 

11.Finishing /Line 57.8 80.4 84.0 96.5 81.1 110.1 

12.Finishing /เครืองเจียร 61.9 81.2 83.9 99.3 86.9 100.1 

13.IQC 70.9 88.7 79.0 117.9 69.1 94.2 

14.Maintenance/Mold 82.6 96.2 84.8 105.6 75 101.6 

15.Diecasting  ทางเดินโรง  74.9 91.5 79.8 90.2 80.8 101.9 

16.Diecasting ทางเดินโรง  72.1 97.7 89.5 107.2 86.7 102.6 

17.Diecasting ทางเดินโรง  70.9 90.8 84.3 94.0 83.6 101.2 

18.WH 62.7 80.1 71.1 89.6 69.8 86.9 

มาตรฐาน <90 <140 <90 <140 <90 <140 

ผลการประเมิน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
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ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงทวัไป เปรียบเทียบย้อนหลงั  ปี 

จุดตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัระดับเสียง (dB(A)) 

ปี  ปี  ปี  

Leq 24Hrs. L max Leq24 Hrs. L max Leq24 Hrs. L max 

.ด้านหน้าโรงงาน 66.6 94.9 68.6 93.4 68.8 95.8 

.ด้านหลงัโรงงาน 

 

64.7 86.8 64.8 93.7 64.2 93.9 

มาตรฐาน <70 <115 <70 <115 <70 <115 

ผลการประเมิน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 

ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นในบรรยากาศการทํางานเปรียบเทียบย้อนหลงั  ปี 

บริเวณที

ตรวจวดั 
ดัชนีทตีรวจวดั หน่วย 

ผลการประเมิน 

ค่ามาตรฐาน 
ปี  ปี  ปี  

ครังที

1 

ครังที

2 

ครังที

1 

ครังที

2 

ครังที

1 

ครังที

2 

1.Diecasting 1 

(หน้าเตาหลอม) 
Zinc Oxide mg/m3 - 0.057 0.132 - 

 - 5 

Lead (Pb) mg/m3 - 0.018 0.051 -  - 0.2 

Aluminium mg/m3 - 0.026 0.125 -  - 5 

CO ppm - 3.8 2.0 -  - 50 

2.Diecasting 2 

(หน้าเตาหลอม) 

Zinc Oxide mg/m3 0.15 - 0.145 0.035 0.785 0.094 5 

Lead (Pb) mg/m3 0.018 - 0.023 0.079 0.518 0.062 0.2 

Aluminium(Al) mg/m3 0.028 - 0.134 0.045 0.037 0.033 5 

CO ppm 4.4 - 3.0 14.7 8.0 6.6 50 

3.Diecasting 6 

(หน้าเครืองจกัร) 

Silic as 

Totaldust 
mg/m3 

0.017 0.016 0.024 - <0.00

1 
0.020 5 

Fe Fume mg/m3 0.214 0.106 0.253 - 0.579 0.450 10 

Zinc Oxide mg/m3 0.03 <0.01 0.141 - 0.575 0.050 5 

CO ppm 3.0 6.5 2.0 - 11.0 2.4 50 

4.Diecast 

ing12          

(หน้าเครืองจกัร) 

Silicaas 

Totaldust 
mg/m3 

0.033 0.012 0.012 0.033 <0.00

1 
0.028 5 

Fe Fume mg/m3 0.325 0.150 0.241 0.307 1.898 0.583 10 

Zinc Oxide mg/m3 0.04 <0.01 0.123 0.031 0.831 0.064 5 

CO ppm 5.0 5.1 1.0 7.3 6.0 3.5 50 

5.Diecasting16 Silicaas mg/m3 0.017 0.023 0.024 - <0.00 0.018 5 
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บริเวณที

ตรวจวดั 
ดัชนีทตีรวจวดั หน่วย 

ผลการประเมิน 

ค่ามาตรฐาน 
ปี  ปี  ปี  

ครังที

1 

ครังที

2 

ครังที

1 

ครังที

2 

ครังที

1 

ครังที

2 

(หน้าเครืองจกัร) Totaldust 1 

Fe Fume mg/m3 0.312 0.206 0.241 - 0.519 0.386 10 

Zinc Oxide mg/m3 0.04 <0.01 0.114 - 0.861 0.047 5 

 

CO 

 

ppm 

 

3.0 

 

8.2 

 

1.0 

 

- <0.1 

 

0.8 50 

6.Diecasting  

(บคุคล) 

Silicaas 

Totaldust 
mg/m3 

0.008 0.016 0.014 0.021 <0.00

1 

<0.00

1 
5 

Fe Fume mg/m3 0.101 0.032 0.221 0.018 0.186 0.112 10 

Zinc Oxide mg/m3 
0.03 <0.01 0.132 0.027 

0.048 
<0.00

1 
5 

CO ppm 7.0 3.2 <0.1 2.1 <0.1 2.8 50 

7.Machine1 
Phosphorus mg/m3 

<0.00

1 

<0.00

1 

0.002 <0.00

1 
0.004 

<0.00

1 
0.1 

IPA mg/m3 2.021 <0.01 <0.1 <0.01 <0.1 3.38 980 

Oil Mist ppm 
<0.01 0.021 0.012 0.020 <0.00

1 
0.025 - 

8.Machine2 
Phosphorus mg/m3 

<0.00

1 

<0.00

1 

0.003 <0.00

1 
0.006 

<0.00

1 
0.1 

IPA mg/m3 1.744 <0.01 <0.1 <0.01 <0.1 3.55 980 

Oil Mist ppm 
<0.01 0.032 0.011 0.046 <0.00

1 
0.038 - 

9.Finishing/ 

Line 

Total Dust mg/m3 0.033 - 0.047 - 0.198 0.106 15 

RespirableDust mg/m3 0.033 - 0.021 - 0.157 0.036 5 

10.FS/ 

เครืองเจียร 

Total Dust mg/m3 - - 0.083 - 0.183 0.149 15 

RespirableDust mg/m3 - - 0.062 - 0.017 0.065 5 

11.Finishing/SB Total Dust mg/m3 0.033 0.086 0.067 0.075 0.167 0.092 15 

RespirableDust mg/m3 0.025 0.029 0.045 0.033 0.108 0.023 5 

12.MTMold 
Oil Mist ppm 

0.2 0.02 0.011 0.038 <0.00

1 
0.010 - 

13.WH Total Dust mg/m3 0.017 - 0.017 - 0.177 - 15 



 

 75 

บริเวณที

ตรวจวดั 
ดัชนีทตีรวจวดั หน่วย 

ผลการประเมิน 

ค่ามาตรฐาน 
ปี  ปี  ปี  

ครังที

1 

ครังที

2 

ครังที

1 

ครังที

2 

ครังที

1 

ครังที

2 

 RespirableDust mg/m3 0.025 - 0.011 - 0.095 - 5 

14.FS/Line B Total Dust mg/m3 - 0.024 - 0.033 - 0.106 15 

RespirableDust mg/m3 
- 0.028 - 0.024 

- 0.036 
5 

 

15.FS/Line L Total Dust mg/m3 - 0.031 - 0.058 - 0.118 15 

RespirableDust mg/m3 - 0.022 - 0.033 - 0.040 5 

16.FS/ 

เจียรตงัโต๊ะ 

Total Dust mg/m3 0.008 0.046 - 0.067 - 0.149 15 

RespirableDust mg/m3 0.011 0.020 - 0.050 - 0.065 5 

17.IQC Total Dust mg/m3 - 0.043 - 0.058 - 0.094 15 

RespirableDust mg/m3 - 0.010 - 0.022 - 0.062 5 

ผลการประเมิน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

 

ผลการตรวจวดัตามปัจจยัเสยีงของการทาํงานเปรียบเทียบย้อนหลงั  ปี 

รายการตรวจ 

การตรวจสขุภาพทัวไป 

ปี  ปี  ปี  

เฝ้า

ระวัง 

ผิด 

ปกต ิ

เฝ้า

ระวัง 

ผิด 

ปกต ิ

เฝ้า

ระวัง 

ผิด 

ปกต ิ

ตรวจทดสอบความแขง็แรงของกล้ามเนือมือ : HGD - - 0 0 0 0 

ตรวจทดสอบความแขง็แรงของกล้ามเนือขา : LSD - - 0 0 0 0 

ตรวจคดักรองสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry 35 5 45 7 14 4 

ตรวจคดักรองสมรรถภาพปอด : Spirometry 49 5 61 14 53 8 

ตรวจหาระดบัสารอลมิูเนียมในเลอืด : Al in Blood (Al) 0  0 0 0 0 

ตรวจหาระดบัสารตะกวัในเลือด : Lead  in Blood (Pb)  0 0 0 0 0 

ตรวจทดสอบความแขง็แรงของกล้ามเนือมือ : HGD   0 0 0 0 

สําหรับการตรวจสขุภาพตามปัจจยัเสียงทีมีผลผิดปกติ เราได้เชิญแพทย์ผู้ เชียวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์เข้ามา

ซกัประวตัิ และให้คําแนะนําในการดแูลสขุภาพของพนกังานทีมีผลผิดปกติ 

- ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ในปี  และมีแนวโน้มลดลงจากปี  เนืองจากทางบริษัทมีการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานทีเกียวกบัเรืองเสียงดงัให้อยูใ่นคา่มาตรฐานอยา่งตอ่เนืองและให้ความรู้ความเข้าใจ

ให้กบัพนกังานในการป้องกนัอนัตรายจากเสยีงดงัอยา่งถกูต้องด้วย 

- ผลสมรรถภาพปอด   ผิดปกติ   ซงึลดลงจากปีทีแล้วโดยแพทย์อาชีวอนามยัลงความเห็นว่า เกิดจากการสบู

บหุรีจดั จํานวน    คน และมีอาการเป็นไข้หวดั  จํานวน    คน แพทย์ให้คําแนะนําในการดแูลสขุภาพและหลีกเลยีงชนิด

ของงานททีํางานสมัผสักบัฝุ่ น 
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- สว่นผลตรวจผิดปกติอนืๆ ไมพ่บในความเสยีงใดๆ 

 

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส  

บริษัทให้ความสําคญักับการเปิดเผยข้อมูลสําคญัทีเกียวข้องกับบริษัท ทงัข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีมิใช่

ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและ

นา่เชือถือ 

ด้วยบริษัทเชือว่าคุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรืองทีผู้ ถือหุ้ นและบุคคลภายนอกให้ความสําคัญ  

คณะกรรมการบริษัท จึงดูแลเพือให้เกิดความมนัใจว่า ข้อมูลทีแสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีทีรับรองโดยทวัไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีทีเป็นอิสระ โดยได้แต่งตงัคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซงึประกอบด้วยกรรมการทีเป็นอิสระเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลเกียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบ

การควบคุมภายใน  ทงันีรายงานของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  และรายงานของผู้สอบบัญชี  มี

รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจําปี (56-2) 

 

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

1. คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี (Audit Fee) 

  ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  เมือวนัที  เมษายน  ได้มีมติอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบญัชีปี  เป็นจํานวนเงิน ,  บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  

  ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  เมือวนัที  เมษายน   ได้มีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบญัชีปี   เป็นจํานวนเงิน ,  บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)  

 ทปีระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  เมือวนัที  เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ

บญัชีปี 2560  เป็นจํานวนเงิน 1,330,000 บาท (หนงึล้านสามแสนสามหมนืบาทถ้วน)   

2. คา่บริการอนื ๆ (Non Audit Fee) 

  - ไมม่ ี– 

นอกจากบริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญๆต่างๆผ่านทางwww.sankothai.net ทังภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษแล้ว ในปีทีผ่านมาทางผู้บริหารของบริษัทได้มีการพบปะนกัวิเคราะห์และนกัลงทนุ และผู้ ถือหุ้น ตามวาระ

และโอกาสต่างๆอย่างเหมาะสม เช่น งาน mai Forum ของตลาดหลกัทรัพย์ mai และมีการนัดหมายขอเข้าพบเพือ

สมัภาษณ์จากสอื และนกัวิเคราะห์นกัลงทนุ ในหลายๆครังและก็เผยแพร่ผ่านสอืสงิพมิพ์ตา่งๆด้วย 

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคญัในการกํากับดูแลกิจการเพือประโยชน์สูงสดุของบริษัท คณะกรรมการ

บริษัท มีความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าทตีอ่ผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นํา วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

และผู้ถือหุ้นโดยรวม  จึงจดัให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ

ทชีดัเจน  และดแูลให้บริษัท มีระบบงานทีให้ความเชือมนัได้วา่กิจกรรมตา่งๆ ของบริษัท ได้ดําเนินไปในลกัษณะทีถกูต้อง

ตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
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คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทีมีคุณสมบัติหลากหลาย ทังในด้านทักษะ ประสบการณ์  

ความสามารถเฉพาะด้านทีเป็นประโยชน์กับบริษัท  รวมทงัการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที เพือ

เสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการทีเข้มแข็ง 

กระบวนการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เพือให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตงั เป็นไปอย่างโปร่งใส  

ปราศจากอิทธิพลของผู้ ถือหุ้นทมีีอํานาจควบคมุหรือฝ่ายจดัการ  และสร้างความมนัใจให้กบับคุคลภายนอก 

เพอืให้การปฏิบตัิหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล  คณะกรรมการบริษัท จึงจดั

ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพือทําหน้าทีช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบตัิหน้าทีกํากบัดแูลเกียวกบัความถกูต้อง

ของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลัก

จรรยาบรรณต่างๆ เพอืสง่เสริมให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการทดีี   

กรรมการบริษัท ทกุคนมีความเข้าใจเป็นอยา่งดีถึงหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท  พร้อมทีจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

กรรมการบริษัท มีการปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสตัย์สจุริต ระมดัระวังและรอบคอบ  โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสดุของ

บริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุคน  โดยได้รับข้อมลูทีถกูต้องและครบถ้วน  

 
11.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัท 

 ขอบเขตอํานาจหน้าทขีองคณะกรรมการบริษัท 

         อํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีสําคญัโดยสรุปตามมติทีประชุมวิสามัญ      

ผู้ ถือหุ้น ครังที 2/2552 เมอืวนัที 15 ธันวาคม 2552 

1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของทีประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยความสุจริต 

ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2) มีอํานาจแต่งตงักรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท จํานวนหนึงให้เป็นฝ่ายบริหารเพือดําเนินการอย่าง

หนึงอย่างใดหรือหลายอย่างได้เพือปฏิบัติงานตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทรวมทังมี

อํานาจแตง่ตงัประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และคณะกรรมการอนืๆตามความเหมาะสม 

3) กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคมุดแูลการบริหารและการ

จดัการฝ่ายบริหาร หรือบคุคลทีได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ 

4) พิจารณาทบทวนและอนมุตัินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดําเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่

ของบริษัท ทีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

5) ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนือง 

6) พิจารณาและอนมุตัิกิจการอนืๆ ทีสําคญัอนัเกียวกับบริษัท หรือทเีห็นสมควรจะดําเนินการนนัๆ เพือให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท  

 เว้นแตอํ่านาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี จะกระทําได้ก็ต่อเมอืได้รับอนมุตัิจากทีประชมุผู้ถือหุ้นก่อน ทงันี เรืองที

กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อืนใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึงมีส่วนได้เสีย 

หรือมีความขดัแข้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรืองนนั 
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(ก) เรืองทีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติทีประชมุผู้ถือหุ้น 

(ข) การทํารายการทีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายทีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากทีประชมุผู้ถือหุ้น 

 เรืองต่อไปนจีะต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการ

ทเีข้าร่วมประชุม และจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีเข้า

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททงัหมดหรือบางสว่นทีสําคญั 

(ข) การซอืหรือรับโอนกิจการของบริษัทอนืหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตัถุประสงค์จะ

แบ่งกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพมิเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพมิทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 

(ฉ) การอืนใดทีกําหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชมุคณะกรรมการบริษัทและทีประชุมผู้ถือ

หุ้นด้วยคะแนนเสียงดงักลา่วข้างต้น 

 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขตอํานาจหน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ  

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตงั โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน

อนืใดทีรับผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

และกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตงับคุคลซงึมีความเป็นอิสระเพือทําหน้าทีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทงัเข้าประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง 

5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทอีาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทงันี เพือให้มนัใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ

ตอ่บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซงึรายงานดงักล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี 

- ความเห็นเกียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นทเีชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
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- ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

- ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

- ความเห็นเกียวกบัรายการทอีาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ทา่น 

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าทีตามกฏบัตร 

(charter)  

- รายการอนืทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทนุทวัไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบตัิการอนืใดตามทคีณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบตัิหน้าทีตามวรรคหนึง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

และคณะกรรมการของบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 

คณะกรรมการชุดย่อย  

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขตอํานาจหน้าทขีองคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ปฏิบตัิหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย

มีขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปนี 

. การสรรหา 

1. กําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา

ความเหมาะสมของจํานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการ เพือ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ทปีระชมุผู้ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบคุคลทีเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัททีครบวาระ 

และ/หรือ มีตําแหนง่ว่างลง และ/หรือ แตง่ตงัเพมิ 

3. ปฏิบตัิการอนืใดเกียวกบัการสรรหาตามทคีณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4. กําหนดหลกัเกณฑ์ในการสรรหา และประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เพือ

เสนอต่อทปีระชมุคณะกรรมการบริษัททราบเพอืพิจารณาอนมุตั ิ

 

. การกาํหนดค่าตอบแทน 

1. จดัทําหลกัเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทกรรมการชุดยอ่ย 

และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมตัิต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้ น

แล้วแตก่รณี 

2. กําหนดค่าตอบแทนทีจําเป็นและเหมาะสมทงัทีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท

เป็นรายบคุคล โดยการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าที 
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ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจทีคล้ายคลึงกัน และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจาก

กรรมการ เพอืเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอ่ทีประชมุผู้ถือหุ้นเพอืขออนมุตั ิ

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าทีให้คําชีแจง ตอบคําถามกับค่าตอบแทนของ

กรรมการบริษัทในทปีระชมุผู้ถือหุ้น 

4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหาร ตาม

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ( - ) และรายงาน

ประจําปี ของบริษัทฯ 

5. ปฏิบตัิการอนืใดทีเกียวข้องกบัการกําหนดคา่ตอบแทนตามทคีณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานตา่งๆ จะต้องรายงานหรือนําเสนอข้อมลูและเอกสารทเีกียวข้องตอ่ คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุ

ตามหน้าททีไีด้รับมอบหมาย 

 

2. คณะกรรมการบริหาร  

ขอบเขตอํานาจหน้าทขีองคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการกําหนด นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน งบประมาณ

ประจําปี ทงันีให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกิจการของบริษัทและในการบริหารกิจการของบริษัท

ดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบงัคับ หรือคําสงัใดๆทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด นอกจากนี ให้

คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีในการพิจารณา กลนักรอง  ตรวจสอบ ติดตามเรืองต่างๆ ทีจะนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพอืพิจารณาอนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ 

2. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการกําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ  

โดยครอบคลมุทงัเรืองการคดัเลือก การฝึกอบรม สวสัดิการ การวา่จ้าง และการเลิกจ้างพนกังานของบริษัทฯ 

3. คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตงัหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึงหรือหลายคนกระทําการอย่างหนึง

อย่างใดแทนคณ ะกรรมการบริหารตามที เห็นสมควรได้และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก 

เปลยีนแปลง หรือ แก้ไขอํานาจนนัๆ ได้ 

 

    11.3 การสรรหาและแต่งตงักรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

    .คณะกรรมการบริษัท  

 สําหรับการคดัเลือกบคุคลทีจะเข้าดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯไมไ่ด้ผา่นการสรรหาจากคณะกรรมการ

สรรหา การสรรหากรรมการเป็นหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซงึจะพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์

คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทีเกียวข้อง นอกจากนียงัพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิทีมีพืนฐานและ

ความเชียวชาญจากหลากหลายด้านซึงจะสง่ผลดีต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ในการให้คําแนะนํา ข้อคิดเห็นในเรือง

ตา่งๆ ในมมุมองของผู้ทีมีประสบการณ์ตรง มีภาวะผู้นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการทํางานที
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โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนนัจึงนํารายชือเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้ นเพือ

พิจารณาแตง่ตงั 

ในการเลือกตงัคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําโดยทีประชมุผู้ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปน ี

 (ก) ผู้ ถือหุ้นคนหนงึมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนงึหุ้นตอ่หนงึเสียง 

 (ข) ในการเลือกตงักรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอ

ชือเป็นรายบคุคล หรือหลายคนในคราวเดียวกนัแล้วแต่ทปีระชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แตใ่นการออกเสียง

ลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

 (ค) บคุคลซงึได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ

ทจีะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทบีคุคลซึงได้รับการเลือกตงัในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง

เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการทจีะพงึมีหรือพงึเลือกตงัในครังนนัให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีขาด 

 นอกจากนี ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการทีจะ

ออกไมอ่าจแบง่ให้ตรงเป็นจํานวนได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทสีดุกบัสดัสว่น 1 ใน 3 กรรมการซงึพ้นจากตําแหน่งแล้ว

อาจได้รับเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทสีองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ

นนัให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนในปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุนันเป็นผู้ ออกจาก

ตําแหนง่ กรรมการทีออกตามวาระนนัอาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้ 

 กรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึงมี

คณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการ

แทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซงึเข้าเป็นกรรมการ

แทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการซึงตนแทนและต้องได้รับมติของ

คณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของกรรมการทียงัเหลืออยู ่

 นอกจากน ีคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทงัหมด

ของบริษัท แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน  

คํานิยาม “กรรมการอสิระ” 

“กรรมการอิสระ” คือบุคคลทีไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆทงัสินกับการบริหารงานบริษัทฯ และ/หรือการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นบุคลทีมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทงัญาติสนิทของ

บคุคลเหลา่นนั และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้นเป็น

สําคญั 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. เป็นบคุคลทีมีคณุสมบตัิไมข่ดัตอ่กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทงักฎหมายตา่งๆทีเกียวข้อง 

2. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทมีีสทิธิออกเสียงทงัหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

หรือนิติบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นทถืีอโดยผู้ทเีกียวข้องด้วย 

3. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทไีด้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลทีอาจ

มีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พนัจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัทีได้รับการแตง่ตงั 
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4. ไม่เป็นบคุคลทีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พีน้อง และบตุร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม 

หรือบคุคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย   

5. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอาจมี

ความขดัแย้ง ในลกัษณะทอีาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทงัไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง  เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัทีได้รับการแตง่ตงั 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความ

ขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ

สํานกังานสอบบัญชี ซึงมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลทีอาจมี

ความขดัแย้งสงักดัอยู ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนั ก่อนวนัที

ได้รับการแตง่ตงั 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา

ทางการเงิน ซงึได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ

นิติบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง  รวมทงัไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร 

หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนนัด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว

ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัทีได้รับการแตง่ตงั 

8. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับแต่งตงัขนึเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง

เป็นผู้ทเีกียวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

9. ไมม่ลีกัษณะอนืใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนิน งานของบริษัท 

10. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของผู้ขอนุญาตหรือบริษัท

ยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นทีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการทีมีสว่นร่วมบริหารงานลกูจ้าง พนกังาน ที

ปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัท

อืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือ

บริษัทยอ่ย 

11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยทนัทีหากเห็นวา่มีเหตกุารณ์ใดๆทีอาจจะทําให้

ตนต้องขาดคณุสมบตัิความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ 

ภายหลงัได้รับการแตง่ตงัให้เป็นกรรมการอิสระทมีีลกัษณะเป็นไปตามคณุสมบตัิข้างต้นแล้วกรรมการอสิระ

อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 

decision) ได้ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบขึน ซึง

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณุสมบตัิตามทีกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/



 

 83 

หรือระเบียบของตามหลกัเกณฑ์ทีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยมีจํานวนไม่

น้อยกวา่ 3 คน ทงันี กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน   

. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได้จัด

ตงัขนึครังแรกโดยมติของทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที /  เมือวนัที  สิงหาคม  เพือส่งเสริมหลกัการ

กํากับดแูลกิจการทีดี โดยรับผิดชอบในการกําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

บริษัท กรรมการชุดยอ่ย และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร รวมทงัสรรหา คดัเลือก และเสนอบคุคลทีเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบตัิงานด้านอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายและ

นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือทปีระชมุผู้ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วย

กรรมการและผู้บริหาร รวมกนัอยา่งน้อย  คน  

2. กรรมการอิสระ ดํารงตําแหนง่ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

วาระการดํารงตําแหนง่ 

1. กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่ง ตามวาระของการดํารงตําแหนง่กรรมการ

ของบริษัท  

2. กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตงักลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีกตามที

คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่เหมาะสม 

3. นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหนง่ตามข้อ .  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จะพ้นตําแหนง่เมอื 

1. ลาออก 

2. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหนง่ 

. คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการแต่งตงั กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เพิมเติม เพอืประโยชน์

ในการดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ หรือเพอืทดแทน กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ทีพ้นจากตําแหน่ง

ตามข้อ . หรือ . ได้ โดยบคุคลทีได้รับการแตง่ตงัเข้าเป็น กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ทดแทนตาม

ข้อ . จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึงตนแทน

เทา่นนั 

4. คณะกรรมการบริหาร     

องค์ประกอบและคณุสมบตั ิ

1   คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าทีบริหารโดยตําแหน่ง และบุคคลอืนอีก ไม่เกิน 4 คน 

ตามทีประธานเจ้าหน้าทีบริหารเสนอชือ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทังนีให้

คณะกรรมการบริหารคดัเลือกบคุคลใดบคุคลหนงึในคณะกรรมการบริหารด้วยกนั เป็นประธานกรรมการบริหาร

และอีกบคุคลหนงึเป็นรองประธานกรรมการบริหาร  

2   คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตงัเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร โดยให้เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร มี

หน้าทีจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวบรวมเอกสารทีใช้ในการประชุม รวมทงัทํารายงานการประชุม

นําเสนอต่อทีประชมุทกุครัง 
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3   คณะกรรมการบริหารจะต้องจดัให้มีการประชมุตามทีเห็นสมควร แตต้่องไมน้่อยกวา่ 1 ครังต่อเดือน 

4 ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร กรณีทีประธานกรรมการบริหารไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าทไีด้ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริหารแทน 

วาระการดํารงตาํแหน่ง 

1   กรณีกรรมการบริหารทีเป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระทีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัท   

2   กรณีกรรมการบริหารทีเป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่าทีดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารของ

บริษัท 

3   กรณีกรรมการบริหารทเีป็นบคุคลภายนอกอืนซงึมิได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหรือเป็น

บคุคลภายนอกอนื ให้มีวาระการดํารงตําแหนง่ตามทคีณะกรรมการบริษัทจะมีมต ิ

 

            11.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในการเข้ารับตําแหน่งกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ กรรมการแต่ละท่านจะได้รับคู่มือกรรมการและรับทราบ

ข้อมลูตา่งๆทีสําคญัเกียวกบับริษัท ทงัข้อบงัคบับริษัททรีะบถุึงขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการ คําแนะนํา

ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงือนไขตา่งๆในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมถึงได้รับความรู้ความเข้าใจเกียวกบัธุรกิจของบริษัท 

 

 11.5 การประเมินตนเอง     

 ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฎิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

และรวมถึงประธานเจ้าหน้าทีบริหารประเมินตนเอง โดยใช้แบบประเมินผลงาน CEO ตามแบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในไตรมาสท ี  ของทกุปี ซงึการประเมินแบง่ออกเป็น  หมวด ได้แก่ 

. ความคืบหน้าของแผนงาน 

. การวดัผลการปฏิบตัิงาน 

. การพฒันา CEO 

จากนนัเสนอคณะกรรรมการบริษัทเพอืขอความเห็นชอบและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพือพฒันาการ

ปฏิบตัิงานให้ดียิงขนึ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์ทีได้รับมอบหมาย ทงันีสรุปผลการประเมินการปฏิบตัิงานของประธาน

เจ้าหน้าทีบริหารในปี  อยูใ่นเกณฑ์ดีเยียม 

 

11.6 นโยบายการในการซือขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมลูภายใน  
 ข้อมูลต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หรือข้อมูลทีหากมีการเปิดเผยออกไปแล้วทําให้

บริษัทฯ เสียหายหรือเสียเปรียบ ถือเป็นข้อมลูทีเป็นความลบั และมีความสําคญั ดงันนัการจดัทําเก็บรักษาหรือเปิดเผย

ข้อมูล ต้องดําเนินการให้เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม และความถูกต้องตามทีกฎหมาย

กําหนด และต้องไมใ่ช้ข้อมลูนนัเพือประโยชน์สว่นตนหรือบคุคลอนื  ดงัน ี       
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1.  บริษัทฯ ได้กําหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานรวมถึงคูส่มรสและบตุร

ทียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว    ซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วงเวลา1 เดือน ก่อนการ

เผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัทฯ รวมถึงข้อมลูสําคญัอืน ๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 

ชวัโมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนทีจะซอืหรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติ ภาวะ

ของบุคคลดงักล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ทีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงราคา ของ

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึงยงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน เพือทําการซือขาย เสนอซือ เสนอขาย หรือชกัชวน

ให้บุคคลอืนซือขาย เสนอซือหรือเสนอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนทีข้อมูล

นนัจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน กระทําดงักล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ ใดฝ่า ฝืนจะถูก

ลงโทษตามมาตรการทางวินยัของบริษัทฯ 

3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ นําความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท

ฯไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพือประโยชน์แก่บุคคลอืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม และไมว่่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

4. ต้องรักษาไว้ซงึผลประโยชน์และความลบัของบริษัทฯ หรือของลกูค้า ห้ามนําความลบัของบริษัทฯไปเปิดเผย

แก่บคุคลภายนอกโดยเฉพาะคูแ่ข่งขนั แม้หลงัพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ 

ไปแล้ว 

  11.7 การประชุมคณะกรรมการ 

1. การเข้าร่วมการประชมุของคณะกรรมการบริษัทปี 2560 

ชอื – สกุล ตาํแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนครังการ

ประชุม 

จาํนวนครังทีเข้า

ร่วมประชุม 

. นายมาซามิ  คตัซูโมโต ประธานคณะกรรมการ 5 5 

. นายนาโอะฮิโร/  ฮามาดา กรรมการ 5 5 

. นายรัฐวฒัน์  ศขุสายชล กรรมการ 5 5 

. นางพนูศรี/  ปัทมวรกลุชยั กรรมการ 5 5 

. นายยทุธนา แตง่ปางทอง กรรมการ 5 5 

. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5 5 

. นายนิพนัธ์ ตงัพรุิฬห์ธรรม กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 
5 5 

. นายสนัต ิ เนียมนิล กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 
5 5 

  

 



 

 86 

2. การเข้าร่วมการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบปี  

ชอื – สกุล ตาํแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนครังการ

ประชุม 

จาํนวนครังทีเข้าร่วม

ประชุม 

. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
4 4 

. นายนิพนัธ์ ตงัพรุิฬห์ธรรม  กรรมการตรวจสอบ 4 4 

. นายสนัต ิ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ 4 3 

 

3. การเข้าร่วมการประชมุของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนปี 2560 

ชอื สกุล ตาํแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนครังการ

ประชุม 

จาํนวนครังทีเข้า

ร่วมประชุม 

นายนิพนัธ์     ตงัพรุิฬห์ธรรม ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน 

1 1 

นายยทุธนา    แตป่างทอง กรรมการ 1 1 

นายรัฐวฒัน์    ศขุสายชล กรรมการ 1 1 
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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

                 (Corporate Social Responsibilities: CSR)  
12.1 นโยบายภาพรวม และการดําเนินงาน  

          คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความ รับผิดชอบต่อ

สงัคม สิงแวดล้อม และกลุ่มผู้ มีสว่นได้เสีย โดยในปี 2560 ได้มีการทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ เป้าหมาย เปิดเผยใน

เว็บไซต์ของบริษัทฯในหวัข้อ “ข้อมลูบริษัทฯ” เพือใช้เป็นหลกัในการประพฤติปฏิบตัิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน

โดยการคํานึงถึงสิทธิของ ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความ

ยตุิธรรมและความเสมอภาค วตัถุประสงค์เพือให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที

ถกูต้องเป็นทียอมรับของสงัคม ซงึจะสง่ผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอยา่งยงัยืน  

 12.2 แนวทางการดําเนินงาน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสงิแวดล้อม (CSR) 

               บริษัทฯ มุ่งหมายทีจะดําเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณและการการกํากบัดแูลกิจการทีดี ควบคู่ไปกบัการใส่ใจ

และดแูลรักษาสงัคมและสงิแวดล้อม เพอืทจีะนําพาให้บริษัทฯ มีการพฒันาธุรกิจอยา่งยงัยืน ด้วยการปฏิบตัิตามหลกัแห่ง

ความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจหรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึงบริษัทฯ เชือว่าการสร้าง “ความ

ยงัยืนขององค์กร (Corporate Sustainability) ”เป็นสิงสําคญัยิงในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมยัใหม่ การกําหนด

นโยบายของ CSR เพือให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อ ชุมชน สงัคม และผู้มีส่วน

เกียวข้อง จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในหลายด้านแก่บริษัทฯ เช่น การสร้างความน่าเชือถือให้แก่บริษัทฯ การสร้าง

ภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ทีดีต่อสงัคม เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิทีเป็นไปตามหลกัการ 8 ข้อ

ของแนวทางความรับผิดชอบ ของกิจการทีจดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี  

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทฯมีการกําหนดข้อพึงปฏิบตัิทีแสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมกบัคูค้่าและคู่แข่งทางธุรกิจ 

รวมทงัการดําเนินธุรกิจตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพือให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติ ไว้ในข้อกําหนด

เกียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics) ฉบบัแก้ไข ปี  2.2 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์   โดยมีรายละเอยีดดงันี 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

บริษัทฯมีนโยบายทีมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังาน

ของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จึงกําหนดข้อควรปฏิบตัิไว้ ดงัตอ่ไปน ี

 ( ) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ต้องพิจารณาความขดัแย้งของผล 

ประโยชน์เกียวกบัรายการทเีกียวโยงกนัตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์อยา่งรอบคอบ ด้วยความซอืสตัย์ 

สจุริต อย่างมีเหตผุลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมทีดีโดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯเป็นสําคญัเพือให้มนัใจว่า 

รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปเพือประโยชน์ของบริษัทฯเป็นหลกัสําคญั โดยผู้ ทีส่วนได้เสียในเรืองใดจะไม่

สามารถเข้ามามีสว่นในการอนมุตัิรายการดงักลา่ว 

( ) ต้องไม่กระทําการใด ๆ อนัเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ได้แก่ การทําให้บริษัทฯ เสีย

ผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกวา่ทคีวร หรือเป็นการแบง่ผลประโยชน์จากบริษัทฯ 

( ) ไมก่ระทําการใด ๆ อนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ 

( ) หลีกเลยีงการทํารายการทเีกียวโยงกบัตนเองทอีาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 
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( ) กรณีทีจําเป็นต้องทํารายการนัน เพือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ทํารายการนันเสมือนการทํารายการกับ

บุคคลภายนอกทีมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับทีวิญ ูชนพึงกระทํากับคู่สญัญาทัวไปด้วยอํานาจต่อรอง

ทางการค้าทีปราศจากอิทธิพลในการทีเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีเกียวข้องและต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา

อนมุตัิ และมีหน้าทีต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ในเรืองการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเกียวโยง 

( ) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคูส่มรสและบตุรของบคุคล 

ดงักลา่ว แสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่วนตวักบับริษัทฯ เช่น กระทําการใด ๆ เพือขายสินค้าและบริการ ให้กบับริษัทฯ 

หากมีการกระทํานนัๆ ต้องทําเอกสารชีแจงและเปิดเผยข้อมลูให้บริษัทฯทราบทกุกรณี 

และในข้อกําหนดเกียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics) ฉบบัแก้ไขปี  ข้อที . .  นโยบายในการ

ปฏิบตัิตอ่ลกูค้า โดยมีรายละเอียดดงันี 

 ( ) ให้การเอาใจใส่และรับผิดชอบลูกค้าทุกรายด้วยความเป็นธรรม โดยเน้นการผลิตสินค้าทีมีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วน รักษาความลบัของลกูค้า และไม่นําไปเพือใช้

ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อืนก่อนได้รับอนุญาตยินยอมจากลกูค้า รวมทงัให้บริการทีมีคุณภาพด้วยความเชียวชาญใน

อาชีพ ในราคาทีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ลกูค้าอยา่งเทา่เทียมกนั 

  ( ) นําเสนอผลิตภัณฑ์ทีตรงต่อความต้องการของลูกค้าและมีคุณภาพ เปิดเผยข้อมูลเกียวกับสินค้าอย่าง

ครบถ้วน ถูกต้อง และมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน เพือเปิดโอกาสให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนเกียวกับการบริการ และ

ดําเนินการอยา่งดีทสีดุเพอืให้ลกูค้าได้รับการตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว 

( ) ให้บริการทีเป็นเลิศ ด้วยคณุภาพ และประสิทธิภาพทสีร้างความพงึพอใจให้ลกูค้า 

( ) ให้การดแูลและรักษาผลประโยชน์ของลกูค้าอยา่งเหมาะสมและยตุิธรรม 

( ) ปฏิบตัิตามเงือนไขตา่งๆ ทมีีต่อลกูค้าอยา่งเคร่งครัด กรณีทีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงือนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้ง

ให้ลกูค้าทราบเพอืร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

( ) ปฏิบตัิกบัลกูค้าด้วยความสภุาพ  เป็นทวีางใจได้ของลกูค้า 

  ( ) สง่มอบสินค้าทีมีคณุภาพ ตรงตามเวลาทีกําหนด 

( ) สนบัสนนุการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของลกูค้า 

และในข้อกําหนดเกียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics) ฉบบัแก้ไขปี  ข้อที  . .  นโยบายและการ

ปฏิบตัิตอ่คูค้่าและ/หรือเจ้าหน ีโดยมีรายละเอยีดดงันี 

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ ค้าและ/หรือเจ้าหนี 

(1) ไม่เรียกร้อง ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สจุริตในการค้ากับคู่ค้า หรือเจ้าหนีและปฏิบตัิตามเงือนไข

อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

(2) การจดัหา จดัซือ จดัจ้างกบับริษัทและ/บริษัททีเกียวข้อง หรือมีความสมัพนัธ์กบักรรมการผู้บริหาร พนกังาน

ทุกระดับชัน จะต้องอยู่ภายใต้หลกัการความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม เพือประโยชน์สูงสุดของบริษัท และจะต้อง

ดําเนินการตามระเบียบของบริษัท พร้อมทงัเปิดเผยข้อมลูสามารถตรวจสอบได้ 

(3)  หลีกเลยีงการจดัหา จดัซือ จดัจ้างทีจะขดักบัผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท 

(4.) ผู้ เกียวข้องกบักิจกรรมจดัหา จดัซอื จดัจ้างต้องไมรั่บประโยชน์ไมว่่าทางตรง หรือทางอ้อมจากคู่ค้า  

และต้องวางตวัเป็นกลาง ไม่มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจ 
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(5.)  หากพบเหตทุจีะทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามข้อตกลงหรือสญัญาได้  ผู้ รับผิดชอบต้องรีบ                              

รายงานต่อผู้บงัคบับญัชาทนัที และต้องรับแจ้งให้คู่ค้า และ/ หรือเจ้าหน้าทีทราบล่วงหน้า เพือร่วมกนัพิจารณาหาแนว

ทางการแก้ไข 

(6.)  มุง่มนัทีจะรักษาสมัพนัธภาพทียงัยืนกบัคูค้่าและคู่สญัญาทมีีวตัถปุระสงค์ชดัเจนในเรืองของคณุภาพสินค้า 

และให้ความเชือถือซงึกนัและกนั 

(7.) ปฏิบตัิตอ่เจ้าหนกีารค้าอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม และตงัอยูบ่นพนืฐานของการได้ผลตอบแทนทีเป็นธรรม

ตอ่ทงัสองฝ่าย 

และปรากฏในคูม่ือจริยธรรมทางธุรกิจ หวัข้อที . .  การปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่งทางการค้า โดยมีรายละเอียดดงันี 

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

(1) ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัด้วยความเป็นธรรม 

(2) ไมท่ําลายชือเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 

(3) ไมล่ะเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลขิสิทธ์ 

(4) ไมแ่สวงหาข้อมลูทีเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า ด้วยวิธีไม่สจุริต หรือไมเ่หมาะ 

(5) ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกฎหมายและกติกาต่างๆบนมาตรฐานทียอมรับของสากลสร้าง

ความสมัพนัธ์ทีดีตอ่คูแ่ข่ง ซงึอาจจะพฒันามาเป็นพนัธมิตรทางการค้า 

 

2. การต่อต้านการทุจริต 

          บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) จํากัด มุ่งมนัในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม  โดยยึดมนัในความ

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกียวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทจุริต” เพอืแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมนัในการต่อต้านการคอร์รัปชนัในทกุรูปแบบ  บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดความ

รับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิและข้อกําหนดในการดําเนิน 

การอย่างเหมาะสม เพือป้องกันการคอร์รัปชนักับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพือให้การตดัสินใจ รวมถึงการ

ดําเนินการทางธุรกิจทอีาจมีความเสยีงด้านการคอร์รัปชนัได้รับการพจิารณาและปฏิบตัิอยา่งรอบ 

คอบ บริษัทฯ จึงได้จดัทํา “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนั” เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือเป็นแนวทางการปฏิบตัิทีชดัเจนใน

การดําเนินธุรกิจ และพฒันาสูอ่งค์กรแห่งความยงัยืน ทงันี กําหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานบริษัท 

รวมถึงบคุคลทีเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจให้ปฎิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชนัอยา่งเคร่งครัด  

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน 

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ดําเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชนัในทกุรูปแบบทงัทางตรง

หรือทางอ้อมโดยครอบคลมุถึงทกุธุรกิจในทุกประเทศและทกุหน่วยงานทีเกียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตาม

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชนันีอย่างสมําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิและข้อกําหนดในการดําเนินการ

เพือให้สอดคล้องกบัการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจน

ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 

  หน้าทีความรับผิดชอบ 
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  ( )  คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มีระบบที

สนบัสนุนการต่อต้านคอร์รัปชนัทีมีประสิทธิภาพ เพือให้มนัว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความสําคญักบัการต่อต้าน

คอร์รัปชนัและปลกูฝังจนเป็น วฒันธรรมองค์กร 

  ( )  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี 

ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และกระบวนการอืนทีเกียวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

เพอืให้มนัใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

  ( )  ผู้บริหาร มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบาย

การต่อต้านคอร์รัปชัน เพือสือสารไปยังพนักงานและผู้ เกียวข้องทุกฝ่าย รวมทงัทบทวนความเหมาะสมของระบบและ

มาตรการตา่งๆ เพอืให้สอดคล้องกบัการเปลยีนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อกําหนดของกฎหมาย  

 ( )  คณะทํางานตรวจสอบภายใน มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่า

เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกําหนดของ

หน่วยงานกํากบัดแูล เพอืให้มนัใจวา่ม ีระบบควบคุมทีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสียงด้านคอร์รัปชนัทีอาจ

เกิดขนึ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

  แนวทางการปฏิบัติ 

 ( ) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังานบริษัทฯ ทุกระดบั ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและ

จรรยาบรรณบริษัทฯ  โดยต้องไมเ่ข้าไปเกียวกบัเรืองคอร์รัปชนัไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 ( ) พนกังานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําทีเข้าข่ายคอร์รัปชนัทีเกียวข้องกบับริษัทฯ 

ต้องแจ้งให้ ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลทีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อ

สงสยัหรือข้อซกัถามให้ ปรึกษากับผู้บังคบับัญชา หรือบุคคลทีกําหนดให้ทําหน้าทีรับผิดชอบเกียวกับการติดตามการ

ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผา่น ช่องทางต่างๆ ทีบริษัท กําหนดไว้ 

 ( ) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานทปีฏิเสธการคอร์รัปชนัหรือแจ้งเรืองคอร์รัปชนัทีเกียวข้อง

กบับริษัทฯ โดยใช้ มาตรการคุ้ มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ทีให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชันตามทีบริษัทฯ 

กําหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistle blower Policy) 

 ( ) ผู้ทีกระทําคอร์รัปชนั เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึงจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตาม

ระเบียบทบีริษัทฯ  กําหนดไว้ นอกจากนี อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานนัผิดกฎหมาย 

 ( ) บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกบัคู่ค้าหรือผู้ทมีีส่วนเกียวข้อง

กบับริษัทฯหรืออาจ เกิดผลกระทบตอ่บริษัทฯ ในเรืองทีต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชนัน ี

 ( ) บริษัทฯ มุง่มนัทจีะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรทียดึมนัวา่คอร์รัปชนัเป็นสิงทีผิดและยอมรับไมไ่ด้ ทงัการ

ทําธุรกรรมกบัภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน 

  ข้อกําหนดในการดําเนินการ 

 ( ) การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชนัให้ใช้แนวปฏิบตัิตามทีกําหนดไว้ในคู่มอืจรรยาบรรณ

บริษัท นโยบายและ แนวปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทงั ระเบียบ และคู่มือปฏิบตัิงานของบริษัทฯทีเกียวข้อง 

ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิอนืใดทีบริษัทฯจะกําหนดขนึตอ่ไป 

 ( ) เพือความชดัเจนในการดําเนินการในเรืองทีมีความเสยีงสงูกับการเกิดคอร์รัปชนั กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 

และพนกังานบริษัทฯ ทกุระดบัต้องปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงัในเรืองดงัตอ่ไปนี 
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 ( . ) ของกํานลั การเลียงรับรองและค่าใช้จ่ายในการให้ มอบ หรือรับ ของกํานลั การเลียงรับรอง ให้

เป็นไปตามทีกําหนดในจรรยาบรรณบริษัทฯ และนโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อนืใดของบริษัทฯ 

 ( . ) เงินบริจาคเพือการกศุล หรือเงินสนบัสนุน การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุต้องเป็นไป

อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมนัใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุไม่ได้ถูกนําไปใช้เพือเป็น

ข้ออ้างในการติดสินบน 

 ( . ) ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซือจัดจ้างกับภาครัฐ  ลกูค้า คู่ค้าหรือผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับ

บริษัทฯ  ห้ามให้หรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทกุชนิด การดําเนินงานของบริษัทฯ และการติดตอ่งานกบัผู้ทีมี

ส่วนเกียวข้องกับบริษัทฯ เหล่านนั เป็นไปอย่างโปร่งใส ซือสตัย์ และต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที

เกียวข้อง 

การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้ มีส่วนได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียนการแสดงความ

คิดเห็น  ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทําผิดกฎหมายทีพบเห็นในเหตกุารณ์หรือการกระทําใดๆ ทอีาจ

มีผลต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือ ขดัตอ่คณุธรรม จริยธรรมอนัดี ทีจะสง่ผลให้เกิดความเสียหาย

โดยรวมตอ่บริษัทฯ โดยกําหนดให้สามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถึง ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) /  หมู่ที   ตําบลหนองบัว   อําเภอบ้านค่าย  จังหวดัระยอง  

  หรือ ผา่นหน้าเวบไซต์ www.sankothai.net/investor   

ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการตรวจสอบ จะรับข้อมลูเหลา่นนัโดยตรง โดยให้ความสําคญัว่าเป็นข้อมลู

ลบัเฉพาะ เพอืปกปอ้งคุ้มครองไมใ่ห้เกิดผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสียหรือผู้แจ้งเบาะแส รวมทงัจะดําเนินการอยา่งเป็นธรรม 

โดยอ้างอิงข้อมลูเบาะแสทีได้รับ และการพิสจูน์ เพอืดําเนินการตดัสนิใจและจดัการตามความเหมาะสมต่อไป 

กระบวนการดําเนินการเมอืได้รับข้อร้องเรียน 

( ) รวบรวมข้อเท็จจริง 

ผู้ รับข้อร้องเรียนจะดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง ทีเกียวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนนั

ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บคุคลทมีีความเหมาะสมดําเนินการ 

(2) ประมวลผลและกลนักรองข้อมลู 

ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ส่งเรืองร้องเรียน ตรวจสอบภายใน   วนัทําการ  นบัแต่วนัทีได้รับเรืองร้องเรียนจากผู้

แจ้งเรืองร้องเรียน เพอืพิจารณาขนัตอน วิธีการจดัการทเีหมาะสมในแตล่ะเรือง โดยอาจ 

- รายงานตอ่บคุคลทีมีอํานาจดําเนินการและเกียวข้องในเรืองนนัๆ  

- รายงานข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้ ตรวจสอบ เพือสอบสวนหาข้อเท็จจริง ประมวลผลและ

กลนักรองข้อมลู 

( ) กําหนดมาตรการดําเนินการ 

ผู้ทีดําเนินการตามข้อ ( )  กําหนดมาตรการดําเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ

บรรเทาความเสียหายให้กบัผู้ทไีด้รับผลกระทบ โดยคํานงึถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทงัหมด  

หากผู้ ร้องเรียนไม่พอใจมาตรการดําเนินการเพอืระงบัข้อร้องเรียนให้ยืนอทุธรณ์ภายใน  วนั นบัตงัแตว่นัททีราบ

มาตรการดําเนินการเพอืระงบัข้อร้องเรียน 
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( ) รายงานผล 

ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้าทีรายงานผลตามข้อ ( ) ให้ผู้ ร้องเรียนทราบหากผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตน  

ในกรณีทเีป็นเรืองสาํคญัให้ผู้ รับเรืองร้องเรียน จะเป็นผู้รายงานผลตอ่ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท

ฯ ทราบ เช่น เป็นเรืองทีกระทบต่อชือเสียง ภาพลกัษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ หรือขัดแย้งกับนโยบายการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเกียวข้องกบัผู้บริหารระดบัสงู เป็นต้น 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนตามหลกัเกณฑ์ ดงันี 

( ) ผู้ ร้องเรียน สามารถเลือกทีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนนัจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภยั 

หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะทําให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชีแจง

ข้อเท็จจริงให้ทราบได้สะดวกและรวดเร็วขนึ 

( ) ผู้ รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลทีเกียวข้องไว้เป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าทีจําเป็น โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภยัและความเสียหายของผู้รายงาน แหลง่ทีมาของข้อมลู หรือบคุคลทเีกียวข้อง 

 โดยได้กําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ทีให้ข้อมูล และ/หรือ ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ข้อมูล โดยจะได้รับการประกันจากบริษัทฯ ว่าจะไม่เป็นเหตุ หรือถือเป็นเหตุทีจะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดําเนินการใด ที

เกิดผลร้ายต่อพนกังานดงักลา่ว 

(3) กรณีทีผู้ ร้องเรียนเห็นวา่ ตนอาจได้รับความไมป่ลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้  

ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครองทีเหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯอาจกําหนดมาตรการคุ้มครอง

โดยผู้ ร้องเรียนไมต้่องร้องขอก็ได้ หากเห็นวา่เป็นเรืองทีมีแนวโน้มทจีะเกิดความเดือนร้อนเสียหายหรือความไมป่ลอดภยั 

ทงันี ในปี  ไม่มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสทีเกียวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชนัต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบแตอ่ยา่งใด 

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

            บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการเคารพสิทธิมนษุยชน ไมเ่กียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน และไมเ่ลอืกปฏิบตัิ

ระหว่างเพศ  ศาสนา เชือชาติ อายุ และถินกําเนิด , มีการว่าจ้างคนพิการทางการได้ยิน ,  พิการทางร่างกาย มาเป็น

พนกังานประจําการจ้างงานโดยไม่กําหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึง ดงัปรากฎในนโยบายสิทธิมนุษยชนในสถานทีทํางาน, 

นโยบายการบริหารงานบคุคล ดงันี   

 

นโยบายสิทธิมนุษยชนในสถานททีาํงาน 

   การเคารพสิทธิมนษุยชนและเห็นคณุค่าในความเป็นมนษุย์ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึง

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหวัใจสําคญัในการพฒันาผลผลิตและสร้างมลูค่าอย่างยงัยืนให้กับธุรกิจ บริษัท จึงตระหนกัและ

เคารพสทิธิมนษุยชนเสมอมา โดยปฏิบตัิตอ่พนกังานและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนั ไม่มีการแบ่งแยกสผิีว 

เชือชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธ์ุ สญัชาติ ความยากจน ความพิการ ผู้ ป่วยหรือเป็นโรค รวมถึงเคารพและยอมรับความ

แตกตา่งทางความคิด สงัคม สงิแวดล้อม กฎหมาย และวฒันธรรม เป็นต้น 

ดงันนั บริษัทฯจึงได้กําหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน เพือให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้นําไปเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด ซงึมีสาระสําคญั ดงัน ี
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1. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ให้โอกาสทีเท่าเทียมกันในการทํางานภายใต้

กฎระเบียบ ข้อบงัคบัในการทํางาน ประกาศ และคําสงัต่างๆของบริษัทฯทชีอบด้วยกฎหมาย 

2. บริษัทฯ สนบัสนนุให้พนกังานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมือง โดยชอบตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอืนๆที

เกียวข้อง 

3. บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลสว่นบุคคลของพนกังาน ไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมลูของพนกังานไปยงับุคคลอืน 

โดยไมไ่ด้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมลู เว้นแตไ่ด้กระทําไปตามคําสงัของเจ้าพนกังานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 

4. บริษัทฯและพนกังานทกุคน จะไม่สนบัสนุนและเกียวข้องกับกิจการใดๆของคู่ค้า ลกูค้า หรือผู้มีส่วนได้เสีย

อนืๆทีกระทําการละเมิดสิทธิมนษุยชนสากล 

5. กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทุกคนจะไม่กระทําการใดๆ ทีเป็นการละเมิดหรือคกุคาม ไม่ว่าจะเป็นทาง

วาจา หรือการกระทําต่อบุคคลอืนบนพืนฐานด้านเชือชาติ สีผิว ศาสนา วฒันธรรม ชนชนั เพศความพิการ สถานภาพ

สมรสและอนืๆตามหลกัการพนืฐานทีสําคญัของกฎหมายสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน 

การรับข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กรณีได้ประสบ รู้เห็น เป็นพยานหรือได้ทราบถึงการเลือกปฏิบตัิและละเมิดสิทธิมนษุยชน สามารถรายงานสิงทีสงสยัว่า 

เป็นการละเมิดนโยบายของบริษัทฯหรือกฎหมายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดให้สามารถแจ้งผ่านช่องทางจด

หมายถึงประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย)จํากดั (มหาชน) /  หมู่

ท ี  ตําบลหนองบวั  อําเภอบ้านคา่ย จงัหวดัระยอง    หรือ ผา่นหน้าเวบไซต์ www.sankothai.net/investor 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ตระหนกัดีวา่ทรัพยากรบคุคลเป็นสงิทีมีคณุค่าทีสดุและ

เป็นปัจจัยสําคญัทีจะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ จึงมุ่งมนัในการพฒันาขีดความสามารถของพนักงานควบคู่กับการ

สง่เสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสงัคม และสิงแวดล้อม รวมถึงการสร้างความสขุในการทํางานให้กบัพนกังาน  

บริษัทฯจึงได้กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคลให้สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาความยงัยืนองค์กร  ดงัน ี

1. บริษัทฯ จะจ้างและบรรจุพนกังานตามความจําเป็นและเหมาะสมของงาน โดยไม่เลือกปฏิบติัและให้โอกาส

แก่ทกุคนอย่างเท่าเทียมกัน ครอบคลมุถึงสตรี ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ ด้อยโอกาสอืนๆ พนกังานทีจะได้รับการจ้างและบรรจ ุ

ต้องผ่านการพิจารณาด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์ ความสามารถทีเหมาะสมกบัตําแหนง่งาน 

2. บริษัทฯจะพิจารณาจ้างผู้ พิการทีมีความเหมาะสมกบัสภาพการทํางานของบริษัทฯ หากบริษัทฯไม่สามารถ

จ้างผู้ พิการทีมีความเหมาะสมได้ จะพิจารณาจ่ายเงินเข้ากองทนุส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการตามทกีฎหมาย

กําหนด 

3. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการหาประโยชน์ทีไม่ถูกต้อง โดยละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานเด็ก แต่จะให้การ

สนบัสนนุ สง่เสริมการฝึกงานหรือโครงการอบรมทีสอดคล้องตามระเบียบและกฎหมายตา่งๆทเีกียวข้อง 

4. บริษัทฯกําหนดให้พนกังานมีหน้าทีทจีะต้องยดึถือและปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตามคา่นิยมองค์กร 

และตามระเบียบข้อบงัคบัในการทํางานตามประกาศ นโยบาย คําสงัต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

5. บริษัทฯสง่เสริมให้พนกังานได้รับโอกาสในการพฒันาความสามารถอยา่งเทา่เทียมกนั ความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ จะพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถของพนกังานเป็นสําคญั ซึงขึนอยู่กับคุณภาพและผลสําเร็จของงาน ตาม

ตวัชีวดั โดยยึดหลกัคณุธรรม 
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6. บริษัทฯ จะพิจารณาค่าจ้าง ค่าตอบแทนแก่พนกังานอยา่งเป็นธรรม โดยคํานงึถึงหน้าทีและความรับผิดชอบ

ของตําแหนง่งาน สภาวะทางเศรษฐกิจ สภาวะการครองชีพ อตัราคา่จ้างแรงงานในตลาดขณะนนัและมองภาพการแขง่ขนั

ใกล้เคียงกบับริษัทอนื อนัมีลกัษณะทางธุรกิจทีคล้ายคลงึกนั 

7. บริษัทฯจะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตทีดี มีความปลอดภัยและมีความสุขในการทํางาน โดยให้

พนกังานมีสว่นร่วมในการปรับปรุง 

8. บริษัทฯจะส่งเสริมและธํารงไว้ซึงความเข้าใจอนัดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร และระหว่างพนักงานด้วย

กนัเอง ตลอดจนสนใจรับฟังความคิดเห็นและข้อเดือดร้อนของพนกังาน เมือบริษัทฯได้รับทราบจะพิจารณาความคิดเห็น

และข้อร้องทกุข์ของพนกังานโดยทนัทีตามระเบียบขนัตอนทกํีาหนด 

ทงันีขอให้ผู้บริหาร หวัหน้างานและพนกังานทุกระดบัทําความเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอย่างเคร่งครัด เพือ

การพฒันาองค์กรร่วมกนัอยา่งยงัยืน 

และในข้อกําหนดเกียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics) ฉบบัแก้ไขปี  ข้อที  .  การดําเนินการด้าน

การเมือง ดงัน ี

การดําเนินการด้านการเมือง 

บริษัทฯ วางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทําการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนบัสนนุพรรคการเมืองหนึงพรรค

การเมืองใด หรือผู้หนงึผู้ใดทีมีอํานาจทางการเมอืง  อยา่งไรก็ดี ทางบริษัทฯ ตระหนกัและให้ความเคารพในสทิธิเสรีภาพใน

การใช้สิทธิทางการเมืองของพนกังาน โดยบริษัทฯ กําหนดแนวปฏิบตัิ ดงัน ี

(1) สนบัสนนุให้พนกังาน ใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนญู และกฎหมาย 

อนืๆ ทีเกียวข้อง 

(2) ให้เสรีภาพแก่พนกังาน ในการแสดงความคิดเห็น และแสดงออกทางการเมือง โดยอิสระ แตจ่ะ 

ต้องไมก่ระทําการโดยอ้างชือของบริษัทฯ และไมก่ระทบตอ่ชือเสียงของบริษัทฯ  

(3) หลีกเลยีงการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆ และไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ ทีอาจก่อให้เกิด 

ความเข้าใจวา่บริษัทมีสว่นเกียวข้อง หรือให้การสนบัสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนงึ หรือกลุ่มพลงัใดกลุ่มพลงั

หนงึ อนัอาจนําไปสูค่วามไมส่ามคัคีปรองดองภายในบริษัทฯ และประเทศชาติ 

(4) ไมใ่ช้ทรัพย์สนิเพอืสนบัสนนุพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนงึ  หรือกลุม่พลงัใดกลุม่พลงัหนงึ 

เพอืแลกกบัสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อนัมิชอบ   

 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

             แนวปฏิบตัิทีเกียวข้องกบัการปฏิบตัิในเรืองจริยธรรมของพนกังาน ในด้านการปฏิบตัิต่อตนเอง  การปฏิบตัิต่อ

ลกูค้า ผู้ทเีกียวข้องและสงัคม การปฏิบตัิระหวา่งพนกังาน การปฏิบตัิตอ่องค์กรและการใช้สิทธิทางการเมือง โดยบริษัทฯ มี

นโยบายในการจ้างพนักงาน ด้วยการยึดหลักในการจ้างแรงงานทีถูกต้องตามกฎหมาย และให้การเคารพหลกัสิทธิ

มนษุยชนของแรงงาน โดยครอบคลมุในเรืองการจ้างงาน การคุ้มครองทางสงัคม เสรีภาพในการสมาคมทางสงัคม สขุภาพ

และความปลอดภยั เป็นต้น ดงัปรากฏในข้อกําหนดเกียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics) ฉบบัแก้ไขปี  ข้อที 

 จรรยาบรรณของพนกังาน ดงัรายละเอียด ดงันี 

จรรยาบรรณพนักงาน 

บริษัทฯตระหนกัถึงความสําคญัของจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จึงกําหนดข้อพงึประพฤติ 
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ปฏิบตัิไว้ให้พนกังานนําไปใช้ในการทํางานดงัน ี

.  การปฏิบตัิต่อตนเอง 

( ) ปฏิบตัิหน้าทีด้วยความขยนัหมนัเพียร อดทน เสยีสละ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนพฒันาตนเองให้มี

ความรอบรู้ในด้านตา่งๆ ทงัในหน้าทีการงานและความรู้ในเชงิธุรกิจ 

( ) ใช้เวลาในการปฏิบตัิงานอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามทกํีาหนด รวมทงัไมก่ระทํา หรือชกัจงู

ผู้ อืนให้ใช้เวลาปฏิบติังานเพอืกิจกรรมอนืทไีมเ่กียวข้องกบัผลประโยชน์ของบริษัท 

( ) พนกังานไมพ่งึประกอบกิจการหรือลงทนุใด ๆ อนัเป็นการแขง่ขนัหรือขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท 

( ) รักษาวินยัด้วยการประพฤติปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั ตลอดจนประเพณีอนัดีงามของบริษัท รวมทงั

ปฏิบตัิตามหน้าทีด้วยความซอืสตัย์สจุริต 

.  การปฏิบัติต่อเพือนร่วมงาน 

(1) รักษาและเสริมสร้างความสามคัคีระหวา่งผู้ ร่วมงานและช่วยเหลอืเกือกลู มีนําใจไมตรีเออือาทรซงึ 

กนัและกนั เพอืประโยชน์ของบริษัทโดยรวม 

(2) ปฏิบตัิตอ่ทกุคนด้วยความสภุาพและให้เกียรติ 

(3) ไมท่ําลายบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(4) แนะนํา ให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กนัและกนัโดยไม่ปิดบงั 

(5) ไมม่พีฤติกรรมทีเป็นการคกุคามทางเพศ 

(6) ไมน่ําเรืองสว่นตวัของเพอืนร่วมงานไปเปิดเผย วิจารณ์ ในลกัษณะทกี่อให้เกิดความเสอืมเสยีต่อ 

ผู้ อืนและไมน่ําผลงานของผู้ อืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

(7) เสริมสร้างการทํางานเป็นทีม ทําให้เกิดความรัก ความสามคัคีภายในองค์กร 

(8) ไมช่กัจงูหรือชีนําการตดัสินใจของเพอืนร่วมงานในสิทธิเรืองการเมือง 

.  การปฏิบัติต่อผู้ บังคับบัญชา 

(1) มีวินยั ให้เกียรติผู้บงัคบับญัชา ไมแ่สดงกริยาก้าวร้าว กระด้างกระเดอืง ไมป่ฏิบตัิงานข้าผู้บงัคบั 

บญัชา  เว้นแตเ่ป็นกรณีจําเป็นหรือเร่งดว่นและเป็นคําสงัของผู้บงัคบับญัชาทีสงูกวา่ 

(2) เคารพ เชือฟัง และปฏิบตัิตามคําสงัของผู้บงัคบับญัชาทีชอบด้วยระเบียบและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

(3) เอาใจใสใ่นการปฏิบตัิหน้าทีทีได้รับมอบหมายให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ด้วยความสจุริตใจ 

และพร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อติชมต่างๆ 

(4) ละเว้นการให้ของขวญั หรือของกํานลัแก่ผู้บงัคบับญัชา 

.  การปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

(1) สง่เสริม และสนบัสนนุให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาทํางานด้วยความซอืสตัย์ สจุริต มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ 

(2) เป็นผู้นํา และแบบอยา่งทีดีในการประพฤติ ปฏิบตัิตน มีวินยั มีความยตุิธรรม 

(3) ใช้ภาวะผู้นํา/วิจารญาณในการพิจารณาแก้ไขปัญหาและตดัสินใจเรืองต่างๆ อยา่งรอบคอบ 

(4) สอนงาน แนะนํางาน ให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา และติดตามควบคมุการทํางาน

ให้ประสบผลสําเร็จ 

(5) มีคณุธรรมในการดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชา รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น ให้คําปรึกษาด้วยความจริงใจ 

และมีเหตผุล 
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              และการปฏิบัติทีเกียวกับการดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ

คณุภาพชีวิตของพนกังานทกุคน รวมทงับริษัทฯ ได้จดัให้มีสวสัดิการ และคา่จ้างแก่พนกังานของบริษัทฯ อยา่งถกูต้องตาม

กฎหมายแรงงาน มีการจดักิจกรรมสนัทนาการเพือการผ่อนคลาย การฝึกอบรมให้กบัพนกังานเพือเพิมพูนความรู้ การจดั

ให้มีกองทนุสํารองเลียงชีพ เป็นต้น นอกจากนี บริษัทฯ ให้ความเคารพในสิทธิตา่งๆ ของพนกังาน โดยไม่มีการกลนัแกล้ง 

หรือข่มขู่ใดๆ เช่น การให้สิทธิการลาหยุดพักร้อน สิทธิในการหยุดลากิจ การให้สิทธิลาป่วย การให้สิทธิในการแสดง

ความเห็นต่อนโยบายการปฏิบตัิงานต่างๆ ซึงพนกังานสามารถเสนอความเห็นผ่านทางฝ่ายบคุคลของบริษัทฯ หรือผ่าน

ทางผู้บงัคบับญัชาของตนเองได้ ดงัปรากฎในข้อกําหนดเกียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics) ฉบบัแก้ไขปี  

ข้อที  . .  การปฏิบตัิตอ่พนกังาน มีรายละเอียด  ดงันี 

การปฏิบัติต่อพนักงาน 

(1) ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน และข้อบงัคบัตา่งๆ ทเีกียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

(2) ให้ผลตอบแทนทเีหมาะสมกบัหน้าทีผลงานและความรับผิดชอบ 

(3) จดัให้มีสวสัดิการทีเหมาะสมแก่พนกังาน 

(4) จดัให้มีการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน 

(5) จดัให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบคุคล รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนกังาน 

(6)    สง่เสริมและพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะของพนกังาน โดยให้โอกาสอย่างทวัถึงและสมําเสมอ 

ตลอดจนสง่เสริมให้พนกังานสามารถเลยีงดตูนเองได้ เมอืเกษียณอายแุล้ว 

(7) บริหารงานโดยหลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็นธรรมและปฎิบตัิต่อพนกังานด้วยความสภุาพ ให้ความ

เป็นปัจเจกชน และศกัดิศรีของความเป็นมนษุย์ ตามหลกัสทิธิมนษุยชนสากล 

(8) ให้ความเป็นธรรมและสง่เสริมสนบัสนนุให้พนกังานมีความเจริญก้าวหน้า 

(9) จดัให้มีกองทนุสํารองเลยีงชีพสําหรับพนกังาน 

(10) แต่งตัง  โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริต และตังอยู่บนพืนฐานของความรู้ 

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

และในข้อกําหนดเกียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics) ฉบบัแก้ไขปี  ข้อที  . .  การปฏิบตัิต่อ

ชมุชน สงัคมและสงิแวดล้อม  มีรายละเอียด ดงันี 

การปฏิบัติต่อชุมชน สังคมและสงิแวดล้อม 

( ) ไมใ่ห้ความร่วมมอื หรือสนบัสนนุลกูค้าทีทําธุรกิจไมช่อบด้วยกฎหมาย หรือเป็นภยัตอ่สงัคม และประเทศชาต ิ

( ) เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ทีมีสว่นเกียวข้อง มีสว่นร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสําหรับโครงการต่างๆทีอาจสง่ผล

กระทบตอ่ชมุชน และเสนอความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆทีเป็นผลมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ 

( ) ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงระดบัสากลในเรืองต่างๆ ทีจดัทําข้นเพือช่วย

ป้องกนั หรือลดผลกระทบด้านสงิแวดล้อม 

( ) ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต เครืองจักร อุปกรณ์ ให้สามารควบคุมและ/ลดมลพิษ โดยให้

ครอบคลมุเรืองนําเสีย ฝุ่ นละออง อากาศ รวมทงัของเสียตา่งๆ 

( ) ผู้ ทีมีหน้าทีรับผิดชอบทีเกียวข้องกับกระบวนการผลิต เครืองจักร อุปกรณ์ ต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดผล

กระทบตอ่สงิแวดล้อมเกินกวา่มาตรฐานทกํีาหนดไว้  

( ) ให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียทงัจากกระบวนการผลิตและการใช้งานทวัไป 
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( ) ผู้ทีเกียวข้องกับกระบวนการผลิตหรือเครืองจักร  มีหน้าทีดูแล  ปรับปรุง และบํารุงรักษากระบวนการผลิต

หรือเครืองจกัรให้อยูใ่นมาตรฐานทกํีาหนดไว้ เพอืลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  

( ) ให้ความร่วมมือกบัมาตรการด้านการอนรัุกษ์พลงังานของบริษัทฯ    

( ) สร้างจิตสาํนึกในเรืองความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสงิแวดล้อมให้เกิดขึนกบัพนกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เนือง 

( ) ดําเนินกิจกรรมเพือร่วมสร้างสรรสงัคม ชมุชน และสงิแวดล้อมอยา่งสมําเสมอเพือให้ชมุชนทอีงค์กรตงัอยู่มี

คณุภาพชีวิต ทีดีขนึ ทงัทีดําเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชมุชน 

 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนกัยิงถึงการให้บริการทีมีประสิทธิภาพ เพือส่งมอบงานต่อลกูค้าทีเป็นไปตามความความ

ต้องการ ภายในระยะเวลาทีกําหนดภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยิงงวด ดังปรากฎในข้อกําหนดเกียวกับ

จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics) ฉบบัแก้ไขปี  ข้อที . .  การปฏิบตัิตอ่ลกูค้า ดงัรายะเอียดดงันี 

การปฏิบัติต่อลูกค้า 

( ) ให้การเอาใจใส่และรับผิดชอบลูกค้าทุกรายด้วยความเป็นธรรม โดยเน้นการผลิตสินค้าทีมีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วน รักษาความลบัของลกูค้า และไม่นําไปเพือใช้

ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อืนก่อนได้รับอนุญาตยินยอมจากลกูค้า รวมทงัให้บริการทีมีคุณภาพด้วยความเชียวชาญใน

อาชีพ ในราคาทีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ลกูค้าอยา่งเทา่เทียมกนั 

 ( ) นําเสนอผลิตภัณฑ์ทีตรงต่อความต้องการของลูกค้าและมีคุณภาพ เปิดเผยข้อมูลเกียวกับสินค้าอย่าง

ครบถ้วน ถูกต้อง และมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน เพือเปิดโอกาสให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนเกียวกับการบริการ และ

ดําเนินการอยา่งดีทสีดุเพอืให้ลกูค้าได้รับการตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว 

( ) ให้บริการทีเป็นเลิศ ด้วยคณุภาพ และประสิทธิภาพทสีร้างความพงึพอใจให้ลกูค้า 

( ) ให้การดแูลและรักษาผลประโยชน์ของลกูค้าอยา่งเหมาะสมและยตุิธรรม 

( ) ปฏิบตัิตามเงือนไขตา่งๆ ทมีีต่อลกูค้าอยา่งเคร่งครัด กรณีทีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงือนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้ง

ให้ลกูค้าทราบเพอืร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

( ) ปฏิบตัิกบัลกูค้าด้วยความสภุาพ  เป็นทวีางใจได้ของลกูค้า 

( ) สง่มอบสินค้าทีมีคณุภาพ ตรงตามเวลาทีกําหนด 

( ) สนบัสนนุการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของลกูค้า   

บริษัทฯ มีการสํารวจความพงึพอใจของลกูค้าเป็นประจําทกุปี โดยการใช้แบบสอบถามความพงึพอใจของลกูค้า 

ซงึแบง่ออกเป็น 4 แผนกทปีระเมิน คือ  แผนกขาย ,  แผนกผลิต , แผนกวางแผน/จดัสง่ และแผนกคณุภาพ โดยครอบคลมุ

ด้านต่างๆ สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าประจําปี  บริษัทได้รับการประเมินจากลกูค้าหลกั  

บริษัทดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี 

Sales Section  มีการประเมินใน  หวัข้อผลการประเมินเฉลยี . % 

. ความรวดเร็วของการเสนอราคา : The speed of quotation 

2. การเอาใจใส ่การให้ความช่วยเหลอื : Attendance & Suppot  

3. ความร่วมมือในการชว่ยแก้ปัญหาให้ตรงกบัความต้องการของท่าน : Cooperate to help your problem 

4. ความถกูต้องครบถ้วนของเอกสาร ( ใบเสนอราคา ) : Correction of document (Quotation)  



 

 98 

. ราคาสินค้าเมอืเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ขนั : Compare price with copetitor 

Quality Section มีการประเมินใน  หวัข้อผลการประเมินเฉลยี . % 

1. การตอบกลบัใบแจ้งปัญหาและข้อบกพร่อง : Response of problem  

2. การป้องกนัและการแก้ไขการเกิดปัญหาทีเกิดขนึ : Preventive action & Corrective action  

3. การเอาใจใส ่การให้ความช่วยเหลอื : Attendance & Suppot  

4. ความร่วมมือในการชว่ยแก้ปัญหาให้ตรงกบัความต้องการของท่าน : Cooperate to help your problem 

. ความพงึพอใจในคณุภาพของสินค้า  : Satistaction of product 

Planning/Delivery Sectionมีการประเมินใน  หวัข้อผลการประเมินเฉลยี . % 

1. การจดัสง่สินค้าได้ตรงตามเวลาทีกําหนด : Intime delivery  

2. ความสะอาด / เรียบร้อยของบรรจภุณัฑ์ : Clean & completion of packing  

3. ความถกูต้องของสนิค้าในการจดัสง่ : Correction of product to delivery  

4. ความถกูต้องครบถ้วนของเอกสารทีเกียวข้อง (ใบสง่ของ,Tag) : Correction of document(delivery bill,Tag)

 5. การเอาใจใส ่การให้ความช่วยเหลือ : Attendance & Suppot  

. ความร่วมมือในการช่วยแก้ปัญหาให้ตรงกบัความต้องการของท่าน : Cooperate to help your problem 

Production Section มีการประเมินใน  หวัข้อผลการประเมินเฉลยี % 

1. ความรวดเร็วในการทํางาน ประสานงาน : The speed of working & coordination  

2. การเอาใจใส ่การให้ความช่วยเหลอื: Attendance & Suppot  

. ความร่วมมือในการช่วยแก้ปัญหาให้ตรงกบัความต้องการของท่าน: Cooperate to help your problem 

              และผลการประเมินและความเห็นจากลูกค้าจะถกูนําเสนอต่อฝ่ายจัดการ เพือรับทราบ และใช้เป็นแนวทางใน

การพฒันาและปรับปรุงการให้บริการทีสามารถตอบสนองความพอใจของลกูค้าให้ดียงิขนึ 

             การให้ความเอาใจใสต่อ่การให้บริการแก่ลกูค้า ด้วยการติดตามผลการปฏิบตัิงานวา่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม ่

โดยการให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าจะต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย และ

กฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องรวมทงัหากมีปัญหาใดๆ จะต้องร่วมกันกับลูกค้าในการหารือ เพือกําหนดแนวทางแก้ไข 

หาทางออกร่วมกนั โดยไมป่ลอ่ยให้ลกูค้ารับภาระหรือแก้ไขปัญหาแตเ่พยีงผู้ เดียวผลสาํเร็จของการบริหารงานของบริษัทฯ 

มาจากความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคญั บริษัทฯ จึงต้องสร้างความสมัพันธ์ทีดีต่อลกูค้าด้วยการปฏิบัติต่อลกูค้าใน

แนวทางต่างๆ ดงัปรากฎในข้อกําหนดเกียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics) ฉบบัแก้ไขปี  ข้อที  การกํากับ

ดแูลกิจการ ข้อท ี  บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 

 

6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสงัคม 

บริษัทฯ มีความมุ่งมนัในการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆทีเกิดจากการประกอบ

กิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจโปร่งใส ตรวจสอบได้มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและ

ผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย  คํานึงผลกระทบต่อชุมชนและสิงแวดล้อม เพือสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อ

สงัคมอย่างต่อเนืองและยงัยืน ดงัปรากฎในข้อกําหนดเกียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics) ฉบับแก้ไขปี  

ข้อที . .  การปฏิบตัิตอ่ชมุชน สงัคมและสงิแวดล้อม ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
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การปฏิบัติต่อชุมชน สังคมและสงิแวดล้อม 

( ) ไมใ่ห้ความร่วมมอื หรือสนบัสนนุลกูค้าทีทําธุรกิจไมช่อบด้วยกฎหมาย หรือเป็นภยัตอ่สงัคม และประเทศชาต ิ

( ) เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ทีมีสว่นเกียวข้อง มีสว่นร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสําหรับโครงการต่างๆทีอาจสง่ผล

กระทบตอ่ชมุชน และเสนอความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆทีเป็นผลมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ 

( ) ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงระดบัสากลในเรืองต่างๆ ทีจดัทําข้นเพือช่วย

ป้องกนั หรือลดผลกระทบด้านสงิแวดล้อม 

( ) ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต เครืองจักร อุปกรณ์ ให้สามารควบคุมและ/ลดมลพิษ โดยให้

ครอบคลมุเรืองนําเสีย ฝุ่ นละออง อากาศ รวมทงัของเสียตา่งๆ 

( ) ผู้ ทีมีหน้าทีรับผิดชอบทีเกียวข้องกับกระบวนการผลิต เครืองจักร อุปกรณ์ ต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดผล

กระทบตอ่สงิแวดล้อมเกินกวา่มาตรฐานทกํีาหนดไว้  

( ) ให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียทงัจากกระบวนการผลิตและการใช้งานทวัไป 

( ) ผู้ทีเกียวข้องกับกระบวนการผลิตหรือเครืองจักร  มีหน้าทีดูแล  ปรับปรุง และบํารุงรักษากระบวนการผลิต

หรือเครืองจกัรให้อยูใ่นมาตรฐานทกํีาหนดไว้ เพอืลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  

( ) ให้ความร่วมมือกบัมาตรการด้านการอนรัุกษ์พลงังานของบริษัทฯ    

( )สร้างจิตสํานกึในเรืองความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสงิแวดล้อมให้เกิดขึนกบัพนกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เนือง 

( ) ดําเนินกิจกรรมเพือร่วมสร้างสรรสงัคม ชมุชน และสงิแวดล้อมอยา่งสมําเสมอเพือให้ชมุชนทอีงค์กรตงัอยู่มี

คณุภาพชีวิต ทีดีขนึ ทงัทีดําเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชมุชน โดยผ่านกิจกรรมและโครงการตา่งๆ ดงันี 

). กิจกรรมวันเด็ก    

 ทีมงาน CSR  ตวัแทนของบริษัทซงัโกะ ไดคาซติง(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) มอบของขวญัของรางวลัให้กบั

อบต.หนองบวัและโรงเรียนละแวกใกล้เคียง จํานวน    โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนวดัหนองกรับ  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชา

นเุคราะห์ และโรงเรียนบ้านแม่นําคู้   เมอืวนัที   มกราคม   
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. การดูแลรักษาสงิแวดล้อม 

  บริษัทฯ มีความมุง่มนัในการดําเนินงานด้านการจดัการสงิแวดล้อม  ซงึเป็นสงิทีต้องดําเนินการควบคูไ่ปกบัการ

ดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกนั  โดยมุง่ผลิตชินสว่นอะไหลร่ถยนต์ทีทมีีคณุภาพ  ความปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค คํานึงถึงผลกระทบ

ต่อชุมชนและสิงแวดล้อม โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ หรือแนวปฏิบตัิสากลทีเกียวข้อง ปรากฏดงัข้อพึง

ปฏิบตัิ ข้อที . นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมสว่นรวม  

นอกจากนี บริษัทฯ  ยงัมีนโยบายบริหารการจดัการด้านสิงแวดล้อม (ISO 14001) เพือลดผลกระทบซงึอาจจะ

เกิดขึนจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมต่างๆ โดยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม ด้วยการ

ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดอืนๆทีเกียวข้องอยา่งเคร่งครัด อนัจะนําไปสูก่ารสร้างความยงัยนือยา่งแท้จริงตอ่องค์กร 

ชมุชนและสงัคม โดยมกีารปฏิบตัิ ดงันี 

1. บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 ซงึครอบคลมุทกุพนืทขีองบริษัทฯ โดย 

ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมินภายนอก ซงึมีความเป็นอิสระจากสถาบนั URS  

2. บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการจดัการพลงังานตามกระทรวงพลงังาน  โดยมีการจดัทํามาตรการ 

ประหยดัพลงังานด้านไฟฟา้ จํานวน   มาตรการ และด้านความร้อน จํานวน    มาตรการ ซงึมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี  

. .) ด้านไฟฟา้  จํานวน   มาตรการ  ดงัน ี

. . ) ปิดระบบไฟฟ้าเครืองฉีดทันที เมือเอาแม่พิมพ์มาซ่อมและช่วงเปลียนกะ  ทีโรง

Diecasting #2   โดยไมม่ีเงินลงทุน เกิดผลประหยดัที  , .  kWh/ปี คิดเป็นเงิน  ,   บาท/ปี 

การเปลยีนหลอด LED  18 W  แทน หลอดT8, 36 W แผนก IQC เกิดผลประหยดั  , .   บาท/ปี 

ระยะเวลาคืนทนุ   .   ปี 

. . ) การลดลมรัวในแผนก FS   โดยใช้เงินลงทุน ,   บาท  เกิดผลประหยัดท ี 

2,695.44 kWh/ปี คิดเป็นเงิน  , .   บาท/ปี  ระยะเวลาคืนทนุ   .  ปี 

. . ) ติดตงั Inverter ปรับลดความเร็วรอบปัมนํา .  kW   โดยใช้เงินลงทุน  ,  บาท  

เกิดผลประหยดัที  , .    kWh/ปี คิดเป็นเงิน  , .   บาท ระยะเวลาคืนทนุ  .  ปี 

. . ) เปลียนหลอดไฟ T8 ขนาด  Watt เป็น LED TUBE 18 watt จํานวน  หลอด 

แผนก WH  โดยใช้เงินลงทุน ,  บาท เกิดผลประหยัดที  , .    kWh/ปี คิดเป็นเงิน  

, .   บาท/ปี ระยะเวลาคืนทนุ  .  ปี 
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. . ) เปลียนหลอดไฟ T8 ขนาด  Watt เป็น LED TUBE 18 watt จํานวน  หลอด 

แผนก FS โดยใช้เงินลงทุน ,  บาท เกิดผลประหยัดที  , .   kWh/ปี คิดเป็นเงิน    

, .   บาท/ปี ระยะเวลาคืนทนุ  .   ปี 

. . ) เปลียนหลอดไฟ T8 ขนาด  Watt เป็น LED TUBE 10 watt จํานวน  หลอด 

แผนก FS โดยใช้เงินลงทนุ ,  บาท เกิดผลประหยดัที  , .   kWh/ปี คิดเป็นเงิน  , .  

บาท/ปี ระยะเวลาคืนทนุ  .   ปี 

. ) ด้านความร้อน   จํานวน     มาตรการ  ดงันี 

. . ) การควบคมุอณุหภูมิห้องอุ่นที  องศาเซลเซียส ในวนัอาทิตย์ โดยไม่ใช้เงินลงทุน

เลย  เกิดผลประหยดัท ี .    MJ/ปี  คิดเป็นเงิน   , .  บาท/ปี 

. . ) การปรับจูน Burner เพิมประสิทธิภาพการเผาไหม้ เตาหลอมเครือง   โดยไมใ่ช้เงิน

ลงทนุเลย  เกิดผลประหยดัที , .   MJ/ปี  คิดเป็นเงิน , .    บาท/ปี 

. . ) การปรับจนู Burner เพิมประสิทธิภาพการเผาไหม้ เตาหลอมเครือง    โดยไม่ใช้เงิน

ลงทนุเลย  เกิดผลประหยดัที , .    MJ/ปี  คิดเป็นเงิน , .   บาท/ปี 

3. รวมเป็นผลประหยดัพลงังาน , , .  MJ/ปี  เป็นเงิน  , .   บาท/ปี บริษัทฯ ได้รับการรับรอง

ตามมาตรฐาน ISO 50001 : เมอืวนัที  พฤศจิกายน     

 
4. จัดกิจกรรม “คุณเสนอ เราสนอง” เป็นกิจกรรมทีให้พนักงานทุกระดับ ทุกส่วนงานส่งความคิดเห็นในการ

ปรับปรุงหรือแนะนําลดการใช้พลงังานภายในโรงงาน  โดยมีวตัถุประสงค์เพือเป็นการส่งเสริม สนบัสนนุ และสร้างความ

ตระหนกัในบทบาท หน้าทขีองพนกังานทกุคนในการมีสว่นร่วมในการลดการใช้พลงังาน 
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. ในปี   บริษัทฯ ไมม่ีข้อร้องเรียนด้านสงิแวดล้อม หรือการดําเนินการทไีมส่อดคล้องตาม 

กฎหมายทงัจากภายในและภายนอก 

 

8. การจัดทาํรายงานด้านสังคมและสงิแวดล้อม 

           บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักับการเปิดเผยข้อมูลทีสะท้อนให้เห็นถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ที

กลา่วมาอย่างครบถ้วน โดยข้อมลูนีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย ซงึทางบริษัทฯ ได้จดัทํารายงานความ

ยงัยืน (Sustainable Development Report:  SD Report) และรายงานเปิดเผยการดําเนินงานด้านสงัคมและสงิแวดล้อม 

โดยระบไุว้ในรายงานประจําปี ( - ) และได้เผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ www.sankothai.net  โดยมีเนือหาครอบคลมุทงั 

 เรือง ทงัด้านเศรษฐกิจ  สงัคมและสงิแวดล้อม  
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสยีง  
 13.1. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2561 เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทงั 3 ท่าน ได้ให้ความเห็นเกียวกบัการควบคุมภายในของบริษัท และพิจารณาอนมุตัิตอบแบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ทงั 5 สว่น ดงัน ี

 1.  สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 

 2.  การประเมินความเสยีง (Risk Assessment) 

 3. มาตรการควบคมุ (Control Activities) 

 4. ระบบสารสนเทศและการสอืสารข้อมลู (Information and Communication) 

 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

โดยคณะกรรมการเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จดัให้

มีบุคลากรอย่างเพียงพอทีจะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยรายละเอียดของแบบประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถดูได้ใน เอกสารแนบที 3 ในแบบแสดงรายการประจําปี 2560 

(56-1)  

นอกจากนีผู้สอบบญัชีของบริษัทคือ นางสาว เขมนนัท์ ใจชืนซงึเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบ

การเงินประจําปี 2560 ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ทําการประเมินระบบบญัชีและระบบบควบคมุภายในด้านบญัชีของบริษัท 

ซึงผู้ สอบบัญชีได้มีการตงัข้อสงัเกตสําหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบงบการเงิน และมีการ

ติดตามผลการแก้ไขตามข้อสงัเกตดงักลา่ว โดยสามารถสรุปประเด็นทีมีสาระสําคญั ได้ดงันี  

ประเด็นข้อสงัเกต คําชีแจงและการดาํเนินการของบริษัท 

)บริษัทอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพือปรับปรุงข้อมูล

กําลงัการผลิตปกติให้เป็นปัจจบุนั ซึงจะต้องใช้ระยะเวลา

ในการจดัทํา 

 

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลทีเกิดขึนจากอดีตมาเป

รีบบเทียบ และพฒันาปรับปรุงให้ระบบ ERP ร่วมกบัเจ้าของ

โปรแกรม ในส่วนของรายการทีเกียวกับต้นทุนทังหมดที

เกิดขึน และจะทําการนํามาทดสอบรายการ ซึงคาดว่าจะ

สามารถนํามาปฎิบตัิได้ในไตรมาสที  ของปี  

 

)บริษัทมีโปรมแกรมระหวา่งติดตงั ซงึปัจจบุนัยงัไมพ่ร้อม

ใช้งาน และยงัไมไ่ด้พิจารณาเรืองมลูคา่ทีคาดวา่จะได้รับ  

บริษัทได้รับเจ้าหน้าทีทางด้าน IT เข้ามาเพือติดตามงานและ

พฒันางานระหว่างติดตงั เกียวกบัระบบงานการจดัทาต้นทุน

มาตรฐาน ซงึคาดวา่จะแล้วเสร็จในไตรที ของปี  

 

) บริษัทยงัไม่มีการกําหนดนโยบายการประมาณการ รับ

คืนสินค้าอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษัทฯ ได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัท

ฯ ได้มีการทดสอบผลิตภณัฑ์ทีต้องใช้แม่พิมพ์นีอย่างต่อเนือง 

บริษัทฯ จะดาเนินการกาหนดนโยบาย การประมาณการรับ

คืนสินค้าอย่างเป็น ลายลกัษณ์อกัษร ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 

 ปี  
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ประเด็นข้อสงัเกต คําชีแจงและการดาํเนินการของบริษัท 

) บริษัทจําแนกรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกิจการที

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการทีไม่ได้รับการ

สง่เสริมการลงทนุไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือนไข 

 

บริษัทฯอยูร่ะหวา่งการปรับปรุงและพฒันาระบบ ERP ร่วมกบั

เจ้าของโปรแกรม เพือจัดเก็บข้อมูลทีเกียวข้องและมีความ

จําเป็นในการนํามาใช้เพือประโยชน์ของรายการและทํา

รายงานให้ถกูต้อง 

) เอกสารการสง่และรับสาหรับสนิค้าจ้างบริการตกแตง่

ชินงาน ซงึว่าจ้างห้างหุ้นสว่นจากดั พรนิภา โพรเกรส 

ระยอง มีการลงนามผู้ รับและผู้สง่สินค้า โดยคนเดียวกนั 

ได้แก่เลขทเีอกสาร PV1705001652 จานวนเงิน .  

ล้านบาท ได้แก่ คณุรุ่งโรจน์ สขุประเสริฐ ตําแหนง่

พนกังานขบัรถของบริษัท ซงึบริษัทชีแจงเหตผุลวา่เกิด

จากความผิดพลาดของพนกังานทีลงนามในเอกสารไม่

ถกูต้อง  

บริษัทฯได้จัดอบรมให้แก่พนกังานให้เข้าใจหน้าทีตามความ

รับผิดชอบอยา่งชดัเจนแล้ว และอยู่ระหวา่งการปรับระบบและ

วิธีการบนัทึกการตรวจรับสินค้าใหม ่ในเดือนมกราคมปี  

) บริษัทมีการจัดทาเอกสารใบขอซือลงวนัทีหลงัเอกสาร

ใบสงัซอื 

บริษัทฯได้ปรับปรุงระบบการทางานทีเกียวข้องกับการจดัทา

เอกสารการจัดซือ-จัดจ้างใหม่ โดยจัดให้มีคณะกรรมการ

พิจารณาคัดเลือกผู้ จาหน่ายและกาหนดหลกัเกณฑ์ในการ

สงัซอืและจดัจ้างให้เป็นไปตามอานาจดาเนินการทีอยูร่ะหว่าง

ปรับปรุงแก้ไขใหม ่และได้เริมดาเนินการแล้วในเดือน มกราคม 

2561 

 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมีความเห็นวา่บริษัทได้ดําเนินการในการแก้ไขตามข้อสงัเกตผู้สอบ

บญัชีตามรายละเอียดข้างต้น และประเด็นทีอยู่ระหว่างการแก้ไขนนั ไมมี่ผลกระทบต่อความน่าเชือถือของงบการเงินและ

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 13.2. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมี

ระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอในเรืองของการทําธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ ผู้ บริหาร หรือบุคคลที

เกียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ทงันีสามารถพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตาม ข้อ 18. 

 

 13.3.หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 ครังที 1/2560 ได้แต่งตงั บริษัท สอบ

บญัชีไทย จํากดั ซึงเป็นสํานกัตรวจสอบจากภายนอก ดํารงตําแหน่ง “ผู้ตรวจสอบภายใน” ในการทําหน้าทีตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัท ประจําปี 2561 โดยได้มอบหมายให้ นางสาวรักชนก สําเนียงลํา เป็น

ผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าทผีู้ตรรวจสอบภายในของบริษัท  
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบติัของบริษัท สอบบญัชีไทย จํากดั และนางสาวรักชนก สําเนียงลํา 

แล้วเห็นวา่ มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าทีดงักลา่ว เนืองจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และเคยเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรทีเกียวข้องกับการปฏิบตัิงานด้านตรวจสอบ

ภายใน ได้แก่  การอบรม 1) MERGERS & ACQUISITIONS จัด โดย OMEGAWORLDCLASS Research Institute          

2) ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร จัดโดย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 3) ภาษีอากรสาหรับธุรกรรมต่างประเทศ       

จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชีฯ 4) อพัเดท TFRS ทุกฉบบั จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชีฯ 5) Pack 5 and Fair value จดัโดย สภา

วิชาชีพบญัชีฯ  

 เพือให้มนัใจว่ามีการดําเนินการตามแนวทางทีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตัิตาม

กฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้องกบับริษัท และเพอืให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าทีตรวจสอบ

และถ่วงดลุได้อย่างเต็มที จึงกําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทซงึมีหน้าทีกํากบัดแูลให้มีระบบการควบคมุภายในทีดี และสําเนารายงานเรียนกรรมการผู้จดัการ

เพือช่วยกํากับดูแลและสงัการให้ผู้บริหารทีเกียวข้องในแต่ละหน่วยงานดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะด้วย

ความเรียบร้อย โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส 

 ทงันี การพิจารณาและอนมุตัิ แต่งตงั ถอดถอน โยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ

บริษัทจะต้องผ่านการอนมุตัิเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณุสมบตัิของผู้ดํารงตําแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบ

ภายในเอกสารหวัข้อ 15. 
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14. รายการระหว่างกัน 
14.1 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 

 รายการระหวา่งกนักบับคุคลและนิติบคุคลทอีาจมีความขดัแย้งในปี  2559 ถงึปี 2560 มีดงัน ี

บุคคล/นิติบุคลทอีาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะธุรกิจ 
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั 

: จําหน่ายเหล็กสแตนเลสและเหล็กกล้า 

 

 

 

  

-  บริษัทฯ ได้ซือเหล็กแผ่น 

ซอืระหวา่งงวด 

         ชาํระระหวา่งงวด 

         ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

- 

-- 

 

72,680.00 

64,227.00 

8,453.00 

 

 

 

บริษัทฯได้ซอืเหล็กสําหรับทาํแมพิ่มพ์จากบริษัท จฑุาวรรณ จาํกดั เพอืใช้สําหรับ

ซอ่มแซมและปรับปรุงอาคาร ซงึมรีาคาและเงอืนไขการค้าเป็นไปตามลกัษณะการค้า

ทวัไปและมรีะยะเวลาเครดิตทางการค้า 30 วนั  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่า

รายการดงักลา่วเป็นรายการทสีมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีการ

คิดกําไรขนัต้นเทา่กบัลกูค้าทวัไป  

บริษัทขายสินค้าให้บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั 

 ขายสินค้าระหวา่งงวด 

 ภาษีมลูคา่เพมิ 

 ชําระเงนิระหวา่งงวด 

 ยอดคงค้างปลายงวด 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

90,000.00 

6,300.00 

96,300.00 

- 

 

บริษัทฯ ได้จําหน่ายอลมิูเนียมขึนรูปให้กบับริษัท จฑุาวรรณ จํากัด ตามการดําเนินธุรกิจ

ปกติ โดยมกีารกําหนดราคาขาย และมเีงือนไขการชําระเชน่เดียวกบัลกูค้ารายอืนๆ ตาม

นโยบายการทํารายการระหวา่งกนั 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่

รายการดงักลา่วเป็นรายการทสีมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีการ

คิดกําไรขนัต้นเทา่กบัลกูค้าทวัไป 

บริษัท เจทีดบับลิว แอ๊ซเซท จาํกดั 

: การให้เชา่ การขาย การซอื และ การ

ดําเนินงานด้านอสงัหาริมทรัพย์ 

ตวัสญัญาใช้เงนิให้แก่บริษัท 

        ยอดยกมาต้นงวด 

        ชําระคืนระหวา่งงวด 

        ยอดคงค้างปลายงวด 

        ดอกเบียจา่ยระหวา่งงวด 

 

15,000,000 

- 

15,000,000 

900,000.01 

 

15,000,000.00 

7,500,000.00 

7,500,000.00 

461,096 

บริษัทได้กู้ยืมระยะสนัโดยออกตวัสญัญาใช้เงนิ ให้แก่ บริษัท เจทีดบับลิว แอ็ซเซท จํากัด 

อัตราดอกเบีย  % ต่อปี โดยออกตัวสัญญาใช้ SDT2558/009 ลงวันที  ธันวาคม 

 สินสดุวนัที  ธันวาคม  บริษัทฯได้ทําการชําระเงินกู้ ยืมตามตวัสัญญาใช้

เงินเลขที SDT2558/009 เป็นจํานวนเงิน , , .  (บาท) และพร้อมกันนีได้ออก

ตวัสญัญาใช้เงินเลขที SDT2560/001 มลูค่า , ,  (บาท) อตัราดอกเบีย .  % 



 

 107 

บุคคล/นิติบุคลทอีาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะธุรกิจ 
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 ต่อปี ลงวันที  มกราคม  สินสุดวันที  มกราคม  บริษัทฯ ได้มีการจ่าย

ชําระดอกเบีย ให้กับ บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ซแซท จํากัด เป็นจํานวนเงิน , .  

(บาท) ตามสญัญาแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่า

กู้ยืมระยะสนัโดยออกตวัสญัญาใช้เงนิ ให้แก่ บริษัท เจทีดบับลิว แอ็ซเซท จํากดั ดงักลา่ว

ก่อให้เกิดผลดีกบับริษัท และมีอตัราค่าธรรมเนียมทีเหมาะสมเท่ากับอตัราคา่ธรรมเนียม

ของธนาคารพาณิชย์ทวัไป 

บริษัท ไทยอนิดสัเตรียล พาร์ท จํากดั 

: ผลิตชินสว่นอปุกรณ์เครืองใช้ไฟฟา้และ

ชนิสว่นยานยนต์ด้วยวิธีอดัขึนรูป และทํา

สีชินสว่น 

 

บริษัทฯ ได้กู้ยืมระยะสนัโดยออกตวัสญัญาใช้เงิน

กบับริษัท ไทยอนิดสัเตรียล จํากดั โดยมี

รายละเอยีดดงันี 

         ยอดยกมาต้นงวด 

         ออกตวัสญัญาใช้เงนิระหวา่งงวด 

         ยอดคงค้างปลายงวด 

         ดอกเบียจา่ยระหวา่งงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

7,500,000.00 

7,500,000.00 

438,904.12 

 

บริษัทฯได้กู้ยืมระยะสนัโดยออกตวัสญัญาใช้เงนิเลขท ี SDT2560/002 จํานวนเงิน 

, ,  (บาท) อตัราดอกเบีย  % ตอ่ปี ลงวนัที  มกราคม  สินสดุวนัที  

มกราคม  ให้แก่ บริษัท ไทยอินดสัเตรียล จาํกดั ในปี  บริษัทฯได้มกีารจา่ย

ชําระดอกเบีย ให้กบั บริษัท ไทยอนิดสัเตรียลพาร์ท จาํกดั เป็นจํานวน , .  

(บาท) ตามสญัญาแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่า

กู้ยืมระยะสนัโดยออกตวัสัญญาใช้เงิน ให้แก่ บริษัท ไทยอินดสัเตรียล จํากัด ดงักล่าว

ก่อให้เกิดผลดีกบับริษัท และมีอตัราค่าธรรมเนียมทีเหมาะสมเท่ากับอตัราคา่ธรรมเนียม

ของธนาคารพาณิชย์ทวัไป  
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บุคคล/นิติบุคลทอีาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะธุรกิจ 
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

บริษัทขายสินค้าให้บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท 

จํากดั 

       ยอดยกมาต้นงวด 

       ขายสินค้าระหวา่งงวด 

       คา่บริการซอ่มแมพิ่มพ์ 

        ภาษีมลูคา่เพมิ 

        ชําระเงนิระหวา่งงวด 

        ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

177,723.12 

1,180,583.56 

35,000.00 

85,090.85 

1,323,732.88 

154,664.65 

 

 

154,664.65 

1,095,727.53 

- 

76,700.93 

1,172,428.46 

139,473.11 

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดัได้ว่าจ้างให้บริษัทผลิตสินค้าและแมพิ่มพ์ตามการ

ดําเนินธุรกิจปกติ โดยมีการกําหนดราคาขาย และมีเงือนไขเช่นเดียวกับลกูค้ารายอืนๆ 

ตามนโยบายการทํารายการระหวา่งกนั 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่า

รายการดงักลา่วเป็นรายการทสีมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีการ

คิดกําไรขนัต้นเทา่กบัลกูค้าทวัไป 

บริษัท ริก้า เจทีดบับลิว ฮีททรีทเม้นท์ 

จํากดั 

: ธุรกิจชบุแข็งโลหะ 

บริษัทวา่จ้างบริษัท ริก้า เจทีดบับลิว ฮีททรีทเม้นท์ 

จํากดัในการทดลองอบเพมิความแข็งของตวัอยา่ง

ชนิงาน 

       ยอดยกมาต้นงวด 

       วา่จ้างระหวา่งงวด 

       ภาษีมลูคา่เพมิ 

       ชําระเงินระหวา่งงวด 

       ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

 

96,021.77 

701,511.76 

49,105.82 

635,557.49 

120,042.72 

 

 

 

120,042.72 

763,012.86 

53,410.90 

856,990.48 

79,476.03 

บริษัทว่าจ้างบริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีทเม้นท์ จํากัด (เดิมชือ “บริษัท จุฑาวรรณ 

เมทัลแลบ จํากัด”) ในการทดลองอบเพิมความแข็งของตัวอย่างชินงาน เพือส่งเป็น

ตวัอยา่งชินงานให้แก่ลกูค้า โดยมีราคาและเงือนไขทางการค้าทวัไป 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่า

รายการดงักลา่วเป็นรายการทสีมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีการ

เปรียบเทียบราคากบัผู้ รับจ้างรายอนื 

บริษัท อาํพน จาํกดั 

: ธุรกิจให้เชา่รถยนต์ 

 

 

 

  

บริษัทเชา่รถยนต์จากบริษัท อําพน จํากดั 

       คา่เชา่ระหวา่งงวด 

       ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

 

 

 

1,040,040 

- 

 

 

 

1,107,807.00 

- 

บริษัททําการเช่ารถยนต์จากบริษัท อําพน จํากัด เพือใช้เป็นรถรับส่งพนักงานจํานวน  

คัน และรถประจําตําแหน่งผู้ บริหาร 1 คัน รวมจํานวนทังสิน 3 คัน โดยอัตราค่าเช่า

ดงักลา่วเป็นอตัราทีถกูทีสดุเมอืเทียบกบัผู้ประกอบการอนื ภายใต้เงอืนไขทีใกล้เคียงกนั 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็นรายการทีสมควร และเป็นการทํารายการเช่าสินทรัพย์ปกติ โดยมี

การเปรียบเทียบราคากบัผู้ ให้เชา่รายอนื 



 

 109 

บุคคล/นิติบุคลทอีาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะธุรกิจ 
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

บริษัท ปินทอง สตีล จํากดั 

จําหน่ายเหล็กแผ่น และเหล็กทกุชนิด, 

รับจ้างตดัเหล็กทกุชนิด 

บริษัทฯ ได้ซือเหล็กแผ่น 

ซอืระหวา่งงวด 

จา่ยระหวา่งงวด 

         ยอดคงเหลือ  

 

 

487,934.00 

487,934.00 

- 

 

 

99,203.00 

70,208.14 

28,994.86 

 

บริษัทฯ ได้ซือเหล็กแผ่นจากกบับริษัท ปินทอง สตีล จํากัด ซงึมีราคาและเงือนไขการค้า

เป็นไปตามลกัษณะการค้าทวัไปและมีระยะเวลาเครดิตทางการค้า 30 วนั 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่า

รายการดงักลา่วเป็นรายการทสีมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีการ

คิดกําไรขนัต้นเทา่กบัลกูค้าทวัไป 

บริษัท ปินทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั 

(มหาชน) 

- จดัสรรทีดินเพอืทอียูอ่าศยั เพอื

การเกษตร เพอืการอตุสาหกรรม อาคาร 

อาคารพาณิชย์ อาคารชดุ บ้านจดัสรร 

และสิงปลกูสร้างอนืๆ 

 

บริษัทขายสินค้าให้บริษัท ปินทอง อินดสัเตรียล 

ปาร์ค จํากดั (มหาชน) 

      ขายสินค้าระหวา่งงวด 

      ภาษีมลูคา่เพมิ 

      ชําระเงินระหวา่งงวด 

      ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

210,000.00 

14,700.00 

224,700.00 

- 

 

บริษัทฯ ได้จําหน่ายอลูมิเนียมขึนรูปให้กับบริษัท ปินทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัด 

(มหาชน) ตามการดําเนินธุรกิจปกติ โดยมีการกําหนดราคาขาย และมีเงือนไขการชําระ

เชน่เดียวกบัลกูค้ารายอนืๆ ตามนโยบายการทํารายการระหวา่งกนั 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่า

รายการดงักลา่วเป็นรายการทสีมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีการ

คิดกําไรขนัต้นเทา่กบัลกูค้าทวัไป 

บริษัท ฟอร์เอเวอร์ ออพอิวเลนซ์ จํากดั 

-ให้บริการให้เชา่รถทวัราชอาณาจกัร 

และบริการตกแตง่ชินงานโลหะ 

 

 

 

 

 

บริษัทวา่จ้าง บริษัท ฟอร์เอเวอร์ ออพอิวเลนซ์ 

จํากดัตกแตง่ชนิงาน 

      ยอดยกมาต้นงวด 

      วา่จ้างระหวา่งงวด 

      ภาษีมลูคา่เพมิ 

      ชําระเงินระหวา่งงวด 

      ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

105,373.28 

1,441,162.04 

100,881.34 

1,572,215.88 

75,200.78 

 

 

75,200.78 

1,214,653.75 

85,025.76 

1,287,072.34 

87,807.95 

บริษัทวา่จ้างบริษัท ฟอร์เอเวอร์ ออพอิวเลนซ์ จํากดั ในการตกแตง่ชนิงาน เพือสง่ชินงาน

ให้แก่ลกูค้าตามกําหนด โดยมีราคาและเงอืนไขทางการค้าทวัไป 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่า

รายการดงักลา่วเป็นรายการทสีมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีการ

เปรียบเทียบราคากบัผู้ รับจ้างรายอนื 

นายนิพนัธ์ ตงัพรุิฬห์ธรรม 

-กรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงนิจากนายนิพนัธ์ ตงัพิรุฬห์ธรรม 

         เงินกู้ยืมระยะสนัระหวา่งงวด 

 

- 

 

5,000,000.00 

บริษัทได้ทําสัญญากู้ยืมเงินกับนายนิพันธ์ ตงัพิรุฬห์ธรรม มลูค่า 5,000,000.00 (บาท) 

อตัราดอกเบีย 5.00 % ตอ่ปี โดยจ่ายชําระดอกเบีย จํานวน 62,328.77 บาท ทงันีบริษัท
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บุคคล/นิติบุคลทอีาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะธุรกิจ 
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

         ยอดคงค้างปลายงวด 

         ดอกเบียจา่ยระหวา่งงวด 

- 

- 

- 

62,328.77 

ฯได้ชําระคืนเงินต้นทงัหมดให้แก่นายนิพนัธ์ ตงัพรุิฬห์ธรรมเรียบร้อยแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการดงักล่าวแล้ว มีความเห็นว่า

กู้ยืมระยะสนัโดยออกตวัสญัญาใช้เงิน นายนิพนัธ์ ตงัพรุิฬห์ธรรมดงักลา่วก่อให้เกิดผลดี

กับบริษัท และมีอัตราค่าธรรมเนียมทีเหมาะสมเท่ากับอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร

พาณิชย์ทวัไป 



 

 111 

14.2 มาตรการหรือขนัตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2553 เมือวนัที 4 กุมภาพนัธ์ 2553 ได้กําหนดมาตรการขนัตอน

การทํารายการระหวา่งกนั ดงันี 

การทําธุรกรรมระหว่างบริษัท กบัผู้ทีเกียวข้องหรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงือนไขการค้า

โดยทัวไปหรือเป็นธุรกรรมทีเป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับทีวิญ ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทัวไปใน

สถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคล

ทมีีความเกียวข้อง (แล้วแตก่รณี) ภายใต้เงือนไขทีสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ ไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 

กรณีที 1  รายการระหวา่งกนัทีเป็นธุรกรรมปกติทางการค้า 

เช่น รายการซือขายสนิค้าและบริการทีบริษัทเป็นผู้จดัจําหน่ายหรือให้บริการ เป็นต้น บริษัทสามารถทําธุรกรรม

ดงักลา่วกับบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งได้ หากธุรกรรมดงักล่าวนนัมีข้อตกลงทางการค้าทีมีเงือนไขการค้าโดยทวัไปใน

ลกัษณะทีวิญ ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีปราศจาก

อิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลทีมีความเกียวข้อง โดยบริษัทจะจดัทําสรุปรายการดงักลา่ว

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยา่งน้อยรายไตรมาส 

กรณีที 2  รายการระหวา่งกนัอนืๆทีนอกเหนือจากกรณีที 1 

บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับความจําเป็นในการเข้าทํา

รายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนนั โดยพิจารณาเงือนไขต่างๆว่าเป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้า

ปกติในตลาด ซึงสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาทีเกิดขึนกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความ

สมเหตสุมผล และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีทีกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ

ระหว่างกันทีอาจเกิดขึน บริษัทจะให้ผู้ เชียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเกียวกับรายการ

ระหว่างกนัดงักลา่ว เพอืนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทงันีการเข้าทํารายการ

ระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และจะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ซงึจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดย

การออกเสียงในทปีระชมุนนัๆ กรรมการซงึมีสว่นได้เสียจะไมม่สีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทงันีคณะกรรมการบริษัทจะต้องดแูลให้บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อบงัคับ ประกาศ คําสงั หรือ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือของคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกียวกบักับการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการทเีกียวโยงกนัและการได้มา

หรือจําหน่ายไปซงึทรัพย์สินทีสําคญัของบริษัท นอกจากนี บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักลา่วไว้ในหมาย

เหตปุระกอบงบการเงินทไีด้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจําปี หรือ 

สารสนเทศตา่ง ๆ ตามข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และของหนว่ยงานทเีกียวข้อง 
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14.3 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทอาจมีการทํารายการระหว่างกันกบับุคคลหรือนิติบุคคลในอนาคตอย่างต่อเนือง ซึงเป็นไปตามลกัษณะ

ธุรกิจการค้าปกติโดยทวัไป และมีเงือนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และสามารถอ้างอิงได้กบัเงือนไขทางธุรกิจประเภท

เดียวกนักบับริษัทกระทํากบับคุคลภายนอก จะจดัทําสรุปรายการดงักลา่วให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบอย่างน้อยรายไตรมาส เพือทําการสอบทานรายการระหว่างกนัโดยเปรียบเทียบราคาและเงือนใขการค้ากบั

บคุคลภายนอกเพือดคูวามเหมาะสมของราคาและเงือนไขการค้า พิจารณามูลค่าการซือขายเปรียบเทียบกบัมลูคา่การซือ

ขายทงัหมดของบริษัทและบริษัททีเกียวข้องกนั และสอบถามผู้บริหารถึงเหตผุลและความจําเป็นในการเข้าทํารายการกบั

บคุคลทีเกียวข้องกนั  

อย่างไรก็ตาม สําหรับรายการระหว่างกันทีมิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติทีอาจเกิดขนึในอนาคต บริษัทจะจัดให้มี

คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการการปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์และแสดงเหตผุลในการทํารายการดงักลา่วก่อนที

บริษัทจะเข้าทํารายการนัน นอกจากนี บริษัทจะดูแลการเข้าทํารายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสงั หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกียวกบัการเปิดเผยข้อมลู

การทํารายการทีเกียวโยงกัน และการได้มา หรือจําหน่ายซึงสินทรัพย์ของบริษัท (ถ้ามี) รวมทงัปฏิบตัิตามมาตรฐานการ

บัญชีทีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี ทงันี ผู้ มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติการทํา

รายการนันๆและบริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจําปี หรือ สาระสนเทศต่าง ๆ ตาม

ข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และของหนว่ยงานทีเกียวข้อง 
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15. ข้อมูลทางการเงนิทสีาํคัญ  
 15.1. รายงานงบการเงนิ 
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บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สาํหรับปีสนิสุดวนัที  ธันวาคม 60  

1. ข้อมูลทัวไป           

บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขนึในประเทศไทยและมี

สํานกังานจดทะเบียนตงัอยูเ่ลขที /  หมูท่ ี  ตําบลหนองบวั อาํเภอบ้านคา่ย จงัหวดัระยอง 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)” เมอืวนัที  พฤษภาคม 

2556 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลกัผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะและชินสว่นโลหะ 

งบการเงินได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทเมอืวนัที  กมุภาพนัธ์  

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทําขนึตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 

และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงาน

ทางการเงิน 

งบการเงินนจีดัทําและแสดงหนว่ยเงินตราเป็นเงินบาทซงึเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานของบริษัทและนําเสนอ

เพอืวตัถปุระสงค์ของการรายงานเพอืใช้ในประเทศไทยโดยจดัทําเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

การจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้ บริหารต้องใช้การประมาณและข้อ

สมมติฐานหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินทีเกียวกบั สินทรัพย์ 

หนีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ที

ผู้บริหารมีความเชือมนัอย่างสมเหตสุมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนนัซงึไม่อาจอาศยัข้อมลูจากแหลง่อนืและ

นําไปสู่การตดัสินใจเกียวกับการกําหนดจํานวนสินทรัพย์และหนีสินนนั ๆ ดงันนั ผลทีเกิดขึนจริงจากการตงัข้อ

สมมติฐานตอ่มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีสินอาจแตกตา่งไปจากทปีระมาณไว้ 

ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใช้ในการจดัทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมําเสมอ การปรับประมาณ

การทางบญัชีจะบนัทกึในงวดบญัชีทีการประมาณการดงักลา่วได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ

เฉพาะงวดนนั ๆ และจะบนัทึกในงวดทีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทงังวดปัจจุบนั

และอนาคต 

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีออกและปรับปรุงใหม่ 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ

ตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับ

ปรับปรุง (ปรับปรุง ) ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบบญัชีเริมในหรือหลงัวนัที  มกราคม  

ดงัต่อไปน ี
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มาตรฐานการบัญช ี เรือง 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การนําเสนองบการเงิน 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) สินค้าคงเหลือ 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัช ี เรือง 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) ภาษีเงินได้ 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) ทดีิน อาคารและอปุกรณ์ 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) สญัญาเช่า 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) รายได้ 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การบญัชีสาํหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมลู

เกียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตรา

ตา่งประเทศ 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) ต้นทนุการกู้ยืม 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การเปิดเผยข้อมลูเกียวกบับคุคล หรือกิจการทีเกียวข้องกนั 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจาก

งาน 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) เงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทเีงินเฟอ้รุนแรง 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) กําไรตอ่หุ้น 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การด้อยค่าของสินทรัพย์  

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพย์ทีอาจ

เกิดขนึ 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) อสงัหาริมทรัพย์เพอืการลงทนุ 
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ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) เกษตรกรรม 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนทีมีีปัญหา 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การบญัชีสาํหรับเงินลงทนุในตราสารหนแีละตราสารทนุ 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือง 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) สญัญาประกนัภยั 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนินงานที

ยกเลิก 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การสํารวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) สว่นงานดําเนินงาน 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) งบการเงินรวม 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การร่วมการงาน 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การเปิดเผยข้อมลูเกียวกบัสว่นได้เสียในกิจการอนื 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 

  

การตีความมาตรฐานการบญัชี เรือง 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทีไม่มีความเกียวข้องอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดําเนินงาน 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) สญัญาเช่าดําเนินงาน - สงิจงูใจทใีห้แก่ผู้ เช่า 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) ภาษีเงินได้ - การเปลยีนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือผู้ ถือหุ้น 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การประเมินเนอืหาสญัญาเช่าทีทําขนึตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) รายได้ - รายการแลกเปลยีนเกียวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน - ต้นทนุเว็บไซต์ 

  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือง 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การเปลยีนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรือถอน การบรูณะ 

และหนสีนิทมีีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
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ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม ่

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทนุการรือถอน การบรูณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  

(ปรับปรุง ) เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจทีเงินเฟอ้รุนแรง 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) ข้อตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือง 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) ข้อจํากดัสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทนุ

ขนัตําและปฏิสมัพันธ์ของรายการเหล่านี สําหรับมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที  (ปรับปรุง ) เรือง ผลประโยชน์ของ

พนกังาน 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) สญัญาสําหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การจ่ายสินทรัพย์ทีไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) ต้นทนุการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบบัท ี  (ปรับปรุง ) เงินทนีําสง่รัฐ 

  

 แนวปฏิบตัิทางการบญัช ี เรือง 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาํหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงนิและหนีสินทางการเงนิ 

 

ระหว่างปีบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ ซึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  มกราคม  มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่ว

ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขนึเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสําคญัตอ่งบการเงินของบริษัท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทอีอกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

ระหวา่งปี สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 

) จํานวนหลายฉบับ ซึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวันที              
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 มกราคม  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่า

เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจน

เกียวกบัการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีทีเริมใช้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัดงักลา่ว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทสีาํคัญ 

เกณฑ์การวัดค่าในการจัดทาํงบการเงนิ 

นอกจากทีเปิดเผยไว้ในหัวข้ออืน ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอืน ๆ 

เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินใช้ราคาทนุเดิม 

รายได้ 

รายได้ทรัีบรู้ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม และแสดงสทุธิจากสว่นลดการค้า 

รายได้รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมือได้โอนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าทีมี

นยัสําคญัไปให้กบัผู้ซือแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคมุหรือบริหารสินค้าทีขายไปแล้วนนั

หรือมีความไมแ่นน่อนทีมีนยัสําคญัในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสนิค้า และไมอ่าจวดัมลูคา่ของ

จํานวนรายได้และต้นทนุทีเกิดขนึได้อยา่งนา่เชือถือหรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแนท่จีะต้องรับคืนสินค้า 

รายได้จากการให้บริการรับรู้รายได้เมอืได้ให้บริการแก่ลกูค้าแล้ว 

ดอกเบียรับ 

ดอกเบียถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนทแีท้จริง 

รายได้อนื 

รายได้อนืรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

ค่าใช้จ่าย 

สญัญาเช่าดําเนินงาน 

รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า  

ประโยชน์ทีได้รับตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเป็นสว่นหนงึของค่าเช่าทงัสนิตามสญัญา ค่า

เช่าทอีาจเกิดขนึจะบนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีทมีีรายการดงักลา่ว 

ต้นทนุทางการเงิน 

ต้นทนุการกู้ยืมของเงินกู้ทีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ทีต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลง

สภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถกูนําไปรวมเป็นราคาทนุของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นนัจะอยูใ่นสภาพพร้อมทีจะ

ใช้ได้ตามทีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทนุการกู้ยืมอืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิดรายการ ต้นทนุการกู้ยืม ประกอบด้วย 

ดอกเบียและต้นทนุอนืทเีกิดขนึจากการกู้ยืมนนั  

ดอกเบียซึงเป็นส่วนหนึงของค่างวดตามสญัญาเช่าการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอัตรา

ดอกเบียทีแท้จริง 
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คา่ใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสนั 

บริษัทรับรู้เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จ่ายในงวดทเีกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินทกํีาหนดไว้ 

บริษัทดําเนินการจัดตงักองทุนสํารองเลียงชีพทีเป็นแผนจ่ายสมทบทีกําหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุนโดย

สินทรัพย์ของกองทนุแยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท กองทุนสํารองเลียงชีพดงักล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุน

จากทงัพนกังานและบริษัท  เงินจ่ายสมทบกองทนุสาํรองเลยีงชีพและภาระหนสีินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทึก

เป็นคา่ใช้จ่ายใน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทเีกียวข้อง  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ทกํีาหนดไว้ 

หนสีินผลประโยชน์พนกังานสว่นทีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและสว่นทีบริษัทกําหนดเพิมเติมบนัทึกเป็น

ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทํางานของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตทีพนกังานจะ

ได้รับจากการทํางานให้กบับริษัทตลอดระยะเวลาทํางานถึงปีทีเกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักลา่วได้ถกูคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร

รัฐบาลเป็นอตัราอ้างอิงเริมต้น การประมาณการหนสีินดงักลา่วคํานวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้วิธี

คิดลดแตล่ะหนว่ยทปีระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 

เมอืผลประโยชน์พนกังานมีการเปลียนแปลง สว่นของผลประโยชน์ทีเพิมขึนซงึเกียวข้องกบัการทํางานให้กบับริษัท

ในอดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลีย

จนกระทงัผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริง  

เมือข้อสมมติทีใช้ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลียนแปลง บริษัทรับรู้ผลกําไร

(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีเกิดขนึทนัทีในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนืทงัจํานวน 

ผลประโยชน์เมอืเลิกจ้าง 

บริษัทรับรู้ผลประโยชน์เมือเลิกจ้างเป็นหนีสินและค่าใช้จ่าย เมือบริษัทยกเลิกการจ้างพนักงานหรือกลุ่มของ

พนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ 

ภาษีเงนิได้  

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้ปัจจบุนั

และภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีในสว่นทีเกียวกบัรายการ

ทบีนัทกึในสว่นของผู้ ถือหุ้นให้รับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื 
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ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทนุประจําปีที

ต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีทีประกาศใช้หรือทีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจน

การปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบัรายการในปีก่อน ๆ  

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบนัทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดขึนระหว่างมลูค่าตามบญัชีและมลูค่า

ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนสีิน 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใช้อตัราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชวัคราวเมือมีการกลบัรายการ

โดยใช้อตัราภาษีทปีระกาศใช้หรือทคีาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน   

การกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  บริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบของ

สถานการณ์ทางภาษีทีไมแ่น่นอนและอาจทําให้จํานวนภาษีทต้ีองจ่ายเพิมขนึและมีดอกเบียทีต้องชําระ บริษัทเชือ

ว่าได้บนัทึกภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึงเกิดจากการประเมินผลกระทบ

จากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนีอยูบ่นพืนฐาน

การประมาณการและข้อสมมติฐานและอาจเกียวข้องกบัการตดัสินใจเกียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต  ข้อมลูใหม่ ๆ 

อาจทําให้บริษัทเปลยีนการตดัสินใจโดยขนึอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายทีมีอยู่  การเปลยีนแปลง

ในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบตอ่คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดทเีกิดการเปลยีนแปลง 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เมอืบริษัทมีสิทธิตาม

กฎหมายทีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงิน

ได้นีประเมินโดยหนว่ยงานจดัเก็บภาษีหนว่ยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีตา่งกนั สําหรับ

หน่วยภาษีตา่งกนันนักิจการมีความตงัใจจะจา่ยชําระหนสีินและสินทรัพย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิ

หรือตงัใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทกึต่อเมือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนว่่ากําไรเพือเสียภาษีในอนาคตจะ

มีจํานวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าว  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถกู

ทบทวน ณ ทกุวนัสินรอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรับลดลงเทา่ทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด  เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย์  เงินฝาก

ธนาคารทีมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน  เดือน และเงินลงทนุระยะสนัทีมีสภาพคลอ่งสงูโดยไม่รวมเงินฝากธนาคาร

ติดภาระหลกัประกนั 

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอนืแสดงในราคาตามใบแจ้งหนหีกัคา่เผือหนีสงสยัจะสญู 

บริษัทบนัทกึคา่เผือหนีสงสยัจะสญูสําหรับผลขาดทนุโดยประมาณทอีาจเกิดขนึจากการเก็บเงินลกูหนไีมไ่ด้ 

การประมาณค่าเผือหนสีงสยัจะสญูของลกูหนี ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุที

คาดวา่จะเกิดขนึจากลกูหนีแตล่ะราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต วิเคราะห์อายขุองหนีทีคงค้าง
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และภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยู่ในขณะนนั เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานทีแตกตา่งกนั

อาจมีผลตอ่จํานวนคา่เผือหนีสงสยัจะสญู ดงันนั การปรับปรุงคา่เผือหนีสงสยัจะสญูอาจมีขนึได้ในอนาคต 

สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิทจีะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทนุแสดงตามวิธีดงัตอ่ไปนี 

งานระหว่างทาํและสนิค้าสาํเร็จรูป - วีธีถวัเฉลยี

วตัถดุิบและอะไหล่ - วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน 
 

ต้นทุนของสินค้า ประกอบด้วย ต้นทุนทีซือ ต้นทุนในการดดัแปลงหรือต้นทุนอืนเพือให้สินค้าอยู่ในสถานทีและ

สภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตทีผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันสว่นของค่า

โสหุ้ยการผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคํานงึถึงระดบักําลงัการผลิตตามปกต ิ

มลูคา่สทุธิทีจะได้รับเป็นการประมาณราคาทจีะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกัด้วยค่าใช้จ่ายทจีําเป็นในการขาย 

บริษัทบนัทกึคา่เผือมลูค่าสินค้าลดลงสําหรับสินค้าทเีสอืมคณุภาพ เสียหาย ล้าสมยัและค้างนาน 

ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ทีเป็นกรรมสทิธิของกิจการ 

ทีดิน แสดงในราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทนุหกัด้วยค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทนุจากการ

ด้อยคา่สะสม 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงทีเกียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ทีกิจการ

ก่อสร้างเอง ซึงรวมต้นทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์

เพือให้สินทรัพย์นนัอยู่ในสถานทีและสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรือถอน การขน

ย้าย การบรูณะสถานทตีงัของสินทรัพย์ และต้นทนุการกู้ยืม สําหรับเครืองมือทคีวบคุมโดยลิขสิทธิซอฟต์แวร์ซึงไม่

สามารถทํางานได้โดยปราศจากลขิสทิธิซอฟต์แวร์นนัให้ถือวา่ลิขสิทธิซอฟต์แวร์ดงักลา่วเป็นสว่นหนงึของอปุกรณ์  

สว่นประกอบของรายการทีดิน อาคารและอปุกรณ์แตล่ะรายการทีมีรูปแบบและอายกุารให้ประโยชน์ทีต่างกนั ต้อง

บนัทกึแตล่ะสว่นประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

ผลกําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ คือ ผลต่างระหวา่งสงิตอบแทนสทุธิทีได้รับจากการ

จําหนา่ยกบัมลูคา่ตามบญัชีของทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ โดยรับรู้สทุธิเป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทนุ  

สินทรัพย์ทีเช่า 

การเช่าซงึบริษัทได้รับความเสยีงและผลตอบแทนสว่นใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ทเีช่านนั ๆ จดัประเภทเป็น

สญัญาเช่าการเงิน ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีได้มาโดยทําสญัญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่า

ยตุิธรรมหรือมลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงินขนัตําทีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า แล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่าหักด้วยค่า

เสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าเช่าทีชําระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และสว่นทีจะหกัจากหนีสินตามสญัญาเช่า เพอืทําให้อตัราดอกเบียเมือเทียบกบัยอดหนีทคีงเหลืออยูใ่นแต่ละงวด

มีอตัราคงที ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทกึโดยตรงในกําไรหรือขาดทนุ 
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การจดัประเภทไปยงัอสงัหาริมทรัพย์เพอืการลงทนุ 

เมือมีการเปลียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ ทีมีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพย์นนัจะถกูจดัประเภทใหมเ่ป็นอสงัหาริมทรัพย์เพอืการลงทนุด้วยมลูค่าตามบญัชี 

ต้นทนุทีเกิดขนึในภายหลงั 

ต้นทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการทีดิน อาคารและ

อปุกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนนั และ

สามารถวดัมูลค่าต้นทุนของรายการนนัได้อย่างน่าเชือถือ ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชีด้วย

มลูค่าตามบญัชี ต้นทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบํารุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขนึเป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือ

ขาดทนุเมอืเกิดขนึ 

คา่เสอืมราคา 

ค่าเสือมราคาคํานวณจากจํานวนทีคิดค่าเสือมราคาของรายการทีดิน อาคารและอปุกรณ์ ซงึประกอบด้วย ราคา

ทนุของสินทรัพย์หรือมลูค่าอนืทใีช้แทนราคาทนุหกัด้วยมลูคา่คงเหลือของสนิทรัพย์  

ค่าเสือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสว่นประกอบของสินทรัพย์แตล่ะรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้

ดงันี 

 

 
 

คา่เสือมราคาของสินทรัพย์ทีเช่าตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบญัชี วิธีการคิดค่าเสือม

ราคาของสนิทรัพย์ทเีช่าจะเป็นวิธีการเดียวกนักบัการคิดคา่เสอืมราคาของสนิทรัพย์ทีเป็นกรรมสทิธิของบริษัท 

บริษัทไมค่ิดคา่เสอืมราคาสําหรับทีดินและสินทรัพย์ทีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมลูคา่คงเหลือ ได้รับการทบทวนทกุสนิรอบปีบญัชี 

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ทีบริษัทซือมาและมีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัด

จําหนา่ยสะสมและผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม  

ปี

อาคารและสิงปลูกสรา้ง 5 - 30

เครืองจักรและอุปกรณ์โรงงาน 5 - 20

เครืองตกแตง่และเครืองใชส้าํนักงาน 5

ยานพาหนะ 5

ระบบสาธารณปูโภค 5 - 25
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รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็น

สินทรัพย์ทีสามารถระบไุด้ทีเกียวข้องนนั รายจ่ายอืนรวมถึงคา่ความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ทีเกิดขนึภายในรับรู้ใน

กําไรหรือขาดทนุเมอืเกิดขนึ 

คา่ตดัจําหนา่ย 

ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอืนทีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของ

สินทรัพย์ 

คา่ตดัจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงซงึโดยสว่นใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีคาดวา่จะได้รับประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นนัตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตวัตน โดยเริม

ตดัจําหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนเมอืสินทรัพย์นนัพร้อมทีจะให้ประโยชน์ 

ระยะเวลาทีคาดวา่จะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงัน ี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 – 10   ปี 

บริษัทไมไ่ด้คิดคา่ตดัจําหนา่ยสําหรับสินทรัพย์ทีอยูร่ะหวา่งการพฒันา 

วิธีการตดัจําหน่าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทุกสินรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

การด้อยค่า 

มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ของบริษัทได้รับการทบทวนทกุสนิรอบระยะเวลารายงานวา่มีข้อบง่ชีเรืองการด้อยค่า

หรือไม่ ในกรณีทีมีข้อบ่งชีจะทําการประมาณมลูค่าสินทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน สําหรับมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับ

คืนของคา่ความนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนทมีีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแนน่อน หรือยงัไมพ่ร้อมให้ประโยชน์

จะถกูประมาณทกุปีในช่วงเวลาเดียวกนั 

ผลขาดทนุจากการด้อยค่ารับรู้เมือมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดสงูกว่ามูล

ค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมือมีการกลบัรายการการ

ประเมินมลูค่าของสินทรัพย์เพิมขึนของสินทรัพย์ชินเดียวกนักบัทีเคยรับรู้ในสว่นของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าใน

เวลาตอ่มา ในกรณีนรัีบรู้ในสว่นของผู้ถือหุ้น 

การคํานวณมลูค่าทีคาดวา่จะได้รับคืน 

มลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของ

สินทรัพย์ประมาณจากกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคํานงึถึง

ภาษีเงินได้เพอืให้สะท้อนมลูคา่ทีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจบุนัซงึแปรไปตามเวลาและความเสยีงทมีีตอ่สินทรัพย์ 
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การกลบัรายการด้อยคา่ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถกูกลบัรายการเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนเพิมขนึใน

ภายหลงั และการเพมิขนึนนัสมัพนัธ์โดยตรงกบัผลขาดทนุจากการด้อยคา่ทเีคยรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอืน ๆ ทีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถกูประเมินทกุรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อ

บ่งชีเรืองการด้อยค่าหรือไม่ ซึงหากมีการเปลยีนแปลงประมาณการทีใช้ในการคํานวณมลูค่าทีคาดวา่จะได้รับคืน 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถกูกลบัรายการเพียงเท่าทีมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามลูค่าตามบญัชี

ภายหลงัหกัด้วยค่าเสือมราคาสะสมหรือค่าตดัจําหน่ายสะสม เสมือนหนึงไม่เคยมีการบนัทึกผลขาดทุนจากการ

ด้อยคา่มาก่อน 

สัญญาเช่าการเงนิ 

บริษัทบนัทึกสญัญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนีสินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจํานวนเทา่กบัมลูค่ายตุิธรรม

ของสินทรัพย์ทีเช่า ณ วนัเริมต้นของสญัญาเช่า หรือมูลค่าปัจจบุนัของจํานวนเงินขนัตําทีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า

แล้วแตจํ่านวนใดจะตํากวา่ ค่าเช่าทีจ่ายชําระจะปันสว่นเป็นสว่นของคา่ใช้จ่ายทางการเงินและสว่นทีไปลดเงินต้น 

คา่ใช้จ่ายทางการเงินจะปันสว่นไปสูง่วดต่าง ๆ ตลอดอายุสญัญาเช่า เพือให้อตัราดอกเบียเมือเทียบกบัยอดหนีที

คงเหลืออยู่ในแตล่ะงวดมีอตัราคงที 

เงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินทีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัที

เกิดรายการ  

สินทรัพย์และหนีสินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน แปลงคา่เป็นสกลุเงิน

ทใีช้ในการดําเนินงาน โดยใช้อตัราแลกเปลยีน ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน  

กําไรหรือขาดทนุจากการแปลงคา่ดงักลา่วได้รวมอยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ประมาณการหนีสิน 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่เมอืบริษัทมีภาระหนสีินเกิดขนึจากข้อพพิาททางกฎหมาย

หรือภาระผูกพันซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

จะต้องถกูจ่ายไปเพือชําระภาระหนีสินดงักล่าว โดยจํานวนภาระหนีสินดงักลา่วสามารถประมาณจํานวนเงินได้

อย่างน่าเชือถือ ถ้าผลกระทบดงักลา่วเป็นนยัสําคญั ประมาณการกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็น

มลูค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพือให้สะท้อนมลูค่าทีอาจประเมินได้ใน

ตลาดปัจจบุนัซงึแปรไปตามเวลาและความเสยีงทมีีต่อหนีสิน 
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

โครงการให้สิทธิซือหุ้นแก่พนกังานของบริษัทอนุญาตให้กรรมการและพนักงานมีสิทธิซือหุ้นของบริษัทภายใต้

เงือนไขทีกําหนด จํานวนเงินทีได้รับจากการใช้สทิธิสทุธิจากคา่ใช้จ่ายเกียวกบัการใช้สิทธิจะถกูรับรู้ในทนุเรือนหุ้น

และสว่นเกินมลูค่าหุ้นเมือมีการใช้สทิธิซือหุ้นแล้ว 

มลูค่ายตุิธรรมของสทิธิซือหุ้น ณ วนัทีให้สิทธิแก่พนกังานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนกังานพร้อม ๆ ไปกบัการเพิมขนึใน

สว่นของผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาทีพนกังานสามารถเข้าใช้สิทธิได้อยา่งไมม่เีงือนไข จํานวนทีรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายจะ

ถกูปรับปรุงเพือให้สะท้อนถึงจํานวนสิทธิซือหุ้นทีแท้จริงซึงเงือนไขการให้บริการทีเกียวข้องและเงือนไขการได้รับ

สิทธิทีไมใ่ช่เงือนไขเรืองตลาดทนุ 

เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลบนัทึกในรอบระยะเวลาบญัชีซงึทีประชมุผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการ

ของบริษัทได้อนมุตัิการจา่ยเงินปันผล 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.  มาตรา  ในกรณีทีบริษัทเสนอขายหุ้นสงู

กวา่มลูค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนําคา่หุ้นสว่นเกินนีตงัเป็นทนุสํารอง (“สว่นเกินมลูค่าหุ้น”) สว่นเกินมลูค่า

หุ้นนีจะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 

 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขนัพนืฐาน 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้ นขันพืนฐานสําหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม  และ  คํานวณโดยการหารกําไร

(ขาดทนุ)สาํหรับปีด้วยจํานวนของหุ้นสามญัทีออกจําหนา่ยแล้วถวัเฉลยีถ่วงนําหนกัในระหวา่งปี แสดงได้ดงัน ี

2560 2559

กําไร(ขาดทนุ)สาํหรับปี (บาท)                6,288,387            (23,614,506)

หุ้นสามัญตามวิธีถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก (หุ้น)

หุ้นสามญั ณ วนัต้นปี            298,989,004            297,807,944

ผลกระทบจากการออกหุ้นสามญั                    67,930                   162,226

หุ้นสามญัตามวิธีถวัเฉลยีถ่วงนาํหนกั            299,056,934            297,970,170

กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท)                        0.02                       (0.08)

 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

กําไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีสนิสดุวนัท ี  ธนัวาคม  คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปีกบัสว่นของผู้ ถือหุ้น

สามญัด้วยผลรวมของจํานวนหุ้นสามญัทีออกจําหน่ายแล้วถัวเฉลียถ่วงนําหนกัในระหว่างปีบวกด้วยจํานวนหุ้น
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สามญัถวัเฉลยีถ่วงนาํหนกัทีบริษัทอาจต้องออกเพอืแปลงสภาพหุ้นสามญัเทียบเทา่ปรับลดทงัสนิให้เป็นหุ้นสามญั

โดยมิได้รับสงิตอบแทนใด ๆ ทงัสนิ และสมมติว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับ

ลดเป็นหุ้นสามญัเมอืราคาตามสิทธิตํากว่ามลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นสามญั แสดงได้ดงัน ี

กาํไรสาํหรับปี (บาท) 6,288,387              

หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด (หุ้น)

หุ้นสามญัถวัเฉลยีถ่วงนาํหนกั 299,056,934          

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด 26,021                   

หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด 299,082,955          

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.02                       

 
 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอนหนีสินให้ผู้อืนโดย

รายการดงักลา่วเป็นรายการทเีกิดขนึในสภาพปกติระหวา่งผู้ซอืและผู้ขาย (ผู้ ร่วมตลาด) ณ วนัทีวดัมลูค่า บริษัทใช้

ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องกําหนดให้ต้องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินซึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพ

คลอ่งสําหรับสนิทรัพย์หรือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกันหรือไมส่ามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทมีีสภาพคลอ่ง

ได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ

พยายามใช้ข้อมลูทีสามารถสงัเกตได้ทีเกียวข้องกบัสินทรัพย์หรือหนีสินทีจะวดัมลูคา่ยตุธิรรมนนัให้มากทสีดุ  

ลําดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินในงบการเงินแบ่ง

ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของข้อมลูทีนํามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุิธรรม ดงัน ี

ระดบั 1  ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือขายของสินทรัพย์หรือหนสีินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคลอ่ง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอนืทสีามารถสงัเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีสิน ไมว่่าจะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 

ระดบั 3 ใช้ข้อมลูทีไมส่ามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเกียวกบักระแสเงินสดในอนาคตทีบริษัทประมาณขนึ  

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่า

ยตุิธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนีสินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมลูค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึน

ประจํา 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีและรายการค้าส่วนหนึงกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน ซึงบุคคลหรือกิจการเหล่านี

เกียวข้องกนัโดยการถือหุ้นและ/หรือมีผู้บริหารร่วมกนัหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวทใีกล้ชิด รายการระหวา่งกนักบั

บคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนัทีมสีาระสําคญัทรีวมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาด

ทวัไป หรือในราคาทีตกลงกนัตามสญัญาหากไมม่รีาคาตลาดรองรับ 
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รายการบญัชีและรายการค้าทมีสีาระสําคญักบับคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั สําหรับปีสนิสดุวนัท ี  ธันวาคม  

และ  มีดงันี  

 

2560 2559

รายได้จากการขาย

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั 1,095,728       1,215,584       

บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั 90,000            -                  

บริษัท ปินทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั (มหาชน) 210,000          -                  

ซอืสินค้าและบริการ

บริษัท ริก้า เจทีดบับลวิ ฮีททรีทเม้นท์ จํากดั 763,013          701,512          

บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั 72,680            -                  

บริษัท ฟอร์เอเวอร์ ออฟอิวเลนซ์ จํากดั 1,214,654       1,441,162       

ค่าเช่าและบริการ

บริษัท อาํพน จํากดั 1,107,807       1,040,040       

บริษัท ฟอร์เอเวอร์ ออฟอิวเลนซ์ จํากดั 1,440,000       1,440,000       

ค่าทีปรึกษา

กรรมการ -                  582,000          

ดอกเบียจ่าย

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั 438,904          -                  

บริษัท เจทีดบับลวิ แอ็ซเซท จํากดั 461,096          900,000          

นายนิพนัธ์ ตงัวิรุฬห์ธรรม 62,329            -                  

ซอืส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์

บริษัท ปินทองสตีล จํากดั 99,203            487,934          

บาท
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ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีสินทีมีสาระสําคญักับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วนัที  31 ธันวาคม 

2560 และ 2559 มีดงัน ี  

2559

ลูกหนีการค้า

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั 139,473            154,665          

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

บริษัท ริก้า เจทีดบับลวิ ฮีททรีทเม้นท์ จํากดั 79,476              120,043          

บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั 8,453                -                  

บริษัท ปินทองสตีล จํากดั 28,995              -                  

บริษัท ฟอร์เอเวอร์ ออฟอิวเลนซ์ จํากดั 87,808              75,201            

เงนิกู้ยืมระยะสัน

บริษัท เจทีดบับลวิ แอ็ซเซท จํากดั 7,500,000         15,000,000      

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั 7,500,000         -                  

บาท

2560

 

เงนิกู้ยมืระยะสนัจากบุคคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกัน 

การเพิมขนึและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสนัจากบคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนัสาํหรับปีสนิสดุวนัที  ธันวาคม 

 และ  มีดงันี 

2560 2559

ยอดยกมา 15,000,000           15,000,000          

เพมิขนึ 12,500,000           -                      

ลดลง (12,500,000)          -                      

คงเหลอื 15,000,000           15,000,000          

บาท

 

บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสนัจาก 

- กิจการทีเกียวข้องกัน โดยการออกตวัสญัญาใช้เงินอายุ  ปี คิดดอกเบียอ้างอิงอตัราดอกเบียเงินกู้ยืมจาก

ธนาคารพาณิชย์ และไมมี่หลกัประกนั 

- กรรมการบริษัท โดยมีการทําสญัญาเงินกู้ยืม กําหนดระยะเวลา  เดือน คิดดอกเบียอ้างอิงอตัราดอกเบียเงิน

กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ และไมม่ีหลกัประกนั 

- ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคัญ 
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- คา่ตอบแทนผู้บริหารสาํคญั สาํหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย 

2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสนั 14,410,902           13,858,402          

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 48,106                  393,776               

รวม 14,459,008           14,252,178          

บาท

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ตามมาตรา  ของพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจํากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวข้องทีจ่ายให้กบักรรมการซงึดํารงตําแหนง่เป็นผู้บริหาร

ของบริษัท 

ค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปีสินสดุวนัที  ธันวาคม  จํานวนเงิน .  ล้านบาท (ปี  : .  ล้าน

บาท)  

ลักษณะความสัมพันธ์ 

ชือบริษัท/บคุคล ประเทศ/สญัชาติ ความสมัพนัธ์

บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จํากดั ไทย บริษัททีเกียวข้องกนั ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั

บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั ไทย บริษัททีเกียวข้องกนั ผู้ถือหุ้นร่วมกนั

บริษัท อําพน จํากดั ไทย บริษัททีเกียวข้องกนั ผู้ถือหุ้นร่วมกนั

บริษัท ริก้า เจทีดบับลวิ ฮีททรีทเม้นท์ จํากดั ไทย บริษัททีเกียวข้องกนั ผู้ถือหุ้นร่วมกนั

บริษัท เจทีดบับลวิ แอ็ซเซท จํากดั ไทย บริษัททีเกียวข้องกนั ผู้ถือหุ้นร่วมกนั

บริษัท ปินทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั (มหาชน) ไทย บริษัททีเกียวข้องกนั ผู้ถือหุ้นร่วมกนั

บริษัท ปินทองสตีล จํากดั ไทย บริษัททีเกียวข้องกนั ผู้ถือหุ้นร่วมกนั

บริษัท ฟอร์เอเวอร์ ออพอิวเลนซ์ จํากดั ไทย บริษัททีเกียวข้องกนั ผู้บริหารระดบักลาง

นายนิพนัธ์ ตงัพิรุฬห์ธรรม ไทย บคุคลทีเกยีวข้องกนั ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท

ลกัษณะความสมัพนัธ์

 

หลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

นโยบายการกําหนดราคา

มลูค่าการซือขายสนิค้า บริการและทรัพย์สนิ ราคาตลาดเทียบเคียงกบัราคาซือขายกบับคุคลภายนอก

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ราคาทีตกลงกนัตามสญัญา

ดอกเบยีจ่าย อ้างอิงอตัราดอกเบียธนาคารพาณิชย์
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5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที  ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย 

2560 2559

เงินสด              156,457              133,423

เงินฝากธนาคาร          15,472,400          21,551,052

รวม          15,628,857          21,684,475

บาท

 
 

6. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอนื ณ วนัท ี  ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย 

 

2560 2559

ลกูหนกีารค้า 62,769,812        52,645,897        

หกั ค่าเผือหนสีงสยัจะสญู (475,000)            -                    

ลกูหนกีารค้า - สทุธิ 62,294,812        52,645,897        

ลกูหนอืีน 1,872,654          1,400,938          

หกั ค่าเผือหนสีงสยัจะสญู (330,265)            (455,219)            

ลกูหนอืีน - สทุธิ 1,542,389          945,719             

ลกูหนกีารค้าและลกูหนีอืน - สทุธิ 63,837,201        53,591,616        

บาท
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ณ วนัที  ธันวาคม  และ  บริษัทมียอดลกูหนีการค้า โดยแยกตามจํานวนเดือนทีค้างชําระได้ดงันี 

 

 

2560 2559

ยงัไม่ถงึกาํหนดชําระ 52,899,121        44,076,570        

เกินกําหนดชําระ

น้อยกว่า 3 เดือน 8,629,786          8,559,685          

มากกว่า 3 เดือนขนึไป 1,240,905          9,642                 

รวม 62,769,812        52,645,897        

บาท

 

 

สําหรับปีสนิสดุวนัที  ธันวาคม  และ  ค่าเผือหนีสงสยัจะสญูมีรายการเคลอืนไหวดงัน ี

 

 

บาท

2560 2559

ยอดยกมา 455,219             455,219             

บวก หนสีงสยัจะสญู 475,000             -                    

หกั กลบัรายการหนีสงสยัจะสญู (124,954)            -                    

ยอดคงเหลอื 805,265             455,219             
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7. สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลอื ณ วนัที  ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย 

2560 2559

สนิค้าสาํเร็จรูป 17,247,458        14,974,437        

งานระหว่างทํา 24,110,758        17,222,568        

วตัถดุิบ 1,986,069          1,276,255          

อะไหล่ 4,502,440          4,050,828          

สนิค้าระหว่างทาง 2,591,440          2,828,636          

รวม 50,438,165        40,352,724        

หัก ค่าเผือมลูค่าสนิค้าลดลง (817,875)            (1,154,821)         

สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ 49,620,290        39,197,903        

บาท

 
 

สําหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คา่เผือมลูค่าสินค้าลดลงมีรายการเคลอืนไหว ดงัน ี 

2560 2559

ยอดยกมา 1,154,821          1,015,543          

บวก ขาดทนุจากการลดมลูค่าสนิค้า(กลบัรายการ) (336,946)            139,278             

ยอดคงเหลอื 817,875             1,154,821          

บาท

 
 

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 

สินทรัพย์หมนุเวียนอนื ณ วนัท ี  ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย 

 

 

    

 

2560 2559

เงินจ่ายลว่งหน้าค่าสนิค้า 5,705,200          6,267,800          

ภาษีมลูค่าเพิมรอใบกํากบัภาษีและรอเครดิต 1,894,155          973,625             

ค่าใช้จ่ายลว่งหน้า 559,490             224,113             

รวม 8,158,845          7,465,538          

บาท
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9. เงนิฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั ณ วนัที  ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย 

 

2560 2559

ธนาคารพาณิชย์ ฝากประจํา หนงัสอืคําประกนั 29.2 1,332,000        2,230,000      

การใช้ไฟฟ้า

ธนาคารพาณิชย์ ฝากประจํา เงินกู้ยืม 13 3,750,000        3,750,000      

รวม 5,082,000        5,980,000      

บาท

สถาบนัการเงิน

เงินฝากสถาบนั

การเงิน ภาระหลกัประกนั หมายเหตุ
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10. ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปลียนแปลงของทีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี 

ทีดิน อาคาร เครืองจกัรและ เครืองตกแต่งและ ยานพาหนะ สนิทรัพย์ระหวา่ง รวม

อุปกรณ์โรงงาน เครืองใช้สํานกังาน ก่อสร้าง

ราคาทุน

ณ วนัท ี1 มกราคม 2559 27,902,269              86,194,957              292,180,986            13,432,620             2,134,710              1,533,100              423,378,642            

ซือ/โอนเข้า -                          2,243,095                12,399,843              924,104                  -                         2,183,893              17,750,935              

จําหนา่ย/โอนออก -                          -                          (670,215)                 (245,015)                 -                         (2,966,993)            (3,882,223)              

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 27,902,269              88,438,052              303,910,614            14,111,709             2,134,710              750,000                 437,247,354            

ซือ/โอนเข้า -                          14,913,625              35,137,003              968,306                  683,591                 28,756,469            80,458,994              

จําหนา่ย/โอนออก -                          (3,900)                     (18,022,179)            (872,108)                 (1,213,894)             (28,786,277)          (48,898,358)            

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 27,902,269              103,347,777            321,025,438            14,207,907             1,604,407              720,192                 468,807,990            

ค่าเสือมราคาสะสม

ณ วนัท ี1 มกราคม 2559 -                          35,101,983              184,736,134            10,426,752             1,441,755              -                        231,706,624            

ค่าเสอืมราคา -                          3,714,677                21,625,890              1,570,085               104,010                 -                        27,014,662              

จําหนา่ย/โอนออก -                          -                          (110,732)                 (244,310)                 -                         -                        (355,042)                 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 -                          38,816,660              206,251,292            11,752,527             1,545,765              -                        258,366,244            

ค่าเสอืมราคา -                          3,722,202                19,497,001              1,132,752               129,660                 -                        24,481,615              

จําหนา่ย/โอนออก -                          (3,899)                     (16,772,934)            (869,757)                 (1,013,892)             -                        (18,660,482)            

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 -                          42,534,963              208,975,359            12,015,522             661,533                 -                        264,187,377            

บาท
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ทีดิน อาคาร เครืองจกัรและ เครืองตกแต่งและ ยานพาหนะ สนิทรัพย์ระหวา่ง รวม

อุปกรณ์โรงงาน เครืองใช้สํานกังาน ก่อสร้าง

ค่าเผือการด้อยค่า

ณ วนัที 1 มกราคม 2559 -                          -                          4,120,285                -                          -                         -                        4,120,285                

ขาดทนุจากการด้อยค่า -                          -                          3,866,624                -                          -                         -                        3,866,624                

จําหนา่ย / โอนออก -                          -                          -                          -                          -                         -                        -                          

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 -                          -                          7,986,909                -                          -                         -                        7,986,909                

ขาดทนุจากการด้อยค่า -                          -                          115,669                   -                          -                         -                        115,669                   

กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่า -                          -                          (3,116,305)              -                          -                         -                        (3,116,305)              

จําหนา่ย / โอนออก -                          -                          -                          -                          -                         -                        -                          

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 -                          -                          4,986,273                -                          -                         -                        4,986,273                

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใต้กรรมสทิธบิริษัท               27,902,269               49,621,392               52,491,377                2,256,227                   294,599                  750,000             133,315,864

ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน                              -                                -                 37,181,036                   102,955                   294,346                            -                 37,578,337

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 27,902,269              49,621,392              89,672,413              2,359,182               588,945                 750,000                 170,894,201            

ภายใต้กรรมสทิธบิริษัท               27,902,269               60,812,814               83,680,779                2,128,960                   753,931                  720,192             175,998,945

ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน -                          -                          23,383,027              63,425                    188,943                 -                                      23,635,395

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 27,902,269              60,812,814              107,063,806            2,192,385               942,874                 720,192                 199,634,340            

บาท
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2560 2559

ค่าเสอืมราคาสาํหรับปีสนิสดุวนัท ี31 ธันวาคม

แสดงไว้ใน

   ต้นทนุขาย 23,124,572         25,294,550         

   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,357,043           1,720,112           

รวม 24,481,615         27,014,662         

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 

มลูค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสอืมราคาสะสม ได้ตดั

ค่าเสอืมราคาทงัจํานวนแล้วแต่ยงัคงใช้งานอยู่ 88,971,666         72,847,019         

บาท

 
 

อตัราค่าเช่าต่อเดือน

ผู้ให้เช่า ระยะเวลา (ล้านบาท) หมายเหตุ

สญัญาเช่าพืนทีและอปุกรณ์ บคุคลภายนอก 3 ปี 0.02                    

สญัญาเช่ายานพาหนะ บคุคลภายนอก 1 - 4 ปี 0.38                    

สญัญาเช่าอปุกรณ์โรงงาน บคุคลภายนอก 1 - 4 ปี 0.10                    

 สามารถต่อสญัญา

ได้เมอืหมดอายุ

สญัญา

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560

 
 

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สยามอิมพีเรียล แอฟเพรสซลั จํากดั ซงึเป็นผู้ประเมินราคาอิสระให้ทําการประเมินราคา 

ตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย การประเมินราคามีหลกัเกณฑ์และ

วิธีการประเมิน คือ วิธีวิเคราะห์มลูคา่จากต้นทนุ (Cost Approach) 

- ทดีิน มลูคา่ตามบญัชี จํานวนเงิน 27.90 ล้านบาท ซงึมีราคาประเมินเท่ากับจํานวนเงิน 34.50 ล้านบาท และ

อาคาร มูลค่าตามบญัชี จํานวนเงิน 44.04 ล้านบาท ซึงมีราคาประเมินเท่ากับจํานวนเงิน 60.34 ล้านบาท 

ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน ลงวนัที 25 ธนัวาคม 2560 

- เครืองจกัร มลูคา่ตามบญัชี จํานวนเงิน 86.67 ล้านบาท ซงึมีราคาประเมินเทา่กบัจํานวนเงิน 114.53 ล้านบาท 

ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน ลงวนัที 19 ธนัวาคม 2560 

บริษัทได้วา่จ้างบริษัท สยามแอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จํากดั ซงึเป็นผู้ประเมินราคาอิสระให้ทําการประเมินราคา

เครืองจกัร มลูคา่ตามบญัชี จํานวนเงิน 79.92 ล้านบาท ซงึมีราคาประเมินเท่ากบัจํานวนเงิน 89.06 ล้านบาท การ

ประเมินราคามีหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมิน คือ วิธีวิเคราะห์มลูค่าจากต้นทนุ (Cost Approach) ตามมาตรฐาน

วิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน ลงวนัที 17 

มกราคม 2560 

บริษัทได้จดจํานองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างทีมีอยู่แล้วและทีจะมีขึนในภายหน้าและเครืองจักร เพือใช้เป็น

หลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน (ดหูมายเหต ุ13 และ 17) 



 

 
 142 

  11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน ณ วนัที  ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย 

โปรแกรม

โปรแกรม คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตงั รวม

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2559 4,790,100           399,000              5,189,100        

ซือ/โอนเข้า 64,500                116,000              180,500           

จําหน่าย/โอนออก -                     -                     -                   

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 4,854,600           515,000              5,369,600        

ซือ/โอนเข้า 1,805,060           225,000              2,030,060        

จําหน่าย/โอนออก -                     (416,000) (416,000)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 6,659,660           324,000              6,983,660        

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2559 3,081,731           -                     3,081,731        

ค่าตดัจําหน่าย 504,356              -                     504,356           

จําหน่าย/โอนออก -                     -                     -                   

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 3,586,087           -                     3,586,087        

ค่าตดัจําหน่าย 392,360              -                     392,360           

จําหน่าย/โอนออก -                     -                     -                   

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 3,978,447           -                     3,978,447        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 1,268,513           515,000              1,783,513        

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 2,681,213           324,000              3,005,213        

บาท

 
 

 

2560 2559

ค่าตดัจําหน่ายสาํหรับปีสนิสดุวนัท ี31 ธันวาคม

แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร 392,360                 504,356                 

บาท
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ณ วนัท ี31 ธันวาคม 

มลูค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม ได้ตดัจําหน่าย

ทงัจํานวนแล้วแต่ยงัคงใช้งานอยู่ 3,082,100              1,479,569             

 

12. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัที  ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย 

 

2560 2559

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 6,411,753            3,998,581            

หนีสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (6,411,753)           (3,998,581)           

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ -                       -                          

บาท
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รายการเคลอืนไหวของสนิทรัพย์และหนสีินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทเีกิดขนึในระหวา่งปี มีดงัน ี

 

กําไร ขาดทนุ กําไร กําไร

1 มกราคม 2559 (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนื 31 ธันวาคม 2559 (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนื 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

สนิค้าคงเหลอื 159,203             6,505                   -                    165,708             (52,213)                -                    113,495             

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 788,428             183,856               (42,530)              929,754             (456,029)              88,228               561,953             

ผลขาดทนุทางภาษียกไป 9,772,921          (6,869,802)           -                    2,903,119          2,833,186            -                    5,736,305          

รวม 10,720,552        (6,679,441)           (42,530)              3,998,581          2,324,944            88,228               6,411,753          

หนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

ทดีิน อาคารและอปุกรณ์ (5,297,009)         1,298,428            -                    (3,998,581)         (2,413,172)           -                    (6,411,753)         

รวม (5,297,009)         1,298,428            -                    (3,998,581)         (2,413,172)           -                    (6,411,753)         

บาท
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13. เงนิเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงนิ 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงิน ณ วันที  ธันวาคม  และ  

ประกอบด้วย 

2560 2559

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร           4,611,009           3,417,661

ตวัสญัญาใช้เงิน          16,000,000          16,000,000

ทรัสต์รีซีท 14,252,348        14,517,376        

รวม 34,863,357        33,935,037        

บาท

 

วงเงินสินเชือจากสถาบนัการเงิน ประกอบด้วย 

อ้างอิง

สถาบนั อตัราดอกเบยี

การเงิน ประเภทสินเชอื 2560 2559  (ร้อยละต่อปี) หลกัประกัน

ธนาคารพาณิชย์ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 15.00 10.00 MOR บริษัทได้จดจาํนองทดีินพร้อมสิงปลกูสร้าง

ตวัสญัญาใช้เงิน 16.00 16.00 MLR ทีมอียู่แล้วและทีจะมขึีนในภายหน้า 

(ดหูมายเหต ุ10) เพือใช้เป็นหลกัประกัน ตลอดจน

ผลประโยชน์จากการทําประกันอคัคีภยัสงิปลกูสร้าง

เพือเป็นหลกัประกันสินเชอืดงักล่าว

ธนาคารพาณิชย์ เลตเตอร์ ออฟ เครดิต 15.00 15.00 MLR, SIBOR จาํนําสิทธิในการรับเงินตามบญัชีเงินฝากและ/

/ทรัสต์รีซีท หรือ ตวัแลกเงินในสดัส่วนร้อยละ 25 สาํหรับ

/หนงัสือคาํประกัน วงเงินตวัสญัญาใช้เงิน (ดหูมายเหต ุ9) 

ล้านบาท

วงเงิน

 

14. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอนื ณ วนัท ี  ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย 

2560 2559

เจ้าหนกีารค้า           65,381,098           59,910,022

เจ้าหนอีนื

      ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย           11,931,736             8,251,588

      เจ้าหนีอนื             2,848,416             2,397,964

รวม 14,780,152         10,649,552         

รวมทงัหมด 80,161,250         70,559,574         

บาท

 



 

 
 

146 

15. หนีสินส่วนทถีึงกาํหนดชําระภายในหนึงปี 

หนสีินสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนงึปี ณ วนัท ี  ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย 

หมายเหตุ 2560 2559

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 17            3,310,099            1,364,745

หนีสนิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 18            5,840,994            6,145,820

รวม 9,151,093           7,510,565           

บาท

 
 

16. หนีสินหมุนเวียนอืน 

หนสีินหมนุเวียนอนื ณ วนัท ี  ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย 

 

2560 2559

เงินรับลว่งหน้า 10,547,500        9,273,000          

ภาษีเงินได้หกั ณ ทจ่ีายค้างจ่าย 963,005             1,261,405          

รายได้รับลว่งหน้า 416,195             416,195             

รวม 11,926,700        10,950,600        

บาท

17. เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที  ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย 

2560 2559

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 16,320,700       1,364,745           

หัก สว่นทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี (3,310,099)        (1,364,745)          

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13,010,601                               -   

บาท
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รายละเอยีดเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีรายละเอยีดดงันี 

ล้านบาท

วงเงิน ระยะเวลา อ้างอิงอตัราดอกเบีย

สถาบนัการเงิน 2560 2559 2560 2559 จ่ายชําระหนี (ร้อยละต่อปี) การชําระหนี

ธนาคารพาณิชย์ -      14.00  -      1.36    ก.ค. 2555 - มิ.ย. MLR เงินต้นพร้อมดอกเบยีรายเดือน เดือนละ 0.23 ล้านบาท

2560 เริมชําระเดือนที 7 นบัตงัแต่การเบกิเงินกู้ ยืมงวดแรก

ธนาคารพาณิชย์ 12.55  -      11.70  -      มิ.ย. 2560 - พ.ค. MLR เงินต้นพร้อมดอกเบยีรายเดือน เดือนละ 0.21 ล้านบาท

2565 เริมชําระงวดแรกเดือน ต.ค. 2560

ธนาคารพาณิชย์ 5.00    -      4.62    -      ส.ค. 2560 - ก.ค. MLR เงินต้นพร้อมดอกเบยีรายเดือน เดือนละ 0.10 ล้านบาท

2565 เริมชําระงวดแรกเดือน ก.ย. 2560

16.32  1.36    

มูลหนี

 

การเพมิขนึและลดลงของเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงินสําหรับปีสนิสดุวนัที  ธันวาคม  และ  มีดงันี 
 
 

 

2560 2558

ยอดยกมา             1,364,745              4,164,745

เพมิขนึ 17,199,000          -                       

ลดลง (2,243,045)           (2,800,000)            

ยอดคงเหลือ 16,320,700          1,364,745             

บาท

 

บริษัทได้จดจํานองทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างทีมีอยู่แล้วและทีจะมีขึนภายหน้าและเครืองจักร (ดูหมายเหตุ ) 

ตลอดจนผลประโยชน์จากการทําประกนัอคัคีภยัสงิปลกูสร้าง เพอืใช้เป็นหลกัประกนัสินเชือดงักลา่ว  

บริษัทจะต้องดํารงอตัราสว่นความสามารถในการชําระหนี 
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18. หนีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  

หนสีินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน ณ วนัที  ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย 

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบียรอตดับญัชี ค่าเช่าขนัตํา มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบียรอตดับญัชี ค่าเช่าขนัตํา

สญัญาเช่าการเงิน

1           5,514,600 1,028,803                      6,543,403           2,272,328 187,338               2,459,666          

2 - 5 14,853,659        1,606,762           16,460,421         1,833,502          48,985                 1,882,487          

20,368,259        2,635,565           23,003,824         4,105,830          236,323               4,342,153          

สญัญาขายและเช่ากลบัคืน

1              326,394 2,192                                328,586           3,873,492 192,549               4,066,041          

2 - 5 -                    -                     -                     326,394             2,192                   328,586             

326,394             2,192                  328,586              4,199,886          194,741               4,394,627          

รวม

1           5,840,994            1,030,995            6,871,989           6,145,820                 379,887           6,525,707

2 - 5         14,853,659            1,606,762          16,460,421           2,159,896                   51,177           2,211,073

20,694,653        2,637,757           23,332,410         8,305,716          431,064               8,736,780          

2560 2559

บาท

 

บริษัทได้ทําสญัญาเช่าการเงิน เพือซือเครืองจกัร ยานพาหนะ และอปุกรณ์สาํนกังาน  กําหนดการผ่อนชําระเป็น

รายเดือน เดือนละ .  ล้านบาท (ปี : .  ล้านบาท) หนีสินสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี จํานวน

เงิน .  ล้านบาท (ปี  : .  ล้านบาท) แสดงภายใต้หนีสินหมนุเวียน 

 

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

การเปลียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปีสินสดุวนัที  ธันวาคม  

และ  มีดงันี 

2560 2559

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท ี1 มกราคม 4,436,123        3,942,146       

สว่นทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุ :

    ต้นทนุบริการปัจจบุนั 446,592           507,685          

    ต้นทนุดอกเบยี 101,666           198,942          

สว่นทีรับรู้ในกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื :

ผล(กาํไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 441,141           (212,649)         

หนีสนิลดลงจากการเกษียณ (2,174,616)       -                  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท ี31 ธันวาคม 3,250,906        4,436,124       

บาท
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บริษัทกําหนดโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซงึให้สิทธิแก่

พนักงานทีเกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาทีกําหนด เช่น  ปีขึนไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าอตัรา

เงินเดือนเดือนสดุท้าย  วนั หรือ  เดือน 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัทีสําคญั ณ วนัที  ธันวาคม  และ  

(แสดงด้วยคา่เฉลยีถ่วงนําหนกั) มีดงันี 

พนกังานรายเดือน พนกังานรายวนั

 2560 2559 2560 2559

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 2.94 2.96 2.94 2.96

เงินเดือนในอนาคตทเีพิมขนึ (ร้อยละ) 4.00 4.00 2.50 2.50

อตัราการลาออก (ร้อยละ) 0 - 20 0 - 20 3 - 42 3 - 42

เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี

อตัรามรณะ ตารางมรณะ ตารางมรณะ ตารางมรณะ ตารางมรณะ

ปี 2560 ปี 2551 ปี 2560 ปี 2551

อตัราการทพุพลภาพ ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

ของอตัรามรณะ ของอตัรามรณะ ของอตัรามรณะ ของอตัรามรณะ

 

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจาก

งานของพนกังาน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดงัน ี

เพมิขนึ ลดลง 

อตัราคิดลด (เปลยีนแปลงร้อยละ 0.5) (226,920)         248,181          

อตัราการขนึเงินเดือน (เปลยีนแปลงร้อยละ 0.5) 236,274           (218,685)         

อตัราการลาออก (เปลยีนแปลงร้อยละ 10) (341,119)         393,236          

บาท

 
20. ทุนเรือนหุ้น 

ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เมือวนัที  เมษายน  ได้อนมุตัิให้นําสํารองตามกฎหมายและสว่นเกินมลูค่าหุ้น

สามญัล้างขาดทนุสะสม โดยพิจารณาจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  ธันวาคม  
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21. ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

เมือวันที  พฤษภาคม  บริษัทได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ (Employee Stock Option 

Plan: ESOP) จํานวน , ,  หน่วยให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท โดยรายละเอียดของใบสําคญั

แสดงสิทธิมีดงันี 

ประเภทของใบสําคญัแสดงสิทธิ   :  ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัทเพือจัดสรรให้แก่

กรรมการและ พนกังานของบริษัท 

ชนิด  :  ระบชืุอผู้ ถือและไม่สามารถโอนเปลยีนมือได้ 

อายใุบสําคญัแสดงสิทธิ  :  5 ปี นบัตงัแตว่นัทอีอกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

จํานวนทีออกและเสนอขาย  :  , ,  หนว่ย 

ราคาเสนอขายต่อหนว่ย  :  หนว่ยละ 0 บาท 

อตัราการใช้สทิธิ  :  อตัราสว่นการใช้สิทธิเดิม :  (  ใบสําคญัแสดงสิทธิซอืหุ้นสามญั

ได้      หุ้น) เป็นอตัราสว่นการใช้สิทธิใหม่ : .  (  ใบสําคญั

แสดงสิทธิซอืหุ้นสามญัได้ .  หุ้น) (เว้นแตจ่ะมีการปรับสิทธิตาม

หลกัเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนด) 

ราคาการใช้สิทธิ  : 0.50 บาท ต่อหุ้ น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลกัเกณฑ์และ

เงือนไขทีกําหนด) 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ  : ครังที  3 วนัหลงัจากวนัทีบริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ .  

ปี ใช้สิทธิได้ร้อยละ  ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทีได้รับการ

จดัสรร 

ครังที    วนัหลงัจากวนัทีบริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ  ปี 

ใช้สิทธิได้ร้อยละ  ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้รับการ

จดัสรร 

 ครังที    วนัหลงัจากวนัทีบริษัทออกใบสําคญัแสดงสทิธิครบ .  

ปี ใช้สิทธิได้ร้อยละ  ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทีได้รับการ

จดัสรร 

 ครังที    วนัหลงัจากวนัทีบริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ  ปี 

ใช้สิทธิได้ร้อยละ  ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้รับการ

จดัสรร 

ครังที    วนัหลงัจากวนัทีบริษัทออกใบสาํคญัแสดงสิทธิครบ .  

ปี ใช้สิทธิได้ร้อยละ  ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทีได้รับการ

จดัสรร 
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ครังที    วนัหลงัจากวนัทีบริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ  ปี 

ใช้สิทธิได้ร้อยละ  ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้รับการ

จดัสรร 

ครังที    วนัหลงัจากวนัทีบริษัทออกใบสาํคญัแสดงสิทธิครบ .  

ปี ใช้สิทธิได้ทังหมดของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้รับการ

จดัสรร 

ครังที    วนัหลงัจากวนัทีบริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ   ปี 

ใช้สิทธิได้ทงัหมดของจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิทไีด้รับการจดัสรร 

ครังที    วนัหลงัจากวนัทีบริษัทออกใบสาํคญัแสดงสิทธิครบ .  

ปี ใช้สิทธิได้ทังหมดของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้รับการ

จดัสรร 

ครังที    วนัก่อนวนัทบีริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิครบ  ปี ใช้

สิทธิทงัหมดของจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิทไีด้รับจากการจดัสรร 

ระยะเวลาการใช้สิทธิครังสดุท้าย                 :  วนัท ี  -  พฤษภาคม 2561  

ณ วนัที  ธันวาคม  ใบสําคญัแสดงสิทธิได้ถกูใช้สิทธิทงัจํานวนแล้ว  

 

รายการเคลือนไหวในระหว่างปี  และ  ของใบสาํคญัแสดงสิทธิและมลูคา่ยตุิธรรมของใบสาํคญัแสดง

สิทธิ มีดงันี 

จํานวนใบสาํคญั บาท จํานวนใบสาํคญั บาท

แสดงสทิธิ มลูค่ายติุธรรม แสดงสทิธิ มลูค่ายติุธรรม

ณ วนัที 1 มกราคม 110,402             108,967           1,331,912          2,023,174        

ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ -                        -                      -                        -                      

ใช้ใบสําคญัแสดงสทิธิ (105,959)            (104,582)          (1,181,060)         (1,794,030)       

ยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิ (4,443)               (4,385)              (40,450)              (61,444)            

ณ วนัที 31 ธันวาคม -                        -                      110,402             167,700           

2560 2559

 

บริษัทได้ออกหุ้นสามญัเพิมทนุจากการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังาน 

(ดหูมายเหต ุ21) โดยมีรายละเอียด ดงันี 
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วนัท ี* เดิม ใหม่

15 พฤษภาคม 2560 105,959                   149.49               149.55               

ล้านบาท
จํานวนหุ้นสามญั   

เพมิทนุ(หุ้น)
ทนุชําระแล้ว

 
* วนัทีจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์

 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

คา่ใช้จ่ายตามลกัษณะทสีําคญัสาํหรับปีสนิสดุวนัที  ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย 

2560 2559

การเปลยีนแปลงในสนิค้าสาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ (9,161,211)          9,062,211           

วตัถดุิบและวสัดสุนิเปลอืงใช้ไป 150,921,403        131,225,881        

ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัพนกังาน 109,297,111        104,625,757        

ค่าจ้างผลติ 114,885,747        104,047,569        

ค่าเสอืมราคาและตดัจําหน่าย 24,873,975         27,519,018         

ค่าสาธารณปูโภค 15,203,990         14,912,877         

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 5,421,479           5,627,180           

ค่าเช่าและค่าบริการพืนที 5,779,208           5,474,660           

ขาดทนุจากการขายและตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ 107,473              4,465,217           

ขาดทนุจากการด้อยค่าทรัพย์สนิ (กลบัรายการ) (2,750,636)          3,866,624           

ค่าทปีรึกษา 3,705,754           4,128,370           

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3,379,235           3,109,700           

บาท

 

 

23. ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทนุทางการเงินสําหรับปีสนิสดุวนัที  ธันวาคม  และ  ประกอบด้วย 

2560 2559

ดอกเบียจ่าย 4,154,271           4,010,966          

บาท
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24. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลของบริษัทสําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณขึนในอตัราทีกําหนด

โดยกรมสรรพากรจากกําไรทางบญัชีหลงัปรับปรุงเงอืนไขบางประการตามทีระบใุนประมวลรัษฎากร บริษัทบนัทกึ

ภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นคา่ใช้จ่ายทงัจํานวนในแตล่ะปีบญัชีและบนัทกึภาระสว่นทีค้างจ่ายเป็นหนีสินในงบแสดง

ฐานะการเงิน 
 

การลดภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
 

พระราชบญัญตัิแก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท ี42) พ.ศ. 2559 ลงวนัที 3 มีนาคม 2559 ให้ลดอตัราภาษี

เงินได้นิติบคุคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือ

หลงัวนัที 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีผลบงัคบัใช้ตงัแตว่นัท ี5 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป  

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีรับรู้ในกําไร(ขาดทนุ)สําหรับปีสนิสดุวนัที  ธันวาคม  และ  มีดงันี 

2560 2559

ภาษีเงนิได้ปัจจบัุน

สาํหรับปีปัจจบุนั -                  -                  

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปลยีนแปลงผลแตกต่างชวัคราว (88,228)           (5,381,013)      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (88,228)           (5,381,013)      

บาท

 

ภาษีเงินได้ทรัีบรู้ในกําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอนืสําหรับปีสนิสดุวนัที  ธันวาคม  และ  มีดงันี 

2560 2559

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 88,228            (42,530)         

บาท
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การกระทบยอดเพอืหาอตัราภาษีทีแท้จริง 

อตัราภาษี อตัราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 6,376,615           (18,233,493)        

จํานวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (1,275,323)          20 3,646,699           

รายจ่ายทไีม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี

374,056              (2,822,415)          

ค่าใช้จ่ายทีมีสทิธิหกัได้เพมิขนึ 2,396,077           2,990,885           

ผลขาดทนุปีปัจจบุนั (1,494,810)          (3,815,169)          

ภาษีเงินได้สาํหรับปีปัจจบุนั -                    -                     - -                      

การเปลยีนแปลงผลแตกต่างชวัคราว (88,228)              (5,381,013)          

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1 (88,228)              30 (5,381,013)          

2560 2558

 

25. สาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึงไว้เป็นทุน

สํารองไม่น้อยกว่า ร้อยละ  ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน

สํารองนจีะมีจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ  ของทนุจดทะเบียน 

26. กองทุนสาํรองเลยีงชีพ 

บริษัทและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตงักองทนุสํารองเลียงชีพตามพระราชบญัญตัิกองทนุสํารองเลียงชีพ พ.ศ.  

ซงึประกอบด้วยเงินทีพนกังานจ่ายสะสมและเงินทีบริษัทจ่ายสมทบให้ ในปัจจบุนักองทนุสํารองเลียงชีพนีบริหาร

โดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) กองทนุสํารองเลียงชีพนีได้จดทะเบียนเป็นกองทนุ

สํารองเลยีงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทนุโดยผู้จดัการกองทนุทีได้รับอนญุาต 

 

27. สิทธิทีได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทได้รับการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทุน พ.ศ.  ในการผลิตชินส่วนโลหะ ที

ทําจากโลหะฉีดขนึรูป สิทธิและประโยชน์ตามบตัรสง่เสริมทคีงเหลือ โดยได้รับสิทธิประโยชน์หลกั ๆ ดงันี 

บตัรเลขที ( )/  

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครืองจักรตามทีคณะกรรมการอนุมตัิทีนําเข้ามาภายในวนัที 26 กรกฎาคม  

2556 
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- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริมมี

กําหนดเวลา 8 ปี และได้รับลดหยอ่นภาษีภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบกิจการที

ได้รับการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกําหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีพ้นกําหนดได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

- ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการทีได้รับการส่งเสริมซึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวม 

คํานวณเพอืเสียภาษีเงินได้ 

- ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา  ปี

นบัตงัแตว่นัทเีริมมีรายได้จากการประกอบกิจการนนั 

- ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทนุในการติดตงัหรือก่อสร้างสิงอํานวยความสะดวกร้อยละยีสิบห้าของเงินลงทุน 

นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสอืมราคา 

บตัรเลขที ( )/  

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครืองจักรตามทีคณะกรรมการอนุมัติทีนําเข้ามาภายในวันที 7 มกราคม  

2561 

- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริมมี

กําหนดเวลา 8 ปี และได้รับลดหยอ่นภาษีภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบกิจการที

ได้รับการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกําหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีพ้นกําหนดได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

- ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการทีได้รับการส่งเสริมซึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวม 

คํานวณเพอืเสียภาษีเงินได้ 

- ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา  ปี

นบัตงัแตว่นัทเีริมมีรายได้จากการประกอบกิจการนนั 

- ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทนุในการติดตงัหรือก่อสร้างสิงอํานวยความสะดวกร้อยละยีสิบห้าของเงินลงทุน 

นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสอืมราคา 

ในฐานะทไีด้รับการสง่เสริม  บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามเงือนไขตา่ง ๆ ทรีะบไุว้ในบตัรสง่เสริม 

รายได้แยกตามสว่นงานธุรกิจทไีด้รับการสง่เสริมการลงทนุและไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ สําหรับปีสนิสดุวนัที 

31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย 
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ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ธุรกิจทไีด้รับการสง่เสริม 115,050,300      9,104,924         124,155,224        55,055,107         3,401,582         58,456,689         

ธุรกิจทไีม่ได้รับการสง่เสริม 293,030,095      20,714,300       313,744,395        326,225,567       25,783,269       352,008,836       

รวม 408,080,395      29,819,224       437,899,619        381,280,674       29,184,851       410,465,525       

บาท

2560 2559

 

 

28. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลสว่นงานดําเนินงานสอดคล้องกับรายงานภายในสําหรับใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับ

สว่นงานและประเมินผลการดําเนินงานของสว่นงานของผู้มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงานของบริษัท 

คือ กรรมการบริษัท 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกียวกับการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะและชินส่วนโลหะ ดังนัน ฝ่ายบริหาร

พิจารณาว่าบริษัทมีสว่นงานธุรกิจเพียงสว่นงานเดียว 

บริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดงันนั ฝ่ายบริหารพิจารณาวา่บริษัทมีสว่นงานทางภมูิศาสตร์เพียงสว่น

งานเดียว 

ข้อมูลเกยีวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี  บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จํานวน  ราย รวมเป็นจํานวนเงิน .  ล้านบาท (ปี  : 

จํานวน  ราย รวมเป็นจํานวนเงิน .  ล้านบาท) 

 

 

29. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขนึ 

ณ วนัที  ธันวาคม  บริษัทมีภาระผกูพนัและหนสีินทีอาจเกิดขนึ ดงัตอ่ไปนี 

29.1 ภาระผกูพนัทต้ีองจ่ายตามสญัญา ดงันี 

29.1.1 สญัญาเช่าดําเนินงานสําหรับอาคารและอุปกรณ์ โดยมีจํานวนเงินขนัตําทีจะต้องจ่ายใน

อนาคตดงันี 

ระยะเวลา พันบาท

ระยะเวลาทไีม่เกิน 1 ปี 5,527                      

ระยะเวลาทเีกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 4,493                      
 

29.1.2 สญัญาจ้างทีปรึกษากบับคุคลอืน อตัราค่าบริการเดือนละ 0.02 ล้านบาท  

29.1.3 สญัญาจ้างบริการกบับริษัทอืน อตัราค่าบริการเดือนละ 0.01 ล้านบาท 
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29.1.4 สญัญาติดตงัสนิทรัพย์กบับริษัทอนื มลูคา่คงเหลือ จํานวนเงิน 0.08 ล้านบาท 
 

29.2 หนงัสือคําประกันทีออกโดยธนาคารเพือใช้ในการคําประกันการใช้ไฟฟ้า จํานวนเงิน 1.33  ล้านบาท (ดู

หมายเหต ุ ) 

 

30. การเปิดเผยเกยีวกับเครืองมอืทางการเงนิ 

บริษัทไมม่นีโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินทเีป็นตราสารอนพุนัธ์เพอืการเก็งกําไรหรือการค้า 

30.1 การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดบัเงินทนุให้มนัคงเพอืรักษานกัลงทนุ เจ้าหนแีละความ

เชือมันของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแล

ผลตอบแทนของเงินทนุ ซึงบริษัทพิจารณาจากสดัสว่นของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อสว่น

ของผู้ถือหุ้น อีกทงัยงักํากบัดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั 

30.2 นโยบายการบัญช ี

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีทีสําคญัและวิธีปฏิบตัิทางบญัชี การจดัประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน

และหนสีินทางการเงินรวมถึงการวดัมลูค่า การรับรู้รายได้ และคา่ใช้จ่ายได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตขุ้อ  

ความเสยีงเกียวกบัเครืองมือทางการเงินทมีีสาระสําคญัของบริษัท สรุปได้ดงัตอ่ไปนี 

30.2.1 ความเสยีงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสยีงจากอตัราดอกเบียเกิดขนึจากความผนัผวนของอตัราดอกเบียในตลาดในอนาคต ซงึจะ

สง่ผลกระทบต่อผลดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสยีงจากอตัราดอกเบีย

เนืองจากมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

และหนสีินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน เนอืงจากสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินดงักลา่วสว่นใหญ่มี

อตัราดอกเบียทีปรับขนึลงตามอตัราตลาด  บริษัทจึงมิได้ทําสญัญาปอ้งกนัความเสยีงไว้ 

30.2.2 ความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน 

บริษัทมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ ซงึเกิดจากการซอืสินค้าและการขาย

สินค้าทีเป็นเงินตราต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเชือว่าบริษัทไม่มีความเสียงในอตัรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเป็นสาระสําคญั ดงันนั บริษัทจึงไมไ่ด้ใช้อนพุนัธ์ทางการเงินเพือ

ป้องกนัความเสยีงของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินดงักลา่ว 

30.2.3 ความเสยีงด้านการให้สินเชอืทเีกยีวเนืองกับลูกหนีการค้า 

บริษัทมีนโยบายป้องกนัความเสียงด้านสินเชือทีเกียวเนืองกบัลกูหนีการค้า โดยบริษัทมีนโยบาย

การให้สินเชือทีระมดัระวงัและการกําหนดวิธีการชําระเงินจากการขายสินค้าและการให้บริการ 

ดงันนั บริษัทจึงคาดวา่จะไมไ่ด้รับความเสียหายจากการเรียกชําระหนีจากลกูหนีเหลา่นนัเกินกว่า

จํานวนทีได้ตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูแล้ว 
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30.3 มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงินโดยสว่นใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลกูหนีการค้าและลกูหนีอนื ซงึ

มีการให้สินเชือระยะสนั และหนีสินทางการเงินโดยสว่นใหญ่เป็นเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื เงินเบิกเกิน

บัญชีธนาคารและเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน เงินกู้ ยืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวข้องกันและหนีสิน

ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน ซึงมีอัตราดอกเบียใกล้เคียงกับอตัราในตลาด จึงทําให้ราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินดงักลา่วไม่แตกต่างกบัมลูคา่ยตุิธรรมอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 

31. การจัดประเภทรายการใหม่ 

บริษัทได้จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที  ธันวาคม  เพือให้

สอดคล้องกบัการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบนัดงันี 

บาท

ก่อน จดัประเภทใหม่ หลงั

สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน 9,822,338            (2,356,800)          7,465,538            

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน 1,278,256            2,356,800            3,635,056            
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16. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
16.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถอืหุ้นของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  

ความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซงึประกอบด้วย งบ

แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท ี  ธนัวาคม  งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้น และงบ

กระแสเงินสดสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที

สําคญั  

ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงินของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ณ วนัที 

 ธันวาคม  และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสินสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีควรใน

สาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตาม

ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในสว่นทีเกียวข้องกบัการตรวจสอบงบ

การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอนื ๆ ซงึเป็นไปตามข้อกําหนดเหลา่น ีข้าพเจ้าเชือว่า

หลกัฐานการสอบบญัชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพอืใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรืองสาํคัญในการตรวจสอบ  

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคญัทีสดุตามดุลยพินิจเยียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทงันี ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรืองเหลา่น ี

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

การด้อยค่าของอาคารและเครืองจักร 

สืบเนืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตวัของอตุสาหกรรม

ยานยนต์ทงัในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนืองมา

หลายปีจนถึงปัจจุบัน ทําให้ความต้องการของผู้บริโภคใน

การซอืรถยนต์ลดลงอยา่งมาก เป็นผลให้ยอดรายได้จากการ

จําหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าหลักซึงเป็นกลุ่มยานยนต์ใน

ประเทศลดลง ดังนัน ปัจจัยดังกล่าวทําให้เกิดความเสียง

เกียวกบัอาคารและเครืองจักรทีเป็นรายการบญัชีทีมีมลูค่า

สงูเป็นนยัสําคญั ซึงเป็นสินทรัพย์ทีใช้ในการผลิตอาจแสดง

มลูค่าทีไมส่ะท้อน 

 

วิธีการตรวจสอบค่าเผือการด้อยค่าของอาคารและ

เครืองจักร นอกจากการสอบถามเพือทําความเข้าใจ ยัง

รวมถึงการสุม่ทดสอบแบบจําลองการคํานวณมลูค่าสทุธิที

จะได้รับ ดงันี 

- ประเมินและทดสอบความเหมาะสมของตวัแปรและ

ประมาณการ ประกอบด้วย ข้อมูลต้นทนุทดแทนใหม ่

ค่าเสือมราคาทางกายภาพ ทางประโยชน์ใช้สอยและ

ทางเศรษฐกิจ อายุตามระยะเวลาทีใช้งานและอายุ

การใช้งานทางกายภาพและปัจจยัทางกายภาพ 
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

การด้อยค่าของอาคารและเครืองจกัร  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ ทังนี ณ วนัที  ธันวาคม  

อาคารและเครืองจักรมีมูลค่าตามบัญชี จํานวนเงินรวม 

.  ล้านบาท ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ  
 

ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการบญัชีอาคารและเครืองจกัร เป็นเรือง

ความสําคญัในการตรวจสอบเนืองจากเป็นรายการบญัชีทีมี

มลูค่าสงูเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินและการพิจารณาค่า

เผือการด้อยค่าของสินทรัพย์เกิดจากการประเมินมูลค่า

ยุติ ธรรม ของสินท รัพย์ โดยผู้ ประเมิน ราคาอิสระต าม

มาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินแห่ง

ประเทศไทย ซงึตวัแปรและประมาณการดงักล่าวมีลกัษณะ

ทมีีความไมแ่น่นอน  

- ทดสอบการคํานวณแบบจําลองการคํานวณค่าเผือ

การด้อยค่าของอาคารและเครืองจกัร 

- ประเมินคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและความ

เชียวชาญของผู้ประเมินและเงือนไขการตอบรับงาน

กับบริษัทเพือพิจารณาเรืองทีอาจมีผลกระทบต่อ

ความเทียงธรรมในการตัดสินใจหรือการจํากัด

ขอบเขตในการทํางานของผู้ประเมินราคา 

การรับรู้รายได้จากการขาย  

รายได้จากการขายเป็นรายการบัญ ชีทีมีมูลค่าสูงเป็น

นยัสําคัญ บริษัทมีการขายทงัในประเทศและต่างประเทศ 

เนืองจากรายการขายมีเงือนไขการส่งมอบสินค้าและการ

รับรู้รายได้หลากหลายทําให้มีความเสียงเกียวกบัระยะเวลา

ในการรับรู้รายได้ให้ตรงกับเงือนไขการส่งมอบสินค้า ทงันี 

สําหรับปีสินสดุวนัที  ธันวาคม  รายได้จากการขาย

มมีลูค่าตามบญัชี จํานวนเงิน .  ล้านบาท 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการบัญชีรายได้จากการขายเป็นเรือง

ความสําคญัในการตรวจสอบเนืองจากเป็นรายการบญัชีทีมี

มลูค่าสงูเป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงิน 

วิ ธีการตรวจสอบรายได้จากการขาย นอกจากการ

สอบถามเพือทําความเข้าใจ ยังรวมถึงการสุ่มทดสอบ 

ดงันี 

- ประเมินประสิทธิภาพและทดสอบระบบการควบคุม

ภายในเกียวข้องกบัวงจรรายได้ 

- ตรวจสอบเอกสารรายการขายทีเกิดขึนในระหว่างปี 

เพือพิจารณาเงือนไขการส่งมอบสินค้าและความ

เหมาะสมของระยะเวลาในการรับรู้รายได้  

- ตรวจตดัยอดขายกบัเอกสารประกอบการขายช่วงใกล้

วนัสนิงวดบญัชีและหลงัวนัสนิงวดบญัชี 

- ตรวจสอบใบลดหนซีงึออกภายหลงัวนัสนิงวดบญัชี 

- สอบทานรายการปรับปรุงรายได้ทีเกิดขึนหลงัวันสิน

รอบระยะเวลาบญัชี 

 

ข้อมูลอนื 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ประกอบด้วย ข้อมูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผู้สอบบญัชีทอียูใ่นรายงานประจําปีนนั) ซงึคาดวา่รายงานประจําปีนนัจะถกูจดัเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัที

ในรายงานของผู้สอบบญัชีนี 
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือมันต่อข้อมูลอืน ความ

รับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมลูอืนมีความขดัแย้งทีมี

สาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏวา่ข้อมลูอนืมีการแสดงข้อมลูที

ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่

เมอืข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูทีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้า

ต้องสอืสารเรืองดงักลา่วกบัผู้ มีหน้าทใีนการกํากบัดแูลเพอืดําเนินการแก้ไขข้อมลูทีแสดงขดัตอ่ข้อเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทใีนการกาํกับดูแลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินเหลา่นีโดยถกูต้องตามทคีวรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผู้ บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพือให้สามารถจัดทํางบการเงินที

ปราศจากการแสดงข้อมลูทีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  

การจดัทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองที

เกียวกบัการดําเนินงานตอ่เนืองและการใช้เกณฑ์การบญัชีสาํหรับการดําเนินงานตอ่เนืองเว้นแตผู่้บริหารมีความตงัใจทีจะ

เลกิบริษัทหรือหยดุดําเนินงานหรือไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เนืองต่อไปได้  

ผู้มีหน้าทีในการกํากบัดแูลมีหน้าทใีนการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงข้อมลูทีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผู้สอบบญัชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือมนัอย่างสมเหตสุมผลคือความเชือมนัในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็น

การรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูทีขดัต่อข้อเท็จจริงอนั

เป็นสาระสําคญัทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูทีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญั

เมือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ

ตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี 

การตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยียงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง  

 ระบแุละประเมินความเสยีงจากการแสดงข้อมลูทีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไมว่่าจะเกิดจาก

การทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสยีงเหลา่นนั และ

ได้หลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสียงทีไม่

พบข้อมลูทีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซงึเป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่ความเสียงทเีกิดจากข้อผิดพลาด 

เนืองจากการทจุริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเว้นการแสดงข้อมูล

การแสดงข้อมลูทีไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน  

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเกียวข้องกบัการตรวจสอบ เพอืออกแบบวิธีการตรวจสอบทเีหมาะสมกบั

สถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพอืวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของบริษัท  
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 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยข้อมลูทีเกียวข้องซงึจดัทําขนึโดยผู้บริหาร  

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานตอ่เนอืงของผู้บริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีทีได้รับ สรุปว่ามีความไมแ่นน่อนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตใุห้

เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนืองหรือไม ่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มี

ความไมแ่น่นอนทีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินทีเกียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ

เปลยีนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขนึอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทไีด้รับจนถึงวนัทใีนรายงานของผู้สอบบญัชีของ

ข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้บริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เนอืง  

 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง

รายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบททีําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามทีควรหรือไม ่

ข้าพเจ้าได้สือสารกบัผู้มีหน้าทีในการกํากับดแูลในเรืองต่าง ๆ ทีสําคญั ซงึรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนยัสําคัญทีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีมีนยัสําคัญในระบบการควบคุม

ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าทใีนการกํากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้องกบัความ

เป็นอิสระและได้สือสารกบัผู้มีหน้าทีในการกํากบัดแูลเกียวกับความสมัพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซงึข้าพเจ้าเชือว่ามี

เหตผุลทีบคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการทีข้าพเจ้าใช้เพอืป้องกนัไมใ่ห้

ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ  

จากเรืองทีสอืสารกบัผู้มีหน้าทีในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสําคญัมากทสีดุในการตรวจสอบงบ

การเงินในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผู้สอบ

บญัชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักลา่ว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน 

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้

อยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นได้เสียสาธารณะจากการสอืสารดงักลา่ว 

 

 

 

 

    (นางสาว เขมนนัท์ ใจชืน) 

                                                                                                                ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน  

 

 บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จํากดั 

 กรุงเทพฯ  กมุภาพนัธ์ 1
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16.2. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

  16.2.1. งบการเงิน  

 (ก) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบญัชีทีสาํคัญ 

  รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประจําปี 2558 ถึงปี 2560สามารถสรุปได้ดงันี 

รายงานผู้ สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท งวดบัญชีปี 2558 สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ซึง

ตรวจสอบโดย บริษัท พีวี ออดิทจํากดัโดยนายไกรสิทธิ ศิลปมงคงกุลผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที 9429 ซึงเป็น

ผู้สอบบญัชีทีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นอยา่งไม่มีเงือนไข ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 และ

ผลการดําเนินงาน และ กระแสเงินสด สําหรับปีสนิสดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามทีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

รายงานผู้ สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท งวดบัญชีปี 2559 สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ซึง

ตรวจสอบโดยนางสาวเขมนนัท์ ใจชืนผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 8260 ทงันีในระหวา่งการตรวจสอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสดุวนัที  ธันวาคม  ผู้สอบบญัชีได้โอนย้ายจากสํานกังานเดิมมาสงักัดสํานกังาน บริษัท สยาม ทรูธ 

สอบบญัชี จํากัด ซงึเป็นผู้สอบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขว่า งบ

การเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน โดยถกูต้องตามทีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีที

รับรองทวัไป 

รายงานผู้ สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท งวดบัญชีปี 2560 สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ซึง

ตรวจสอบโดย นางสาวเขมนนัท์ ใจชืนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท ี8260 ซงึเป็นผู้สอบบญัชีทีได้รับความเห็นชอบ

จากสาํนกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นอยา่งไม่มีเงือนไขวา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน 

โดยถกูต้องตามทคีวรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีทรัีบรองทวัไป 

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

(หน่วย : ล้านบาท) 

สรุปรายการ ตรวจสอบแล้ว 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ สนิสุด 31 ธ.ค. 58 สนิสุด 31 ธ.ค. 59 สนิสุด 31 ธ.ค. 60 

  จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 25.17 7.56% 21.68 7.13% 15.63 4.49% 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน      46.48  13.97% 53.59 17.62% 63.84 18.35% 

สินค้าคงเหลือ      46.84  14.07% 39.20 12.88% 49.62 14.26% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอืน      7.24  2.17% 7.46 2.45% 8.16 2.35% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน   125.73  37.78% 121.93 40.08% 137.25 37.45% 

เงินฝากสถาบนัการเงินตดิภาระหลกัประกนั        5.98  1.79% 5.98 1.97% 5.08 1.46% 

ทีดินอาคารและอปุกรณ์  187.55  56.35% 170.89 56.17% 199.63 57.39% 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน        2.11  0.63% 1.78 0.59% 3.01 0.87% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี       5.42  1.63% - 0.00% - - 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน        6.03  1.81% 3.63 1.19% 2.90 0.83% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   207.09  62.22% 182.29 59.92% 210.62 60.55% 

รวมสินทรัพย์   332.82  100.00% 304.23 100.00% 347.87 100.00% 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 37.68 11.15% 33.93 11.15% 34.86 10.02% 
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สรุปรายการ ตรวจสอบแล้ว 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ สนิสุด 31 ธ.ค. 58 สนิสุด 31 ธ.ค. 59 สนิสุด 31 ธ.ค. 60 

  จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 63.72 23.19% 70.56 23.19% 80.16 23.04% 

หนีสินส่วนทถีึงกําหนดชําระภายในหนงึปี 10.92 2.47% 7.51 2.47% 9.15 2.63% 

เงินกู้ยืมระยะสนัจากบคุคลหรือกิจการทีเกียวข้อง 15.00 4.93% 15.00 4.93% 15.00 4.31% 

หนีสินหมุนเวียนอืน 10.71 3.60% 10.95 3.60% 11.93 3.43% 

รวมหนีสินหมุนเวียน    138.03  41.47% 137.95 45.35% 151.10 43.44% 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        1.36  0.41% - - 13.01 3.74% 

หนีสินภายใต้สญัญาเช่าการเงินระยะยาว        8.24  2.48% 2.16 0.71% 14.85 4.27% 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  -  - - - - - 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน        3.94 1.18% 4.44 1.46% 3.25 0.93% 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน     13.55  4.07% 6.60 2.17% 31.11 8.94% 

รวมหนีสิน   151.57  45.54% 144.55 47.52% 182.21 52.38% 

ทนุจดทะเบียน    150.34  45.17% 150.34 49.42% 150.34 44.22% 

ทนุทีออกและชําระแล้ว 148.90  44.74% 149,49 49.14% 149.55 42.99% 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 52.87 15.89% 33.51 11.01% 33.61 9.66% 

ใบสําคญัแสดงสทิธิ 0.11  0.03% 0.12 0.04% - - 

สํารองตามกฎหมาย 2.22  0.67% - - 0.39 0.11% 

กําไรสะสมทียงัไม่ได้จดัสรร -22.85  -6.87% -23.44 -7.71% -17.89 -5.14% 

รวมส่วนของเจ้าของ   181.24  54.46% 159.68 52.49% 165.65 47.62% 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   332.82  100.00% 304.23 100.00% 347.87 100.00% 

 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

  

  

สรุปรายการ 

ตรวจสอบแล้ว  

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

รายได้จากการขายและบริการ    420.51  100.00% 410.47 100.00% 437.90 100.00% 

ต้นทนุขายและบริการ - 352.44  -83.81% -349.29 -85.10% -367.32 83.88% 

กาํไรขนัต้น     68.06  16.19% 61.18 14.90% 70.58 16.12% 

รายได้อนื        6.45  1.53% 4.11 1.00% 4.52 1.03% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย - 7.17  -1.71% -7.59 -1.85% 7.52 -1.72% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร -  57.45  -13.66% -71.92 -17.52% 57.05 13.03% 

ต้นทนุทางการเงนิ - 7.27  -1.73% -4.01 -0.98% -4.15 -0.95% 

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษเีงนิได้ 2.62  0.62% -18.23 -4.45% 6.38 1.46% 

ภาษีเงินได้       -5.75  -1.37% -5.38 -1.31% -0.09 -0.02% 

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรับงวด - 3.13  -0.74% -23.61 -5.76% 6.29 1.44% 

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอนื       
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สรุปรายการ 

ตรวจสอบแล้ว  

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

กําไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์

พนกังาน 

-0.30 -0.07% 0.21 0.05% -0.44 -0.10% 

ภาษีเงินได้ทีเกียวกบัรายการทจีะไมจ่ดัประเภท

รายการใหมเ่ข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุ 
0.06 0.01% -0.04 -0.01% 0.09 0.02% 

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอนื – สุทธิจากภาษเีงนิได้ -0.24 -0.06% 0.17 0.04% -0.35 -0.08% 

กาํไร(ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จสาํหรับงวด - 3.37 -0.80% -23.44 -5.72% 5.94 1.36% 

กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขนัพนืฐาน   

  

  

  

 

  
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนกั (หุ้น) 252,325,969  297,970,170 299,056,934 

กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) -0.01 -0.08 0.02 

ทีมลูคา่ทีตราไว้ 0.50 บาท/หุ้น        0.50  0.50 0.50 

 

       (หน่วย: ล้านบาท) 

สรุปรายการงบกระแสเงินสด 
ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน - - - 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 2.62  -18.23 6.38 

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษเีงนิได้เป็นเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน - - - 

คา่เสือมราคาและตดัจาํหน่าย       27.37  27.52 24.87 

ขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิค้า(กลบัรายการ)          -2.09 0.14 -0.34 

ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สิน - 3.87 -2.75 

หนีสงสยัจะสญู   0.35 

ขาดทนุ (กําไร) จากการตดัจาํหน่ายสนิทรัพย์ 0.99  4.46 0.11 

กําไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไมไ่ด้เกิดขึน    -0.05 

ผลตอบแทนพนกังานและปรับมใบสําคญัแสดงสิทธิ           1.27  0.01 -0.12 

ดอกเบียรับ - 0.13  -0.10 -0.09 

ต้นทนุทางการเงนิ 7.27  4.01 4.15 

กระแสงเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน    37.30 21.68 32.52 

การเปลยีนแปลงเงนิทุนหมุนเวียน  
 

 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอนื          3.50  -7.11 -10.55 

สินค้าคงเหลือ 2.45  7.50 -10.03 

สินทรัพย์หมนุเวียนอนื 6.47  -0.23 0.61 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอนื - -2.16 -9.54 
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด 
ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื - 14.10  6.85 9.61 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน          0.64 0.70 -1.63 

หนีสินหมนุเวียนอนื        -10.10  0.24 0.98 

เงนิสดรับจากการดาํเนินงาน      26.16  27.47 11.96 

รับดอกเบยี           0.14  0.10 0.09 

รับคืนภาษีเงินได้ - 1.21 0.58 

จา่ยภาษีเงินได้ -0.92  -1.12 -0.94 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน       25.38  27.66 11.69 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน    

ซอือาคารและอปุกรณ์ -15.81  -14.23 -21.88 

ซอืสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน -0.16 -0.18 -1.18 

จําหน่ายอปุกรณ์          0.01  0.01 0.38 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนัลดลง - - 0.90 

เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน - 15.96  -14.40 -21.78 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

จา่ยชําระเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - 19.02 -3.74 0.93 

เงินรับเงินกู้ยืมระยะสนัจากบคุคลและกิจการทีเกียวข้อง 15.00  12.50 

จา่ยชําระเงินกู้ยืมระยะสนัจากบคุคลและกิจการทเีกียวข้อง -21.00 
 

-12.50 

เงินรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิ  - - 17.20 

จา่ยชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -12.44 -2.80 -2.24 

เงินรับจากสญัญาขายและเชา่คืน          9.65  - - 

จา่ยชําระเงินหนีสินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน - 12.06  -8.05 -7.85 

รับชําระคา่หุ้นสามญัทีออกจากการใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิ         55.91  1.86 0.16 

จา่ยต้นทนุทางการเงนิ -7.31  -4.02 -4.16 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 8.73  -16.75 4.04 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงนิสดเพมิขนึสทุธิ - 18.15  -3.49 -6.05 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงนิสดคงเหลือต้นปี        7.02  25.17 21.68 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงนิสดคงเหลือสินปี        25.17  21.68 15.63 
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 ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิทีสาํคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ   2558 2559 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง เทา่ 0.91 0.90 0.91 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.57 0.62 0.58 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.18 0.16 0.10 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีการค้า เทา่ 8.72 8.42 7.46 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย วนั 41.86 43.37 48.94 

อตัราส่วนหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 7.50 8.12 8.27 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย* วนั 48.67 44.95 44.13 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี เทา่ 4.56 5.22 4.87 

ระยะเวลาชําระหนี วนั 80.04 69.95 74.88 

Cash cycle วนั 10.49 18.37 18.19 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร  (Profitability ratio) 

อตัรากําไรขนัต้น % 16.19 14.90 16.12 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน % 2.35 -3.43 1.37 

อตัรากําไรก่อนภาษีเงินได้ % 0.62 -4.44 1.46 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร % 256.88 -118.93 248.49 

อตัรากําไรสทุธิ % -0.74 -5.75 1.44 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % -1.73 -14.79 3.59 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % -0.94 -7.45 1.71 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % -1.51 -13.18 2.98 

อตัราการหมนุของสนิทรพัย์ เทา่ 1.26 1.35 1.26 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio) 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.84 0.91 1.10 

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย เทา่ 0.47 -3.55 1.43 

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั - Cash basis เทา่ 0.32 0.83 0.27 

อตัราการจ่ายเงินปันผล %  - - - 
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17. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

                                                     ต่อรายงานทางการเงนิ 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซงัโกะ ไดคาซตงิ (ประเทศไทย)  จํากดั (มหาชน) 

 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อหน้าทีและความรับผิดชอบดแูลกิจการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการทีดี การกํากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี มีข้อมูลที

ถกูต้อง ครบถ้วน เปิดเผย อยา่งเพียงพอ งบการเงินได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย โดย

เลือกใช้นโยบายการบญัชีทีเหมาะสม และถือปฏิบตัิอยา่งสมําเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมถึงจดัให้มีและ

ดํารงรักษาไว้ซงึระบบการควบคมุภายในทีม ีประสิทธิผลเพอืให้เชือมนัอยา่งมีเหตผุลตอ่ความเชือถือได้ของงบการเงิน การ

ดแูลรักษาทรัพย์สินมีระบบการปอ้งกนัทีดไีม่มีรายการ ทจุริตหรือมีการดําเนินการทผิีดปกติรายการทีเกียวโยงกนัซงึอาจทํา

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้า อันเป็นธุรกิจปกติทัวไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สงูสดุ รวมทงัมีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเีกียวข้อง ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการ

ปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้รายงานความเห็นเกียวกบัเรืองนี ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง

ปรากฏในรายงานประจําปี  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดบัทีน่าพอใจ และ

สามารถให้ความมนัใจ อย่างมีเหตผุลต่อความเชือถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ซึงผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีรับรองทวัไป และแสดงความเห็นวา่งบการเงินแสดงฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานโดยถกูต้อง ตามทคีวรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป 

 

 

 

 

 

นายมาซามิ คตัซูโมโต                                                        นายรัฐวฒัน์ ศขุสายชล 

กรรมการ                                                                             กรรมการ 
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18.รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2560 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซงัโกะ ไดคาซตงิ (ประเทศไทย)  จํากดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  จํานวน  ท่าน ซึงเป็นคณะกรรมการ

อิสระทีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อกําหนด และแนวทางปฏิบตัิทดีีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ปัจจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย  

1. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์   ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายสนัติ เนียมนิล     กรรมการตรวจสอบ 

3. นายนิพนัธ์ ตงัพรุิฬห์ธรรม    กรรมการตรวจสอบ  

โดยปัจจบุนัมี นางสาวประภาพรรณ ชนะพาล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าทีตามขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ ซงึสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบญัชี 2560 ได้จดัให้มีการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ครัง และในปี 2561 จนถึงวนัทีรายงาน จํานวน  ครัง รวมทงัสนิ 5 ครัง เป็นการร่วม

ประชมุกบัผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสมซงึสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี 

 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2560 โดย ประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชี และ

ผู้บริหารของบริษัทฯ  เพือพิจารณา ความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผย

ข้อมลู ประกอบงบการเงิน นโยบายการบญัชี รวมทงัข้อสงัเกตจุาก การตรวจสอบและ สอบทาน งบการเงิน

ของผู้สอบบญัชี  ซงึคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ งบการเงินดงักลา่ว  ได้จดัทําตามมาตรฐานการ

บญัชี  มีความถกูต้องตามทีควรในสาระสําคญัและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  รวมทงัเป็นไปตาม

ข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง 

2. สอบทานข้อมูลการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายใน  เพือประเมินความเพียงพอ เหมาะสม 

และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน อนัจะช่วยส่งเสริมให้การดําเนินงานบรรลตุามเป้าหมายที

กําหนดไว้ โดยพิจารณาจากการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคมุภายในร่วมกบัผู้สอบบญัชี และ 

ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องทีเป็นสาระสําคญั  มีการดแูลรักษาทรัพย์สินทีเหมาะสม 

และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และเชือถือได้ นอกจากนีได้ประเมินระบบการควบคมุภายใน

ตามแนวทางทีกําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยผู้สอบบญัชี

และ ผู้ ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทีดีและมีการพัฒนาอย่าง

ตอ่เนือง  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีและ ผู้ตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานการตรวจสอบภายในโดยพิจารณา กระบวนการเริมตงัแต่การวางแผน การรายงาน และการ

ติดตามผลการปฏิบตัิตามคําแนะนําของ บริษัท สอบบญัชีไทย จํากดั ซึงเป็น ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  

เพอืปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทงัได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัิการแก้ไขกฏบตัรงาน
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ตรวจสอบภายในให้เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อนุมตัิแผนการตรวจสอบประจําปี ทีจดัขนึตามความเสียงระดบัองค์กร 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในทีเพียงพอ เหมาะสม  และมี

ประสิทธิผล เป็นไปตามมาตราฐานสากล 

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฏหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนด

ของบริษัทฯ และข้อผกูพนัทีบริษัทฯมีไว้กบับคุคลภายนอก ซงึคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ไมพ่บ

ประเด็นทีเป็นสาระสําคญัในเรืองการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกําหนด และข้อผูกพันทีบริษัทฯมีไว้กับ

บคุคลภายนอก 

5. สอบทานระบบการบริหารความเสียง ให้มีความเชือมโยงกบัระบบการควบคมุภายในเพือจดัการความ

เสียงทวัทงับริษัทฯ โดยได้พิจารณาสอบทานนโยบาย  ปัจจัยความเสียง แนวทางการบริหารความเสียง 

รวมถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสียง ซึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทให้

ความสาํคญักบัการบริหารความเสยีง โดยฝ่ายบริหารมีการประเมินความเสยีง(Risk Assessment) ทีอาจมี

ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั ทงัทีมาจากปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอก

อยา่งสมาํเสมอ โดยบริษัทได้มีการแตง่ตงัคณะทํางานดําเนินการบริหารความเสียงมารับผิดชอบทําหน้าทีน ี

บริษัทมีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสียงไว้  ขนัตอน ดงันี ) การกําหนดวตัถปุระสงค์ ) การ

วิเคราะห์ความเสยีง ) การประเมินความเสยีง ) การประเมินมาตรการควบคมุ ) การบริหาร/การจดัการ

ความเสยีง ) การรายงาน ) การติดตาม ประเมินผล และทบทวน โดยได้มีการจดัทําคูม่ือการบริหารความ

เสยีงเพอืเป็นแนวทางในการดําเนินงาน  

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึงผู้สอบบญัชีมีความเห็น

ว่ารายการค้ากับบริษัททีเกียวข้องกนัทีมีสาระสําคญัได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมาย

เหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบญัชี รวมทงัมี

ความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการทีสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท รวมทงัมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560 เพือนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้อนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตงั

ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท ี  หรือนาย บรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขที  หรือนางสาวเขมนนัท์ ใจชืน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที  หรือนาย ไกรสิทธิ ศิลป

มงคลกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที  แห่งบริษัทสยาม ทรูธ สอบบญัชี จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ ประจําปี 2560  พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวม 1,300,000 บาท โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นเกียวกบัการเสนอแตง่ตงัผู้สอบบญัชีดงักลา่วดงันี 
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 ในรอบปีบญัชีทีผ่านมา ผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และ

ให้ข้อเสนอแนะเกียวกับระบบการควบคุมภายในและความเสียงต่างๆ รวมทังมีความเป็น

อิสระในการปฏิบตัิงาน 

 คา่ตอบแทนทเีสนอมาเป็นอตัราทีเหมาะสม  

 ผู้สอบบญัชีไมมี่ความสมัพนัธ์ใดๆกบับริษัทฯ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าทีด้วยความรอบคอบอยา่งเป็นอิสระ  และแสดงความเห็นอยา่ง

ตรงไปตรงมา  เพอืประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯตามทีได้ระบไุว้ในกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีได้รับอนมุตัิจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ และมคีวามเห็นวา่ บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานข้อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้องตามทคีวร มีระบบการ

ควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน    การบริหารความเสยีงทเีหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบตัิตาม กฎหมาย 

ข้อกําหนดและข้อผกูพนัตา่งๆ มกีารเปิดเผยรายการทเีกียวโยงกนัอยา่งถกูต้องและมกีารปฏิบตัิงานทีสอดคล้องกบัระบบ

การกํากบัดแูลกิจการทีดีอยา่งเพยีงพอ โปร่งใส และเชือถือได้รวมทงัมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้มี

คณุภาพดีขนึและเหมาะสมกบัสภาวะแวดล้อม ทางธุรกิจอยา่งสมาํเสมอและตอ่เนอืง     

 

 

 

 

                                                                                                            ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                                                                                  

 

 

           นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ 

                                                                                                              (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

                                                                                                                    23 กมุภาพนัธ์ 2561 
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19.  การวิเคราะห์ฐานะและคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 19.1  ผลการดาํเนินงาน 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานทีผ่านมา 

 บริษัทดําเนินธุรกิจเกียวกบัการผลิตชินส่วนอลูมิเนียมและสงักะสีขึนรูปตามความต้องการของลกูค้าในหลาย

กลุม่อตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรมยายนต์ อสุาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า และอตุสาหกรรมชินสว่นเครืองจกัรทางการเกษตร 

จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยรวมทังในประเทศและต่างประเทศ ได้ชะลอตัวอย่างต่อเนืองมาเป็นเวลาหลายปี 

โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยายนยนต์ ได้ส่งผลกระทบทงัทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ผลิตยานยนต์ ซงึได้ลดกําลงัการผลิตลง

เป็นจํานวนมาก และได้สง่ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในรอบหลายปีทผี่านมา นอกจากภาวะเศรษฐกิจทชีะลอ

ตัวแล้ว ยังมีปัจจัยอืนทีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทอีก เช่น การแข่งขันทางการตลาดทงัด้านราคาและ

คณุภาพ  

 ทงันีผลการดําเนินงานของบริษัท ในปีปัจจบุนัและปีทีผ่านมาสรุปได้ดงันี  

ในปี 2560 มีกําไรสทุธิมลูคา่เทา่กบั . 9 ล้านบาท สว่นปี 2559 ปี 2558 มีผลขาดทนุสทุธิมีมลูคา่เท่ากบั 23.61 ล้านบาทและ 

3.12 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดร้อยละ 1.42 ร้อยละ (5.70) และร้อยละ (0.73) ของรายได้รวม ตามลําดบั 

ตารางแสดงผลการดําเนินงานของบริษัท 

รายการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายได้ 426.96 100.00 414.58 100.00 442.42 100.00 

ต้นทนุขาย (352.44) (82.55) (349.29) (84.25) (367.32) (83.03) 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (64.62) (15.13) (79.51) (19.19) (64.57) (14.59) 

ต้นทนุทางการเงนิ (7.27) (1.70) (4.01) (0.96) (4.15) (0.93) 

ภาษีเงินได้ (5.75) (1.35) (5.38) (1.30) (0.09) (0.02) 

กาํไร(ขาดทนุ)สุทธิสาํหรับปี (3.12) (0.73) (23.61) (5.70) 6.29 1.42 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการดาํเนินงาน 37.31 8.74 21.67 5.22 32.52 7.35 

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนดอกเบียและภาษเีงนิได้ 9.90 2.32 (14.22) (3.43) 10.53 2.38 

อัตรากาํไรขันต้น  16.19  14.90  16.12 

  ปี  บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานเท่ากบั .  ล้านบาท เนืองจาก บริษัทฯมียอดขายเพิมขนึจากปีก่อน

จํานวน .  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของรายได้ปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงมูลค่า .  

ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ .  ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปีก่อน ทงันีในปีนีบริษัทฯมีกําไรจากการกลบัรายการ

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของทรัพย์สินมลูค่า .  ล้านบาทซงึรวมอยูใ่นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2559 บริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานเท่ากบั 21.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.22 ของรายได้รวม

และได้รวมรายการขาดทุนจากการตดัจําหน่ายทรัพย์สินเท่ากบั 4.46 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินเท่ากับ 

3.87 ล้านบาท ซงึเป็นรายการทางบญัชี ทงันีผลกําไรจากการดําเนินงานดงักลา่วลดลงจากปีก่อนเท่ากบั .  ล้านบาท 

เนืองจากต้นทุนการผลิตสินค้าทีปรับราคาสงูขึน เช่น ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงในการผลิต รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายเพิมขึน
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เนืองจากการปรับเพมิพนกังานในฝ่ายขายและการตลาดเพอืขยายฐานลกูค้าและเพมิคําสงัซอื และคา่ใช้จ่ายในการบริหาร

จากการปรับอตัราผลตอบแทนพนกังาน และคา่ใช้จ่ายในการบริหารอนืเพิมขนึ 

ปี 2558 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานเท่ากับ 7.31 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรจากการดําเนินงานเท่ากับ

ร้อยละ .74 ของรายได้รวม ซงึไมร่วมการตดัจําหนา่ยภาษีเงินได้รอตดับญัชีเทา่กบั 5.75 ล้านบาท อยา่งไรก็ตามกําไรจาก

การดําเนินงานดงักลา่วนีเพิมขึนจากปีก่อนเท่ากับ 23.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 172.73 เนืองจากการขยายฐานการ

จําหนา่ยไปยงัตา่งประเทศ และยงัคงรักษาระดบัคําสงัซอืจากลกูค้าเดิม และลกูค้าใหมไ่ด้เพิมขนึ 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัจจัยทีมีผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัทจะเกียวเนืองจากภาวะเศรษฐกิจใน

อตุสาหกรรมยานยนต์ก็ตาม บริษัทยงัคงมุ่งมนัและใช้วิธีการและแนวทางเพือรักษามาตรฐานการผลิตซงึรวมถึงคณุภาพ

ของผลิตภณัฑ์ และกําลงัการผลิตให้คงที พร้อมกบัควบคมุต้นทนุของผลิตภณัฑ์โดยรวม ในส่วนของลกูค้าบริษัทมุ่งเน้น

สร้างความสมัพนัธ์ทีดีเพือให้ได้รับความพงึพอใจและมนัใจในคณุภาพและปริมาณในการจดัสง่ทีตรงต่อเวลา และเข้ารวม

เป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรต่างๆเพือขยายฐานลกูค้าให้เพิมขนึรวมถึงขยายกลุม่อุตสาหกรรมทีเกียวข้อง รวมถึง

ปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตให้ทนัสมยัและเป็นทยีอมรับในระดบัสงูขนึไป 

รายได้ 

ประเภทรายได้ผลิตภณัฑ์แยกตามกลุม่อตุสาหกรรมได้ดงัน ี                                                                                                                       

                                                                                                 (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายได้ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1. รายได้จากการขายชนิส่วน 382.19 89.51 382.74 92.32 405.47 91.65 

   ชนิสว่นรถยนต์ 276.71 64.81 265.29 64.00 314.94 71.19 

   ชนิสว่นรถจกัรยานยนต ์ 40.71 9.53 53.26 12.84 32.30 7.30 

   ชนิสว่นเครืองใช้ไฟฟา้ 46.61 10.92 40.68 9.81 33.48 7.57 

   ชนิสว่นเครืองจกัรกลเกษตรและอนืๆ 18.16 4.25 23.51 5.67 24.75 5.59 

2. รายได้จากการขายแม่พิมพ์ 34.40 8.06 24.23 5.84 32.43 7.33 

   ชนิสว่นรถยนต์ 9.30 2.18 12.27 2.96 24.60 5.56 

   ชนิสว่นรถจกัรยานยนต ์ 22.87 5.36 8.15 1.97 5.48 1.24 

   ชนิสว่นเครืองใช้ไฟฟา้ 1.33 0.31 2.87 0.69 1.95 0.44 

   ชนิสว่นเครืองจกัรกลเกษตรและอนืๆ 0.90 0.21 0.94 0.22 0.40 0.09 

รวมรายได้จากการขาย 416.59 97.57 406.97 98.16 437.90 98.98 

รายได้จากการให้บริการ1/ 3.92 0.92 3.49 0.84 - - 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 420.51 98.49 410.47 99.00 437.90 98.98 

รายได้อนื2/ 6.45 1.51 4.11 1.00 4.52 1.02 

รายได้รวม 426.96 100.00 414.58 100.00 442.42 100.00 

* รายได้อนื หมายถึง รายได้จากการขายเศษวตัถดุิบจากการผลิต กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไมเ่กิดขึนจริง กําไร (ขาดทนุ) จาก

การตดัจําหน่ายทรัพย์สิน กําไร (ขาดทนุ) จากการตีมลูคา่สินค้าลดลง ดอกเบยีรับ และรายได้อนื 
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รายได้จากการขายแม่พิมพ์และชนิส่วน 

ในปี 2560 รายได้รวมของบริษัทเท่ากับ 442.42 ล้านบาท เพิมขึนจากปีก่อนมูลค่า 27.84 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 

6.71 เนืองจากมีคําสังซือจากลูกค้าทีเพิมขึน ทังจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ซึงมันใจในคุณภาพและราคา ซึง

ประกอบด้วยรายได้จากการขายชินส่วนและแม่พิมพ์ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้ายานยนต์ (แม่พิมพ์และชินส่วนรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์) เพิมขึนจากปีก่อนมูลค่า .35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ .31 ของรายได้จากการขายแม่พิมพ์และ

ชินส่วนยานยนต์ปีก่อน สว่นรายได้จากการขายแม่พิมพ์และชินส่วนเครืองใช้ไฟฟ้าลดลงจากปีก่อนมลูค่า .12 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 19.96 ของรายได้จากการขายแมพิ่มพ์และชินสว่นเครืองใช้ไฟฟา้ปีก่อน สว่นรายได้จากการบริการให้ความ

ช่วยเหลือด้านเทคนิคให้กบับริษัทผลิตชินสว่นรถจกัรานยนต์แหง่หนงึในประเทศอินเดียได้สนิสดุสญัญาในปี 2559  

 ในปี 2559 รายได้รวมของบริษัทเทา่กบั 414.58 ล้านบาท ลดลง จากปี 2558 เท่ากบั 12.38 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 

2.90 เนืองจากสภาพเศรษฐกิจทีชะลอตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์ทงัในและต่างประเทศอย่างต่อเนือง จึงทําให้ลกูค้า

ชะลอคําสงัซือลงประกอบด้วยรายได้จากการขายชินส่วนและแม่พิมพ์กลุม่สินค้ายานยนต์ลดลง 10.62 ล้านบาทคิดเป็น

ร้อยละ 3.04 และกลุ่มเครืองใช้ไฟฟ้าลดลงมูลค่า 4.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.16 รายได้จากการขายชินส่วนและ

แม่พมิพ์กลุม่เครืองใช้ไฟฟา้ 

 ในปี  รายได้รวมของบริษัทเท่ากับ .  ล้านบาท เพิมขนึ จากปี  เท่ากบั .  ล้านบาท หรือ ร้อย

ละ .  เนืองจากมีคําสงัซือจากลกูค้าทีเพิมขนึ ทงัจากลกูค้าเดิมและลกูค้าใหม่ นอกจากนีบริษัทยงัมีรายได้จากการ

บริการโดยมีการทําข้อตกลงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคให้กับบริษัทผลิตชินส่วนรถจักรานยนต์แห่งหนึงในประเทศ

อินเดีย ซงึบริษัทรับรู้รายได้จากข้อตกลงดงักลา่วสําหรับปี  เทา่กบั .  ล้านบาท 

รายได้อนื 

ในปี 2560  ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีรายได้อืนจํานวน 4.52 ล้านบาท  4.11 ล้านบาท และ 6.45 ล้านบาท

ตามลําดบั ซงึคิดเป็นสดัสว่นตอ่รายได้รวม ร้อยละ 1.02  ร้อยละ 1.00 และร้อย 1.50 ของรายได้รวมตามลําดบั โดยรายได้

อืนของบริษัท ได้แก่ รายได้จากการขายเศษวตัถุดิบจากการผลิต กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 

กําไร(ขาดทนุ)จากการตดัจําหน่ายทรัพย์สิน กําไร (ขาดทนุ) จากการตีมลูค่าสินค้าลดลง ดอกเบียรับ และรายได้อืน เป็น

ต้น 

ต้นทนุขาย และอตัรากําไรขนัต้น 

ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีต้นทนุขายรวม 367.32 ล้านบาท 349.29 ล้านบาท และ 352.44ล้านบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 83.88 ร้อยละ 85.10 และร้อยละ83.81  ของรายได้รวมตามลาํดบั ส่งผลให้ในปี 2560 

ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีอตัรากําไรขนัต้น ร้อยละ 16.12ร้อยละ 14.90 และร้อยละ 16.19ตามลําดบั  

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 

 คา่ใช้จ่ายในการขายสว่นใหญ่ของบริษัทเป็น ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังานในฝ่ายขาย และค่าเช่ารถขนสง่

สินค้า รายการส่งเสริมการขาย และอืนๆ เป็นต้น โดยในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 มีค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท

เท่ากับ 7.52 ล้านบาท 7.59 ล้านบาทและ 7.17 ล้านบาทตามลําดบั หรือเป็นสดัสว่น ร้อยละ 1.72 ร้อยละ1.85 และร้อย

ละ 1.71 ของรายได้รวมตามลําดบั  



 

   
 

175 

 ในปี  ลดลงร้อยละ .  เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนืองจากการทีทีมงานของฝ่ายขายยงัคงรักษา

ตลาดและฐานลกูค้ารายเดิมๆ 

ในปี 2559 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายเพมิขนึจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 5.77 เนืองจากการปรับเพมิทีมงานฝ่าย

ขายและการตลาดเพอืเจาะตลาดและหาฐานลกูค้าต่างประเทศเพมิเติม 

ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตวัลดลงร้อยละ 0.09 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนืองจากการที

ทีมงานของฝ่ายขายยงัคงรักษาตลาดและฐานลกูค้ารายเดิมๆ 

คา่ใช้จ่ายในการการบริหาร 

            ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทเท่ากับ 57.05 ล้านบาท 71.92 ล้านบาท และ 

57.45 ล้านบาท ตามลําดบั หรือเป็นสดัสว่น ร้อยละ12.89 ร้อยละ 17.52 และร้อยละ13.66 ของรายได้รวมในช่วงเดียวกนั

ตามลําดบั  

ปี  ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ .  เมือเทียบกับปี  เนืองจากบริษัทฯมีนโยบายควบคุม

ค่าใช้จ่าย สว่นรายการทางบญัชีเกียวกบัรายการหนีสงสยัจะสญูของปี  ลดลง รวมถึงการกลบัรายการขาดทุนจาก

การด้อยค่าของทรัพย์สนิทเีกิดในปี  จํานวน .  ล้านบาท 

ปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิมขึนเท่ากับ 14.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.20 ซึงได้รวมรายการทางบัญชี

เกียวกับรายการหนีสงสยัจะสญูจํานวน 4.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.78 รายการขาดทุนจากด้อยค่าของทรัพย์สิน

จํานวน 3.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.74 และค่าใช้จ่ายคงทีในปี 2559 บางรายการได้ปรับเพิมขึน เช่นผลตอบแทน

พนกังาน 

ปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตวัเพิมขึนร้อยละ 15.80 เมือเทียบกับปี 2557 เนืองจากค่าใช้จ่ายคงทีในปี 

2558 บางรายการมีการปรับเพิมขึน เช่น การปรับเงินเดือน และ การจ่ายโบนัสพนักงานประจําปี ร้อยละ 49.67 และ 

57.45 ตามลําดบั 

ภาษีเงินได้ 

 บริษัทได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาํหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการสง่เสริมการ

ลงทนุตามบตัรสง่เสริมการลงทนุดงัน ี(ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ ) 

- บตัรเลขที ( )/  ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบกิจการที

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นเวลา  ปี และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบ

กิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอตัราร้อยละ  ของอตัราปกติมีกําหนดเวลา  ปีนับแต่วันทีพ้นกําหนดได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

- บตัรเลขที ( )/  ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบกิจการที

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นเวลา  ปี และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบ

กิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอตัราร้อยละ  ของอตัราปกติมีกําหนดเวลา  ปีนับแต่วันทีพ้นกําหนดได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

ภาษีเงินได้สําหรับปีเป็นรายการภาษีในส่วนของกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบกิจการทีไม่ได้รับการส่งเสริมการ

ลงทนุประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
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รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีในส่วนทีเกียวกบัรายการทีบนัทึกในสว่นของผู้ถือหุ้นให้รับรู้ใน

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน 

บริษัทได้คํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทําให้จํานวนภาษีทีต้องจ่ายเพมิขนึและ

มีดอกเบียทีต้องชําระบริษัทเชือว่าได้ตงัภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ทีจะจ่ายในอนาคตซงึเกิดจากการ

ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอยู่

บนพนืฐานการประมาณการและข้อสมมติฐานและอาจเกียวข้องกบัการตดัสินใจเกียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ข้อมลูใหม ่

ๆ อาจทําให้บริษัทเปลียนการตดัสนิใจโดยขนึอยู่กบัความเพยีงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายทีมีอยู ่การเปลยีนแปลงในภาษี

เงินได้ค้างจ่ายจะกระทบตอ่คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดทเีกิดการเปลยีนแปลง 

ในการกําหนดมลูคา่ของภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและ

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหักกลบได้เมือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายทีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด

ปัจจุบันมาหักกลบกับหนีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้นีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงาน

เดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนนักิจการมีความตงัใจจะจ่ายชําระ

หนีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสทุธิหรือตงัใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนีสินในเวลา

เดียวกนั 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมอืมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่วา่กําไรเพอืเสยีภาษีในอนาคตจะ

มีจํานวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชวัคราวดงักลา่ว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ 

ทกุวนัสนิรอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรับลดลงเทา่ทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง 

ในปี 2556 บริษัทได้นํามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท ี12 ภาษีเงินได้ ซงึเป็นมาตรฐการรายงานทางการเงินทอีอกและ

ปรับปรุงใหมม่าถือปฎิบตัิ 

มาตรฐานฉบบันีกําหนดให้บริษัทต้องบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตดั

บญัชีในงบการเงิน สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี คือ จํานวนภาษีเงินได้ทีบริษัทต้องได้รับหรือจ่ายใน

อนาคต ตามลําดับ ซึงเกิดจากผลแตกต่างชวัคราวระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีสินทีแสดงในงบแสดง

ฐานะทางการเงินกบัฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนสีินนนัและขาดทนุทางภาษีทียงัไมไ่ด้ใช้ 

บริษัทถือปฎิบตัิมาตรฐานการบญัชีฉบบัน ีในรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมต้นตงัแตว่นัท ี 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 

บริษัทได้ประมาณผลกระทบต่องบการเงินในปี 2556 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสทุธิ 5.61 ล้านบาท ซงึเกิดจากสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเท่ากับ 9.02 ล้านบาท และหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีเท่ากบั 3.41 ล้านบาท และมีผล

แตกต่างชวัคราวทีรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้ในงบกําไรขาดทนุสําหรับปีเท่ากบั 6.47 ล้านบาท ตามหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินข้อ 19 และข้อ 25 

และผลกระทบของการเปลียนแปลงมีการปรับปรุงย้อนหลงัในงบการเงินและปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 

วนัท ี31 ธนัวาคม 2555 เป็นภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสทุธิเท่ากบั 1.17 ล้านบาท  

ในปี  บริษัทได้จดัทําประมาณการผลกระทบสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการ

ตัดบญัชีเท่ากับ .  ล้านบาท บริษัทรับรู้รายได้ภาษีเงินในงบกําไรขาดทุนสําหรับปีจากการเปลียนแปลงผลแตกต่าง

ชวัคราวทีได้เท่ากบั ( . ) ล้านบาท ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ  และข้อ  
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ปี 2559 บริษัทคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราทีกําหนดโดยกรมสรรพากรจากกําไรทางบญัชีหลงัปรังปรุง

เงือนไขบางประการตามทีระบใุนประมาลรัษฎากร บริษัทบนัทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นค่าใช้จ่ายทงัจํานวนในแต่ละปี

และบนัทกึภาระสว่นทีเป็นหนีสินในงบแสดงฐานะทางการเงิน และภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใช้อตัราภาษีที

คาดวา่จะใช้กบัผลแตกตา่งชวัคราว ทงันีได้พระราชบญัญตัิแก้ไขเพมิเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท ี42) พ.ศ. 2559 ลงวนัที 

3 มีนาคม 2559 ให้ลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2559 เป็น

ต้นไป มีผลบงัคบัใช้ตงัแตว่นัที 5 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ทงันีบริษัทได้คํานวณประมาณการผลกระทบสินทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอการตดับญัชีเท่ากบั 4.00 ล้านบาท และหนสีินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเทา่กบั 4.00 ล้านบาท ดงันนับริษัทไมม่ภีาษี

เงินได้รอการตดับญัชีคงเหลือจากการคํานวณ บริษัทจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินในงบกําไรขาดทุนสําหรับปีจากการ

เปลียนแปลงผลแตกต่างชวัคราวทีได้เท่ากับ 5.38 ล้านบาท ทีเกิดจากการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตงัแต่ปี 

2557 ทคีงเหลืออยู่ (ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12 และข้อ 24) 

ในปี 2558 บริษัทคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราทีกําหนดโดยกรมสรรพากรจากกําไรทางบญัชีหลงัปรังปรุง

เงือนไขบางประการตามทีระบใุนประมาลรัษฎากร บริษัทบนัทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นค่าใช้จ่ายทงัจํานวนในแต่ละปี

และบนัทกึภาระสว่นทีเป็นหนีสินในงบแสดงฐานะทางการเงิน และภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใช้อตัราภาษีที

คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชัวคราว ซึงได้ประกาศตามพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลงัวันที 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที 31 ธันวาคม 25558 ทังนีบริษัทได้

คํานวณประมาณการผลกระทบสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเท่ากบั 10.72 ล้านบาท และหนีสินภาษีเงินได้รอการ

ตดับญัชีเท่ากบั 5.30 ล้านบาท สทุธิเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเท่ากบั 5.42  ล้านบาท และรับรู้เป็นคา่ใช้จ่าย

ภาษีเงินในงบกําไรขาดทนุสําหรับปีจากการเปลียนแปลงผลแตกต่างชวัคราวทีได้เท่ากับ 5.75 ล้านบาท ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 12 และข้อ 24 

19.2 ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สินปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 เป็นมูลค่า 347.87 ล้านบาท 304.23 ล้านบาทและ

332.88 ล้านบาท ตามลําดบั ทงันีสินทรัพย์ของบริษัทมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

 ในปี 2560 บริษัทมีสนิทรัพย์เพิมขนึจากปีก่อนจํานวน 43.64 ล้านบาท เนืองจาก ณ สนิปีมีลกูหนคีงเหลือจํานวน 

63.84 ล้านบาท เพิมจากปีก่อนจํานวน 10.25 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ ณ สินปีมีมูลค่าเท่ากบั 49.62 ล้านบาทสงูกว่าปี

ก่อนจํานวน 10.42 ล้านบาท ซึงเป็นไปตามปริมาณคําสงัซือและการผลิตทีเพิมขึน และทีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

199.63 ล้านบาทเพมิขนึจากปีก่อนจํานวน 28.74 ล้านบาทเนอืงจากการกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่ของทรัพย์สิน

ในปีก่อนจํานวน 2.75 ล้านบาท และการจัดซืออุปกรณ์โรงงานเพือเพิมกําลงัการผลิตให้เป็นไปตามปริมาณคําสงัซือที

เพมิขนึ 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอนื และคา่เผือหนีสงสยัจะสญู 

บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตหรือระยะเวลาในการรับชําระจากลูกค้าระหว่าง 30 ถึง 60 วัน ซึงบริษัทจะ

พิจารณาการให้ระยะเวลาการชําระหนขีองลกูค้าจากยอดการสงัซอื และฐานะทางการเงินของลกูค้าแต่ละราย 
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ณ สนิปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีลกูหนีการค้าและลกูหนอีืนสทุธิจํานวน 63.84 ล้านบาท 53.59 ล้าน

บาทและ 46.48 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้าเท่ากับ 7.46เท่า 8.42เท่าและ 8.72 เท่า 

ตามลําดบั  

 

หน่วย: ล้านบาท 

ระยะเวลาค้างชาํระ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ลกูหนีการค้ายงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 41.13 88.49 44.15 82.38 52.53 82.28 

ค้างชําระเกินกําหนด - - - - -  

1 – 30 วนั 5.31 11.42 8.56 15.97 9.05 14.18 

31 – 60 วนั - - - - 0.62 0.97 

61 – 120 วนั 0.499 1.05 1.33 2.48 2.44 3.82 

มากกวา่ 120 วนั - - - - - - 

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนก่อนหกัค่าหนีสงสยัจะ

สูญ 
46.93 100.96 54.04 100.83 64.64 101.25 

หกั คา่เผือหนีสงสยัจะสญู (0.45) (0.96) (0.45) (0.83) (0.81) (1.25) 

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน-สุทธิ 46.48 100.00 53.59 100.00 63.84 100.00 

บริษัทบนัทกึค่าเผือหนีสงสยัจะสญู โดยประมาณการหนีทีอาจเกิดขนึจากการเรียกเก็บเงินจากลกูหนีไม่ได้ตาม

เงือนไขการชําระเงิน ทงันีในการประมาณการบริษัทคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีทีคงค้าง และ

สภาวะเศรษฐกิจในขณะนนั โดยพิจารณาจากลกูหนทีมีีอายกุารชําระหนีเกิน 365 วนั และไมม่ีการเคลือนไหว ซงึพจิารณา

เป็นรายๆ และจะใช้อตัราการตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูร้อยละ 100 จากยอดหนคีงค้างทงัหมด 

สินค้าคงเหลือ 

 ณ สินปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิประกอบด้วย สินค้าสําเร็จรูปพร้อมส่ง งาน

ระหวา่งทํา วตัถดิุบ อะไหลแ่ละชินสว่นอนืทใีช้ประกอบชินงาน และสินค้าระหวา่งทาง จํานวน 49.62 ล้านบาท 39.20 ล้าน

บาท และ 46.84 ล้านบาท ตามลําดบั 

                                      หนว่ย : ล้านบาท 

 

รายการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

สินค้าสาํเร็จรูป 22.75 48.58 14.97 38.19 17.25 34.76 

งานระหวา่งทาํ 18.51 39.53 17.22 43.93 24.11 48.59 

วตัถดุิบ 2.63 5.62 1.28 3.26 1.99 4.01 

อะไหล ่ 3.96 8.46 4.05 10.33 4.50 9.07 

สินค้าระหวา่งทาง - - 2.83 7.22 2.59 5.22 

รวม 47.85 102.18 40.35 102.93 50.44 101.65 



 

   
 

179 

 

รายการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

หกัคา่เผือมลูค่าสินค้าลดลง (1.02) (2.18) (1.15) (2.93) (0.82) (1.65) 

สินค้าคงเหลือ-สทุธิ 46.83 100.00 39.20 100.00 49.62 100.00 

 

ในปี 2560 สินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 49.62 ล้านบาท โดย ซึงมีมูลค่าลดลงเมือเทียบกับปี 2559 เนืองจาก

ปริมาณคําสงัซือและการผลิตทีเพิมขนึเพือให้ทนักําหนดสง่สินค้าแก่ลกูค้า บริษัทมีอตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือใน 

2560 ปี 2559 และปี 2558 เท่ากบั 8.27 เท่า 8.12 เท่า และ 7.50 เท่าตามลําดบั อตัราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ

ของบริษัทมีความคลอ่งตวัซงึสามารถจําหนา่ยออกไปได้เร็ว โดยในแตล่ะปีไมม่คีวามแตกต่างกนัมากนกั บริษัทไมมี่สนิค้า

ล้าสมยั ค้างนาน หรือเสือมคณุภาพเกิดขนึ จะเห็นได้จากนโยบายการตงัค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าสําหรับสินค้าเสือม

คณุภาพ เสยีหาย ล้าสมยั หรือ ค้างนาน บริษัทพิจารณาจากมลูคา่สทุธิทจีะได้รับ (Net Realizable Value) ซงึจะพิจารณา

จากส่วนต่างของต้นทุนกับราคาขาย ซึงบริษัท จะทําการบันทึก มูลค่าขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง เป็น

ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนอย่างไรก็ตามบริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายชินส่วน ซึงชินส่วนเสนอขายจะมี

ลกัษณะเฉพาะสาํหรับสินค้าของลกูค้าในแตล่ะรุ่น สง่ผลให้คา่เผือมลูค่าของสินค้าลดลงอยูใ่นระดบัทีคอ่นข้างตํา 

ปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีการตงัค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าเท่ากับ 0.82 ล้านบาท 1.15 ล้านบาท

และ 1.02 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อสินค้าคงเหลือสทุธิเท่ากับ ร้อยละ 1.65 ร้อยละ 2.93 และร้อยละ 

2.18 ตามลําดบั 

ทดีินอาคารและอปุกรณ์ 

 สําหรับปี 2560 บริษัทได้ทําการประเมินทีดิน อาคาร และเครืองจกัรโดยผู้ประเมินอิสระ มีหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์แหง่ประเทศไทยโดย วิธีวิเคราะห์มลูคา่จากต้นทนุ (Cost Approach) 

ซงึทําให้ราคาทีดินซึงมีมลูค่าตามบญัชีจํานวน 27.90 ล้านบาทมีราคาประเมินเท่ากับจํานวนเงิน 34.50 ล้านบาท อาคาร

ซึงมีมลูค่าตามบญัชีจํานวนเงิน 44.04 ล้านบาทมีราคาประเมินเท่ากับ 60.34 ล้านบาทบาท และ  เครืองจกัรมลูค่าทาง

บญัชีเท่ากับ .  ล้านบาทมีราคาประเมินเท่ากับ .  ล้านบาท อย่างไรก็ตามราคาในการประเมินรวมจะสงูกว่า

มลูคา่ทางบญัชีซงึจากรายงานผู้ประเมนิพบวา่เป็นรายการรายการเครืองจกัรทไีด้นํามาใช้ในการผลิตบางรายการมีมลูคา่ที

สงูกว่าราคาตามบญัชีทีได้ประเมินและบนัทกึรายการด้อยค่าของเครืองจกัรมลูค่าในปี  ตามหลกัการและมาตรฐาน

บญัชีฉบับที  เรืองการด้อยค่าของทรัพย์สิน ทงันีบริษัทได้บนัทึกกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน

จํานวน 2.75 ล้านบาท ซงึได้รวมอยูใ่นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร (หมายหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 10) 

 สําหรับปี 2559 บริษัทได้ทําการประเมินเครืองจกัรโดยผู้ประเมินอิสระ มีหลกัเกณฑ์และวิธีการตามมาตรฐาน

วิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์แหง่ประเทศไทยโดย วิธีวิเคราะห์มลูค่าจากต้นทนุ (Cost Approach) ซงึทําให้ราคา

ประเมินเครืองจักรมลูค่าทางบญัชีเท่ากับ 79.92 ล้านบาทมีราคาประเมินเท่ากบั 89.06 ล้านบาท อย่างไรก็ตามราคาใน

การประเมินรวมจะสงูกวา่มลูคา่ทางบญัชีก็ตาม จากรายงานผู้ประเมินพบว่ารายการเครืองจกัรทีนํามาใช้ในการผลิตบาง

รายการมีมูลค่าทีตํากว่าราคาตามบัญชี เพือเป็นไปตามหลกัการและมาตรฐานบัญชีฉบับที 36 เรืองการด้อยค่าของ

ทรัพย์สิน บริษัทบนัทึกรายการด้อยค่าของเครืองจกัรมลูค่าเท่ากบั 3.86 ล้านบาท ซึงได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

(หมายหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 10) 
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หนสีิน 

บริษัทมีหนีสินรวมในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 เท่ากบั 182.22 ล้านบาท 144.55 ล้านบาท และ 151.57 ล้าน

บาท ตามลําดบั ประกอบด้วย เงินกู้ยืมสถาบันการเงินทงัระยะสนัและระยะยาว เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน เงินกู้ยืม

ระยะสนัจากบคุคลหรือกิจการทเีกียวข้อง หนสีินหมนุเวียนอนื และภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 

 ในปี 2560 หนีสินรวมเพิมขึนจากปีก่อนจํานวน 37.67 ล้านบาท เนืองจากบริษัทได้ทําสญัญากู้ยืมเงินจากสถาบนั

การเงินเพอืลงทนุในการจดัซอืทรัพย์เพอืรองรับการขยายกําลงัการผลิตและลดต้นทนุด้านพลงังาน 

 ณ สนิปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีอตัราสว่นหนีสินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น เท่ากบั 1.10 เท่า 0.91 เท่า และ 

0.84 เทา่ ตามลําดบั บริษัทมีอตัราสว่นหนสีินรวมสงูกวา่เมอืเทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นซงึทําให้เกิดความเสยีง 

สว่นของผู้ถือหุ้น 

 ณ วันที  ธันวาคม 60 ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทมีมูลค่าเท่ากับ 165.65 ล้านบาท เพิมขึนจากปีก่อน

เนืองจาก ผลการดําเนินงานทีเป็นกําไรสง่ผลให้ขาดทนุสะสมยงัไม่ได้จดัสรรคงเหลอืเท่ากบั .  ล้านบาท ในระหว่างปี

บริษัทได้เพิมทนุหุ้นสามญัเพอืออกใบสําคญัแสดงสิทธิเท่ากบั .  ล้านบาท โดยมีสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัเท่ากบั .  

ล้านบาท สง่ผลให้ทนุหุ้นสามญัทีออกและชําระแล้วมีมลูค่าเทา่กบั .  ล้านบาท และสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญัเท่ากบั 

.  ล้านบาท สํารองตามกฎหมายเท่ากบั .  ล้านบาท 

 ณ วนัที  ธันวาคม  สว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมูลค่าเท่ากับ .  ล้านบาท การปรับลดลงของสว่น

ของผู้ถือหุ้นในปี  มีสาเหตมุาจาก ในระหวา่งปีบริษัทได้ลดผลขาดทนุสะสมกบัสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัเท่ากบั .  

ล้านบาท และสาํรองตามกฎหมายเทา่กบั .  ล้านบาท ในระหว่างนนับริษัทได้เพมิทนุหุ้นสามญัเพอืออกใบสําคญัแสดง

สิทธิเท่ากบั .  ล้านบาท และบริษัทมีผลขาดทนุสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรรคงเหลอืเทา่กบั .  ล้านบาท 

 ณ วนัที  ธันวาคม  สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมลูค่าเท่ากบั .  ล้านบาท การปรับเพิมขนึของสว่น

ของผู้ ถือหุ้น เป็นผลมาจากในระหว่างปี  บริษัทได้เพิมทุนหุ้นสามญัเท่ากบั .  ล้านบาท ซงึมีสว่นเกินมลูค่าหุ้น

สามญั .  ล้านบาท และได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานเท่ากบั .  ล้านบาท และมีผลขาดทนุเบ็ดเสร็จ

รวมเทา่กบั .  ล้านบาท 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 เท่ากับร้อยละ 3.59 ร้อยละ -14.79 และร้อยละ-1.73

ตามลําดบั 

สําหรับอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2560 เพิมขึนจากปีก่อน เนืองจากผลการดําเนินในปีปัจจุบนัมีกําไรเพิมขนึ

จากปีก่อน ซงึเกิดจากรายได้จากการขายทีเพมิขนึและควบคมุคา่ใช้จ่าย 

 สําหรับอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ นในปี 2559 ลดลงจากงวดเดียวกันในปี 2558 เนืองจากสภาพเศรษฐกิจทัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ชะลอตัว ส่งผลให้ผลการดําเนินในรอบปี  มีผล

ขาดทนุจากการดําเนินงานเพมิขนึเมอืเทียบกบัปีก่อน 

 สําหรับอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2558 เพมิขนึจากงวดเดียวกนัในปี 2557 เนอืงจากในปี 2558 บริษัทมีกําไร

จากการดําเนินงานเท่ากับ .  ล้านบาท เพิมขึนจากการปรับตวัของยอดขายเพิมขึน ร้อยละ .  และ อตัรากําไร

ขนัต้นทีสงูขนึ ร้อยละ .  จากปีก่อน 
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แหลง่ทีมาของเงินทนุ 

บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินแตล่ะประเภทตามทีระบใุนสญัญา 

     หน่วย : ล้านบาท 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 37.68 33.94 34.86 

เงินกู้ยืมระยะสนัจากบคุคลหรือกิจการทเีกียวข้อง 15.00 15.00 15.00 

เงินกู้ยืมระยะยาว 1.36 - 13.01 

เงินกู้ยืมระยะยาวทถีงึกําหนดชาํระภายใน 1 ปี 10.92 7.51 9.15 

หนสีินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 8.34 2.16 14.85 

รวมเงินกู้ยมื 73.30 58.61 86.87 

 

บริษัทมีเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินทงัระยะสนัและระยะยาว ซงึรวมเงินเบิกเกินบญัชี ตวัสญัญาใช้เงิน และเงินกู้ ระยะ

ยาว โดยคิดดอกเบียอตัราร้อยละ MOR/MLR/SBOR/MLR ทงันีได้นําทีดินและสิงปลกูสร้างใช้เป็นหลกัประกันเงินกู้ ยืม

ดงักลา่ว ในสว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจะสินสดุสญัญาในปี  เงินกู้ยืมระยะสนัจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้อง คิด

ดอกเบียอ้างอิงอตัราเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน และไม่มีหลกัประกนับริษัทได้ทําการเจรจาและขอผ่อนชําระโดยจะเริมทยอย

ชําระในปีและหนีสินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน เพอืซือเครืองจกัรและอปุกรณ์ เงือนไขโดยการผ่อนชําระเป็นรายเดือน และ

ได้สนิสดุสญัญาไปบางสว่นแล้ว 

สภาพคลอ่งและกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 ในปี 2560 บริษัทมีเงินสดสทุธิทีได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 11.69 ล้านบาท ซึงลดลงจากปีก่อน จํานวน 15.98 

ล้านบาท โดยมีรายการหลกัดงัน ีขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ 6.38 ล้านบาท คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 24.87 ล้านบาท 

และต้นทุนทางการเงิน .  ล้านบาท ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืนเพิมขึน 10.55 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิมขนึ 10.03 

ล้านบาท สนิทรัพย์หมนุเวียนลดลง 0.61 ล้านบาท สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนเพมิขนึ 9.54 ล้านบาท เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี

อนืเพิมขึน 9.60ล้านบาท และหนีสินหมนุเวียนเพมิขนึ 0.97 ล้านบาท ในปี 2559 บริษัทมีเงินสดสทุธิทีได้มาจากกิจกรรม

ดําเนินงาน 27.67 ล้านบาท ซึงมาจากขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 18.23 ล้านบาท ผลขาดทุน

ดงักลา่วได้รวมรายการทีไม่เกียวกบัเงินสดดงันี ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่ายเทา่กบั 27.52 ล้านบาท ขาดทนุจากการ

ลดมลูคา่สินค้าคงเหลือเทา่กบั 0.14 ล้านบาท ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สินเท่ากบั 3.87 ล้านบาท และขาดทนุจากการ

ตดัจําหน่ายทรัพย์สินเท่ากับ 4.47 ล้านบาท และรายการเปลียนแปลงเงินทุนหมุนเวียนเพิมขึน ซึงประกอบด้วยลูกหนี

การค้าและลกูหนีอนืเพิมขนึ 7.11 ล้านบาท สินค้าคงเหลอืลดลง 7.50 ล้านบาท สินทรัพย์หมนุเวียนเพมิขนึ 0.23 ล้านบาท 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเพิมขึน 2.16 ล้านบาท เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนืเพมิขนึ 6.85 ล้านบาท และหนีสินหมนุเวียนอืน

เพมิขนึ 0.24 ล้านบาท  

 ในปี 2558 บริษัทมีเงินสดสทุธิทีได้มาจากการดําเนินงาน 25.38 ล้านบาท ซึงเพมิขนึจากปีก่อน โดยมีรายการหลกั

ดงันี กําไรก่อนภาษีเงินได้ 2.62 ล้านบาท คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจํานหนา่ย 27.37 ล้านบาท ลกูหนกีารค้า และ ลกูหนีอนื
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เพิมขนึ 3.50 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิมขนึ 2.45 ล้านบาท สินทรัพย์หมนุเวียนอนืเพิมขึน 6.47 ล้านบาท เจ้าหนีการค้า

และเจ้าหนีอนืลดลง 14.10 ล้านบาท และหนสีินหมนุเวียนอนืลดลง 10.10 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

 ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีการใช้เงินสดเพือกิจกรรมลงทนุตามงบการเงินทงัสนิ 21.78 ล้านบาท 

14.40 ล้านบาทและ 15.96 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีรายการทีสําคญั คือคา่ใช้จ่ายในการซอืเครืองจกัรและอปุกรณ์เพือ

เป็นการทดแทนเครืองเก่าทีไม่สามารถใช้งานได้ และเครืองใหม่เพือขยายกําลงัการผลิตให้ทนัส่งมอบแก่ลกูค้า และซือ

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนเพอืปรับปรุงพฒันาเทคโนโลยีให้ทนัสมยั 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 ในปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 บริษัทมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินตามงบการเงินทงัสิน 4.03 ล้านบาท 

16.75 ล้านบาท 8.73 ล้านบาท ตามลําดบั เนืองมาจากการชําระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนั

การเงิน การชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  จ่ายชําระหนีสินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน การจ่ายชําระดอกเบีย 

และการรับเงินจากการจําหนา่ยหุ้นสามญั  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

 อัตราส่วนทางการเงนิ   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 37.68 33.94 34.86 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 15.00 15.00 15.00 

ระยะเวลาเก็บหนเีฉลยี (วนั) 1.36 - 13.01 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลยี (วนั) 10.92 7.51 9.15 

ระยะเวลาชําระหน ี (วนั) 8.34 2.16 14.85 

Cash Cycle (วนั) 73.30 58.61 86.87 

 บริษัทมีสนิทรัพย์หมนุเวียนทีประกอบไปด้วย เงินสด ลกูหนี และสินค้าคงเหลือในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 

เท่ากับ 129.09 ล้านบาท 114.48 ล้านบาท และ 118.49 ล้านบาท น้อยกว่าหนีหมนุเวียนในแต่ละปีซึงมีเท่ากับ 151.10 

ล้านบาท 137.95 ล้านบาท และ 138.02 ล้านบาท ตามลําดบั ซึงอาจทําให้สภาพคลอ่งของบริษัทอาจไมเ่พียงพอ อย่างไร

ก็ตามบริษัทได้พิจารณาถึงผลกระทบและความเสยีงทีอาจเกิดขึนเพือให้ดําเนินงานตอ่ไปได้ 

  ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.91 เท่า 0.90 เท่าและ 0.91 เท่า

ตามลําดบัและมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วในช่วงเวลาเดียวกนัเท่ากบั 0.58เทา่ 0.62 เทา่ และ 0.57 เทา่ตามลาํดบั  

จากอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทแสดงให้เห็นถึงการดาเนินงานตามปกติของบริษัทมีหนีสินหมุนเวียน

มากกว่าสินทรัพย์หมนุเวียน อย่างไรก็ตามแม้บริษัทประสบปัญหาในการชําระหนีระยะสนัตามอตัราส่วนสภาพคล่องก็

ตาม หากไมร่วมเงินกู้ยืมระยะสนัจากบคุคลหรือกิจการทเีกียวข้อง บริษัทสามารถชําระหนีสินระยะสนัได้ 

  ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนีเฉลยีเท่ากับ 48.94 วนั 43.37 วนั และ 41.86 วนั 

ตามลําดบั ซึงเป็นไปตามนโยบายการให้เครดิตหรือระยะเวลาในการรับชําระจากลกูค้าระหว่าง 30 ถึง 60 วนั ซึงบริษัท

สามารถนําเงินทีได้รับตามนโยบายนีไปใช้เพือวางแผนดําเนินงานจัดซือวตัถุดิบและชําระหนีสินได้ทนัเวลา ทงันีลกูหนี

การค้าของบริษัทสว่นมากเป็นลกูหนีชนัดีทชีําระหนีตรงรอบระยะเวลาการให้เครดิต 
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  ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลียเท่ากบั 44.13 วนั 44.95 วนัและ 48.67 

วนั ตามลําดบั ระยะเวลาในการหมนุเวียนสินค้าอยู่ในระดบัทีสามารถผลิตและจดัสง่ได้ทนัเวลา และไม่มีสินค้าค้างนาน

เนืองจากการผลิตสินค้าของบริษัทมีการวางแผนตามความต้องการของลกูค้า ซงึมีระยะเวลาการจดัสง่ทแีนน่อน 

 ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีระยะเวลาการชําระหนีเฉลยีเท่ากบั 74.88 วนั 69.95 วนั และ 80.04 วนั 

ตามลําดบั การให้ระยะเวลาการชําระหนีของเจ้าหนีเป็นไปตามทีนโยบายบริษัทกําหนดซงึอยูร่ะหวา่ง 30 ถึง 90 วนั 

 

ปัจจัยและอิทธิพลทอีาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ปัจจยัและอิทธิพลทีอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัท นอกเหนือจากทีได้กลา่วไว้

ในเรืองปัจจัยความเสียง ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ทงัในประเทศและต่างประเทศ 

รวมถึงการย้ายฐานการผลิตในผลิตภัณฑ์บางกลุ่มไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามบริษัทได้ขยายตลาดออกไปยัง

ตา่งประเทศทีมีฐานการผลติชินสว่นยานยนต์ทวัโลก โดยเร่งเพมิคําสงัซอืให้มากขนึ ทงันีบริษัทอาจมีความเสยีงในการผนั

ผวนของค่าเงินสกุลต่างๆ บริษัทได้ศึกษาและเฝา้ระวงัถึงผลกระทบทีอาจเกิดจากการผนัผวนของค่าเงินทีรุนแรง โดยวิธี

ตา่งๆทสีถาบนัการเงินและบริษัทรวมกนัตดัสินใจ  

ด้านการตลาดในอตุสาหกรรมผลติชินสว่นยานยนต์มีการแขง่ขนัค่อนข้างสงู บริษัทมีคูแ่ขง่ทางการตลาดสงูเช่นกัน 

อยา่งไรก็ตามบริษัทได้ศกึษาและหามาตรการเพือกระตุ้นให้ผู้ รับผิดชอบพฒันาศกัยภาพทงัเทคโนโลยีทีทนัสมยั เชือมสาย

สมัพนัธ์สร้างพนัธมิตรกับกลุม่ธุรกิจทีสอดคล้องกนั รวมถึงสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้ารายเดิมให้เหนียวแน่นยิงขึน 

พร้อมกนันีบริษัทได้วางแผนขยายสายการผลติให้ครอบคลมุอตุสาหกรรมอนืมากขนึ เช่น ใบพดัปัมนํา ใบพดัเรือหางยาว  

และ รับหลอ่หุ่นขีผึง เป็นต้น ซงึอยูร่ะหว่างการพฒันาและวิจยัสายงานการผลติดงักลา่ว รวมถึงการเปิดสายงานการผลิต

อนืทจ้ีางให้บริษัทอนืทําให้ เช่น งานเคลือบส ีและให้บริการรับซอ่มแมพิ่มพ์ เป็นต้น 

ด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ และบริการจดัสง่ทีถกูต้องทนัเวลา บริษัทยงัคงคณุภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ และ

ศกึษาพร้อมกบันําเทคโนโลยีทีทนัสมยัมาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขนึ ตามทีลกูค้าให้ความไว้วางใจที

เลอืกบริษัทเป็นผู้ผลติชินงานให้  

ในส่วนของต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหารทีสูงขึนตามภาวะเศรษฐกิจและค่าเงิน บริษัทเร่งหา

มาตรการและรณรงค์เพอืควบคมุและประหยดัต้นทนุทเีกิดขนึเพอืให้เกิดประโยชน์ทีคุ้มคา่ เช่น ในสว่นของพลงังาน บริษัท

อยูร่ะหว่างดําเนินการติดตงัแผงโซลา่เพือลดค่าใช้จ่ายด้านพลงัานทีใช้ในการผลิต ด้านแรงงานบริษัทวางแผนพฒันาและ

จดัสรรกําลงัพลให้มีประสิทธิภาพและรองรับการขยายงาน 
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