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สารของประธานกรรมการ 

 
เรียนท่านผู้ถือหุ้น 
 

 

สําหรับผลประกอบการของบริษัท ทาพาโก้ จํากดั (มหาชน)และบริษัทย่อย ซึง่สิน้สดุเม่ือ 31 
ตลุาคม 2554 ท่ีผ่านมานัน้ มียอดขาย 536.08 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 7.2% มีมีผลกําไรสทุธิ 39.83 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 13.85% โดยสาเหตท่ีุมีผลกําไรลดลงจากปี 2553 นัน้ สว่นหนึง่เป็นผลกระทบ
โดยทางอ้อมจากสถานการณ์อทุกภยัของประเทศไทยท่ีผ่านมา  

 
สําหรับปี 2555 นี ้แม้ว่าในไตรมาส 1 จะมีผลกระทบจากเหตอุทุกภยัอยูบ้่าง แต่โดยผลทัง้ปีแล้ว 

ยงัคาดวา่จะมียอดขายและผลกําไรเติบโตจากปี 2554 ท่ีผ่านมา โดยตัง้เป้าหมายมียอดขายท่ีเติบโตขึน้
จากปี 2554 ร้อยละ 10 และผลกําไรเติบโตขึน้กว่าปีก่อน  

 
สดุท้ายนีข้อขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่าน และบริษัทฯ จะได้ดําเนินการตา่ง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อ

ความคาดหวงัของลกูค้าและท่านผู้ ถือหุ้นให้ดียิง่ ๆ ขึน้ไป  

 
  ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

 นายไทอิจิ นิโนมิยะ 
 ประธานกรรมการ 

 บริษัท ทาพาโก้ จํากดั (มหาชน) 
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สารของกรรมการผู้จัดการ 

 

เรียนท่านผู้ถือหุ้น 
 
 ในปี 2554 ท่ีผ่านมานัน้ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบโดยทางอ้อม จากเหตกุารณ์ภยัพบิติัแผ่นดินไหวและคล่ืนซนึา
มิในญ่ีปุ่ น รวมถึงเหตอุทุกภยัในประเทศไทย แต่ก็ยงัถือเป็นโชคดี ท่ีบริษัทไม่ได้มีความเสียหายด้านทรัพย์สินโดยตรงแต่
ประการใด 

ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ ยงัได้รับผลกระทบทางอ้อมจากเหตอุทุกภยั แต่นบัตัง้แตเ่ดือนมกราคม 
2555 คําสัง่ซือ้ได้กลบัสู่ภาวะปกติและมีการขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง ทําให้มีความมัน่ใจวา่ ยอดขายและผลกําไรของปี 
2555 นีจ้ะเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้   

 
สําหรับการขยายกําลงัการผลิตเพ่ือเพ่ิมยอดขายนัน้ บริษัทฯ จะได้มีการดําเนินการให้สอดคล้องกบัคําสัง่ซือ้ท่ี

ได้รับและแนวโน้มคําสัง่ซือ้ท่ีจะเข้ามา โดยคํานึงถึงความเสี่ยงจากการชลอตวัของเศรษฐกิจของยโุรปและจีนด้วยเช่นกนั   
 
ในปี 2555 นีบ้ริษัทฯ ก็ได้ตัง้เป้าหมายถึงการเติบโตของยอดขายและผลกําไรท่ีสงูขึน้ รวมถึงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพ, คณุภาพ รวมถึงระบบควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยง โดยหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ จะได้รายงานผล
ประกอบการท่ีดี ให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้นได้ทราบในโอกาสตอ่ ๆ ไป  
 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

 นายเคซเึคะ มะซอึรุะ 
 กรรมการผู้จดัการ 

 บริษัท ทาพาโก้ จํากดั (มหาชน) 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทาพาโก้ จํากัด(มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 
ร้อยโท ทักษิณ ล่ิมสุวรรณ์  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ และ นายวิฑูรย์ 
สกนธวฒัน์  เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามข้อบงัคบัว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นไป
ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการสอบทาน
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบติัตามมาตรฐานทางบญัชีอย่างถกูต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง พิจารณาและสอบทานรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 
  
 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาสอบถามผลการประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯท่ีผ่านการพิจารณาร่วมกนัของคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจดัการ และผู้
ท่ีเก่ียวข้อง เห็นว่าโดยรวมบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี เพยีงพอและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ  
 
 ในปี 2554 ท่ีผ่านมานัน้ แม้วา่บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบทางอ้อม จากเหตภุยัพิบติัซนึามิท่ีประเทศญ่ีปุ่ น และ
สถานการณ์นํา้ท่วมในประเทศไทย ซึง่แม้ว่าจะกระทบต่อยอดขายและผลกําไรของบริษัทฯ ในระดบัหนึ่ง  แต่ในปีท่ีผ่าน
มา บริษัทฯ ก็ยงัมีการเติบโตของยอดขายและมีอตัราผลกําไรท่ีดี ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ 
มีความมุ่งนัน่ท่ีจะปรับปรุงให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคมุภายในท่ีดีย่ิง ๆ  ขึน้ไป เพ่ือความเติบโต
ของยอดขายและผลกําไรอย่างตอ่เน่ือง 
 
 

 ร.ท. ทกัษิณ ลิม่สวุรรณ์ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

 

ช่ือบริษัท    :            บริษัท ทาพาโก้ จํากดั (มหาชน) (Tapaco Public Company Limited) 
ช่ือย่อ          :               TAPAC 
เลขทะเบียนบริษัท  :   บมจ. 40854500699 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ :  ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจําหน่ายชิน้สว่นพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic 

Parts) สําหรับใช้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองเสยีงรถยนต์ และ
สําหรับผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ 

สถานที่ตัง้สาํนักงานใหญ่    : เลขท่ี 789/40 หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 
Home Page: http:// www.tapaco.com  
โทรศัพท์: 038-296339-4, 038-296391-2  
โทรสาร: 038-296342   
ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ :  นายโสฬส ตัง้ในธรรม 

ผู้ อํานวยการส่วนบญัชีและการเงิน 
โทรศพัท์ : 038-296339-4, 038-296391-2 ต่อ 106 
โทรสาร : 038-348-029 
Mobile Phone No. : 081-762-2480 
E-Mail Address : soros@tapaco.com 

ทุนจดทะเบียน:  138 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้  138 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ณ 
31 ตลุาคม 2554) 

ทุนที่ชาํระแล้ว:   92,226,400 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้ 92,226,400 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
(ณ  31 ตลุาคม 2554) 

 
บุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 
1. นายทะเบียนหลกัทรัพย์ :  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

               เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ชัน้ 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 

                โทรศพัท์ 02-229-2800, 02-229-2888 
                โทรสาร   02-3591259 

 
2. ผู้สอบบญัชี:                 นายเมธี รัตนศรีเมธา 

                ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3425 
                บริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั  
                ห้อง 705-706 อาคารเจ้าพระยา (โรงแรมเชียงกรีลา)  
                89 ซอยวดัสวนพล,ู ถนนเจริญกรุง 
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                 เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500 
                 โทรศพัท์ 02-630-7500 
                 โทรสาร   02-630-7506 
 

3. ท่ีปรึกษากฎหมาย:                 บญุสมและมาโนช ทนายความ จํากดั 
                 104 อาคารปานะวงศ์ ชัน้ 9 
                 ถนนสรุวงศ์ แขวงส่ีพระยา 
                 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
                 โทรศพัท์ 02-6370188-93 
                 โทรสาร   02-2369268 
 
                  

4. ท่ีปรึกษาทางการเงิน:                 บริษัท หลกัทรัพย์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
                 อาคารสํานกังาน ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัล เวิลด์ ชัน้ 20-21 

เลขท่ี 999/9 ถนนพระรามท่ี 1 
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330 

                 โทรศพัท์ 02-265-6300 
                 โทรสาร   02-658-6862, 658-6855 
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2.ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทฯ 3 ปีย้อนหลัง 
 

สาํหรับรอบบญัชีสิน้สุด 31 ตุลาคม (หน่วย : พนับาท) 
 

สรุปข้อมูลทางการเงนิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 
2551/2552 2552/2553 2553/2554 2551/2552 2552/2553 2553/2554 

สินทรัพย์รวม 404,048 500,224 545,720 370,405 475,515 527,619 
หนีส้นิรวม 174,060 258,794 287,929 162,604 246,082 279,571 
ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 92,000 92,000 92,226 92,000 92,000 92,226 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 229,988 241,430 257,790 207,801 229,433 248,049 
รายได้จากการขาย 395,848 499,802 534,443 362,055 466,194 501,265 
รายได้รวม 396,653 500,078 536,808 363,136 466,402 511,520 
ต้นทนุรวม 362,619 453,901 496,974 337,576 427,290 470,410 
กําไรสิทธิ 31,034 46,177 39,834 25,560 39,112 41,110 
กําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.34 0.50 0.43 0.28 0.43 0.45 
จํานวนหุ้นถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั 
(พนัหุ้น) 

92,000 92,000 92,226 92,000 92,000 92,226 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 2.50 2.60 2.80 2.26 2.49 2.69 

 
*ได้มีการเปลี่ยนราคาพาร์จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาทในระหว่างปี 2548/2549 และนบัตัง้แต ่1 พฤศจิกายน 

2549 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนนโยบายบญัชีการบนัทกึเงินลงทนุในบริษัทย่อย จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทนุ และได้ปรับ
ย้อนหลงัข้อลกูของปี 2548/2549 ซึง่แสดงเปรียบเทียบในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ด้วย 

 
อัตราส่วนทางการเงนิท่ีสาํคัญ 

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 

2551/2552 2552/2553 2553/2554 2551/2552 2552/2553 2553/2554 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  
(Liquidity Ratio)       

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เทา่) 0.83 0.85 1.01 0.75 0.75 0.92 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.62 0.63 0.73 0.55 0.55 0.66 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.53 0.41 0.39 0.47 0.35 0.36 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 6.20 6.37 6.94 6.14 6.10 7.32 

ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 58 57 52 59 59 49 
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อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 9.18 8.32 7.23 9.26 8.78 7.42 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย (วนั) 39 43 50 39 41 49 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่) 7.24 7.00 7.87 6.85 6.75 7.62 

ระยะเวลาในการชําระหนี ้(วนั) 50 51 46 53 53 47 

วงจรเงนิสด (วนั) 48 48 56 45 47 50 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํ

กาํไร (Profitability Ratio)       

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 28.88% 28.35% 25.09% 26.67% 26.82% 23.68% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 10.41% 11.33% 9.14% 8.39% 9.85% 8.23% 

อตัรากําไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษี (%) 10.73% 11.08% 9.44% 8.67% 9.89% 10.27% 
อตัรากําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เส่ือมราคา

และรายจ่ายตดับญัชี (%)  9.49% 10.70% 9.37% 18.79% 18.50% 19.13% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 7.82% 9.23% 7.43% 7.04% 8.39% 8.04% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 13.49% 19.13% 15.45% 12.30% 17.05% 16.57% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพใน 

การดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)       

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.68% 9.23% 7.30% 6.90% 8.23% 7.79% 

อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.98 1.00 0.98 0.98 0.98 0.97 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 1.52 14.65% 12.58% 1.60 14.01 14.57% 
อัตราส่วนนโยบายทางการเงนิ 
(Financial Policy Ratio)       

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.76 1.07 1.12 0.78 1.07 1.13 
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการชําระ

ดอกเบีย้ (เทา่) 15.91 15.04 9.40 14.84 12.72 8.58 

ข้อมูลต่อหุ้น       

จํานวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (พนัหุ้น) 92,000 92,000 92,226 92,000 92,000 92,226 

ราคาพาร์ตอ่หุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท)  2.50 2.60 2.78 2.26 2.49 2.69 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท)  0.34 0.50 0.43 0.28 0.43 0.45 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
บริษัท ทาพาโก้ จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่ายชิน้ส่วนพลาสติกวิศวกรรม 

(Engineering Plastic Parts) โดยการฉีดขึน้รูป (Injection Molding) โดยบริษัทฯได้รับอนญุาตจากบริษัท พาร์ทเนอร์ 
อินดสัทรีส์ จํากดั ประเทศญ่ีปุ่ น (PNI) ให้เป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนพลาสติกวิศวกรรมทัง้ท่ีมี
สิทธิบตัร เช่น ชิน้สว่นในการขบัเคลื่อนกระดาษไปทางเดียวและป้องกนัไม่ให้กระดาษเคลื่อนย้อนกลบั (One Way 
Clutch)  และเทคโนโลยีของชิน้สว่นผลิตภณัฑ์พลาสติกเพื่อให้มีแรงบิดในการหมนุ 2 ด้านไม่เท่ากนั (Two Way 
Limiter) และผลติภณัฑ์ชิน้สว่นพลาสติกวิศวกรรมไม่มีสิทธิบตัร เช่น เฟืองแบบธรรมดา (Flange Gear) และหน่วย
ขบัเคล่ือนภายในเคร่ืองโทรสาร (Drive Unit for Facsimile)  นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัได้รับการสนบัสนนุทางด้านเทคนิค
จาก PNI) ทัง้ในด้านการออกแบบเทคโนโลยีในการผลิตและตวัผลิตภณัฑ์ และด้านการพฒันาตลาด โดย PNI จะเป็นผู้
แนะนําลกูค้าให้มาซือ้สินค้าของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเป็นลกูค้านอกประเทศญ่ีปุ่ นซึง่หมายถึงประเทศไทย และทกุๆประเทศ 
ยกเว้นประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯจะจดัจําหน่ายสนิค้าผ่านทาง PNI  

ในปัจจบุนั ผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนพลาสติกวิศวกรรมซึง่บริษัทฯผลิตและจดัจําหน่าย แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
ใหญ่ ได้แก่ 

1. ชิน้ส่วนพลาสตกิสาํหรับเคร่ืองโทรสาร ได้แก่ ชิน้สว่นท่ีใช้สําหรับขบัเคลื่อนกระดาษของ
เคร่ืองโทรสาร โดยประกอบสําเร็จเป็นชดุขบักระดาษในเคร่ืองโทรสาร  (drive unit) โครงโทรศพัท์
ท่ีใช้ในเคร่ืองโทรสาร และโครงฐานเคร่ืองโทรสาร , ชิน้สว่นของเคร่ืองใช้สํานกังานเอนกประสงค์ 
(Multi Fuction) 

2. ชิน้ส่วนพลาสตกิสาํหรับเคร่ืองพมิพ์ และเคร่ืองถ่ายเอกสาร ได้แก่ เฟืองท่ีใช้ในการ
ขบัเคล่ือนลกูกลิง้ไวแสง (Photosensitive Drum) ในเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ขาวดํา เละ เลเซอร์สี, 
ชิน้สว่นของเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์และอิงค์เจต็และเคร่ืองพิมพ์ขนาดเลก็แบบพกพา เป็นต้น 

3. ชิน้ส่วนพลาสตกิอ่ืนๆ ได้แก่ชิน้ส่วนขบัเคลื่อนหวัเทปสําหรับเคร่ืองเสียงรถยนต์, ชิน้สว่น
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น ตู้ เย็น, เคร่ืองปรับอากาศ, หลอดไฟฟ้า และชิน้สว่นรถยนต์ เป็น
ต้น 

สําหรับ บริษัท ทาพาโก้โมลด์ จํากดั  ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นอยู่ในสดัสว่นร้อยละ 95.27 ของทนุจด
ทะเบียนท่ีชําระแล้ว 45 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ซอ่มและปรับปรุงแม่พมิพ์สําหรับการฉีดขึน้รูปชิน้ส่วน
พลาสติก 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย แยกตามประเภทธุรกจิ 

 
ประเภทธุรกจิ 

ช่วงปี 2551/2552 ช่วงปี 2552/2553 ช่วงปี 2553/2554 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการผลิตและจําหน่ายชิน้สว่นพลาสติก
วิศวกรรม (ผลิตและจดัจําหน่ายโดยบริษัทฯ) และ
แม่พิมพ์ (ผลิตและจําหน่ายโดย TAPM) 

393.02 99.29 494.95 98.97 532.95 99.56 

รายได้จากการให้บริการทางด้านแมพิ่มพ์ (ให้บริการ
โดย TAPM) 

2.22 0.56 4.86 0.97 1.49 0.28 

รายได้อ่ืนๆ (ทัง้ของบริษัทฯ และ TAPM) 0.61 0.15 0.27 0.06 0.88 0.16 
รวม 395.85 100.00 500.08 100.00 535.32 100.00 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯแยกตามสายผลิตภณัฑ์พลาสตกิวศิวกรรม 

สายผลิตภณัฑ์พลาสตกิ
วศิวกรรม 

ช่วงปี 2551/2552 ช่วงปี 2552/2553 ช่วงปี 2553/2554 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ชิน้สว่นเคร่ืองโทรสาร 34.44 9.51 31.94 6.85 25.51 5.09 
ชิน้สว่นเคร่ืองพิมพ์ 303.17 83.74 382.96 82.14 412.76 82.34 
ชิน้สว่นผลิตภณัฑ์พลาสติกอ่ืนๆ 24.44 6.75 51.33 11.01 662.99 12.57 

รวม 362.05 100.00 466.19 100.00 5501.26 100.00 

 
โครงสร้างรายได้จากการขายและการให้บริการของบริษัทฯและบริษัทย่อย แยกตามตลาด 

ตลาด ช่วงปี 2550/2551 ช่วงปี 2552/2553 ช่วงปี 2553/2554 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ตลาดในประเทศ 254.14 64.30 348.80 67.79 389.55 72.89 
ตลาดตา่งประเทศ (ยกเว้นญ่ีปุ่ น) 128.83 32.60 146.48 29.31 140.29 26.25 
ตลาดตา่งประเทศ (ตลาดญ่ีปุ่ น) 12.27 3.10 4.52 0.90 4.60 0.86 

รวม 395.24 100.00 499.80 100.00 534.44 100.00 
 
* รวมทัง้รายได้จากการจําหน่ายชิน้สว่นพลาสตกิวศิวกรรมของบริษัทฯ และรายได้จากการให้บริการเก่ียวกบัแมพิ่มพ์ของบริษัทยอ่ย 

 
ทัง้นีจ้ะพบวา่รายได้ของบริษัทฯจากการจดัจําหน่ายชิน้สว่นพลาสติกสําหรับเคร่ืองพมิพ์เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง อนั

เน่ืองจากการท่ีลกูค้ามีการเพิม่สายการผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์เคร่ืองพิมพ์ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้อย่างมาก 
  

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

โครงสร้างอุตสาหกรรม 

 ผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นพลาสติกท่ีบริษัทฯผลิตและจดัจําหน่ายให้กบัลกูค้าเป็นชิน้สว่นพลาสติกเพ่ือการพาณิชย์ ซึง่
อตุสาหกรรมผลิตพลาสติกประเภทนีเ้ป็นอตุสาหกรรมสนบัสนนุ (Supporting Industry) ท่ีสําคญั เน่ืองจากชิน้สว่น
พลาสติกประเภทดงักล่าวจะนําไปประกอบเป็นสินค้าสําเร็จรูปและจดัจําหน่ายให้กบัผู้บริโภคในขัน้สดุท้าย ในปัจจบุนั 
ธุรกิจการผลิตชิน้ส่วนพลาสติกแบบฉีดขึน้รูป (Injection Molding) ซึง่เป็นชิน้ส่วนพลาสติกเพ่ือการพาณิชย์เป็น
อตุสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากเป็นท่ีนิยมใช้อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ และรถยนต์ ดงันัน้ จะเห็นได้วา่อตุสาหกรรมหลกัท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
ได้แก่ อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์ 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ และรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรถยนต์เป็นอตุสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีนําชิน้สว่น
พลาสติกวิศวกรรมไปเพิ่มมลูคา่ เน่ืองจากพลาสติกวิศวกรรมมีคณุสมบตัิหลายประการท่ีสามารถนําไปทดแทนชิน้สว่น
โลหะตา่งๆ ได้ เช่น การขึน้รูปได้ง่ายและรวดเร็วโดยใช้พลงังานต่ําเม่ือเทียบกบัการขึน้รูปจากวสัดอ่ืุน เช่น โลหะ 
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พลาสติกมีนํา้หนกัเบากวา่เซรามิค แก้ว และโลหะทกุชนิด มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าและฉนวนความร้อนท่ีดี  ไม่เป็นสนิม 
ทนตอ่กรด ดา่ง สารเคมี และสภาพแวดล้อมได้ดี 

 ลกัษณะทัว่ไปของอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์คือมีพฒันาการทาง
เทคโนโลยีท่ีค่อนข้างรวดเร็ว มีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆท่ีไม่เคยมีมาก่อน หรือมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพดีขึน้
กว่าเดิมในขณะท่ีราคาลดลง ซึง่ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ของทัง้สามอตุสาหกรรมสามารถตอบสนองความต้องการ และมี
ความเก่ียวข้องกบัชีวิตประจําวนัของมนษุย์มากย่ิงขึน้ สง่ผลให้เกิดการขยายตวัของตลาดอย่างรวดเร็วและตอ่เน่ือง 

 กระบวนการผลิตของอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรถยนต์ประกอบด้วย
ขัน้ตอนการผลิตหลายขัน้ตอนเร่ิมตัง้แต่การนําวตัถดิุบมาขึน้รูปและประกอบเป็นชิน้ส่วนตา่งๆ จนถึงการประกอบเป็น
สินค้าสาํเร็จรูปเพ่ือนําไปทดสอบและจดัสง่ให้ลกูค้าตอ่ไป ซึง่ขัน้ตอนการผลิตดงักลา่วนีจ้ะมีความแตกตา่งกนัอย่างมาก
ในด้านสดัส่วนต้นทนุต่อแรงงานและระดบัของเทคโนโลยี จงึทําให้ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมเหล่านีส้ามารถจดัแบง่
ขัน้ตอนการผลิตไปตามแหลง่ผลิตตา่งๆตามความเหมาะสมของแต่ละแหลง่ผลิตนัน้ๆ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่
ผู้ประกอบการเอง โดยแหล่งผลิตในประเทศท่ีมีเทคโนโลยีต่ําจะเน้นการผลติในกระบวนการท่ีใช้แรงงานค่อนข้างมาก 
และประเทศท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยีสงูจะผลิตชิน้ส่วนท่ีเน้นการใช้ทนุและเทคโนโลยีในระดบัสงู และจะเน้นงานด้าน
การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์แทน จงึกลา่วได้วา่อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และชิน้ส่วน
สําหรับเคร่ืองเสียงรถยนต์เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีการแบง่งานกนัทําระหว่างประเทศตา่งๆ อย่างคอ่นข้างชดัเจน โดย
ลกัษณะการแบ่งงานกนัทําในลกัษณะนีจ้ะทําให้บริษัทใหญ่ท่ีมีเครือข่ายในหลายๆ ประเทศได้เปรียบและสามารถ
ควบคมุผลิตภณัฑ์หลกัท่ีสําคญั โดยจะไปตัง้สาขาหรือร่วมทนุกบัผู้ประกอบการท้องถ่ิน (Joint Venture) หรือให้ผู้ รับช่วง
การผลติรับช่วงผลิตชิน้ส่วนบางชิน้ (Subcontracting) 

ประเทศญ่ีปุ่ นซึง่ในอดีตเคยเป็นแหลง่ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรถยนต์ท่ีสําคญัสําหรับ
ตลาดโลกได้ลดการผลิตในประเทศของตนลง และย้ายฐานการผลิตไปนอกประเทศ เน่ืองจากต้องการลดแรงกดดนัทาง
การค้าระหว่างประเทศคู่ค้าและลดต้นทนุของผลิตภณัฑ์ให้สามารถแขง่ขนัได้ ผลท่ีตามมาจากการย้ายฐานการผลิตเป็น
ปัจจยัสนบัสนนุท่ีเอือ้อํานวยต่อการขยายตวัอย่างรวดเร็วของอตุสาหกรรมผลิตชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ และชิน้สว่นรถยนต์ของหลายๆประเทศในเอเซียซึง่มีความได้เปรียบในเร่ืองของค่าแรงท่ีถกูกวา่ในญ่ีปุ่ น
เป็นอย่างมาก  

นอกจากนีแ้ล้ว ผู้ประกอบการจากประเทศญ่ีปุ่ นยงัมีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจําชาติ คือ
ลกัษณะการรวมตวัเป็นกลุม่ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอย่างเหนียวแน่นท่ีจะเกือ้หนนุธุรกิจซึง่กนัและกนั  และจะให้
ความสําคญัอย่างมากกบัความสมัพนัธ์ดัง้เดิมท่ีมีตอ่กนั เน่ืองจากมีความเช่ือถือในคณุภาพและบริการของ
ผู้ประกอบการรายนัน้ๆ และเน่ืองจากการคํานงึถึงความสําคญัของชิน้สว่นท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐานในการท่ีจะนําไป
ประกอบเป็นสินค้าสําเร็จรูปให้ได้คณุภาพตามต้องการ ดงันัน้แม้จะมีการย้ายฐานการผลิตมายงัประเทศตา่งๆ ใน
ภมิูภาคเอเชียเพ่ิมมากขึน้ ก็ยงัคงมีการใช้ชิน้ส่วนและวตัถดุิบในการผลิตท่ีได้มาจากผู้ผลิตท่ีเคยเกือ้หนนุกนัมา หรือมี
ความสมัพนัธ์กนัมาก่อนเสมอ 

  
แนวโน้มการเจริญเตบิโตของอุตสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนพลาสตกิวิศวกรรม 

ความต้องการชิน้สว่นพลาสติกวิศวกรรมโดยรวมมีแนวโน้มขยายตวัตามการขยายตวัของอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง 
อนัได้แก่ อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อตุสาหกรรมอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอตุสาหกรรมผลิตรถยนต์ โดยในระยะสัน้
คาดวา่ทัง้สามอตุสาหกรรมจะมีแนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามการเปิดเสรีทางการค้าตามข้อตกลง 
AFTA และ WTO จะทําให้อตัราอากรนําเข้าของวตัถดิุบ ชิน้ส่วนผลิตภณัฑ์ ตลอดจนสินค้าสําเร็จรูปตา่งทยอยลดลงจน
แต่ละประเทศสมาชิกมีอตัราอากรเดียวกนั ซึง่จะทําให้เกิดทัง้ผลดีและผลเสียแก่อตุสาหกรรมทัง้สาม กลา่วคือ ภายใต้
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การเปิดเสรีทางการค้า ต้นทนุวตัถดิุบของผู้ประกอบการท่ีมีความจําเป็นต้องนําเข้าจากต่างประเทศจะลดลง มีแหลง่
วตัถดุิบมากขึน้ และสามารถหาแหล่งการผลิตวตัถดิุบสํารองได้ หากแหลง่ใดแหล่งหนึง่มีปัญหาการผลิตหรือการสง่
มอบ นอกจากนีก้ารลดลงของอตัราอากรขาเข้าของชิน้ส่วนผลิตภณัฑ์ในตา่งประเทศก็เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการ
สามารถนําผลิตภณัฑ์ของตนไปแขง่ขนัในตลาดต่างประเทศได้มากขึน้ ในทางตรงกนัข้ามการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้
ข้อตกลง AFTA และ WTO ก็มีผลทําให้อตัราอากรขาเข้าของชิน้สว่นและผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปลดลงเช่นกนั และทําให้
ชิน้สว่นผลติภณัฑ์จากประเทศต่างๆมีโอกาสเข้ามาแขง่ขนักบัสินค้าท่ีผลิตในประเทศได้ 

สําหรับธุรกิจผลิตแม่พิมพ์สําหรับฉีดขึน้รูปพลาสติกนัน้ เน่ืองจากลูกค้าในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เร่ิมมีกําลงัซือ้มากขึน้ ผู้ผลิตจึงต้องผลิตสินค้าตัวใหม่ๆ ออกมาแข่งขนัใน
ตลาดท่ีกําลงัขยายตวักันอย่างเต็มท่ี แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเป็นต้นแบบท่ีสําคญัในการผลิตชิน้งานของสินค้าตวัใหม่ จึง
ทําให้เกิดความต้องการแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสงู เทียบเป็นมลูคา่ประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี ในขณะท่ีอตุสาหกรรม
แม่พิมพ์ในประเทศไทยสามารถสนองความต้องการแม่พิมพ์สําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีทนัสมยั
ได้ไม่เกิน 80% ท่ีเหลือยงัต้องนําเข้าจากต่างประเทศ หรือบริษัทแม่ในต่างประเทศ 

ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนพลาสตกิวศิวกรรม 

อตุสาหกรรมผลิตชิน้สว่นพลาสติกวิศวกรรมสําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองเสียง
รถยนต์เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีการแขง่ขนัอยู่ในระดบัท่ีไม่รุนแรงนกั เน่ืองจากสาเหตดุงัต่อไปนี ้

 มีจํานวนผู้ผลิตชิน้ส่วนพลาสติกวิศวกรรมรายใหญ่ในประเทศประมาณ 5 ราย  โดยแต่ละ
รายมีความถนัดในการผลิตสินค้าท่ีแตกต่างกัน เช่น บริษัทฯมีความชํานาญในการผลิต
ชิน้ส่วนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับเคร่ืองโทรสารและเคร่ืองพิมพ์ ในขณะท่ีคู่แข่งขันราย
อ่ืนๆมีความถนดัในการผลิตชิน้ส่วนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับเคร่ืองเสียงภายในรถยนต์ 
อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปรับอากาศ  ความแตกต่างอีกประการหนึ่ง
ระหว่างบริษัทฯและคู่แข่งขนัรายอื่นๆคือการท่ีแต่ละบริษัทฯมีกลุ่มลกูค้าท่ีแตกต่างกนั เช่น 
ลกูค้าท่ีสําคญัของบริษัทฯคือ Sharp (Thailand), Mitsubishi Chemical, Canon, Oki 
และ Ricoh ในขณะท่ีบริษัทคู่แข่งขันอื่นๆจะเน้นผลิตเพ่ือป้อนสินค้าให้กับผู้ ผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รายอ่ืนๆ  เช่น NEC, Sony เป็นต้น การท่ีแต่ละบริษัทมี
กลุ่มลกูค้าท่ีแตกต่างกนัทําให้การแข่งขนัทางด้านราคาเพ่ือแย่งชิงลกูค้าในอตุสาหกรรมนี ้
มีไม่มากนัก  กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีใช้โดยทั่วไปมักเน้นด้านคุณภาพและการส่งมอบท่ี
ตรงเวลา ตลอดจนอาศัยความสัมพันธ์เกือ้หนุนซึ่งกันและกันของชาวญ่ีปุ่ นซื่งจะให้
ความสําคญัอย่างมากกบัความสมัพนัธ์ดัง้เดิมท่ีมีต่อกันเพ่ือดึงดดูใจให้ลกูค้าท่ีมีอยู่สัง่ซือ้
สินค้าจากผู้ผลิตแตล่ะรายเพ่ิมมากขึน้ 

 

 เม่ือเปรียบเทียบกบัธุรกิจฉีดขึน้รูปชิน้ส่วนพลาสติกสําหรับใช้เป็นกรอบภายนอก (Cover) 
ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การเข้ามาสู่ธุรกิจผลิตชิน้ส่วนพลาสติก
วิศวกรรมของผู้ประกอบการรายใหม่เป็นเร่ืองท่ีทําได้คอ่นข้างยากกวา่ เน่ืองจากการดําเนิน
ธุรกิจผลิตชิน้สว่นพลาสติกวิศวกรรมให้ประสบความสําเร็จต้องอาศยัเทคโนโลยีและความ
ชํานาญในด้านการควบคุมและตรวจสอบความละเอียด (Preciseness Control and 
Check) ของตวัชิน้ส่วนพลาสติกซึ่งเป็นเทคนิคท่ีต้องอาศยัระยะเวลาในการเรียนรู้และ
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ฝึกฝนท่ีค่อนข้างนาน ในขณะท่ีการดําเนินธุรกิจผลิตชิน้ส่วนพลาสติกท่ีเป็นกรอบภายนอก
ไม่จําเป็นต้องใช้เทคนิคการตรวจสอบและควบคมุความละเอียดมากนกั  

  มีแนวโน้มการนําพลาสติกวิศวกรรมมาทดแทนวัสดุชนิดอ่ืน เช่น โลหะเพ่ิมมากขึน้ 
เน่ืองจากพลาสติกเป็นวสัดมีุคณุสมบติัพิเศษ ได้แก่ การขึน้รูปง่ายกว่าและนํา้หนกัเบากว่า
โลหะ มีความเป็นฉนวนไฟฟ้า สามารถทนกรดและอณุหภมิูได้สงู เป็นต้น 

 เป็นอตุสาหกรรมท่ีต้องอาศยัทกัษะและความชํานาญในการผลิต เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการผลิต และมีการสญูเสียน้อยท่ีสดุ เพ่ือลดต้นทนุการผลิต 

 ประเทศผู้ ผลิตรายอ่ืนท่ีสําคัญ ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่ น ไต้หวัน เกาหลี สหรัฐอเมริกา และ
ประเทศในแถบยุโรป ล้วนแต่เป็นประเทศท่ีมีระดับเทคโนโลยีสูง แต่เน่ืองจากค่าจ้าง
แรงงานสูง จึงทําให้ไม่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมประเภทนีท่ี้จําเป็นต้องอาศัยแรงงาน
จํานวนมาก 

 ในการดําเนินธุรกิจผลิตชิน้ส่วนพลาสติกวิศวกรรม ต้นทุนค่าแรงไม่ถือว่าเป็นต้นทุนการ
ผลิตท่ีสําคญั โดยต้นทนุดงักล่าวคิดเป็นสดัส่วนประมาณ 11 % ของต้นทนุการผลิตรวม
เท่านัน้ ลูกค้าส่วนใหญ่โดยเฉพาะบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ชัน้นําของโลกจากญ่ีปุ่ นจะให้ความสําคญัทางด้านคุณภาพและความละเอียดของสินค้า 
ความสามารถในการผลิตแบบครบวงจร และความสามารถทางเทคนิคท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆของ
ผู้ผลิตแต่ละรายเป็นหลกั โดยราคาสินค้าเป็นปัจจยัท่ีได้รับการพิจารณาในอนัดบัรองลงมา 
ดังนัน้ การแข่งขันทางด้านราคาจากผู้ ผลิตชิน้ส่วนพลาสติกวิศวกรรมในประเทศ
อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ท่ีมีความได้เปรียบเหนือผู้ผลิตในประเทศไทยในเร่ือง
ของค่าแรงท่ีถูกกว่าจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการท่ีมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย
มากนัก เน่ืองจากฝีมือ ความชํานาญและเทคนิคในการผลิตชิน้ส่วนพลาสติกความ
ละเอียดสูงของผู้ ประกอบการในประเทศเหล่านีย้ังต่ํากว่าของไทยมาก ในส่วนของการ
แข่งขนัจากสินค้าซึ่งผลิตในประเทศจีนซึ่งมีความได้เปรียบเหนือไทยในเร่ืองของค่าแรงท่ี
ถูกกว่านัน้ แม้ว่าทักษะและความชํานาญในการผลิตชิน้ส่วนพลาสติกวิศวกรรมของ
แรงงานจีนได้พัฒนาขึน้มามากในช่วงหลัง การแข่งขันจากจีนก็มิได้มีผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการซึง่มีฐานการผลิตในไทยมากนกั เน่ืองจากผู้ผลิตในประเทศจีนเน้นท่ีจะผลิต
เพ่ือป้อนตลาดท้องถ่ินของตนมากกวา่ท่ีจะผลิตเพ่ือการสง่ออก 

 

ในส่วนของบริษัทฯนัน้ ท่ีผ่านมาบริษัทฯ สามารถแขง่ขนักบับริษัทคูแ่ขง่ขนัได้อย่างดี เน่ืองจาก  

 บริษัทฯได้รับการสนบัสนนุทางด้านเทคโนโลยีการผลิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ และการ
พฒันาตลาดจาก PNI ทัง้ยงัได้รับการสนบัสนุนด้านหน่วยงานวิจยัและพฒันาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ทําให้สามารถจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะกบัความต้องการของลกูค้าได้
เป็นอย่างดี 
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 บริษัทฯมีผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่สญัชาติญ่ีปุ่ น ทําให้บริษัทฯมีความสมัพนัธ์อนัดี
กบัลกูค้าสญัชาติญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นกลุ่มผู้ผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ราย
ใหญ่ของโลก 

 นโยบายในการผลิตของบริษัทฯท่ีเน้นการตรวจสอบและควบคุมคณุภาพของสินค้าตัง้แต่
การจดัซือ้วตัถุดิบ กระบวนการผลิต และก่อนท่ีจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ซึ่งทําให้ลูกค้ามี
ความเช่ือมัน่และพงึพอใจในคณุภาพของสินค้า 

 บริษัทฯเน้นการควบคมุต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยการเพิ่มผลิตผลของการผลิต
และลดปริมาณของเสียจากการผลิตให้ตํ่าท่ีสดุ ทําให้ต้นทนุการผลิตของบริษัทฯใกล้เคียง
กบัคู่แขง่ขนั 

 บริษัทฯเน้นการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดนโยบายและกลยทุธ์การ
บริหารจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและ
กําหนดแนวทางการตลาด โดยมีการนําระบบตา่งๆเข้ามาใช้ในการบริหารการผลิตและการ
บริหารงานทัว่ไป เช่น ISO 9001:2000 และ ISO 14001 

 

สําหรับอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์สําหรับฉีดขึน้รูปพลาสติกนัน้ ในปัจจุบัน ระดับการแข่งขันไม่สูงมากนัก
เน่ืองจากความต้องการใช้แม่พิมพ์ฉีดขึน้รูปพลาสติกยังสูงกว่าปริมาณท่ีผลิตได้ในประเทศมาก การผลิตแม่พิมพ์
คุณภาพสูงอยู่ท่ีการสร้างความน่าเช่ือถือของผู้ ให้บริการเป็นสําคัญ ดังนัน้ราคาจึงไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการแข่งขัน 
นอกจากนี ้บริษัทในประเทศซึ่งสามารถให้บริการผลิตแม่พิมพ์สําหรับฉีดขึน้รูปพลาสติกวิศวกรรมในปัจจบุนัจะมีฐาน
ลกูค้าเป็นของตนเอง และลกูค้าของผู้ผลิตเหล่านัน้ก็มกัจะไม่หนัไปซือ้สินค้าหรือใช้บริการของผู้ผลิตรายอ่ืน เน่ืองจาก
เกรงวา่ผู้ผลิตรายใหม่จะไม่สามารถให้บริการได้ดีเหมือนกบัท่ีผู้ผลิตรายเดิมให้   

การแข่งขนัในธุรกิจแม่พิมพ์สําหรับฉีดขึน้รูปพลาสติกส่วนใหญ่จะเป็นการแข่งขนัจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ ซึง่
ในปัจจุบนัประเทศท่ีมีเทคโนโลยีในการผลิตแม่พิมพ์ในระดับสูง ได้แก่ ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ และไต้หวัน อย่างไรก็ตาม 
TAPM ก็สามารถแข่งขนักบับริษัทคู่แข่งจากทัง้สามประเทศได้เป็นอย่างดี เน่ืองจาก TAPM มีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
เหล่านีท้ัง้ในแง่ของคา่แรงในการผลิตและต้นทนุวตัถดุิบในประเทศไทยซึง่ถกูกว่าในทัง้สามประเทศมาก ทําให้แม่พิมพ์ท่ี
ผลิตได้ในประเทศไทยมีราคาท่ีต่ํากว่าท่ีผลิตในต่างประเทศ ในด้านของคุณภาพสินค้า แม่พิมพ์ฉีดขึน้รูปพลาสติกท่ี 
TAPM ผลิตได้ก็มีคณุภาพใกล้เคียงกบัสินค้าท่ีผลิตในต่างประเทศ เน่ืองจาก TAPM ได้รับการสนบัสนนุทางด้านการ
ออกแบบและเทคโนโลยีในการผลิตจาก ASAKA และ PNI ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์
จากประเทศญ่ีปุ่ น ประกอบกับช่างเทคนิคและแรงงานในการผลิตของ TAPM ก็มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ท่ีสะสมมายาวนาน นอกจากนี ้บริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์ในญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ 
และไต้หวนัโดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจการแบบครอบครัว ซึง่มีขนาดเล็กและไม่มีประสบการณ์ในการส่งสินค้าไปจําหน่าย
ในต่างประเทศ ทําให้การแข่งขนัจากต่างประเทศไม่รุนแรงมากนัก อย่างไรก็ตาม นับตัง้แต่ปี 2550 เร่ิมมีการผลิต
แม่พิมพ์ท่ีมีความละเอียดไม่สงูหรือซบัซ้อนในประเทศจีนและเวียดนามเพ่ิมขึน้ โดยมีราคาถกูกว่าท่ีผลิตในประเทศไทย
อนัเน่ืองจากค่าแรงงานท่ีถกูกว่า มีผลทําให้ราคาขายต่อหน่วยของแม่พิมพ์ท่ีมีความละเอียดหรือความซบัซ้อนไม่มาก
นกัของ TAPM นบัตัง้แต่ปี 2550 ลดลงเพ่ือให้สามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งดงักล่าวได้ อย่างไรก็ตาม TAPM ได้มีการลงทนุ
ในเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติมนบัตัง้แต่ปี 2550 เพ่ือให้สามารถผลิตแม่พิมพ์ความละเอียดสงูได้ ซึ่งทําให้ ซึ่งจะทําให้ TAPM มี
อตัราผลกําไรเพ่ิมขึน้ และการแขง่ขนัไม่รุนแรงนกั 
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4. ปัจจัยความเส่ียง 

 
 ปัจจยัความเส่ียงท่ีจะได้กล่าวตอ่ไปนีเ้ป็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้กบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ระดบัความ
เส่ียงของแตล่ะปัจจยัเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การผลิต การเมือง ฯลฯ 

1 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิลูกค้าหลักจาํนวนน้อยราย  

ปัจจบุนั ฐานลกูค้าของบริษัทฯยงัคอ่นข้างจํากดัอยู่ในกลุม่บริษัทผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ และเคร่ืองเสียงรถยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ สญัชาติญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯมี
สายสมัพนัธ์กบับริษัทผู้ผลิตเหลา่นีม้าอย่างต่อเน่ือง รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯมาจากกลุ่มลกูค้าหลกั
จํานวนไม่มากรายนกั ดงัจะเห็นได้จากในช่วงปี 2553/2554 ท่ีผ่านมา บริษัทฯมีรายได้จากการขายสินค้า
ให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ 5  อนัดบัแรก โดยทัง้ 5 รายได้รับการแนะนํามาโดยบริษัท พาร์ทเนอร์ 

อินดสัทรีส์ จํากดั (“PNI”) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายหนึง่จากกลุ่ม PNI ซึง่เป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ1 
ตามสญัญาการให้ความช่วยเหลือทางการตลาด คิดเป็นร้อยละ 69.39 ของรายได้ตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ในช่วงเวลาดงักลา่ว ซึง่ 3 ใน 5 รายเป็นลกูค้ารายเดิม จาก 5 อนัดบัแรกของปีก่อน และทัง้ 5 รายเป็น

ผู้ผลิตชิน้ส่วนด้านเคร่ืองพิมพ์หรือชิน้สว่นเคร่ืองพิมพ์ 
แม้วา่ บริษัทฯจะพึง่พิงลกูค้าจํานวนไม่มากนกั หากพิจารณาความเสี่ยงจากการท่ีกลุม่ลกูค้าดงักลา่ว

จะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภณัฑ์อืน่ หรือจ้างบริษัทคูแ่ขง่ให้ผลิตสินค้าแทนบริษัทฯคงมีไม่มากนกั  เน่ืองจาก
ผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนพลาสติกวิศวกรรมของบริษัทฯต้องอาศยัทกัษะและความชํานาญในการผลิตและควบคมุ
คณุภาพให้ได้ตามมาตรฐาน ดงันัน้ ลกูค้าจงึต้องคดัเลือกผู้ผลิตท่ีลกูค้าไว้ใจในมาตรฐานและคณุภาพของ
การผลติและการให้บริการ จากผลงานท่ีผ่านมาของบริษัทฯท่ีเน้นคณุภาพของการผลิตและการให้บริการท่ีได้
มาตรฐานและตรงกบัความต้องการของลกูค้า รวมทัง้การให้บริการท่ีครบวงจรทัง้ในด้านการออกแบบเพ่ือการ
ผลิตและการผลิตแม่พิมพ์ และความสามารถในการควบคมุต้นทนุการผลิตเพ่ือให้ราคาขายของสินค้าท่ีผลิต
โดยบริษัทฯใกล้เคียงหรือต่ํากวา่ของคูแ่ข่งขนั ทําให้บริษัทฯเป็นท่ียอมรับและไว้วางใจของลกูค้าส่วนใหญ่ ดงั
จะเห็นได้จากการท่ีบริษัทฯได้รับคําสัง่ซือ้จากลกูค้าเดิมอย่างต่อเน่ืองและได้รับคําสัง่ซือ้สินค้าจากลกูค้าราย
ใหม่ๆเพ่ิมขึน้ โดยในช่วงปี 2553/2554 บริษัทฯมีลกูค้าใหม่เพิ่มขึน้จํานวนทัง้สิน้ 2 ราย โดยท่ียอดขายรวมให้
ลกูค้าใหม่ทัง้ 2 รายคิดเป็นร้อยละ 3.15 ของยอดขายรวมของบริษัทฯในชว่งเวลาดงักลา่ว ลกูค้าใหม่ 2 ราย
เป็นลกูค้าท่ีบริษัทฯ หามาได้เอง อย่างไรก็ตามยอดขายท่ีบริษัทฯ ได้จากการขายให้ลกูค้ารายใหญ่ 5 อนัดบั
แรกต่อยอดขายรวมใกล้เคียงกบัปี 2552/2253 ซึง่อยู่ท่ีร้อยละ 68.27 โดยมีการขยายตวัของตลาดเคร่ืองพิมพ์
, ชิน้สว่นเคร่ืองพิมพ์,และชิน้สว่นพลาสติกอ่ืน ๆ เช่นรถยนต์, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และลดลงในสว่นของชิน้สว่น
เคร่ืองโทรสาร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดวา่สดัส่วนดงักล่าวจะลดลงเร่ือย ๆ จากการท่ีบริษัทฯมีนโยบายท่ีจะ
ลดความเส่ียงจากการพึง่พิงลกูค้าหลกัจํานวนน้อยรายโดยการแสวงหาลกูค้ารายใหม่ด้วยทีมการตลาดของ
บริษัทฯมากขึน้ โดยอาศยัช่ือเสียงในด้านคณุภาพการผลิตและการให้บริการท่ีได้มาตรฐานของบริษัทฯ  จาก
การขยายกําลงัการผลิตของบริษัทฯอย่างตอ่เน่ือง จะทําให้บริษัทฯสามารถผลิตสินค้าให้แก่ลกูค้าเดิมรายอ่ืนๆ

                                                         
1
 กลุม่ PNI ประกอบไปด้วย PNI สมาชิกตระกลูนิโนมิยะซึง่เป็นกลุม่ผู้ ก่อตัง้บริษัทฯและ PNI รวมถงึผู้บริหารและพนกังานบางท่านของ PNI ซึง่ใน

ปัจจบุนัทํางานและพํานกัอาศยัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น รายช่ือของผู้ ถือหุ้นจากกลุม่ PNI ทัง้หมดสามารถดไูด้ในสว่นท่ี 2.8 โครงสร้างการถือหุ้น 
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ท่ีไม่ใชล่กูค้ารายใหญ่และลกูค้ารายใหม่ๆได้มากขึน้ ซึง่จะทําให้สดัส่วนการขายให้ลกูค้ารายใหญ่ลดลงโดย
ไม่ได้ลดปริมาณและมลูคา่การขายให้แก่ลกูค้าดงักล่าว   

 

2 ความเส่ียงอันเน่ืองมาจากภาวะการแข่งขันที่ รุนแรงมากขึน้ในตลาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส์สาํเร็จรูป 

ท่ีผ่านมา ธุรกิจผลิตชิน้ส่วนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็น
รายได้หลกัของบริษัทฯ โดยในชว่งปี 2551/2552, 2552/2553 และชว่งปี 2553/2554 รายได้จากการจําหน่าย
ชิน้ส่วนพลาสติกสําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 98.60, 92.78 และ 93.75  
ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทฯในแต่ละช่วงเวลา ตามลําดบั อย่างไรก็ตาม ตลาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําเร็จรูปซึ่งใช้สินค้าท่ีบริษัทฯผลิตเป็นวัตถุดิบท่ีสําคัญในการผลิต มีการแข่งขันท่ี
รุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะการแขง่ขนัในเร่ืองของราคา ทัง้ในแง่ของการแข่งขนัระหว่างบริษัทผู้ผลิตสินค้าของ
ญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ท่ีตัง้ฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย และการแข่งขนัจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าซึ่งมีฐานการ
ผลิตอยู่ในประเทศจีนและมีความได้เปรียบเหนือผู้ผลิตท่ีมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยในเร่ืองของค่าแรงท่ี
ถกูกว่า ดงันัน้ บริษัทผู้ผลิตสินค้าสําเร็จรูปจึงจําเป็นท่ีต้องดําเนินมาตรการควบคมุต้นทนุการผลิตในหลายๆ
ด้าน โดยเฉพาะต้นทนุวตัถดิุบและชิน้ส่วนซึ่งนํามาใช้ประกอบเป็นสินค้าสําเร็จรูปซึ่งถือว่าเป็นต้นทนุหลกัใน
การผลิตประเภทหนึ่ง เพ่ือให้สามารถแขง่ขนักบัผู้ผลิตรายอ่ืนๆในด้านของราคาได้ วิธีการหนึ่งท่ีบริษัทผู้ผลิต
อปุกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์สําเร็จรูปมกัใช้คือการขอให้ผู้ผลิตและจดัจําหน่ายชิน้ส่วนพลาสติก
และชิน้ส่วนอ่ืนๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสินค้าสําเร็จรูปควบคมุราคาขายของสินค้าท่ีตนผลิตไม่ให้เพ่ิมขึน้
เร็วจนเกินไป  ซึ่งมาตรการดงักล่าวส่งผลกระทบทําให้อตัรากําไรเบือ้งต้นของบริษัทฯ ลดลงจากการแข่งขนัท่ี
สงูขึน้ดงักล่าวอนัเน่ืองจากต้นทนุวตัถดิุบและต้นทนุแรงงานสงูขึน้ 

เน่ืองจากในช่วงท่ีผ่านมา ต้นทนุเม็ดพลาสติกคิดเป็น 80.03% ของต้นทนุวตัถดิุบรวม และ 47.34 % 
ของต้นทนุขายรวม ซึง่เป็นอตัราส่วนท่ีสงูขึน้กว่าปีก่อน การควบคมุต้นทนุเม็ดพลาสติกถือได้ว่าเป็นมาตรการ
ท่ีดีท่ีจะช่วยรักษาอตัราส่วนกําไรเบือ้งต้นของบริษัทฯ บริษัทฯจึงได้วางแนวทางท่ีจะรักษาอตัรากําไรเบือ้งต้น
โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพ่ิมฝีมือแรงงานเพื่อลดของเสียในระหว่างกระบวนการผลิต และเป็น
การประหยัดการใช้วัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติก ซึ่งจะช่วยควบคุมต้นทุนการผลิตได้ในระดับหนึ่ง และ
ขณะเดียวกนัก็ทําให้ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตได้มีคณุภาพ และความละเอียดสงู และมีความแตกต่างจากผลิตภณัฑ์
ของคูแ่ขง่ขนัอ่ืนๆ   

นอกจากนี  ้ในปี 2554/2555 นี  ้บริษัทฯ ได้ตัง้เป้าหมายในการมีคําสั่งซือ้จากลูกค้ารายใหม่ ๆ 
นอกเหนือจากชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ เชน่ ชิน้สว่นรถยนต์เพิม่ขึน้ด้วย 

 

3 ความเส่ียงจากผลกําไรที่อาจลดลงเน่ืองจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนหมดอายุ  

บริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการ
ผลิต โดยมีกําหนดเวลา 3 ปี และสามารถตอ่อายไุด้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 6 เดือน และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคลตามบตัรส่งเสริมการลงทนุ 3 บตัรหลกักําหนดเวลา 7 ปี จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ  (BOI) 
ซึง่สิทธิในเร่ืองของการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลดงักล่าวจะสิน้สดุลงในเดือนพฤษภาคม 2550, ตลุาคม 
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2554 และ สิงหาคม 2558 ตามลําดบั ทําให้บริษัทฯมีภาระการจ่ายภาษีเพิม่ขึน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่กําไร
ของบริษัทฯ 

 แม้ว่า สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจาก BOI จะสิน้สดุลงในเดือนพฤษภาคม 2550 และตลุาคม 2554 โดย
ในปี 2553/2554 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีภาระภาษีจากการสิน้สดุสิทธิดงักล่าวเป็นเงิน 0.51 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2552/2553 ซึง่อยู่ท่ี 1.17 ล้านบาท บริษัทฯคาดวา่จะไม่มีผลกระทบมากนกัอนัเน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการ
นําเข้าเคร่ืองจกัรโดยใช้สิทธิของบตัรสง่เสริมฯ ใหม่เข้ามาทดแทนการใช้งานของเคร่ืองจกัรของบตัรสง่เสริมฯ 
เก่าซึง่หมดสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลอย่างตอ่เน่ือง อนัเน่ืองจากเคร่ืองจกัรเหล่านัน้เร่ิมมีการ
เส่ือมสภาพลง นอกจากนี ้บริษัทฯยงัคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างตอ่เน่ืองโดยการขยายฐานลกูค้าใหม่ สาย
ผลิตภณัฑ์ และกําลงัการผลิต ประกอบกบัการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลติและการบริหารอย่างตอ่เน่ือง 
รวมทัง้การรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดี และความเช่ือมัน่ในคณุภาพสินค้าท่ีลกูค้ามีตอ่บริษัทฯ อนัจะมีผลให้บริษัท
ฯยงัคงสามารถรักษาความสามารถในการทํากําไรในระดบัท่ีดี และความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาวไว้
ได้ 

นอกจากนี ้มาตรการลดภาษีเงินได้นิติบคุคลของรัฐบาลจะทําให้ภาระภาษีท่ีเกิดจากส่วนท่ีได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุสิน้สดุลงแล้วลดลงอกีด้วย 

 

4 ความเส่ียงทางด้านราคาวัตถุดบิ 

เม็ดพลาสติกเป็นวตัถดิุบหลกัในการผลิตชิน้ส่วนพลาสติก เน่ืองจากเม็ดพลาสติกเป็นผลพลอยได้จาก
การกลัน่นํา้มนัดิบ ราคาเม็ดพลาสติกจึงผันแปรตามราคานํา้มนัดิบในตลาดโลก ในการสัง่ซือ้เม็ดพลาสติก 
บริษัทฯจะสัง่ซือ้เม็ดพลาสติกเกือบทัง้หมดจากแหล่งผลิตภายในประเทศ โดยซือ้เป็นสกุลเงินบาท อย่างไรก็
ตาม ราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลกซึง่ซือ้ขายด้วยสกลุเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐกบัราคาเม็ดพลาสติกซึง่ซือ้
ขายกันด้วยสกุลเงินบาทมกัจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกนัด้วยระดบัความผนัผวนท่ีแตกต่างกันออกไป
ตามสภาพตลาดและปัจจยัอ่ืนๆอีกหลายประการ เช่น ระดบัของอปุสงค์และอปุทาน ในช่วงท่ีผ่านมา ต้นทนุ
เม็ดพลาสติกคิดเป็น 80.03 % ของต้นทนุวตัถดิุบรวม และ 47.34% ของต้นทนุขายรวม โดยประเภทของเม็ด
พลาสติกท่ีสําคญัท่ีบริษัทฯใช้ในการผลิตสินค้าประกอบด้วยโพลีอาเซตลั  โพลีคาร์บอเนต และ ABS ซึ่ง
ในช่วงปี 2553/2554 ท่ีผ่านมา ราคาเม็ดพลาสติกหลัก ๆ ทัง้ 3 ประเภทมีราคาค่อนข้างคงท่ีโดยมีแนวโน้ม
ปรับตวัขึน้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบราคาจากหลายแหล่ง เพื่อให้สามารถรักษา
อตัราสว่นกําไรขัน้ต้นไว้ได้  

บริษัทฯได้วางแนวทางเพ่ือรองรับความเส่ียงจากการเพ่ิมขึน้ของราคาเม็ดพลาสติกโดยการสาน
ความสมัพนัธ์ท่ีดีและติดตอ่ทางการค้ากบัผู้ผลิตเม็ดพลาสติกหลายๆราย เปรียบเทียบราคาเม็ดพลาสติกจาก
ผู้ขายมากกว่า 1 รายก่อนการสัง่ซือ้เพื่อให้ได้เง่ือนไขทางการค้าท่ีดีท่ีสดุ ติดตามแนวโน้มราคาเม็ดพลาสติก
จากผู้ ขายภายในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ําเสมอ และมีการวางแผนการสัง่ซือ้วตัถุดิบท่ีเหมาะสม
โดยการติดตามแนวโน้มราคาเม็ดพลาสติกทัง้ในตลาดโลกและภายในประเทศไทย โดยในช่วงท่ีผ่านมา 
บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะเก็บสต็อกวตัถุดิบประเภทเม็ดพลาสติก และชิน้งานระหว่างกระบวนการผลิตไว้เป็น
สินค้าคงคลงัในปริมาณท่ีเพียงพอท่ีจะใช้ผลิตสินค้าได้ประมาณ 1 เดือน อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯมี
นโยบายท่ีจะให้การบริหารวตัถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปของบริษัทฯเป็นแบบยืดหยุ่น ซึ่งมิได้กําหนดปริมาณ
การสํารองไว้อย่างตายตวั แต่จะให้ฝ่ายจดัซือ้ของบริษัทฯติดตามข้อมูลการเคล่ือนไหวสภาวะตลาดอย่าง
ใกล้ชิดจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูการซือ้ขายในตลาด งานวิจยัต่างๆ การพูดคยุกับผู้จดัหาวตัถุดิบ 
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ฯลฯ และร่วมกับหน่วยงานผลิตและการตลาด เพ่ือวางแผนและกําหนดนโยบายการจัดซือ้วัตถุดิบให้
เหมาะสมกับภาวะตลาดในแต่ละขณะ ทัง้นีผู้้ บริหารของบริษัทฯเช่ือว่านโยบายการเก็บสต็อกวัตถุดิบและ
สินค้าคงเหลือแบบยืดหยุ่นจะช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าไปได้มาก ซึ่งจะเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีช่วยเพ่ิม
อตัราการทํากําไรของบริษัทฯ 

 

5 ความเส่ียงทางด้านการพึ่งพงิบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

ในปัจจบุนั บริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจโดยทัว่ไป (Daily Operation) อย่างปรกติโดยไม่จําเป็นต้อง
พึง่พิงบริษัท พาร์ทเนอร์ อินดสัทรีส์ จํากดั (“PNI”) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯรายหนึง่ (หมายเหต:ุ PNI เป็น
สมาชิกของกลุ่ม PNI ซึง่เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีใหญ่ท่ีสดุของบริษัทฯในปัจจบุนั โดยกลุม่ PNI ประกอบไปด้วย PNI 
เอง สมาชิกตระกลูนิโนมิยะซึง่เป็นกลุม่ผู้ก่อตัง้ PNI และบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารและพนกังานบางท่านของ 
PNI ซึง่ในปัจจบุนัทํางานและพํานกัอาศยัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น ณ วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2554 กลุม่ PNI ถือหุ้น
ของบริษัทฯรวมกนัทัง้สิน้  15,348,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.64 ของทนุจดทะเบยีนท่ีชําระแล้วของบริษัทฯ  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยงัได้รับการสนบัสนนุจาก PNI ใน 2 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีและการตลาด ซึง่เป็นไป
ตามสญัญาการให้สิทธ์ิ ความช่วยเหลือทางเทคนิคและท่ีปรึกษาทางการตลาดซึง่บริษัทฯได้ทํากบั PNI และมี
ระยะเวลาบงัคบัใช้ 5 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2546- 31 กรกฏาคม 2551 เพือ่ให้ได้รับการสนบัสนนุการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีก้าวหน้า และความช่วยเหลือทางการตลาดจาก PNI สญัญาดงักลา่วได้
กําหนดให้บริษัทฯต้องจ่ายค่าความชว่ยเหลือทางเทคนิคและถ่ายทอดเทคโนโลยีในปีแรกเป็นจํานวน 7 ล้าน
บาท และตัง้แต่ปีท่ีสองเป็นต้นไปในจํานวนเงินปีละ 6 ล้านบาท  ให้แก่ PNI นอกจากนี ้บริษัทฯจะต้องจ่าย
คา่ลิขสิทธ์ิสินค้าในอตัราร้อยละ 2 ของมลูคา่สินค้าลิขสิทธ์ิท่ีบริษัทฯจดัจําหน่าย และค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา
ทางการตลาดในอตัราร้อยละ 3 ของมลูคา่ขายสินค้าตามท่ีระบไุว้ในสญัญาให้แก่ PNI  

สญัญาความชว่ยเหลือข้างต้นได้รับการต่อออกไป โดยได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
1/2551 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2551 โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2551 สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี 6 เดือน 
สิน้สดุ 31 มกราคม 2555 โดยมีเนือ้หาการให้ความช่วยเหลือเช่นเดิม แตคิ่ดอตัราค่าธรรมเนียมเป็นอตัราเดียว 
คือ ร้อยละ 2.875 ของยอดขายสนิค้ารวม (ยกเว้นขายให้แก่ PNI)   ในช่วงปี 2552/2553 และช่วงปี 
2553/2554 บริษัทฯได้จ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิ ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและเทคโนโลยี และคา่ธรรมเนียม
ท่ีปรึกษาทางการตลาดให้กบั PNI เป็นจํานวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ 13.283 และ 14.279 ล้านบาท ตามลําดบั  

บริษัทฯ ได้ดําเนินการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถพึง่พาตนเองได้ โดยเม่ือ
สญัญาดงักล่าวสิน้สดุ บริษัทฯ จะได้พจิารณาถึงความจําเป็นในการท่ีจะตอ่สญัญาดงักลา่วบางส่วนหรือ
ทัง้หมดออกไปเท่าท่ีจําเป็น  

(รายละเอียดของสญัญาดงัแสดงใน 6.2) 
 

6 ความเส่ียงอันเน่ืองมาจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ในช่วงปี 2552/2553 และช่วงปี 2553/2554 บริษัทฯมีรายได้จากการขายในตลาดต่างประเทศซึง่อยู่
ในรูปของเงินเหรียญสหรัฐและเงินเยนญ่ีปุ่ นคิดเป็นร้อยละ 32.06 และ 28.58 ของรายได้จากการขายรวมใน
แต่ละช่วงเวลาตามลําดบั อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนของรายได้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศมีแนวโน้มท่ีจะลดลง 
อนัเน่ืองมาจากการท่ีลูกค้าของบริษัทฯ มีการย้ายหรือเพ่ิมสายการประกอบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยมาก
ย่ิงขึน้ และบริษัทฯ ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดสําหรับการส่งมอบสินค้าให้ลกูค้าในประเทศในรูปของสินค้า
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กึ่งสําเร็จรูป (Semi-Finished Goods) เพ่ิมมากขึน้ และมีแนวโน้นของลกูค้ารายใหม่ ท่ีเป็นลกูค้าในประเทศ
เพ่ิมขึน้ 

ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินในรูปของสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(Forward Contract) เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว โดยบริษัทฯ มีวงเงินซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กบัสถาบนัการเงินเป็นวงเงิน 5.075 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ติดตามแนวโน้ม
ความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ รวมถึงการปรับอตัราคํานวนเพ่ือใช้ในการเสนอราคาสําหรับ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ให้เป็นอตัราปัจจบุนัเพ่ือรักษาอตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ  

 
7    ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2554 บริษัทฯ มีหนีสิ้นทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในประเทศ โดยเป็นเงิน
กู้ ยืมระยะสัน้ 105 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะยาว 94.683 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้เฉลี่ยอยู่ท่ีอตัราต่ํา
กว่าดอกเบีย้เงินกู้ ยืมขัน้ตํ่า (MLR-) โดยในปีท่ีผ่านมา อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมได้มีแนวโน้มปรับเพ่ิมขึน้เลก็น้อย 
นอกจากนี ้ในการใช้เงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาว บริษัทฯ จะพจิารณาเปรียบเทียบโดยเลือกใช้แหลง่ท่ีทําให้
บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินต่ํา โดย ณ 31 ตลุาคม 2554 อตัราดอกเบีย้ของเงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาว
ของบริษัทฯ อยู่ท่ีร้อยละ 4.75 – 5.90 โดยเงินกู้ยืมท่ีเพิม่สงูขึน้เกิดจากการลงทนุในโรงงานแห่งใหม่และ
เคร่ืองจกัรในช่วงปี 2552-2554 อย่างไรก็ตาม คาดวา่เงินกู้ ยืมระยะยาวจะคอ่ย ๆ ลดลงจากทยอยชําระคืนใน
แต่ละเดือน 

 
8 ความเส่ียงจากอัคคีภยัและภัยธรรมชาตต่ิาง ๆ 

 
ในช่วงปี 2553/2554 ท่ีผ่านมา ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ประสบปัญหาจากภยัธรรมชาติและ

ภยัพิบตัิต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบกบัยอดขายและผลประกอบการของบริษัทฯ ทางอ้อม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ได้มีการประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นวงเงิน 280 ล้านบาท ซึ่งเป็นการบรรเทา
ผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทําเลท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีไม่เคยเกิด
ภยัพิบติัใด ๆ มาก่อน และอยู่ในพืน้ท่ีสงู ทําให้ความเสี่ยงจากการเกิดนํา้ท่วมมีโอกาสเกิดขึน้ได้น้อยมาก  
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5.โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

5.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 มีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี ้
 

ลาํดับ 
 

รายช่ือ 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯหรือ PNI หรือ
กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ

หรือ PNI  

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1 กลุม่ PNI   15,348,100 16.64 

 นายไทอิจิ นิโนมิยะ ประธานกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ

และผู้บริหารของ PNI 
10,000,000 10.84 

 นายนารุฮซิะ  อาเบะ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
กรรมการของ PNI 

1,200,000 1.30 

 นายฮิโรชิ นิโนมิยะ กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารของ 
PNI 

1,495,700 1.62 

 นางโทคโิกะ ทามางาวะ ผูถ้อืหุน้และพนกังานของ PNI 990,000 1.07 

 นายคโิยช ิอุซมึ ิ กรรมการและผูบ้รหิารของ PNI 827,000 0.95 

 นายคาซุโอะ ฮาระ  พนกังานของ PNI 360,000 0.39 

 นายโยชนิาร ิคโิยเซ่ พนกังานของ PNI, กรรมการและผูบ้รหิาร
ของทาพาโก ้โมลด ์

190,000 0.21 

 นายทาเคฮโิกะ คาบาซาวา่ พนกังานของ PNI 240,000 0.26 

2 บรษิทั อโีคโลย ีแอนด ์รเีบอรท์ 
จาํกดั 

นกัลงทุนภายนอกซึง่ไมม่คีวามเกีย่วขอ้ง
กบักลุม่ PNI 

12,000,000 13.01 

3 โกลดแ์มน แซค็ อนิเตอรเ์นชัน่แนล  นกัลงทนุภายนอกซึง่ไมมี่ความเก่ียวข้องกบั
กลุม่ PNI 

7,557,600 8.19 

4 นายโยชโิร โกโต เพือ่นของนายไทอจิ ินิโนมยิะ 5,077,240 5.51 

5 นางยโูกะ อชิคิาวะ เพือ่นของนายไทอจิ ินิโนมยิะ 5,000,000 5.42 

6 นายอะซโึนบุ  โทกะ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 3,077,000 3.34 

7 นายเคซเึคะ  มะซอุึระ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 2,200,100 2.39 

8 บรษิทั ออฟฟิศ ม ูจาํกดั บรษิทัฯของเพือ่นของ นายไทอจิ ินิโนมยิะ 1,800,000 1.95 

13 ผูถ้อืหุน้อื่นๆ ประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ และ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว และ
เพือ่นของนายไทอจิ ินิโนมยิะและผูถ้อืหุน้
รายยอ่ย 

40,166,360 43.55 

 จาํนวนหุน้ทัง้หมด  92,226,400 100 % 
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5.2 การจัดการ 
โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้สิน้จํานวน 2 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อให้มีการกระจายอํานาจในการตดัสินใจและบริหารงาน บริษัทฯยงัได้มีการแต่งตัง้คณะ
ผู้บริหารซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าท่ีระดบับริหารซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ียาวนานในธุรกิจผลิต
ชิน้ส่วนพลาสติกวิศวกรรม   คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีระดบับริหารของบริษัทฯทกุท่านประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมี
คณุสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 ทกุประการ คณะกรรมการต่างๆของ
บริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2554 บริษัทฯมีกรรมการทัง้หมดจํานวน 10 ท่าน* ดงัรายนามตอ่ไปนี ้
1. นายไทอิจิ  นิโนมิยะ ประธานกรรมการ 
2. นายเคซเึคะ  มะซอึรุะ กรรมการ 
3. นายอาซโึนบ ุ โทกะ กรรมการ 
4. นายนารุฮิซะ  อาเบะ กรรมการ 
5. นายคาซคึาตะ  อาโอโนะ             กรรมการ   
6. นายโสฬส  ตัง้ในธรรม                      กรรมการ   
7. ร้อยโททกัษิณ  ล่ิมสวุรรณ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายเชนทร์  วิพฒัน์บวรวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
9. นายวิฑรูย์  สกนธวฒัน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
10. นางรัตนา  สมบรูณ์วิวฒัน์ กรรมการอิสระ                

โดยมีนายโสฬส ตัง้ในธรรมเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัทฯ 
*รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัทฯ 

-นายไทอิจิ นิโนมิยะ นายเคซึเคะ มะซึอุระ นายอาซึโนบุ โทกะ นายโสฬส ตัง้ในธรรม สองในส่ีคน
ดงักล่าวลงลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตราสาํคัญของบริษัทฯ  

 
โดยการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วได้รับการอนมุติัโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นซึง่จดั

ขึน้ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์  2548 เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัการบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซือ่สตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

2. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคมุกํากบัดแูลการบริหาร
และการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเร่ืองดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ อนัได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมาย
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กําหนดให้ต้องได้รับมติอนุมติัของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้  การขาย
หรือโอนกิจการของบริษัทฯทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซือ้หรือรับโอนกิจการ
ของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั เป็นต้น 

3. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะผู้บริหาร เพื่อปฏิบติังาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตัง้เจ้าหน้าท่ีระดบับริหารท่านหนึ่ง
เป็นประธานคณะผู้บริหาร ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีระดับบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบําเหน็จตามท่ีท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าหน้าท่ีระดบับริหารในอนัท่ีจะ
ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอ่ืนในฐานะท่ีเป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษัทฯ 

4. คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้บคุคลอืน่ใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ
หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิก เพกิถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ก็
ได้ 

 
ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีการดําเนินการใดท่ีกรรมการท่านใด หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนัน้ไม่มีอํานาจอนุมัติการ
ดําเนินการดงักล่าว  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ    

 ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2554 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทัง้หมดจํานวน 3 ท่าน* ดงัมีรายนามต่อไปนี ้
1. ร้อยโททกัษิณ   ลิ่มสวุรรณ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายเชนทร์   วิพฒัน์บวรวงศ์         กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวิฑรูย์   สกนธวฒัน์  กรรมการตรวจสอบ 

 
โดยกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน คือนายวิฑรูย์ สกนธวฒัน์ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาติ และมีประสบการในตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน 
 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทกุท่าน ไม่มีการดํารงค์ตําแหน่งในบริษัทย่อย หรือได้รับค่าตอบแทน
ใด ๆ จากบริษัทย่อย และไม่มีความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจ หรือให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนใดแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

โดยมีนายโสฬส ตัง้ในธรรมเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  
*รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 

อาํนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัดงัต่อไปนี ้

 
1. สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง และเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ท่ี เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทานให้บริษัทฯปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 
6. จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ทัง้นี ้การมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฎิบติัตามข้อกําหนด และระเบียบวาระ

ต่างๆท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนมุติัรายการใดๆท่ีตนเองหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
และจะต้องเปิดเผยรายการดงักล่าวตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 

คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2554 บริษัทฯมีคณะผู้บริหารซึง่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าท่ีระดบับริหารจํานวน 9  ท่าน ดงั
รายนามตอ่ไปนี ้

1. นายเคซเึคะ  มะซอึรุะ กรรมการผู้จดัการ 

2. นายอาซโึนบ ุโทกะ   รองกรรมการผู้จดัการและผู้ อํานวยการฝ่ายผลิต  

3. นายคาซคึาตะ อาโอโนะ ผู้ อํานวยการฝ่ายควบคมุคณุภาพ 

4. นายนารุฮิซะ อาเบะ ผู้ อํานวยการ และผู้จดัการส่วนการตลาด 

5. นายโสฬส ตัง้ในธรรม ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีการเงิน 

6. นายสํานวน จินณวฒัน์ ผู้จดัการสว่นสว่นซอ่มบํารุง 

7. นายศกัดา เกิดรอด  ผู้จดัการสว่นฉีดพลาสติก สว่นประกอบ และสว่นวางแผน
 การผลิต 

8. นางสาวนนัทนา ยบุลไมล์ ผู้จดัการสว่นบญัชี  
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9. นายคาซโึนริ  คง  ผู้ อํานวยการส่วนรับรองคณุภาพ 

 

คณะผู้บริหารมีหน้าท่ีให้คําปรึกษา เสนอแนะ และ/หรือ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเพ่ือประกอบการตดัสินใจ
ของกรรมการผู้จดัการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจชองบริษัทฯ  

อย่างไรก็ตาม อํานาจหน้าท่ีของคณะผู้บริหารต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฏหมายและกฏระเบียบข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ และคณะผู้บริหารจะไม่มีอํานาจในการทํารายการ หรืออนุมติัการทํารายการท่ีคณะผู้บริหารมีส่วนได้ส่วน
เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หากมีกรณีดงักล่าว ให้คณะ
ผู้บริหารนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพือ่พิจารณาต่อไป 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1. ดําเนินงานและบริหารจดัการการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ 
2. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯซึง่รวมถึงการกู้หรือการขอ

สินเชื่อ (รวมทัง้การเข้าเป็นผู้ คํา้ประกัน) โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือเทียบเท่าใน
สกุลเงินอ่ืน โดยวงเงินดงักล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอํานาจอนมุติัและดําเนินการของบริษัทฯซึ่งผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯแล้ว ทัง้นี ้วงเงินดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยขึน้อยู่กบัดลุพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

3. เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

 เป้าหมาย 

 นโยบายธุรกิจ 

 แผนธุรกิจ 

 กลยทุธ์ทางธุรกิจ 

 อํานาจการบริหารงาน 

 งบประมาณรายจา่ยประจําปี 
 
4. ดําเนินงานและบริหารจดัการการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกล

ยทุธ์ทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิแล้ว 
5. มอบอํานาจหรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนใดท่ีกรรมการผู้จดัการเห็นสมควรทําหน้าท่ีแทนกรรมการผู้จดัการ

ในเร่ืองท่ีจําเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการผู้ จัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
กฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

6. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว 
 

ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีการดําเนินการใดท่ีกรรมการผู้ จัดการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการผู้ จัดการไม่มีอํานาจอนุมัติการ
ดําเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้ จัดการต้องนําเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาตอ่ไป ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
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การสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท 

การคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา 
(Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้กําหนดแนวทางในการแตง่ตัง้กรรมการบริษัทดงันี ้ 

1. คณะกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์ ประสบการณ์ ปริทรรศน์ ความสามารถ และอปุนิสยั 
และนําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นต่อไป 

2. ในการประชุมสามัญประจําปีผู้ ถือหุ้ นทุกครัง้ ข้อบงัคับของบริษัทฯกําหนดให้กรรมการต้องลาออกจาก
ตําแหน่งอย่างน้อยหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 
ก็ให้ออกโดยจํานวนท่ีใกล้ท่ีสุดกบัหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ตําแหน่งท่ีนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ ท่ีออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีจะออกตามวาระนีอ้าจถูกเลือกเข้ามาดํารง
ตําแหน่งใหม่ก็ได้  

 
ทัง้นีข้้อบงัคบัของบริษัทฯกําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ตาม 1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการคดัเลือกในลําดบัถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ ออก
เสียงชีข้าดเพ่ิมอกีหนึง่เสียง 

 
ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะสาเหตอ่ืุน นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก

บคุคลอ่ืนซึ่งมีคณุบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชมุกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีเข้าไปแทน โดยมติของกรรมการ
ดงักล่าว ต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแตง่ตัง้ใหม่อีกก็ได้ 

 
คณะกรรมการ, อนุกรรมการย่อยอื่น ๆ 
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บริษัทฯ ไม่ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการย่อยอ่ืนใด เน่ืองจากเห็นว่า ขนาดและระบบ
การบริหารในปัจจุบนัมีความเหมาะสมพอเพียง อย่างไรก็ตาม หากเห็นว่ามีความจําเป็นเหมาะสม จะมีการพิจารณา
เพ่ิมเติมในอนาคต 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิ 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท* 

ค่าตอบแทน 2552/2553 2553/2554 
จาํนวนราย ค่าตอบแทน จาํนวนราย ค่าตอบแทน 

เบีย้ประชมุกรรมการ เงินเดือน
และโบนสั 

5 5,574,000 5 4,800,000 

 

 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดงัท่ีได้แสดงไว้ข้างต้นไม่รวมคา่ตอบแทนของกรรมการซ่ึงดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีระดบั
บริหารจํานวน 5 ทา่น ซึง่จะได้รับคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนสั (ดงัมีรายละเอียดแสดงไว้ในตารางถดัไป) แต่
ไม่ได้ค่าตอบแทนในรูปของเบีย้ประชุมแต่อย่างใด จากตารางดังท่ีได้แสดงไว้ข้างต้น มีกรรมการหนึ่งท่านที่ได้รับ
คา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนสั 

 

ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร 

ค่าตอบแทน 2552/2553 2553/2554 
จาํนวนราย ค่าตอบแทน จาํนวนราย ค่าตอบแทน 

เงนิเดอืน 5 14,500,800 5 13,386,000 
โบนัส 5 2,620,000 5 2,630,000 

รวม  17,120,800  16,016,000 
 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
 บริษัทฯได้มอบยานพาหนะในการเดินทางมาปฎิบติังานพร้อมคนขบัรถให้แก่ผู้บริหารชาวญ่ีปุ่ น 

 บริษัทฯจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบินในการเดินทางไปและกลับจากประเทศญ่ีปุ่ น สําหรับการลาพักร้อนแก่
ผู้บริหารชาวญ่ีปุ่ น ปีละ 1 ครัง้ โดยในช่วงปี 2553/2554 บริษัทฯได้จ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ผู้บริหารชาว
ญ่ีปุ่ นเป็นจํานวนเงินรวมกนั 0.35 ล้านบาท 

             

การกาํกับดูแลกจิการ 

บริษัทฯได้ให้ความสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการเป็นอย่างมาก จากความเช่ือท่ีว่าการกํากบัดแูลกิจการเป็น
ระบบท่ีจดัให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้ นําและการควบคมุของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าท่ีด้วย
ความโปร่งใสและสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผู้ ถือหุ้ นในระยะยาว 
ภายในกรอบการมีจริยธรรมท่ีดี โดยคํานงึถึงผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียอื่นและสงัคมโดยรวม 

ในส่วนของความคืบหน้าในการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 5 หนวด ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนดนัน้ บริษัทฯขอรายงานเรียงตามลําดบัของหลกัการในแตล่ะหวัข้อดงัต่อไปนี ้
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สทิธิของผู้ถอืหุ้น 

เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ลงทนุและผู้ ท่ี
เก่ียวข้องทกุฝ่าย บริษัทฯจงึกําหนดนโยบายในการกํากบัดแูลกิจการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทถือปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

 จะบริหารงานด้วยความระมดัระวงั รับผิดชอบต่อการปฎิบติัหน้าท่ีด้วยความสามารถและประสิทธิภาพท่ี
เพียงพอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 มุ่งท่ีจะดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม ดูแลให้พนักงานทุกระดับปฎิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่
แสวงหาประโยชน์สว่นตน และปฎิบติัตามกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆอย่างถกูต้องและครบถ้วน 

 ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

 ดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงความเส่ียงอยู่เสมอ โดยมีการควบคมุและบริหารความเสี่ยงในระดบัท่ีเหมาะสม 

 ดแูลมิให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รับผิดชอบตอ่การตดัสินใจและการกระทําของตนเอง 

 การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 

 เปิดเผยสารสนเทศต่างๆให้แก่ผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบอย่างเพียงพอ ทั่วถึง 
สม่ําเสมอ  

       และทนัตอ่เหตกุารณ์ 
 

คณะกรรมการตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้นในแต่ละครัง้ บริษัทฯ
ได้จดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าก่อนการ
ประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการตดัสินใจลงคะแนนเสียง นอกเหนือจากการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น
แล้ว หากมีความจําเป็นต้องเสนอวาระพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วนซึ่งกระทบหรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นหรือ
เก่ียวข้องกับเง่ือนไขหรือกฏระเบียบของทางการท่ีต้องขออนมุติัจากผู้ ถือหุ้น บริษัทฯจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็น
กรณีไป 

การประชมุผู้ ถือหุ้น 

ในหนงัสือเชิญประชมุ ผู้ ถือหุ้นจะได้ทราบวนั เวลา สถานท่ีประชมุ ตลอดจนรายละเอียดวาระในการประชมุ ใน
การประชุมผู้ ถือหุ้ นในแต่ละครัง้ ประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามและแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะได้ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นจะถกูนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

บริษัทฯได้จดัเก็บรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีผ่านการรับรองจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ในท่ีปลอดภยั และพร้อมท่ี
จะให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

ในช่วงปี 2553/2554 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้  ซึง่จดัขึน้ท่ีสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ 
ในวนัท่ีไม่ใช่วนัหยดุราชการหรือวนัหยดุของบริษัทฯ โดย กรรมการ 10 ท่าน จากจํานวนทัง้สิน้ 10 ท่านเข้าร่วมประชมุ 
โดยประธานกรรมการ, กรรมการผู้จดัการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้เข้าร่วมประชมุ รวมถึงได้เชิญท่ี
ปรึกษากฎหมายและตวัแทนของผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามข้อมลูได้ 

 

การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมทัง้รายงานการประชมุ
ครัง้ก่อน, รายงานประจําปี, หนงัสือมอบฉนัทะภาษาไทยและภาษาองักฤษ, คําชีแ้จงถึงรายละเอียดและส่ิงท่ีต้องนํามา
แสดงในวนัประชมุภาษาไทยและองักฤษ, แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสถานท่ีประชมุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั 
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นอกจากนี ้ในวนัประชมุ บริษัทฯ ได้แจกใบลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้แทนท่ีเข้าร่วมประชมุก่อนการประชมุ 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้แทนได้ซกัถามก่อนท่ีจะลงคะแนนในแต่ละมติ รวมถึงได้เปิดเผยผลคะแนนของแตล่ะ
มติเพ่ือให้ผู้ รับหุ้นได้รับทราบด้วย 

ในกระหวา่งการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แสดงข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นประกอบการพิจารณาลง
มติ นอกจากนีย้งัได้เตรียมระบบลงทะเบียน และอาหารวา่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ ภายหลงัการประชมุ บริษัทฯ 
ได้จดัให้มีการพาชมโรงงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกด้วย 

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน :  อยู่ในสว่นท่ี 9.6 

 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้สว่นเสียทกุกลุ่มโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
- พนกังาน: บริษัทฯได้ปฏิบติักับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นพอเพียง
สําหรับการปฏิบตังานเช่น ชดุทํางาน, เบีย้งเลีย้งคา่อาหาร, รถรับส่ง ฯลฯ  มีการจดัสภาพ
แวดล้องการทํางานให้เป็นไปกฎหมายและเหมาะสมกับการทํางาน รวมถึงจัดให้มีการ
ฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาพนักงานทัง้ในด้านการปฏิบัติงาน และอ่ืน ๆ เช่นด้านความ
ปลอดภยั, ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับปรุงต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 
เช่น 5ส, QCC เป็นต้น ทัง้โดยการฝึกอบรมภายในและภายนอก โดยมีการจัดทําแผน
ฝึกอบรมประจําปีและประเมินผลภายหลงัการฝึกอบรม 

- คูค้่า: บริษัทฯมีการซือ้สินค้าและบริการจากคู่ค้าโดยเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงการ
ปฏิบติัตามสญัญาต่อคู่ค้า นอกจากนัน้บริษัทฯ ได้มีการประเมินคู่ค้าเพ่ือเป็นข้อมลูให้คู่
ค้าสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ รวมถึงให้ข้อมูลท่ีพอเพียง เช่นประมาณการยอดซือ้ 3 
เดือนล่วงหน้า มีการชีแ้จงให้คู่ค้าได้รับทราบถึงนโยบายและข้อมูลท่ีจําเป็น เพ่ือการ
เติบโตร่วมกนัอย่างตอ่เน่ือง 

- ลกูค้า: บริษัทฯเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน รักษา
ความลบัของลกูค้าและมีหน่วยงานหรือบคุคลท่ีทําหน้าท่ีรับข้อร้องเรียนของลกูค้าเพ่ือรีบ
ดําเนินงานให้แก่ลูกค้าโดยเร็วท่ีสดุ รวมถึงมีการสํารวจความพึงพอใจของลกูค้าเพื่อเป็น
ข้อมลูนํามาปรับปรุงภายในบริษัทฯ อีกด้วย 

- คูแ่ขง่: บริษัทฯประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี รักษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏิบติัในการ
แข่งขนั หลีกเลี่ยงวิธีการท่ีไม่สจุริตเพ่ือทําลายคูแ่ข่งขนั 

- ชมุชน: บริษัทฯมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ทัง้นีบ้ริษัทฯได้ปฎิบัติตามข้อกําหนด 
ของกฏหมายและกฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สิทธิของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี ้
ได้รับการดแูลอย่างดี นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้นําระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO14001 มา
ใช้เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารสิ่งแวดล้อมและควบคุมไม่ให้เกิดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม มีการกําหนดนโยบายและเป้าหมายสิ่งแวดล้อมประจําปี รวมถึงมีหน่วยงาน
และระบบเพ่ือปฏิบติัรองรับกรณีมีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมต่อบริษัท (โดยนับตัง้แต่
เร่ิมนําระบบเข้ามาใช้ในปี 2002 บริษัทฯ ไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม) 
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ร่วมโครงการต่าง ๆ ด้านพัฒนาชุมชม เช่นมอบทุนการศึกษา, 
บริจาคหนงัสือ หรือการหารายได้เพ่ือมอบให้ชมุชมตามโครงการของรัฐ โดยร่วมกบัชมรม
ผู้ประกอบการและการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยอีกด้วย 

   
บริษัทฯมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสจุริต โดยเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท กฎหมาย ประกาศ

และข้อบังคับอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้บริษัทฯยังได้มีการสื่อสารนโยบายให้ฝ่ายบริหารและพนักงานในทุกระดับ 
เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฎิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียง
ธรรม ทัง้การปฎิบตัิต่อบริษัทฯเองและผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม รวมถึงกําหนดเป็นนโยบายให้กรณีมีการแจ้งเบาะแสกรณี
พบการทําผิดกฎหมาย ความบกพร่องของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน หรือการทําผิดจรรยาบรรณท่ี
ร้ายแรง ไม่วา่โดยผู้ตรวจสอบภายในหรือโดยบคุคลภายนอก ต้องรายงานตอ่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 

 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ ทํา
หน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ และทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
ติดตามดูแลให้คณะผู้ บริหารบริหารงานเป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 10 ท่านซึ่งได้รับการเลือกตัง้โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือเลือกตัง้
ทดแทนโดยคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบงัคบับริษัทและพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบงัคับบริษัท วตัถุประสงค์และมติของท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซือ่สตัย์สจุริต  ซึง่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คา่ตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าท่ีระดบับริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทฯได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส
โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรม และสงูเพยีงพอท่ีจะดึงดดูและรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบติัท่ีต้องการ 
กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึน้จะได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายท่ีเพ่ิมมากขึน้ 

 ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร:ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าท่ีระดบับริหารเป็นไปตามหลกัการและ
นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึง่เช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯและผลการปฎิบติังานของ
เจ้าหน้าท่ีระดับบริหารแต่ละท่าน ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีคณะอนุกรรมการกําหนดค่าตอบแทน แต่มี
กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยใช้ข้อมลูคา่ตอบแทนของบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนัและ
มีขนาดใกล้เคียงกนั รวมทัง้ผลการประกอบการของบริษัทฯมาประกอบการพิจารณา  

 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
บริษัทฯได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดมีอํานาจในการตดัสินใจแต่เพียงบคุคล

เดียว หรือกลุ่มเดียว เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดลุ ในปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทมี
จํานวนทัง้สิน้ 10 ท่าน ซึง่ประกอบไปด้วย 
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- กรรมการท่ีเป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นใหญ่ 1 ท่าน  
- กรรมการท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีระดบับริหาร 5 ท่าน 
- กรรมการท่ีเป็นอิสระ (Independent Director) 4 ท่าน (3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ) 
 

ดงันัน้บริษัทมีกรรมการท่ีเป็นอิสระ  4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ ดงันัน้ การ
ดําเนินการและการบริหารงานของคณะผู้บริหารจึงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเป็นกลางของกรรมการท่ีไม่ได้เป็น
เจ้าหน้าท่ีระดบับริหารและกรรมการตรวจสอบ ซึง่มีการถ่วงดลุท่ีพอเพียงในความเห็นของบริษัทฯ 

 

การรวมหรือแยกตําแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้ จัดการเพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างการ
กําหนดนโยบาย การกํากบัดแูล และการบริหารงานประจํา แม้ว่าประธานกรรมการบริษัทจะเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่คือกลุ่ม PNI บริษัทฯก็ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน เพ่ือให้เกิด
การถ่วงดลุและสอบทานการบริหารงานให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของตําแหน่งกรรมการผู้จดัการได้มี
การระบถุึงอํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการไว้อย่างชดัเจน นอกจากหากมีการดําเนินการใดท่ีกรรมการผู้จดัการหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการผู้ จดัการไม่มีอํานาจอนุมัติการ
ดําเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้ จัดการต้องนําเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน 3 ท่านเข้าร่วมพจิารณาด้วย 

 

การประชมุคณะกรรมการ 

ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุอย่างสม่ําเสมอและมีการประชมุวาระพิเศษเฉพาะคราว
ตามความเหมาะสม ทกุครัง้ท่ีบริษัทฯจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้กําหนดวนัประชมุไว้ล่วงหน้าและ
แจ้งให้กรรมการทกุท่านทราบทกุครัง้ท่ีมีการประชมุ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทได้แจ้งกําหนดวนั เวลา และสถานท่ี 
พร้อมทัง้จดัส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชมุให้แก่กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้า ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในแต่ละครัง้ กรรมการสามารถเสนอเร่ืองเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมพิจารณาได้ กรรมการแต่ละท่านยงั
สามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชมุได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
จดบันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม ในช่วงปี 2553/2554 ท่ีผ่านมา บริษัทฯมีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริษัททัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยมีรายงานการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะท่านดงัตอ่ไปนี ้

 
    

ช่ือกรรมการ จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 
นายไทอิจิ นิโนมิยะ 5/5 
นายเคซเึคะ มะซอึรุะ 5/5 
นายอาซโึนบ ุโทกะ 5/5 
นายนารุฮิซะ อาเบะ 5/5 
นายคาซคึาตะ อาโอโนะ 5/5 
นายโสฬส ตัง้ในธรรม 5/5 
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ร้อยโททกัษิณ ลิ่มสวุรรณ์ 5/5 
นายเชนทร์ วิพฒัน์บวรวงศ์ 5/5 
นายวิฑรูย์ สกนธวฒัน์ 5/5 
นางรัตนา สมบรูณ์วิวฒัน์ 5/5 

 

คณะอนกุรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระเพ่ือช่วยในการกํากบัดแูล
กิจการ รายนามและบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อเร่ืองการจัดการ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกําหนดการประชมุเป็นประจําทกุ 3 เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

รายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :   

บริษัทฯมีนโยบายเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัประเภทตา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตว่ารายการนัน้ๆต้องอยู่บน
พืน้ฐานของความจําเป็นและเป็นการดําเนินการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทัง้ต้องอยู่ในราคาท่ียติุธรรมท่ี
สามารถอธิบายได้ ส่วนในทางปฏิบตัินัน้ รายการระหว่างกนัท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะปฎิบติัให้
เป็นไปตามกฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฎิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยง
กนั  และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย  นอกจากนี ้บริษัทฯจะเปิดเผยรายการ
ระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ โดย
ปฎิบติัให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการบญัชีท่ีได้รับการรับรองโดยทัว่ไป 

 

ระบบการควบคมุ, ตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง  

 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคมุภายใน
ของบริษัทฯ โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบ
การควบคมุภายในโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี เช่น มีการกําหนดอํานาจอนมุตัิสัง่การ และมีการจดัทําระเบียบการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ยังมีระบบการจดัเก็บเอกสารสําคญัท่ีทําให้กรรมการ ผู้ สอบบญัชี 
และผู้ มีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอนัควร 

 การบริหารความเส่ียง: บริษัทฯได้ให้ความสําคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก ทัง้นี ้บริษัทฯ
ได้จดัให้มีการกําหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการเป็นประจําไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจหรือความ
เสี่ยงทางการเงิน บริษัทฯได้จดัประชมุฝ่ายบริหารทกุเดือนเพ่ือสรุปผลงานและปัญหาท่ีเกิดขึน้ในเดือนท่ีผ่านมา
เพ่ือประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ และหากประเมินได้ว่าเกิดความเสี่ยงขึน้โดยปัจจยัด้านใด ก็จะมีการ
กําหนดมาตรการและเป้าหมายเพ่ือลดความเส่ียงนัน้ๆ นอกจากนี  ้บริษัทฯ ยังได้ฝึกอบรมและให้ความรู้
พนักงานระดบัหัวหน้างานเพ่ือให้มีความเข้าใจในเร่ืองการบริหารความเส่ียงเพ่ือนําไปใช้ในหน่วยงานของ
ตนเอง  

 

รายงานของคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงินท่ีจะปรากฏในรายงาน
ประจําปีของบริษัทฯ งบการเงินดังกล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีได้รับการรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลู
ท่ีสําคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) โดยมีวาระการดํารงค์ตําแหน่ง 2 ปี 
เพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคมุภายใน และการ
ตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฎิบตัิงานท่ีโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบและนโยบายของ
บริษัทฯ และข้อกําหนดทางกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการพิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทน
ของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

 

ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีว่าข้อมลูของบริษัทฯทัง้ท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงินมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีส่วนได้สว่นเสียของบริษัทฯ บริษัทฯมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
เปิดเผยข้อมลูท่ีจะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุท่ีครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม่ําเสมอ และทนั
ตอ่เวลา ซึง่ฝ่ายบริหารได้ให้ความสําคญัและจะยึดถือปฏิบติั บริษัทฯยงัไม่มีแผนท่ีจะจดัตัง้หน่วยงานด้านลงทนุสมัพนัธ์
ในอนาคตอนัใกล้นี ้แต่จะมอบหมายให้ นายโสฬส ตัง้ในธรรม ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีการเงินซึง่ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าท่ีในการติดต่อหรือตอบข้อสอบถามกบัผู้ ถือหุ้น, นกัลงทนุ, นกัวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงาน
และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง  

  

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯมีนโยบายในการควบคมุมิให้บคุลากรของบริษัทฯ นําข้อมลูภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้ อ่ืน รวมถึง
เพ่ือผลประโยชน์สว่นตน โดยบริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดแูลผู้บริหารดงัต่อไปนี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้ บริหารในฝ่ายต่างๆให้รับทราบถึงหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครอง
หลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ. ศ. 2535 และตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันท่ีส่งรายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. ดําเนินการส่งหนงัสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบวา่ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระสําคญัท่ี
มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงิน
หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญันัน้ตอ่บคุคลอ่ืน 

ถ้าหากกรรมการ เจ้าหน้าท่ีระดบับริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯท่านใดท่านหนึ่งฝ่าฝืนและไม่ปฎิบติัตาม
นโยบายของบริษัทฯในเร่ืองการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯโดยใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯจะลงโทษทางวินัยกับ
กรรมการ เจ้าหน้าท่ีระดบับริหาร หรือพนกังานท่านนัน้โดยเร่ิมตัง้แต่การตกัเตือนเป็นหนงัสือ  ตดัเงินเดือน ค่าจ้างหรือ
ผลตอบแทน พกังานเป็นการชัว่คราวโดยไม่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือผลตอบแทน หรืออาจจะให้ออกจากงาน ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัความร้ายแรงของการทําความผิด 
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การควบคุมภายใน 

  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2555 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่านเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการ
ควบคมุภายในโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน ในด้านตา่งๆ 5 ด้าน ได้แก่ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 
2. การบริหารความเส่ียง 
3. การควบคมุการปฎิบติังานของฝ่ายบริหาร 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู 
5. ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาสอบถามผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯท่ี
ผ่านการพิจารณาร่วมกนัของคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจดัการ รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาติ และเห็นว่าโดยรวมบริษัทฯมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ 
ดงัตอ่ไปนี ้

 บริษัทฯมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมท่ีดีและส่งเสริมระบบการควบคมุภายในให้ดําเนินไป
ตามท่ีบริษัทฯได้วางนโยบายไว้ โดยมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจอย่างชดัเจนและวดัผล
ได้เพ่ือให้เป็นแนวทางปฎิบติัแก่องค์การ 

 บริษัทฯมีการประเมินการดําเนินธุรกิจอย่างสม่ําเสมอ และมีการวิเคราะห์ถึงความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดขึน้ โดยท่ีผู้บริหารของบริษัทฯมีการประชมุอย่างสม่ําเสมอเพ่ือวิเคราะห์สาเหตขุองปัจจยัความ
เส่ียงและร่วมกนักําหนดมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงเหล่านัน้ 

 ในด้านของการควบคุมการปฎิบติังานของฝ่ายบริหารนัน้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการ
ควบคมุการปฎิบติังานของฝ่ายบริหารโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี
และวงเงินอํานาจอนุมติัของฝ่ายบริหารไว้ชดัเจน และแบ่งแยกหน้าท่ีอนุมติั, หน้าท่ีบนัทึกรายการ
ออกจากหน้าท่ีในการจดัเก็บดแูลทรัพย์สิน รวมถึงมีการพิจารณาอนมุติัการทําธุรกรรมโดยคํานึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ   

  บริษัทฯมีระบบการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศท่ีดี ทําให้สะดวกต่อการนําข้อมูลท่ีมีอยู่ไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มีการจัดทํารายงานท่ีมีสาระสําคัญและข้อมูลท่ี
จําเป็นต่อการตัดสินใจท่ีครบถ้วนให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และมีการจัดเก็บเอกสารท่ี
ครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารทางการบญัชีท่ีมีความสําคญัต่อการจัดทํา
รายงานทางการเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา 

 บริษัทฯมีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอโดยการจดัทํา Business Monthly Report 
เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงกับเป้าหมายท่ีได้วางไว้ และจัดให้มีผู้ ตรวจสอบ
ภายในซึง่ทําหน้าท่ีสอบทานการปฎิบติังานตามระบบการควบคมุภายในท่ีได้วางไว้  

 
โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงในส่วนท่ีได้รับคําแนะนําจากผู้ ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือให้มีระบบควบคมุภายในท่ีดีย่ิงขึน้  อย่างไรก็ตาม ระบบในปัจจบุนัยงัมีข้อบกพร่องบางส่วนในเร่ืองของ
เทคโนโลยีสารสนเทศซึง่เช่ืองโยงระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกนั  ทําให้มีจดุบกพร่องอยู่บ้างในเร่ืองความซํา้ซ้อนในการจดัเก็บ
ข้อมลูของบางฝ่ายภายในบริษัทฯ และประมวลผลข้อมลูซึง่อาจทําให้เสียเวลาและทรัพยากรในการทํางานอยู่บ้าง ซึ่ง
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บริษัทฯ ได้เร่ิมการปรับปรุงโดยนําระบบ ERP มาใช้งานแล้วในหน่วยงานจดัซือ้และการควบคมุสินค้าคงคลงั ซึง่จะได้มี
การขยายขอบเขตออกไปสูห่น่วยงานการตลาดในปีท่ีจะถึงนีเ้พ่ือลดความบกพร่องดงักล่าว 

 
ในปีท่ีผ่านมา ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ไม่พบหรือตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกับข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน

อย่างมีนยัสําคญั  
 

ในส่วนของ TAPM นัน้ ได้มีการแตง่ตัง้ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการใน TAPM เพ่ือควบคมุดแูลการ
ดําเนินงาน และกําหนดให้ TAPM ทําแผนงานและรายงานผลการปฏิบติังานเสนอต่อผู้บริหารของบริษัทฯ และมีการ
ประชมุร่วมกนักบัผู้บริหารของ TAPM ทกุเช้าเพ่ือติดตามดแูลการดําเนินงานของ TAPM 
 



 บริษัท ทาพาโก ้จํากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.11 หนา้ที่ 36 

6. รายการระหว่างกัน 
6.1 ก รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบริษัท พาร์ทเนอร์ อนิดัสทรีส์ จาํกัด (“PNI”) ในช่วงปี 2552/2553 และในช่วงปี 2553/2554 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการในช่วงปี 
2552/2553 (ล้านบาท) 

มูลค่าของรายการในช่วงปี 
2553/2554(ล้านบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พาร์ทเนอร์ 
อินดัสทรีส์ จาํกัด (“PNI”) 

- กลุ่ม PNI สมาขิกตระกูลนิโนมิยะซึ่ง
เ ป็นก ลุ่มผู้ ก่อตั ้งบ ริ ษัทฯและ  PNI 
รวมถึงผู้บริหารและพนักงานบางท่าน
ของ PNI ซึ่งในปัจจุบันทํางานและ
พาํนักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้น
ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ร ว ม จํ า น ว น ทั ้ ง สิ ้น 
15,348,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.64 
ของทุนที่ ชําระแล้วของบริษัทฯ  ณ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 

 
- มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายไทอิจ ิ

นิโนมิยะ ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้สิน้ 
10,000,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 10.84 
ของทุนจดทะเบยีนที่ชาํระแล้วของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 
และถอืหุ้นของ PNI ทัง้สิน้ 7,300 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 11.92 ของทุนจด
ทะเบยีนที่ชาํระแล้วของ PNI ณ วัน
เดียวกัน 

 
 

บริษัทฯขายสินค้าประเภท
ชิน้ส่วนพลาสติกที่ใช้ในการผลิต
เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆให้แก่ PNI 

4.24 ล้านบาท 
(มียอดลูกหนีก้ารค้าคงค้าง ณ 
วันที่ 31 ตุลาคม 2553 เป็น

จาํนวนเงนิทัง้สิน้ 0.67 ล้านบาท) 

4.60 ล้านบาท 
(มียอดลูกหนีก้ารค้าคงค้าง ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2554 เป็นจาํนวนเงนิ

ทัง้สิน้ 1.54 ล้านบาท) 

บริษัทฯขายสินค้าให้แก่ PNI ในราคาปกติ โดยมีอัตรา
กาํไรขัน้ต้นไม่แตกต่างกันอย่างเป็นสาระสาํคญั เมื่อเทียบ
กับลูกค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กจิการที่เกี่ยวข้องกัน อนึ่งสินค้าที่
บริษัทฯจาํหน่ายให้แก่ PNI จะถูกนําไปประกอบเพิ่มเติม
เพื่อขายต่อให้แก่ลูกค้าของ PNI ในประเทศญี่ปุ่นต่อไป 
สําหรับระยะเวลาการให้สนิเชื่อ (Credit Term) ซึ่งบริษัทฯ
ให้แก่ PNI นาน 30 วนั นับจากวันที่ออกใบเรียกเก็บเงนิ 

(Invoice Date) เช่นเดียวกับลูกค้าภายนอกทั่วไปซึ่งมี
ระยะเวลาการให้สินเชื่อ 30-60 วัน 
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รายละเอยีดรายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบริษัท พาร์ทเนอร์ อนิดสัทรีส์ จาํกัดในช่วงปี 2552/2553 และในช่วงปี 2553/2554 (ต่อ) 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการในช่วงปี 
2552/2553 (ล้านบาท) 

มูลค่าของรายการในช่วงปี 
2553/2554(ล้านบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พาร์ทเนอร์ 
อินดัสทรีส์ จาํกัด (“PNI”) 

ดังที่แสดงไว้ในตาราง 6.1 ก บริษัทฯซือ้วัตถุดิบประเภทสปริงและ
ชิน้ส่วนจาก PNI  

2.55 ล้านบาท 
(มียอดเจ้าหนีก้ารค้าคงค้าง ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2553 เป็นจาํนวนเงนิ

ทัง้สิน้ 0.03 ล้านบาท) 

2.19 ล้านบาท 
(มียอดเจ้าหนีก้ารค้าคงค้าง ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2553 เป็นจาํนวนเงนิ

ทัง้สิน้ 0.64 ล้านบาท) 

จากการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พบว่าราคาของสปริงและชิน้ส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯซือ้จาก PNI 
ค่อนข้างจะสูงกว่าราคาตลาดของสินค้าที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันที่สามารถจดัซือ้ได้จาก
แหล่งอื่น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ

ตรวจสอบเหน็ว่าการสั่ งซือ้ดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯจะสั่งซือ้จาก 
PNI เฉพาะสินค้าที่มีความจาํเป็นต้องใช้โดย
เร่งด่วน และไม่สามารถหาได้จากแหล่งผลิต
ในประเทศ เท่านัน้ ซึ่งหากบริษัทฯสั่งซือ้
สินค้าดังกล่าวจากแหล่งภายนอก ก็อาจจะ
ได้รับสินค้าล่าช้าและไม่สามารถผลิตและ
จัดส่งสินค้าได้ทนัตามความต้องการของ
ลูกค้า นอกจากนีมู้ลค่าการสั่งซือ้สินค้า

ประเภทสปริงและชิน้ส่วนจาก PNI ก็มิได้มี
นัยสําคัญ โดยในรอบปี  2553/2554 มูลค่า
การสั่งซือ้จาก PNI คิดเป็นร้อยละ   0.94   
ของมูลค่าการสั่งซือ้วัตถุดิบและวัสดุ

สิน้เปลืองรวมของบริษัทฯเท่านัน้ และมี
แนวโน้มลดลง 
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รายละเอยีดรายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบริษัท พาร์ทเนอร์ อนิดสัทรีส์ จาํกัดในช่วงปี 2552/2553 และในช่วงปี 2553/2554 (ต่อ) 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของ 
รายการ 

มูลค่าของรายการในช่วงปี 
2552/2553 (ล้านบาท) 

มูลค่าของรายการในช่วงปี 
2553/2554 (ล้านบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พาร์ทเนอร์ 
อินดัสทรีส์ จาํกัด (“PNI”) 

ดังที่แสดงไว้ในตาราง 6.1ก บริษัทฯซือ้เครื่องจักร
และอุปกรณ์จาก PNI   

1.34 ล้านบาท 
(ไม่มียอดเจ้าหนีค้่าซือ้อุปกรณ์ คง
ค้างและจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 

ตุลาคม 2553) 

0.48 ล้านบาท 
(ไม่มียอดเจ้าหนีค้่าซือ้อุปกรณ์ คง
ค้างและจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 

ตุลาคม 2554) 

จากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบราคาของ
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่บริษัทฯซือ้จาก PNI กับราคาตลาดนัน้ พบว่าการ
เปรียบเทยีบไม่สามารถทาํได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์

ที่บริษัทฯสั่งซือ้จาก PNI ไม่มีแหล่งผลิตในประเทศไทย แม้ว่าราคาของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันซึ่งสามารถสั่ งซือ้ได้จาก

ประเทศอื่นจะมีราคาถกูกว่าที่สั่งซือ้จาก PNI คณะกรรมการตรวจสอบก็ยังมี
ความเห็นว่าการซือ้ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯจะสั่งซือ้

เครื่องจักรและอุปกรณ์จาก PNI ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจดัหา
เครื่องจักรและอุปกรณ์จากแหล่งภายในประเทศได้ และมีความจาํเป็นต้อง
นําเครื่องจกัรมาประกอบเพิ่มเติม ซึ่งในกรณีนี ้PNI จะจัดหาสินค้าจากผู้ขาย
และนํามาประกอบหรือดัดแปลงเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตรงกับ
ความต้องการของบริษัทฯ ก่อนจะจดัส่งสินค้าให้กับบริษัทฯต่อไป โดยบวก
ด้วยกาํไรส่วนเพิ่มหรือหักด้วยส่วนลดในอตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 โดย
รายการซือ้เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่เกดิขึน้ในปี 2553/2554 เป็น

อะไหล่ชิน้ส่วนของเครื่องจักร 
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รายละเอยีดรายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบริษัท พาร์ทเนอร์ อนิดสัทรีส์ จาํกัดในช่วงปี 2552/2553 และในช่วงปี 2553/2554 (ต่อ) 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการในช่วงปี 2552/2553  
(ล้านบาท) 

มูลค่าของรายการในช่วงปี 
2553/2554 (ล้านบาท) 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พาร์ทเนอร์ 
อินดัสทรีส์ จาํกัด (“PNI”) 

ดังที่แสดงไว้ในตาราง 6.1ก บริษัทฯจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิ ค่าความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
และค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการตลาด
ให้แก่ PNI ตามสัญญาการใช้ลิขสิทธิ์ ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการ
ตลาด (ดูรายละเอยีดเกี่ยวกับสัญญาการใช้
ลิขสิทธิ์ ความช่วยเหลือทางเทคนิคและที่

ปรึกษาทางการตลาด) 
 

13.28 ล้านบาท 
(ไม่มีค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและถ่ายทอด
เทคโนโลยจี่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553) 

 

14.28 ล้านบาท 
(ไม่มีค่าความช่วยเหลือทาง

เทคนิคและถ่ายทอดเทคโนโลยี
จ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2554) 
 

(ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาการใช้
ลิขสิทธิ์ ความช่วยเหลือทางเทคนิค

และที่ปรึกษาทางการตลาด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท ทาพาโก ้จํากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.11 หนา้ที่ 40 

รายละเอยีดรายการระหว่างกันของบริษัทฯกับกรรมการบริษัทในช่วงปี 2552/2553 และในช่วงปี 2553/2554 (ต่อ) 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กัน 

ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการในช่วงปี 2552/2553 
(ล้านบาท) 

มูลค่าของรายการในช่วงปี 2553/2554 
(ล้านบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ 
นายเคซเึคะ มะซึ

อุระ 
นายอาซโึนบุ โทกะ 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ 
- ดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการของทัง้บริษัทฯ

และ PNI และเป็นกรรมการของ TAPM 
- ถือหุ้นของบริษัทฯทัง้สิน้10,000,000 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 10.84 ของทุนที่ชาํระแล้วของบริษัท

ฯ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม  2554 
 

นายเคซเึคะ มะซึอุระ 
- ดาํรงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการและกรรมการ

ของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของ TAPM 
- ถือหุ้นของบริษัทฯทัง้สิน้ 2,200,000 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 2.39 ของทุนที่ชาํระแล้วของบริษัทฯ 
ณ วันที่ 22 กรกฎาคม  2554 

 
นายอาซโึนบุ โทกะ 

- ดาํรงตาํแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและ
กรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของ 

TAPM 
- ถือหุ้นของบริษัทฯทัง้สิน้ 3,077,000 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 3.34 ของทุนที่ชาํระแล้วของบริษัทฯ 
ณ วันที่ 22 กรกฎาคม  2554 

นายไทอจิิ นิโนมิยะ นายเคซเึคะ 
มะซอึุระ และนายอาซึโนบุ โทกะ
ร่วมกันคํา้ประกันวงเงนิเบกิเกิน
บญัชีและวงเงนิสินเชื่ออื่นๆของ
บริษัทฯ เพื่อให้ต้นทุนเงนิทุนของ

บริษัทฯตํ่าลง 

ในช่วงปี 2552/2553 ได้มีการทาํสัญญากู้
เงนิระยะยาวเพิ่มเติม 1 สัญญา  

ยอดคงเหลือของรายการเงนิเบกิเกินบญัชี
และเงนิกู้ยมืทัง้ระยะสัน้และระยะยาวซึ่งคํา้
ประกันโดยกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 

31 ตุลาคม 2553 มีดังต่อไปนี ้
- เงนิเบกิเกนิบัญชีและเงนิกู้ 

  ระยะสัน้จากสถาบัน 
  การเงนิ                 100.00 ล้านบาท 
- เงนิกู้ยมืระยะยาว    66.97 ล้านบาท 

ในช่วงปี 2553/2554 ได้มีการทาํสัญญากู้
เงนิระยะยาวเพิ่มเติม 1 สัญญา  

ยอดคงเหลือของรายการเงินเบกิเกินบญัชี
และเงนิกู้ยืมทัง้ระยะสัน้และระยะยาวซึ่ง
คํา้ประกันโดยกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 

31 ตุลาคม 2553 มีดังต่อไปนี ้
- เงนิเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ 

  ระยะสัน้จากสถาบัน 
  การเงนิ                 105.00 ล้านบาท 
- เงนิกู้ยมืระยะยาว    94.68 ล้านบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการที่กรรมการ
บริษัททัง้ 3 ท่านได้เข้าร่วมคํา้ประกันเงนิกู้และตั๋ ว
สัญญาใช้เงนิของบริษัทฯมีความสมเหตุสมผล 

เนื่องจากทาํให้บริษัทฯได้รับประโยชน์จากการที่บริษัท
ฯสามารถจัดหาเงินทนุเพื่อใช้ขยายกาํลังการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้ชิน้ส่วนพลาสติกวิศวกรรม
ของลูกค้ารายต่างๆที่เพิ่มมากขึน้ในช่วงที่ผ่านมา 

 
การเข้าร่วมคํา้ประกนัเงนิกู้ประเภทต่างๆของบริษัทฯ
โดยกรรมการทัง้ 3 ท่านทาํให้บริษัทฯสามารถขอเจรจา

กับสถาบนัการเงินที่ปล่อยเงนิกู้เพื่อให้ได้อตัรา
ดอกเบีย้และเงื่อนไขในการชําระเงนิที่ดีและเหมาะสม
กับทางบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้กระแสเงินสดและอตัรา
กําไรของบริษัทฯอยู่ในระดับที่ดี และไม่ได้ก่อให้เกิด
ภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯแต่อย่างใด 

 
 
 
 
 



 บริษัท ทาพาโก ้จํากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.11 หนา้ที่ 41 

6.1 ข รายละเอยีดรายการระหว่างของบริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จาํกัด (“TAPM”) กับ PNI ในช่วงปี 2552/2553 และในช่วงปี 2553/2554 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กัน 

ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการในช่วงปี 
2552/2553 (ล้านบาท) 

มูลค่าของรายการในช่วงปี 
2553/2554(ล้านบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พาร์ทเนอร์
อินดัสทรีส์ จาํกัด 

(“PNI”) 

ความสัมพันธ์ระหว่าง PNI กับTAPM 
- มีกรรมการบางท่านร่วมกัน คือ นายไทอจิิ นิโนมิยะ 
- PNI ถือหุ้นชอง TAPM โดยทางอ้อม โดยถือผ่าน

ทางบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับ TAPM 
- TAPM เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่จํานวน

ทัง้สิน้ 8.734 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.04 ของทุน
จดทะเบียนที่ชําระแล้ว ของบริษัทดังกล่าว 

- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายไทอิจิ นิโนมิยะ นาย
เคซึเคะ มะซึอุระ นายอาซึโนบุ โทกะ นายนารุฮิซะ 
อาเบะและ นายโสฬส ตัง้ในธรรม 

- มีผู้ถือหุ้นบางท่านร่วมกัน เช่น นายไทอิจิ นิโนมิยะ 
นายเคซึเคะ มะซึอุระ นายอาซึโนบุ โทกะ และนาย
โสฬส ตัง้ในธรรม 

 

TAPM ขายสินค้าประเภท
แม่พิมพ์ฉีดขึน้รูปพลาสติก
และให้บริการด้านแม่พิมพ์

แก่ PNI 
 
 
 
 
 

0.14 ล้านบาท 
(โดยไม่มียอดลูกหนีก้ารค้า
คงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2553) 
 
 
 
 

0 บาท 
(โดยไม่มียอดลูกหนีก้ารค้า
คงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2554) 
 
 
 
 

TAPM ได้รับการจัดตัง้ขึน้เพื่อดําเนินการผลิตและจาํหน่ายแม่พมิพ์ฉีดขึน้
รูปพลาสติก รวมถึงให้บริการซ่อมและปรับปรุงแม่พมิพ์แก่บริษัทในกลุ่ม
และบริษัทภายนอก ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า TAPM มีนโยบายในการ
ตัง้ราคาของสินค้าที่ขายให้แก่ PNI โดยใช้ราคาต้นทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ซึ่งอยู่ในอตัราเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ทาํให้เป็นการทาํรายการที่ TAPM 

และ PNI ได้ประโยชน์พร้อมกนั 
สําหรับระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) ซึ่ง TAPM ให้แก่ PNI นาน 
30 วัน เช่นเดียวกันกับลูกค้าภายนอก ซึ่งมีระยะเวลาการให้สินเชื่อ 30-60 

วัน  
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6.1 ข รายละเอยีดรายการระหว่างของบริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จาํกัด (“TAPM”) กับ PNI ในช่วงปี 2552/2553 และในช่วงปี 2553/2554 (ต่อ) 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กัน 

ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการในช่วงปี 
2552/2553 (ล้านบาท) 

มูลค่าของรายการในช่วงปี 
2553/2554(ล้านบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พาร์ทเนอร์
อินดัสทรีส์ จาํกัด 

(“PNI”) 

ดังที่แสดงไว้ในตาราง 6.1ข TAPM จ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ปรึกษาด้านวิศวกรรม โดยคู่ สัญญาตกลงที่
จะให้ความรู้ด้านเทคนิคและถ่ายทอด

ประสบการณ์ในการออกแบบแม่พิมพ์ใน
ระดับสากลให้แก่บริษัทย่อย  (ดู

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาบริการปรึกษา
ด้านวิศวกรรม) 

 

1.56 ล้านบาท 
 

1.56 ล้านบาท 
 

การรับคาํปรึกษาและความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตแม่พมิพ์จาก PNI 
มีความจาํเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจาก TAPM เพิ่งเริ่มจัดตัง้ขึน้ในปลายปี 2545 
และในช่วงแรกของการดาํเนินงาน TAPM จาํเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทาง
เทคนิค การให้การฝึกอบรมทางด้านเทคนิคในการผลิตแก่พนักงาน การแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างการผลิต และการให้คาํปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่
ลูกค้า เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง โดยในส่วน
ของสัญญาที่ทาํกับ ASAKA ทาํให้ TAPM มีความชาํนาญในการออกแบบและผลิต
แม่พิมพ์ประเภทเฟืองความละเอียดสูงได้ สําหรับในส่วนการให้ความช่วยเหลือกับ 
PNI จะมุ่งเน้นไปที่การออกแบบและผลิตแม่พมิพ์ประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีรูปร่างหรือ

โครงสร้างซับซ้อน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการขยายตลาดของ TAPM ในอนาคต 
 

หมายเหตุ:  รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาการใช้สิทธิด้านวิศวกรรมซึ่ง TAPM ทาํกับ 
PNI ได้แสดงไว้ในส่วนที่ 11.4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท ทาพาโก ้จํากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.11 หนา้ที่ 43 

รายละเอยีดรายการระหว่างกันของ TAPM กับกรรมการบริษัทในช่วงปี 2552/2553 และในช่วงปี 2553/2554 (ต่อ) 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกนั ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการในช่วงปี 2552/2553 

(ล้านบาท) 
มูลค่าของรายการในช่วงปี 2553/2554  

(ล้านบาท) 
ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
นายไทอจิิ นิโนมิยะ 
นายเคซเึคะ มะซอึุระ 
นายอาซโึนบุ โทกะ 

นายไทอจิิ นิโนมิยะ 
- ดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการของทัง้
บริษัทฯและ PNI และเป็นกรรมการของ 

TAPM 
- ถือหุ้นของ TAPM ทัง้สิน้ 50,000 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 0.56 ของทุนที่ชาํระแล้วของ 

TAPM ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 
 

นายเคซเึคะ มะซอึุระ 
- ดาํรงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการและ
กรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการ

ของ TAPM 
- ถือหุ้นของ TAPM ทัง้สิน้ 50,000 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 0.56 ของทุนที่ชาํระแล้วของ 

TAPM ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 
 

นายอาซโึนบุ โทกะ 
- ดาํรงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและ
กรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการ

ของ TAPM 
- ถือหุ้นของ TAPM ทัง้สิน้ 50,000 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 0.56 ของทุนที่ชาํระแล้วของ 

TAPM ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 

นายไทอจิิ นิโนมิยะ นายเคซเึคะ 
มะซอึุระ และนายอาซึโนบุ โทกะ
ร่วมกันคํา้ประกันวงเงนิเบกิเกิน
บญัชีและวงเงนิสินเชื่ออื่นๆของ 

TAPM 

ในช่วงปี 2552/2553 TAPM ไม่มีการทาํ
สัญญาเงนิกู้ระยะสัน้และระยะยาว

เพิ่มเติม 
โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 TAPM มี
ยอดเงนิกู้คงเหลือทัง้สิน้ 10.00 ล้าน
บาท โดยเป็นเงนิกู้ยมืระยะสัน้ทัง้สิน้ 

ในช่วงปี 2553/2554 TAPM ไม่มีการทาํ
สัญญาเงินกู้ระยะสัน้และระยะยาว

เพิ่มเติม 
โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 TAPM 

ไม่มียอดเงนิกู้คงเหลือ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการที่กรรมการบริษัททัง้ 
3 ท่านได้เข้าร่วมคํา้ประกันเงนิกู้ของ TAPM มีความ

สมเหตุสมผล เนื่องจากทาํให้ TAPM สามารถจัดหาแหล่งเงนิทนุ
เพื่อใช้ ขยายกําลังการผลิตได้เพื่อตอบสนองความต้องการใช้
แม่พิมพ์ฉีดขึน้รูปพลาสติกของลูกค้ารายต่างๆที่เพิ่มมากขึน้

ในช่วง ปีที่ผ่านมา 
 

การเข้าร่วมคํา้ประกันเงนิกู้ของ TAPM โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน
ทาํให้ TAPM สามารถขอเจรจากบัสถาบันการเงนิที่ปล่อยเงนิกู้
เพื่อให้ได้อตัราดอกเบีย้และเงื่อนไขในการชาํระเงนิที่ดีและ

เหมาะสมกับทาง TAPM ซึ่งจะช่วยให้กระแสเงนิสดของ TAPM
อยู่ในระดับที่ดีขึน้ และไม่ได้ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กับทาง TAPM แต่อย่างใด 
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6.1 ค รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ TAPM ในช่วงปี 2552/2553 และในช่วงปี 2553/2554 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กัน 

ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการในช่วงปี 
25522553 (ล้านบาท) 

มูลค่าของรายการในช่วงปี 
2553/2554(ล้านบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทาพาโก้ 
โมลด์ จาํกัด 
(“TAPM”) 

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับ TAPM 
- TAPM เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่จํานวน

ทัง้สิน้ 8.734 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.04 ของทุน
จดทะเบียนที่ชําระแล้ว ของบริษัทดังกล่าว 

- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายไทอิจิ นิโนมิยะ นาย
เคซึเคะ มะซึอุระ นายอาซึโนบุ โทกะ นายนารุฮิซะ 
อาเบะ และ นายโสฬส ตัง้ในธรรม 

- มีผู้ถือหุ้นบางท่านร่วมกัน เช่น นายไทอิจิ นิโนมิยะ 
นายเคซึเคะ มะซึอุระ นายอาซึโนบุ โทกะ และนาย
โสฬส ตัง้ในธรรม 

 

TAPM ให้บริการด้านการ
ซ่อมแซมและปรับปรุง

แม่พิมพ์ฉีดขึน้รูปพลาสติก
ให้แก่บริษัทฯ  

 
ซือ้เครื่องจักรและอุปกรณ์
จาก TAPM ได้แก่เครื่องมือ
ในการยดึจับต่าง ๆ (Jig 

Fixture) 
 

7.09 ล้านบาท 
 
 
 
 

0.06 ล้านบาท 

9.42 ล้านบาท 
 
 
 
 

0.09 ล้านบาท 

TAPM ได้รับการจัดตัง้ขึน้เพื่อดําเนินการผลิตและจาํหน่ายแม่พมิพ์ฉีดขึน้
รูปพลาสติก รวมถึงให้บริการซ่อมและปรับปรุงแม่พมิพ์แก่บริษัทในกลุ่ม
และบริษัทภายนอก ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า TAPM มีนโยบายในการ
ตัง้ราคาของสินค้าที่ขายให้แก่บริษัทฯ โดยมีอัตรากําไรขัน้ต้นไม่แตกต่าง
อย่างเป็นสาระสําคัญระหว่างการขายสินค้า, ให้บริการให้แก่ลูกค้าอื่น 
และมีสําหรับระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) นาน 30 วัน 

เช่นเดียวกันกับลูกค้าภายนอก ซึ่งมีระยะเวลาการให้สินเชื่อ 30-60 วัน 
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6.1 ค รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ TAPM ในช่วงปี 2552/2553 และในช่วงปี 2553/2554 (ต่อ) 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กัน 

ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ มูลค่าของรายการในช่วงปี 
2552/2553 (ล้านบาท) 

มูลค่าของรายการในช่วงปี 
2553/2554(ล้านบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทาพาโก้ 
โมลด์ จาํกัด 
(“TAPM”) 

ดังแสดงไว้ในตาราง 6.1 ค บริษัทฯ ถอืหุ้นใน TAPM 
ในอัตราส่วนการถอืหุ้น
ร้อยละ 95.27 ของทุนจด
ทะเบยีนชาํระแล้วของ 

TAPM โดยเป็นเงินลงทนุ
ซึ่งบันทกึโดยวิธีราคาทุน 

 
เงนิปันผลรับจาก TAPM 

 

42.87 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
- 

43.83 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 

8.734 ล้านบาท 

บริษัทฯ ได้บนัทกึบัญชีเรื่องเงนิลงทุนในบริษัทย่อย ตามที่มาตรฐานการ
บญัชีไทยกําหนด 

 
บริษัทฯ ได้เปลี่ยนวิธีการบันทกึบญัชเีพื่อให้เป็นไปตามประกาศสภา

วิชาชพีบญัชี ฉบบัที่ 26/2549 เรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 44 โดยเริ่ม
ในไตรมาสแรกของปี 2550/2551 
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6.2  สรุปสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและให้คําปรึกษาด้านการตลาด
เกี่ยวกับการผลติและจาํหน่ายชิน้ส่วนพลาสตกิในงานวศิวกรรม   

 
ช่ือสัญญาทางธุรกจิ สญัญาการใช้ลิขสทิธ์ิ ความช่วยเหลือทางเทคนิคและท่ีปรึกษาทางการตลาด 

 
คู่ สัญญา  บริษัทฯ   เป็นผู้ ได้รับอนญุาตให้ใช้สิทธิบตัร และสิทธิอ่ืนใดของ PNI เพ่ือท่ีจะทําให้

บริษัทฯสามารถดําเนินการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัชิน้ส่วนพลาสติก
ในงานวิศวกรรม รวมทัง้บริษัทฯจะได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคและ
ด้านการตลาดสําหรับการผลิตและการขายผลิตภณัฑ์ดงักล่าว 

 
  PNI   เป็นผู้ อนุญาตให้บริษัทฯใช้สิทธิบัตร และสิทธิอ่ืนใดของ PNI ใน

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับชิน้ส่วนพลาสติกในงาน
วิศวกรรม และเป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯในด้านเทคนิค และด้าน
การตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว 

 
ระยะเวลาที่สัญญามีผลใช้บังคับ  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2546-31 กรกฏาคม 2551 

 
อายุสัญญา  1.   5 ปี โดยจะได้รับการต่ออายสุญัญาโดยอตัโนมติัเม่ือครบกําหนด 5ปี 

เร่ือยไปอีกคราวละ 5 ปี 
  2.  ให้สิทธิบริษัทฯในการบอกเลิกสญัญาก่อนท่ีจะมีการต่ออายุสญัญา 

โดยอัตโนมัติหลังครบ 5 ปีใด ๆ โดยบริษัทฯจะต้องแจ้งถึงการบอกเลิก
สัญญาดังกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ PNI 30 วัน ก่อนท่ี
สญัญา  5  ปีเดิมใด ๆ จะหมดอาย ุ

   3.  สิทธิของบริษัทฯในการบอกเลิกสญัญาก่อนท่ีจะมีการต่ออายสุญัญา 
โดยอตัโนมตัิหลงัครบ 5 ปีใด ๆ ตามท่ีกล่าวในข้อ 2. ข้างต้นนัน้  บริษัทฯ 
สามารถบอกเลิกสญัญาไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนของ สญัญาก็ได้ 

 4.    นอกจากสิทธิในการบอกเลิกสญัญาก่อนท่ีจะมีการต่ออายุสญัญา
 โดยอตัโนมัติตามท่ีกล่าวในข้อ 2. และ 3. ข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังมี
 สิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญาเม่ือใดก็ได้ในช่วงอายสุญัญา 5 ปีใด ๆ ด้วย
 การแจ้งถึงการบอกเลิกล่วงหน้า 30 วนั ไปยงั PNI โดยไม่จําต้องแจ้ง
 ถึงสาเหตขุองการบอกเลิก อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะไม่มีสิทธิบอกเลิก
 สญัญาก่อนครบอาย ุ5 ปี สําหรับในช่วง 5 ปีแรกของอายสุญัญา 

 
สาระสาํคัญของสัญญา  1.  PNI อนญุาตให้บริษัทฯแต่เพียงผู้ เดียวเป็นผู้ มีสิทธิใช้สิทธิบตัรและ

 สิทธิอื่นใดของ PNI ท่ีบริษัทฯจําเป็นต้องใช้เพ่ือท่ีบริษัทฯจะสามารถ
 ดําเนินการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับชิน้ส่วน
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 พลาสติกในงานวิศวกรรมได้ ทัง้นีไ้ม่ว่าผลิตภัณฑ์ท่ีจะผลิตและ
 จําหน่ายโดยบริษัทฯ นัน้จะมีสิ่งประดิษฐ์ท่ีเป็นสิทธิบตัรและไม่เป็น
 สิทธิบตัรของ PNI รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม   นอกจากนี ้PNI ก็ได้ให้
 สิทธิแก่บริษัทฯสําหรับการท่ีบริษัทฯจะอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใดใช้
 สิทธิบตัรและสิทธิอ่ืนใดของ PNI ดงักล่าวด้วย (Sublicensing) 

 

 ข้อจาํกัดสาํหรับสิทธิแต่เพยีงผู้เดยีวของบริษัทฯ  

  สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯท่ี
กล่าวข้างต้น มีข้อยกเว้น 2 ประการคือ: 

 
 ก) สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมี

สิทธิบตัรของบริษัทฯ โดย PNI จะไม่มีสิทธ์ิในการผลิตและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ ดงักล่าว ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องกับชิน้ส่วนสปริงบางประเภท อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ี 
PNI ผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัชิน้ส่วนสปริงดงักล่าว PNI จะ
ไม่มีสิทธ์ิขายผลิตภณัฑ์นัน้ๆให้แก่บคุคลใดๆในประเทศไทย 

 ข) ในกรณีท่ีบริษัทฯจะขายผลิตภัณฑ์ท่ีตนผลิตให้แก่บุคคลใด ๆ 
ในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมิได้เป็นลกูค้าท่ี PNI แนะนําให้หรือจดัหามา 
บริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก PNI ก่อน  

 
   นอกจากนี ้เม่ือใดก็ตามท่ี PNI มีการวิจยัและพฒันาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ 

ๆ ไม่วา่จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีได้มีการขอหรือได้รับสิทธิบตัรแล้วหรือไม่
ก็ตาม PNI จะต้องเสนอให้สิทธิแก่บริษัทฯเป็นรายแรก เพ่ือให้บริษัท
ฯพิจารณาว่าบริษัทฯ จะรับเป็นผู้ รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสําหรับ
สิทธิบัตรใหม่หรือสิทธิอื่นใดนัน้แต่เพียงผู้ เดียวหรือไม่  ในราคา
ค่าตอบแทนตามแต่ท่ีจะได้มีการตกลงร่วมกันทัง้ 2 ฝ่าย   ถ้าไม่
สามารถตกลงกนัได้ภายใน 30 วนันบัจากท่ี PNI เสนอให้แก่บริษัทฯ  
PNI จึงจะมีสิทธินําไปเสนอให้สิทธิแก่บคุคลอ่ืนใดได้    ทัง้นีร้าคา
ค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิรวมทัง้เง่ือนไขอ่ืนใดท่ี PNI จะ
อนุญาตให้บคุคลอื่นใช้ได้นัน้จะต้องไม่ดีกว่าท่ี PNI ได้เสนอให้แก่
บริษัทฯ   

 
  2. PNI จะให้ความช่วยเหลือและถ่ายทอดความรู้ความชํานาญด้าน

เทคนิคใด ๆ แก่บริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯสามารถผลิตผลิตภัณฑ์
ชิน้สว่นพลาสติกในงานวิศวกรรมได้อย่างสะดวก และเพื่อให้บริษัทฯ
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สามารถให้บริการแก่ลกูค้าได้เป็นอย่างดี รวมทัง้ให้ความช่วยเหลือ
ในการแก้ปัญหาทางด้านการผลิตและการออกแบบเพ่ือให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี  ้สัญญายังระบุให้มีการส่งคนมา
ฝึกอบรมให้แก่พนักงานของบริษัทฯเพ่ือให้มีความรู้ ความชํานาญ
ทางด้านการออกแบบด้านวิศวกรรมและการผลิต เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการดงักลา่วได้ด้วยตนเองในอนาคต 

 
 3. PNI จะให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด เช่น แนะนําลกูค้าและส่ง

คําสั่งซือ้ของลูกค้าซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ทัง้ในและนอกประเทศไทย
ให้แก่บริษัทฯ  

 
ค่าธรรมเนียม 1.  ค่าสทิธิ : จํานวนร้อยละ 2 ของราคาขายของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้สิทธิบตัร

ในการผลิตและท่ีเก็บเงินได้แล้ว โดยจะชําระเป็นรายไตร
มาส 

 
 2.  ค่าความช่วยเหลือ

ด้ าน เทค นิคและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

:  จํานวน 7 ล้านบาทสําหรับปีแรก (1 ส.ค. 2546 – 31 ก.ค. 
2547) และ 6 ล้านบาทต่อปีสําหรับปีต่อ ๆ ไป โดยจะชําระ
ลว่งหน้าเป็นรายปี ทกุๆวนัท่ี 1 สิงหาคมของทกุปี  

 
 3. ค่าความช่วยเหลือ

ด้านการตลาด 
: จํานวนร้อยละ 3 ของราคาขายสุทธิ (ไม่รวมค่าขนส่งและ

ภาษีอากรใดๆ) ของผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนพลาสติกวิศวกรรมท่ี
บริษัทฯขายให้แก่ลกูค้าใดๆ ท่ีไม่ใช่ PNI และท่ีเก็บเงินได้
แล้ว โดยจะชําระเป็นรายไตรมาส 
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เง่ือนไขการไมแ่ขง่ขนัทางการค้า 1. PNI ตกลงท่ีจะไม่เป็นเจ้าของ ดําเนินงาน จดัการ หรือให้เช่าธุรกิจแก่บคุคลใด ๆ 

หรือให้สิทธิแก่บคุคลใด ๆ หรือเป็นตวัแทนบุคคลใดๆ ท่ีดําเนินธุรกิจในลกัษณะ
เดียวกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะในประเทศไทยเองหรือในประเทศอ่ืนๆ  

 
2. PNI ต้องดแูลให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของ PNI ปฏิบติัตาม

ข้อตกลงในเร่ืองการไม่แขง่ขนัทางการค้ากบับริษัทฯ ตามที่กลา่วข้างต้นด้วย  
 
3. PNI จะไม่ดําเนินการใด ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบในแง่ลบกับยอดขายผลิตภณัฑ์

ของบริษัทฯ และไม่ว่ากรณีใด ๆ PNI จะไม่จําหน่ายผลิตภณัฑ์ใด ๆของ PNI ใน
ประเทศไทย 

 
4. PNI ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหารของ PNI สามารถดําเนินการอนัจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือแก่ TAPM และบริษัทย่อยของบริษัทฯ
หรือ TAPM ท่ีจะจดัตัง้ขึน้ในอนาคต ไม่ว่าบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่จะอยู่ในประเทศ
ไทยหรือในประเทศอ่ืนๆทัว่โลก 

 
 

การยกเลิกและแก้ไขเงื่อนไขในสัญญา 1) ทัง้บริษัทฯและ PNI มีสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกบางส่วนหรือทัง้หมดของ
สญัญา ก่อนท่ีสญัญาจะหมดอายุในวนัท่ี 31 กรกฏาคม 2551 ใน
กรณีท่ีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฎิบติัตามเง่ือนไขในสญัญา และฝ่ายท่ีปฎิบตัิ
ผิดเง่ือนไข ไม่สามารถ แก้ไขสาเหตขุองการผิดเง่ือนไขได้ภายใน 30 
วนั นบัจากวนัท่ีอีกฝ่ายหนึ่งแจ้งให้ฝ่ายท่ีไม่ปฎิบติัตามเง่ือนไขใน
สญัญาทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
2) สําหรับการแก้ไขเง่ือนไขบางประการในสญัญา ฝ่ายท่ีต้องการแก้ไข
เง่ือนไขต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน และ
เง่ือนไขท่ีได้รับการแก้ไขต้องได้รับความเห็นชอบจากทัง้บริษัทฯและ 
PNI ก่อนท่ีจะมีผลบงัคบัใช้  

 

6.3 ความจําเป็นในการทาํสัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและให้คําปรึกษา
ด้านการตลาด  และการให้สทิธิ์ 
การดําเนินธุรกิจรับจ้างผลิตชิน้ส่วนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic Parts) 

ให้แก่ลกูค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองเสียงรถยนต์ชัน้นํา
จากญ่ีปุ่ นให้ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องได้รับความเช่ือถือและความไว้วางใจในคุณภาพ
สินค้าและการให้บริการจากลกูค้าเหล่านีซ้ึง่จะมีความเข้มงวดในการคดัเลือกคู่ค้าของตนเพ่ือท่ี
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ผู้ผลิตชัน้นําเหลา่นีจ้ะสามารถรักษามาตรฐานคณุภาพของสินค้าและความเช่ือถือของลกูค้าใน
สินค้าของตนได้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับในการเข้า
ทําสญัญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและให้คําปรึกษาด้านการตลาดกบั PNI เน่ืองจาก PNI 
เป็นบริษัทท่ีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจออกแบบ ผลิต จัดจําหน่าย และ
ให้บริการท่ีเก่ียวกับการผลิตชิน้ส่วนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองเสียงรถยนต์มานานกว่า 25 ปี และมีความสมัพนัธ์ทางด้าน
การค้า ท่ีดีมาอย่างยาวนานและได้ รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากบริษัทผู้ ผ ลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชัน้นําของโลกจากประเทศญ่ีปุ่ น ตลอดจนมีฝ่ายวิจยั
และพัฒนาเทคนิคในการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ การได้รับการแนะนําทางด้านการตลาด 
เทคโนโลยีในการผลิต และการออกแบบผลิตภณัฑ์จาก PNI โดยมีขอบเขตการให้บริการดงัท่ีจะ
กล่าวต่อไป จะช่วยให้บริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จและเติบโตได้ตาม
เป้าหมาย    

 

 ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการผลติ 

PNI ได้จดัส่งผู้ เช่ียวชาญจากญ่ีปุ่ นเพื่อให้คําแนะนําและการอบรมเทคโนโลยีการผลิตท่ี
ทนัสมยัและการบริหารระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เชน่ การวางแผนผลิตภณัฑ์ การควบคมุ
เคร่ืองจกัรในการผลิต การตรวจสอบคุณภาพทัง้ของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ภายใน
โรงงาน และการถ่ายทอดเทคนิคการผลิตให้กับช่างเทคนิคชาวไทย ในลกัษณะ on the job 
training และจดัทําคู่มือการผลิต นอกจากนี ้ PNI ยงัทําหน้าท่ีเข้าร่วมหารือทางด้านเทคนิคกบั
ลูกค้า เพ่ือนําไปสู่รูปแบบการผลิต รวมถึงการให้คําแนะนําทางด้านการวางแผนและจัดผัง
กระบวนการผลิต การให้คําแนะนําและจัดหาเคร่ืองจักร  และวัตถุดิบท่ีเหมาะสมกับ
กระบวนการผลิต และการดแูลรักษา และซอ่มบํารุงเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกระบวนการผลิต และการ
แก้ไขปัญหาทางการผลิตท่ีเกิดขึน้ 

 

 ความช่วยเหลือทางด้านการตลาด 

PNI จะให้ความชว่ยเหลือแก่บริษัทฯในด้านการจดัหาคําสัง่ซือ้สินค้าจากลกูค้ารายใหญ่ 
โดยท่ี PNI จะช่วยในการติดต่อกับบริษัทแม่ในญ่ีปุ่ นของผู้ผลิตสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์รายใหญ่ท่ีมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย และอาศยัความสมัพนัธ์
ทางด้านการค้าท่ีดีและมีมาอย่างยาวนานเพื่อชกัจงูใจให้บริษัทเหล่านัน้เข้ามาสัง่ซือ้สินค้าจาก
บริษัทฯ เพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯยงัได้รับการสนบัสนนุข้อมลูทางการตลาดจาก PNI อย่าง
สม่ําเสมออนัจะเป็นประโยชน์ในการได้รับยอดคําสัง่ซือ้จากลกูค้าเดิมและลกูค้าใหม่ ตลอดจน
บริษัทฯยังได้รับประโยชน์จากการเป็นบริษัทในเครือของ PNI ในการเข้าติดต่อและแนะนํา
บริษัทฯแก่ลกูค้าผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่รายใหม่ๆ เพ่ือทําการ
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เสนอขายสินค้าและบริการแก่ลูกค้า โดยท่ีลกูค้าจะมีความเชื่อถือในมาตรฐานคณุภาพสินค้า
และบริการของ PNI ทําให้บริษัทฯสามารถเข้าถึงกลุ่มลกูค้าชัน้นํา และได้รับยอดคําสัง่ซือ้ได้
ง่ายขึน้ ดงันัน้ การท่ีบริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการตลาดในลักษณะท่ีกล่าวมา ทําให้
บริษัทฯสามารถสร้างยอดขายท่ีเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้เป็นการสร้างฐานความสมัพนัธ์
ทางการค้าท่ีดีกับลูกค้า และสร้างความเชื่อถือแก่ลูกค้าในตวับริษัทฯเองเพ่ือให้บริษัทฯมีการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างมัน่คงตอ่ไป  

 

 การให้สทิธ์ิแก่บริษัทฯ  

ตามสญัญาการให้สิทธิซึง่บริษัทฯทํากบั PNI เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 PNI จะให้
ลิขสิทธ์ิแก่บริษัทฯแตเ่พยีงผู้ เดียว พร้อมทัง้ให้สิทธิในการให้ลิขสิทธ์ิต่อในการท่ีจะผลิต ใช้ และ
ขายสินค้าตามท่ีระบใุนสญัญาได้ทัว่โลก โดยท่ี PNI ตกลงท่ีจะไม่เป็นเจ้าของ ดําเนินงาน 
จดัการ หรือให้เช่าธุรกิจแก่บคุคลใด ๆ หรือให้สิทธิแก่บคุคลใด ๆ หรือเป็นตวัแทนบคุคลใดๆ ท่ี
ดําเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะเดียวกนั PNI จะดแูลให้ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของ PNI ปฏิบติัตามข้อตกลงในเร่ืองการไม่แขง่ขนัทางการค้า
กบับริษัทฯ ตามท่ีกลา่วข้างต้น นอกจากนี ้ PNI จะไม่ดําเนินการใด ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบในแง่
ลบกบัยอดขายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ  และไม่วา่กรณีใด ๆ PNI จะไม่จําหน่ายผลิตภณัฑ์ใด ๆ 
ของ PNI ในประเทศไทย 

 
สัญญาความช่วยเหลือข้างต้นได้รับการต่อออกไป โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถอืหุ้น 1/2551 เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2551 โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 
สัญญาดงักล่าวมอีายุ 3 ปี 6 เดอืน สิน้สุด 31 มกราคม 2555 โดยมีเนือ้หาการให้ความ
ช่วยเหลือเช่นเดมิ แต่คดิอัตราค่าธรรมเนียมเป็นอตัราเดียว คือ ร้อยละ 2.875 ของ
ยอดขายสินค้ารวม (ยกเว้นขายให้แก่ PNI)   ในช่วงปี 2552/2553 และช่วงปี 
2553/2554 บริษัทฯได้จ่ายค่าธรรมเนียมสทิธิ ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและ
เทคโนโลยี และค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการตลาดให้กบั PNI เป็นจาํนวนเงนิรวมกัน
ทัง้สิน้ 13.28 และ 14.28 ล้านบาท ตามลาํดับ  

 
6.3.1 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของอตัราค่าธรรมเนียมตาม
สญัญาโดยเปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีการทําสญัญาในลกัษณะท่ี
ใกล้เคียงกนั พบวา่ การเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวข้างต้นมีความจําเป็นตอ่บริษัทและ
ทําให้บริษัทได้รับประโยชน์จากสัญญาดงักล่าว ในการเพิ่มยอดขายและผลกําไรต่อเน่ืองใน
อนาคต นอกจากนีส้ัญญาฉบับใหม่ยังมีเนือ้หาของการให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับ
สัญญาฉบับเดิม แต่ได้มีการปรับลดค่าธรรมเนียมลงเป็นอตัราเดียว คือร้อยละ 2.875 ของ
ยอดขายสทุธิ จากเดิมท่ีมีการแบ่งออกเป็นค่าความช่วยเหลือด้านการตลาด ร้อยละ 3.0 ของ
ยอดขายสทุธิ, คา่สิทธิบตัร ร้อยละ 2.0 ของยอดขายผลิตภณัฑ์สิทธิบตัร และค่าความช่วยเหลือ
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ทางเทคนิค ปีละ 6 – 7 ล้านบาท ซึง่ทําให้ค่าธรรมเนียมดงักล่าวลดลงจากอตัราเดิมเป็นจํานวน
ประมาณ 24,847,000 บาทตลอดอายุสัญญา 3 ปี 6 เดือน นอกจากนี ้การจัดเก็บเป็นอตัรา
เดียวยงัเป็นประโยชน์ในการรับรู้ค่าใช้จา่ยและบนัทกึบญัชี  

 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทํารายการดงักล่าวซึ่งมีการ

จดัทําสญัญาท่ีถูกต้อง มีการระบเุงื่อนไขในการให้บริการ ตลอดจนอายุสญัญาท่ีชัดเจน แม้ว่า
ขอบเขตและเง่ือนไขการให้บริการของ PNI จะมีเนือ้หาแตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ๆ แต่
เม่ือเปรียบเทียบแล้ว สําหรับบริษัทต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะของสัญญาใกล้เคียงกัน จะมีอัตรา
คา่ธรรมเนียมอยู่ระหวา่งร้อยละ  0.75 – 3 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานเง่ือนไขการให้บริการตามท่ีระบุใน
สญัญาเป็นประจําทุกปี เพื่อให้มัน่ใจว่าเง่ือนไขมีความเหมาะสม และดําเนินการติดตามให้มี
การปฎิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไขการให้บริการตามท่ีระบุไว้ในสัญญาและทําการกําหนด
เป้าหมายของการให้ความชว่ยเหลือดงักลา่วในแตล่ะปีเพ่ือให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสดุ
ตอ่องค์กร 

 
 

6.4 สรุปสัญญาให้การปรึกษาด้านวศิวกรรม  
 

ช่ือสัญญาทางธุรกจิ สญัญาให้การปรึกษาทางด้านวิศวกรรม 
คู่ สัญญา    บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จาํกัด (“TAPM”) ซึ่งจะรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการ

ถ่ายทอด ประสบการณ์ในด้านการออกแบบและผลิต
แม่พิมพ์สําหรับฉีดขึน้รูปพลาสติกวิศวกรรม โดยมุ่งเน้น
ท่ีแม่พิมพ์ท่ีมีโครงสร้างหรือรูปทรงซบัซ้อน 

 บริษัท พาร์ทเนอร์ อนิดสัทรีส์ จาํกัด 
 (“PNI”)   

ซึ่งจะถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ในการ
ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ในระดบัสากลให้กบั TAPM 

ระยะเวลาท่ีสัญญามีผลใช้บังคับ 1 เมษายน 2553-31 มีนาคม 2554 
อายุสัญญา 1 ปี  
ขอบเขตของการให้บริการตามสัญญา     1)  การให้คําปรึกษาและแนะนําการออกแบบแม่พิมพ์  

2) การให้คําปรึกษาและแนะนําด้านการเลือกวัสด ุ
เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจําเป็นสําหรับ
การผลิตแม่พิมพ์ 

3) การให้คําปรึกษาและแนะนําด้านกระบวนการผลิต
แม่พิมพ์ 

4) การให้การฝึกอบรมพนักงานในด้านเทคนิคและ
กระบวนการผลิต 
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อัตราค่าบริการ อตัราคา่ท่ีปรึกษา 130,000 บาทตอ่เดือน  

การเลกิสัญญา  หากฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดผิดสญัญาข้อใดข้อหนึ่งจนเป็น
เหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย และฝ่ายท่ี
ทําผิดสัญญาไม่สามารถแก้ไขการผิดสัญญา
ดงักล่าวใน 30 วนันบัแต่ได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์
อักษรจากฝ่ายท่ีเสียหาย ฝ่ายท่ีเสียหายสามารถ
บอกยกเลิกสญัญาได้ 

 
 

6.5 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมตัริายการระหว่างกัน 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ ลงทุนในกรณีท่ีมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งในอนาคต บริษัทฯจะเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุติัรายการระหว่าง
กนั โดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพื่อพิจารณาดแูลให้รายการระหว่างกันเป็นไป
อย่างสมเหตสุมผล ยติุธรรม และมีนโยบายในการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยกรรมการผู้ ท่ีมีส่วนได้
สว่นเสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในรายการดงักล่าว 

 

6.6 นโยบายหรือแนวโน้มในการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

โดยลกัษณะของธุรกิจท่ีกลุ่มบริษัทซึ่งประกอบด้วยบริษัทฯ PNI และ TAPM ดําเนินการอยู่ 
รายการระหว่างกันยังอาจจะเกิดขึน้ได้ในอนาคต กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายหลักร่วมกันว่ารายการ
ระหว่างกันท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตต้องอยู่บนพืน้ฐานของความจําเป็นและเป็นการดําเนินการเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท รวมทัง้ต้องอยู่ในราคาท่ียุติธรรมท่ีสามารถอธิบายได้ ส่วนในทาง
ปฏิบติันัน้ รายการระหว่างกันท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะปฎิบติัให้เป็นไปตาม
กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบงัคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฎิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล
การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย  
นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับ
การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฎิบตัิให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการบญัชีท่ี
ได้รับการรับรองโดยทัว่ไป 

สําหรับรายการระหว่างกนัประเภทต่างๆ ดงัท่ีแสดงไว้ในตารางข้างล่างนี ้กลุ่มบริษัทมีนโยบาย
ร่วมกนั ดงัตอ่ไปนี ้

 
 

 



 

ส่วนที ่2.11 หนา้ที่ 54 

ประเภทรายการ นโยบาย 
รายการซือ้ขายสินค้าและบริการ
ระห ว่ างบ ริ ษัทภายในก ลุ่มซึ่ ง
ประกอบด้วยบริษัทฯ PNI และ 
TAPM 

ระบุเง่ือนไขในการทํารายการประเภทดังกล่าวให้เป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการค้าโดยทั่วไปในราคาตลาดท่ีเหมาะสมและยุติธรรม มีความ
สมเหตสุมผลและสามารถตรวจสอบได้ 

การพิจารณาต่อสัญญาอนุญาตให้
ใช้สิทธิ ให้ความช่วยเหลือด้าน
เทคนิคและใ ห้คํ าป รึกษา ด้าน
การตลาด 

จะดําเนินการให้การพิจารณาต่อสญัญาดงักล่าวต้องผ่านท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้ น โดยผู้ ถือหุ้ นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถออกเสียงเพื่อลงมติ
เก่ียวกับการต่อสญัญาดังกล่าวได้ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเง่ือนไขในสัญญาดังกล่าวเป็น
ประจําทกุๆ 1 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการติดตามให้มี
การปฎิบตัิให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการตามท่ีระบไุว้ในสญัญา 
อย่ างไร ก็ตาม  ในช่ วง ท่ี ผ่านมาบริษัทฯไ ด้ ดํา เ นินการป รับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานทัง้ในด้านเทคนิคการผลิตและการตลาด 
เพ่ือลดการพึ่งพิงความช่วยเหลือจาก PNI ทัง้นี ้ผู้บริหารของบริษัทฯมี
เป้าหมายในระยะยาวท่ีจะให้บริษัทฯพึ่งพิงตัวเองเป็นหลัก และจะ
พิจารณาต่อสญัญาความช่วยเหลือประเภทต่างๆท่ีทํากบั PNI เฉพาะ
เท่าท่ีจําเป็น และทําให้บริษัทฯได้รับประโยชน์ 

การพิจารณาต่อสัญญาการให้
ความช่วยเหลือทางด้านวิศวกรรม
ซึ่ง TAPM ทาํกับ PNI 

จะดําเนินการให้การพิจารณาต่อสัญญาดังกล่าวต้องผ่านท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทของ TAPM และคณะกรรมการบริษัทของ TAPM 
จะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเง่ือนไขในสญัญาดงักล่าวเป็น
ประจําทกุๆ 1 ปี โดยผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถออกเสียงเพ่ือลง
มติเก่ียวกับการต่อสัญญาดังกล่าวได้และดําเนินการติดตามให้มีการ
ปฎิบติัให้เป็นไปตามเง่ือนไขการให้บริการตามท่ีระบไุว้ในสญัญา 

การทํ า ร ายการกั บกิ จการที่ มี
กรรมการหรือผู้มีอํานาจควบคุม
ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ น ห รื อ เ ป็ น
กรรมการ 

บริษัทฯจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฎิบัติตามข้อกําหนด
เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามมาตรฐาน
บญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนกับญัชี   

การคํา้ประกันเงินกู้ของบริษัทฯ
และ TAPM โดยกรรมการบริษัท 

การคํา้ประกนัเงินกู้ ของบริษัทฯและ TAPM โดยกรรมการ จะต้องผ่าน
และได้รับความเห็นชอบโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของแต่ละ
บริษัท โดยจํานวนกรรมการที่จะคํา้ประกันเงินกู้ ยืมในแต่ละรายการจะ
ขึน้อยู่กับขนาดของวงเงินกู้ ยืม และเงื่อนไขในการคํา้ประกันท่ีบริษัทฯ
หรือ TAPM ทํากบัสถาบนัการเงิน โดยกรรมการท่ีจะเข้ามาคํา้ประกนัเงิน
กู้ ยืมของบริษัทฯหรือ TAPM ต้องเป็นกรรมการท่ีมีฐานะการเงินท่ีดี และ
ไม่เคยเป็นบคุคลล้มละลาย  

การขยายกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับ ในการพจิารณาขยายกิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตชิน้ส่วนพลาสตกิ
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ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต ชิ ้น ส่ ว นพล า ส ติ ก
วิศวกรรมหรือแม่พิมพ์สําหรับฉีด
ขึน้รูปพลาสตกิ 

วิศวกรรมหรือแม่พิมพ์สําหรับฉีดขึน้รูปพลาสติกต่อไปในอนาคต 
กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะให้ทางคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
ของบริษัทฯพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมของ
การขยายธุรกิจ และถ้าคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของ
บริษัทฯเห็นว่าการขยายธุรกิจมีความเหมาะสม ก็จะให้บริษัทฯ
เป็นผู้ลงทุนขยายธุรกจิเองทัง้หมด 
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7. คาํอธิบายฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 รายได้ 

ในช่วงปี 2553/2554 รายได้รวมของบริษัทฯมีการเติบโตเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.52 เม่ือเทียบกบัปี 2552/2553 
โดยมีคําสัง่ซือ้เพ่ิมขึน้ในส่วนของชิน้สว่นพลาสติกสําหรับเคร่ืองพิมพ์ และชิน้สว่นพลาสติกอ่ืน ๆ แต่ลดลงในส่วนของ
ชิน้สว่นพลาสติกสําหรับเคร่ืองโทรสาร อนัเน่ืองจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก และลกูค้ารายใหม่ท่ีเพ่ิมขึน้ โดยใน
ลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ 5 รายแรก ทัง้ 5 รายเป็นผู้ผลิตเคร่ืองพิมพ์และชิน้ส่วนเคร่ืองพิมพ์  ซึง่ 3 ใน 5 รายเป็น
รายเดิมจากปีก่อน นอกจากนี ้บริษัทฯ คาดว่าการเจริญเติบโตของตลาดชิน้สว่นอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
อิเลก็ทรอนิกส์, เคร่ืองพิมพ์ และอตุสาหกรรมผลิตรถยนต์  ยงัจะมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีฟืน้ตวัขึน้ 

ในช่วงปี 2553/2554 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นตลาดชิน้สว่นเคร่ืองพิมพ์ซึง่มีอตัราการเติบโตท่ีดีอย่างต่อเน่ือง อนั
เน่ืองมาจากการเติบโตของเคร่ืองพิมพ์สีทัง้แบบพ่นหมกึ, แบบเลเซอร์ รวมถึงเคร่ืองพิมพ์รูปถ่ายขนาดเลก็ (Portable 
Photo Printer) โดยเน้นท่ีผลิตภณัฑ์สิทธิบตัรและผลิตภณัฑ์ซึง่บริษัทฯ เข้าไปมีสว่นร่วมในการให้บริการออกแบบ
กระบวนการผลิตเบือ้งต้นสําหรับประกอบชิน้สว่นพลาสติกเป็นชิน้ส่วนก่ึงสําเร็จรูป (Semi-Finished Parts) ก่อนจะ
สง่มอบสินค้าให้กบัลกูค้า ซึง่การให้บริการประเภทดงักล่าวถือเป็นกลยทุธ์ในการสร้างความแตกตา่งให้กบัตวัสินค้า
และบริการซึง่จะชว่ยให้บริษัทฯหลีกเลี่ยงไม่ต้องแข่งขนัทางด้านราคากบัคูแ่ขง่ขนัรายอ่ืนๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯเองในระยะยาว นอกจากนีย้งัมีคําสัง่ซือ้ด้านชิน้ส่วนรถยนต์เพิม่ขึน้จากลกูค้ารายใหม่และรายเดิม 

สําหรับในช่วงปี 2553/2554 ยอดรายได้จากการขายและการให้บริการตามงบการเงินรวมเพ่ิมขึน้จากช่วง
เดียวกนัของปี  2552/2553 คิดเป็นร้อยละ 6.93 โดยยอดรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์พลาสติกของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ 
และรายได้จากการขายและการให้บริการของ TAPM ใกล้เคียงกบัปีก่อน โดยจําหน่ายแม่พิมพ์ 123 ชดุ เทียบกบัปี 
2552/2553 ซึ่งผลิตและจําหน่าย 118 ชดุ ยอดสัง่ซือ้แม่พิมพ์สําหรับฉีดขึน้รูปพลาสติกของ TAPM มาจากลกูค้า
ภายนอก 

 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

ต้นทุนขาย 

ในช่วงปี 2553/2554 สดัส่วนของต้นทนุขายต่อยอดขายสทุธิของบริษัทฯอยู่ท่ีร้อยละ 74.79 เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบ
กบัปี 2552/2553 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 73.48 อนัเน่ืองมาจากอตัราค่าแรงท่ีเพ่ิมขึน้ และค่าเสื่อมราคาของอาคารโรงงาน
และเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ในช่วงปี 2553/2554 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายรับรวมของบริษัทอยู่ท่ีร้อยละ 10.78 ลดลงเม่ือ
เทียบกับปี 2552/2553 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 11.69 อนัเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ มากขึน้ 
และยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้แต่ค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารคงท่ี บริษัทฯ คาดว่าอตัราส่วนของค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารจะมีแนวโน้มจะคงท่ีอนัเน่ืองจากการควบคมุค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ใน
อนาคต 

 
ต้นทุนทางการเงนิ 
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ในส่วนของต้นทุนทางการเงิน บริษัทฯมีต้นทุนทางการเงินในปี 2553/2554 เป็นเงินทัง้สิน้ 9.87 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้จากปี 2552/2553 ซึง่อยู่ท่ี 5.84 ล้านบาท อนัเน่ืองมาจากบริษัทฯ ได้มีการก่อสร้างโรงงานและเพ่ิมเคร่ืองจกัร 
ทําให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวเพ่ิมขึน้ และอตัราดอกเบีย้ท่ีเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาใช้เงิน
กู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้ตํ่าเพ่ือควบคมุต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ และ
การท่ีบริษัทฯ ทยอยชําระคืนเงินกู้ ระยะยาวแต่ละเดือน 

 

กาํไรสุทธิ 

บริษัทฯมีกําไรสทุธิในช่วงปี 2553/2554 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ อยู่ท่ี 41.11 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบ
กบัปี 2552/2553 ซึง่อยู่ท่ี 39.11 ล้านบาท  อนัเน่ืองจากการยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้และบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัท
ย่อย 

 

ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

สนิทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2554 บริษัทฯมีสินทรัพย์ตามงบการเงินรวมทัง้สิน้ 545.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 
31 ตลุาคม 2553 ซึง่บริษัทฯมีสินทรัพย์ตามงบการเงินรวมทัง้สิน้ 500.22 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้
คิดเป็นร้อยละ 20.35 อนัเน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ ทําให้เงินสด, ลกูหนีก้ารค้าและสินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้ ส่วนของ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 2.83 อันเน่ืองจากบริษัทฯ มีการลงทุนในโรงงานใหม่และเคร่ืองจักร
เพ่ิมขึน้ในปีท่ีผ่านมาไม่มากนกั โดยในสว่นของสินทรัพย์หมนุเวียนคือลกูหนีก้ารค้าและสินค้าคงเหลือซึง่มีสดัส่วนคิด
เป็นร้อยละ 61.49 ของสินทรัพย์หมนุเวียนรวมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2554  

   

ลูกหนีก้ารค้า 

ในช่วงปี 2553/2554 ลกูหนีต้ามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2554 อยู่ท่ี 76.97 ล้านบาท 
ซึง่คิดเป็นร้อยละ 14.10 ของสินทรัพย์รวม ณ วนัดงักล่าว โดยมีระยะเวลาเก็บหนีใ้นงวดปี 2553/2554 อยู่ท่ี 52 วนั  
ลดลงจากปี 2552/2553 ซึ่งอยู่ท่ีฉลี่ย 57 วัน ลูกค้าโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นบริษัทผู้ ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชัน้นําซึง่มีระยะเวลาในการชําระท่ีแน่นอนและไม่ค่อยผิดนดัในการชําระหนีม้ากนกั  บริษัทฯมี
นโยบายท่ีจะรักษาระยะเวลาในการเก็บหนีใ้ห้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯต่อไป ลูกหนีก้ารค้าในช่วงปี 
2552/2553-2553/2554 สามารถแยกอายลุกูหนีไ้ด้ดงัตอ่ไปนี ้

 
ยอดคงเหลือของลูกหนีก้ารค้าแยกตามอายุหนีท้ี่ค้างชาํระ 

                     หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 2552/2553 2553/2554 2552/2553 2553/2554 
ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 673 1,335 673 1,335 
เกินกําหนดชําระน้อยกวา่ 3 เดือน - 208 - 208 
รวม 673 1,543 673 1,543 
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บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนั   
ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 69,769 63,359 67,731 59,735 
เกินกําหนดชําระน้อยกวา่ 3 เดือน 8,031 12,067 8,031 7,211 
รวม 77,800 75,426 75,762 66,946 

 
   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเท่ากบัจํานวนหนีท่ี้คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จาก

ลกูหนี ้โดยประมาณขึน้จากการสอบฐานะทางการเงินในปัจจุบนัของลูกหนีเ้ป็นเกณฑ์ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 
2554บริษัทฯไม่ได้มีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับหนี ้เน่ืองจากผู้บริหารของบริษัทฯเช่ือว่าบริษัทฯจะสามารถ
เรียกเก็บหนีจ้ากลกูหนีซ้ึง่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชัน้นําซึง่มีระยะเวลาใน
การชําระหนีท่ี้แน่นอนได้ทัง้หมด นอกจากนี ้บริษัทฯก็ได้มีการติดตามทวงถามและลูกหนีก้ารค้าของบริษัทฯก็ได้
ทยอยชําระมาโดยตลอด 

 

สนิค้าคงเหลือ 

องค์ประกอบของสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ 
หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2552/2553 2553/2554 2552/2553 2553/2554 
วตัถดุิบ (รวมวตัถดิุบท่ีนํากลบัมาใช้ใหม่) 27,545 35,198 27,433 35,106 
สินค้าสาํเร็จรูป 13,577 15,900 10,864 13,517 
งานระหว่างทํา 729 392 - - 
วสัดโุรงงาน 4,412 7,047 3,765 6,141 
สินค้าระหว่างทาง - 46 - - 
รวม 46,263 58,583 42,062 54,764 
หกัค่าเผ่ือขาดทนุจากสินค้าเส่ือมสภาพและ
เคลื่อนไหวช้า 

 
-3,200 

 
-3,200 

 
-3,200 

 
-3,200 

สินค้าคงเหลือสทุธิ 43,063 55,383 38,862 51,564 
 

ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯมีสินค้าคงเหลือคิดเป็นประมาณร้อยละ 9-11   ของสินทรัพย์รวม โดย
องค์ประกอบท่ีสําคญัของสินค้าคงเหลือทัง้ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ได้แก่ วตัถดิุบและ
สินค้าสําเร็จรูปและสินค้าก่ึงสําเร็จรูป โดยในช่วงท่ีผ่านมามลูค่าของสินค้าคงเหลือทัง้สองประเภทคิดเป็นกว่า 80 % 
ของมลูคา่สินค้าคงเหลือ 

    ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2554 และ 31 ตลุาคม 2553 บริษัทฯมีค่าเผื่อขาดทนุจากสินค้าเสือ่มสภาพและ
เคลื่อนไหวช้าตามงบการเงินรวมเป็นเงิน 3.20 ล้านบาท โดยเป็นการตัง้เผ่ือสําหรับวตัถดุิบบางรายการซึง่อาจมีการ
เคลื่อนไหวช้าหรือไม่มีการเคล่ือนไหว โดยวตัถดิุบดงักล่าวอยู่ในรูปวตัถดุิบท่ียงัไม่ได้ใช้งานหรือวตัถดิุบท่ีใช้แล้วและ
นํามาบดเพื่อรอนํากลบัมาใช้ แตอ่าจมีการเปลี่ยนรุ่นผลิตภณัฑ์หรือเปลี่ยนชนิดของวตัถดุิบก่อนหรือมีการกําหนด
อตัราสว่นการนําวตัถดิุบไปใช้ผสม ทําให้ไม่สามารถใช้วตัถดิุบดงักล่าวให้หมดไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการ
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พยายามพดูคยุกบัลกูค้าเพ่ือให้สามารถปรับใช้วตัถดิุบท่ีเคลื่อนไหวช้าหรือไม่มีการเคลื่อนไหวดงักลา่วให้ลดลงและ
หมดไป  

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ยในช่วงปี 2553/2554 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯอยู่ท่ี 50 วนั อนัเน่ืองจาก
บริษัทฯมีความจําเป็นต้องเก็บสต็อกวตัถดิุบ รวมถึงสินค้าสําเร็จรูปและกึ่งสาํเร็จรูปเพ่ือเตรียมจดัส่งให้แก่ลกูค้ากลุม่
ผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีคําสัง่ซือ้เพิ่มมากขึน้ในช่วงไตรมาส 4 ท่ีผ่านมา บริษัทฯมีนโยบาย
ท่ีจะเก็บสตอ็กวตัถดุิบประเภทเม็ดพลาสติก และสินค้าคงเหลืออ่ืนๆไว้เป็นสินค้าคงคลงัในปริมาณท่ีเพียงพอท่ีจะใช้
ผลิตสินค้าได้ประมาณ 1 เดือน อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯมีนโยบายท่ีจะให้การบริหารสินค้าคงคลงัของ
บริษัทฯเป็นแบบยืดหยุ่นตามปริมาณและแนวโน้มการสัง่ซือ้ของลกูค้า 

สนิทรัพย์ถาวร 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยเป็นผู้ผลิต ดงันัน้สินทรัพย์สว่นใหญ่ของบริษัทฯจะเป็นสินทรัพย์ระยะยาว ได้แก่ ท่ีดิน 
อาคารและอปุกรณ์  โดยในปี 2553/2554 บริษัทฯมีทรัพย์สินถาวรเท่ากบั 330.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงปี 
2552/2553 ซึง่อยู่ท่ี 321.38 ล้านบาท อนัเกิดจากการการท่ีบริษัทฯ ได้มีการเพ่ิมเคร่ืองจกัรเพ่ือการเพ่ิมกําลงัการ
ผลิตในปีท่ีผ่านมา  

สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

ในปี 2553/2554 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานท่ี 74.75 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 
2552/2553 ซึ่งอยู่ท่ี 68.47 ล้านบาท ปี 2553/2554 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ 40.74 ล้าน
บาท ลดลงจากปี 2552/2553 ซึ่งอยู่ท่ี 110.36 ล้านบาทอันเน่ืองจากบริษัทฯ มีการลงทุนเฉพาะในส่วนของการ
ปรับปรุงอาคารโรงงานและเพิ่มเคร่ืองจกัรไม่มากนัก ในปี 2553/2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม
จดัหาเงิน 1.33 ล้านบาท  เม่ือเทียบกบัปี 2552/2553 ซึง่เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินอยู่ท่ี 47.90 ล้านบาท   

อัตราส่วนสภาพคล่อง และ Cash Cycle 

 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯในช่วงปี 2553/2554 อยู่ท่ี 50 วนั เพ่ิมขึน้จากปี 2552/2553 ซึง่อยู่ท่ี 47 
วนั  

ในช่วงเวลาเดียวกัน  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯในแต่ละปีต่ํากว่าอัตราส่วนสภาพคล่อง
ค่อนข้างมากเน่ืองจากสินค้าคงเหลือซึง่เป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หมนุเวียนจากการท่ีบริษัทฯ
มีความจําเป็นต้องเก็บสต็อกวตัถดิุบ รวมถึงสินค้าสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูปเพ่ิมขึน้เพื่อเตรียมจดัสง่ให้แก่ลกูค้า  

อนัตราส่วนแสดงความสามารถในการชําระดอกเบีย้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ช่วงปี 2553/2554 อยู่ท่ี 
9.40 เท่า ลดลงจากช่วงปี 2552/2553 ซึง่อยู่ท่ี 15.04 เท่า อนัเน่ืองจากดอกเบีย้ท่ีเพ่ิมขึน้ 

แหล่งที่มาของเงนิทุน  



 

ส่วนที ่2.11 หนา้ที่ 60 

แหล่งเงินทนุส่วนใหญ่ของบริษัทฯมาจากแหล่งเงินทนุประเภทหนีท้ัง้ในรูปของหนีส้ินหมนุเวียนและหนีส้ินไม่
หมนุเวียน โดย ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2554 และ 31 ตลุาคม 2553 อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt-to-
Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมอยู่ท่ี 1.07 และ 1.12 เท่า ตามลําดบั  

ท่ีผ่านมาบริษัทฯสามารถจ่ายชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ตามกําหนดเวลาการคืนหนี ้ประกอบกบัสถาบนั
การเงินท่ีให้บริษัทฯกู้ยืมเงินเห็นว่าทรัพย์สินท่ีบริษัทฯนํามาใช้คํา้ประกันเงินกู้ มีมูลค่าเหมาะสมกับวงเงินกู้  ทําให้
สถาบนัการเงินท่ีให้สินเช่ือแก่บริษัทฯไม่ได้ตัง้ข้อจํากดัในการกู้ ยืมเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษา
อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นไม่เกิน 1.5 เท่า 

 
ในปี 2553/2554 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ TAPAC-W1 จํานวน 45,999,985 หน่วย 

อายุ 3 ปี โดยวันใช้สิทธิครัง้แรก คือวันท่ี 31 มกราคม 2554 และวนัใช้สิทธิครัง้สุดท้ายคือ 31 พฤษภาคม 2556 
อตัราการใช้สิทธิ 1:1 ราคาแปลงสิทธิ 2.30 บาท โดยในปี 2553/2554 มีการใช้สิทธิแปลงทัง้สิน้ 226,400 หุ้น 

 

หนีส้นิรวม 

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2554 ภาระหนีสิ้นทัง้ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯส่วนใหญ่เป็น
หนีสิ้นหมนุเวียนซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสัน้รวมถึงเจ้าหนีก้ารค้า ในขณะท่ีภาระหนีส้ินไม่
หมนุเวียนทัง้หมดเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัเดียวกนั ภาระหนีสิ้นท่ีมีดอกเบีย้ทัง้ตามงบการเงิน
รวมของบริษัทฯอยู่ท่ีร้อยละ 69.76 ของภาระหนีสิ้นรวม โดย ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
หนีสิ้นรวม 287.93 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2553 ซึง่อยู่ท่ี 258.79 ล้านบาท อนัเน่ืองจากการลงทนุ
ในโรงงานและเคร่ืองจกัรเพือ่เพ่ิมกําลงัการผลิต ทําให้มีเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2554 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม อยู่ท่ี 256.20 ล้านบาท เพ่ิมขึน้
จาก ณ วนัเดียวกันของปี 2553 ซึ่งอยู่ท่ี 238.83 ล้านบาท โดยจากบริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลระหว่างปีเป็นเงิน 
23.015 ล้านบาท โดยบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 138 ล้านบาท และทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว ณ วนัดงักล่าวทัง้สิน้ 
92.226 ล้านบาท  

สําหรับประวติัการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯในช่วงท่ีผ่านมาสามารถดไูด้ในสว่นอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น 
 

ในปี 2553/2554 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ TAPAC-W1 จํานวน 45,999,985 หน่วย 
อายุ 3 ปี โดยวันใช้สิทธิครัง้แรก คือวันท่ี 31 มกราคม 2554 และวนัใช้สิทธิครัง้สุดท้ายคือ 31 พฤษภาคม 2556 
อตัราการใช้สิทธิ 1:1 ราคาแปลงสิทธิ 2.30 บาท โดยในปี 2553/2554 มีการใช้สิทธิแปลงทัง้สิน้ 226,400 หุ้น 


