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สารของประธานกรรมการ 

 

เรียนทานผูถือหุน 
 

เม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2548 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานในรอบบัญชีปที่ 6 ของ

บริษัทฯ ซึ่งสิ้นสุดเม่ือ 31 ตุลาคม 2548 โดยมี มีรายไดรวม 471 ลานบาท (เพ่ิมขึ้นรอยละ 36 จากปกอน) 

และมีกําไรสุทธิ 40.4 ลานบาท (เพ่ิมขึ้นรอยละ 67 จากปกอน)  

ตัวเลขดังกลาวเม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีต้ังไว ผลคือ รายรับรวมเปนไปตามเปาหมายยอดขายท่ีต้ัง

ไว และมีกาํไรมากกวาเปาหมายประมาณรอยละ 10 นอกจากนี้ บริษัทยอย คือบริษัท ทาพาโก โมลด ก็มี

กําไรเปนปแรก ซึ่งทําใหกําไรตามงบการเงินของบริษัทเพ่ิมขึ้น  

ในปบัญชี 2548/2549 ซึ่งเปนปที่ 7 ของบริษัท บริษัทฯ ไดต้ังเปาหมายในเร่ืองของการเติบโตอยาง

ม่ันคง และบริษัทยอยต้ังเปาหมายในการขยายฐานลูกคาเพ่ือการเพ่ิมยอดขายขึ้น โดยคาดวาจะทําให

รายรับรวมและกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นกวาปกอนประมาณรอยละ 15 และมีลูกคาเพ่ิมมากขึ้น 

คณะผูบริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีความต้ังใจที่จะทําใหเปาหมายดังกลาวบรรลุผล  

เพ่ือความเติบโตของบริษัทฯ และความคาดหวังของทานผูถือหุน  

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 นายไทอิจิ นิโนมิยะ 

 ประธานกรรมการ 

 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
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สารของกรรมการผูจัดการ 

 

เรียนทานผูถือหุน 

 

 เม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2548 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดประกาศผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งสิ้นสุด

ปบัญชีเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 (ปบัญชีปที่ 6 ของบริษัทฯ ) ซึ่งตัวเลขผลประกอบการที่ออกมาเปนไป

ตามเปาหมายที่ไดต้ังเอาไวทุกประการ  

 สําหรับอุตสาหกรรมในปจจุบัน การแขงขันดานราคารุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งกลยุทธในการแขงขัน

สําคัญของบริษัทฯ คือการท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถใหบริการลูกคานับต้ังแตการออกแบบผลิต

แมพิมพจนถึงการผลิตและประกอบใหครบวงจร ซึ่งทําใหบริษัทฯ แขงขันดานราคาไดโดยการควบคุม

ตนทุน 

 ในป 2548/2549 นี้บริษัทฯ ก็มีแผนการในการจะเพ่ิมยอดขายและกําไร เพ่ือความเจริญเติบโต

ของบริษัทฯ และความพึงพอใจแกทานผูถือหุน 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 นายเคซึเคะ มะซึอุระ 

 กรรมการผูจดัการ 

 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทาพาโก จํากัด(มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน ไดแก รอย

โท ทักษิณ ล่ิมสุวรรณ  เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายเชนทร วิพัฒนบวรวงศ และ นา ยวิฑูรย สกนธวัฒน   

เปนกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามขอบังคับวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนไป

ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสอบทาน

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอยางถูกตองและเพียงพอ สอบทานใหบริษัทฯ มี

ระบบการควบคุมภายใน ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายท่ี

เกี่ยวของ รวมท้ังพิจารณาคัดเลือกเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีและเสนอคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 ในรอบป 2547 ถึง 2548 คณะกรรมการไดเขารวมประชุมกับฝายบริหาร และผูตรวจสอบภายในเพื่อประเมิน

ระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารและผูตรวจสอบภายใน ในดานตางๆ 5 ดาน ไดแก 

9.1.1.1 องคกรและสภาพแวดลอม 

9.1.1.2 การบริหารความเสี่ยง 

9.1.1.3 การควบคุมการปฎิบติังานของฝายบรหิาร 

9.1.1.4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 

9.1.1.5 ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาสอบถามผลกา รประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของ

บริษัทฯท่ีผานการพิจารณารวมกันของคณะกรรมการตรวจสอบ ฝายจัดการ และผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯซึ่งเปน

ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งไดรับการวาจางมาจากบริษัทท่ีปรึกษา

ภายนอก และเห็นวาโดยรวมบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ดังตอไปน้ี 

• บริษัทฯมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดีและสงเสริมระบบการควบคุมภายในใหดําเนินไป

ตามท่ีบริษัทฯไดวางนโยบายไว โดยมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจอยางชัดเจนและวัดผล

ไดเพื่อใหเปนแนวทางปฎิบติัแกองคการ 

• บริษัทฯมีการประเมินการดําเนินธุรกิจอยางสม่ําเสมอ และมีการวิเคราะหถึงความเส่ียงตางๆ ท่ีอาจ

เกิดขึ้น โดยท่ีผูบริหารของบริษัทฯมีการประชุมอยางสม่ําเสมอเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปจจัยความ

เส่ียงและรวมกันกําหนดมาตรการเพื่อลดความเส่ียงเหลาน้ัน 

• ในดานของการควบคุมการปฎิบัติงานของฝายบริหารน้ัน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาการ

ควบคุมการปฎิบัติงานของฝายบริหารโดยรวมอยูในเกณฑดี ในสวนของการแบงแยกหนาท่ีบันทึก

รายการออกจากหนาท่ีในการจัดเก็บดูแลทรัพยสินประเภทสินคาคงเหลือ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูตรวจสอบภายในไดใหคําแนะนําไปแลวน้ัน พบวา บริษัทฯไดดําเนินการจัดทําผัง

องคกรใหมใหสอดคลองกับการแบงแยกหนาท่ีดังกลาว รวมถึงการจัดทํารายละเอียดงานใหแก

พนักงาน แลว  

•  บริษัทฯมีระบบการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศท่ีดี ทําใหสะดวกตอการนําขอมูลท่ีมีอยู ไปใช

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสม มีการจัดทํารายงานท่ีมีสาระสําคัญและขอมูลท่ี

จําเปนตอการตัดสินใจท่ีครบถวนใหคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากอนการประชุมทุกครั้ง และมี

การจัดเก็บเอกสารท่ีครบถวนและเปนหมวดหมู โดยเฉพาะอยางยิ่งเอกสารทางการบัญชีท่ีมี

ความสําคัญตอการจัดทํารายงานทางการเงินใหแกคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา 
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• บริษัทฯมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอโดยการจัดทํา Business Monthly Report 

เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับเปาหมายท่ีไดวางไว และจัดใหมีผูตรวจสอบ

ภายในซึง่ทําหนาท่ีสอบทานการปฎิบติังานตามระบบการควบคุมภายในท่ีไดวางไว  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหนําเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนให

แตงต้ัง นายไวโรจน จินดามณีพิทักษ  ทะเบียนเลขท่ี 3565 หรอื  นางวิไล บูรณกิตติโสภณ  ทะเบียนเลขท่ี 3920 หรือ 

นายสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ   ทะเบียนเลขท่ี 3731 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ

บรษิทัฯ ในป 2548 ถึง 2549 โดยกาํหนดคาสอบบัญชี ประจําปไมเกิน 590,000 บาท และคาสอบทานงบการเงนิ

ระหวางกาล ไมเกิน ไตรมาสละ 200,000 บาท 

 

 ร.ท. ทักษิณ ลิ่มสุวรรณ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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1. ขอมูลทั่วไป 
 

ชื่อบริษัท    :            บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) (Tapaco Public Company Limited) 

ชื่อยอ          :               TAPAC 

เลขทะเบียนบริษัท  :   บมจ. 40854500699 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic 

Parts) สําหรับใชผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องเสียงรถยนต และ

สําหรับผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ    : เลขท่ี 789/40 หมูท่ี 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

Home Page: http:// www.tapaco.com  

โทรศัพท: 038-296339-4, 038-296391-2  

โทรสาร: 038-296342   

ทุนจดทะเบียน:  92 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามญัจาํนวนท้ังส้ิน 18.4 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท (ณ 31 

ธันวาคม 2547) 

ทุนท่ีชําระแลว:   92 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามญัจาํนวนท้ังส้ิน 18.4 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท (ณ 31 

ธันวาคม 2547) 

 

บุคคลอางอิงอ่ืนๆ 

1. นายทะเบียนหลักทรพัย :  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

               เลขท่ี 2/7 หมูท่ี 4 (โครงการนอรธปารค)  ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี 

กรุงเทพฯ 10210 

                โทรศัพท 02-596-9000 

                โทรสาร   02-832-4994~6 

 

2. ผูสอบบัญช:ี                 นางสาวกัลยารัตน ชัยวรพงศา 

                ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3460 

                บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

                ชั้น 22 เอ็มไพรทาวเวอร  

                195 ถนนสาทรใต 

                 กรุงเทพฯ 10120 

                 โทรศัพท 02-6772000 

                 โทรสาร   02-6772222 

 

3. ท่ีปรกึษากฎหมาย:                 บุญสมและมาโนช ทนายความ จํากัด 

                 104 อาคารปานะวงศ ชั้น 9 

                 ถนนสุรวงศ แขวงส่ีพระยา 

http://www.tapaco.com/�
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                 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

                 โทรศัพท 02-6370188-93 

                 โทรสาร   02-2369268 

 

                 สํานักงานกฎหมาย สยามนิติ จํากัด 

                ชั้น 12 ทาวเวอร 1 เวสท ไทยพาณิชย ปารค พลาซา 

                18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว 

                 เขตลาดยาว จตุจกัร  

                 กรุงเทพฯ 10900 

                 โทรศัพท 02-9375000 

                 โทรสาร   02-9375001 

 

4. ท่ีปรึกษาทางการเงิน:                  บริษัท หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

                 อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ชั้น 20-21 

เลขท่ี 999/9 ถนนพระรามท่ี 1 

แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

                 โทรศัพท 02-265-6300 

                 โทรสาร   02-658-6862, 658-6855 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

2.ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ 3 ปยอนหลัง 

 

สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ตุลาคม (หนวย : พันบาท) 

 

สรุปขอมูลทางการเงิน 

 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2546/2547 2547/2548 2545/2546 2546/2547 2547/2548 

สินทรัพยรวม 395,228 420,537 191,173 365,143 373,915 

หน้ีสนิรวม 302,976 227,381 99,232 273,334 201,677 

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 72,000* 92,000 60,000 72,000* 92,000 

สวนของผูถือหุน 92,253 193,156 91,941 91,808 172,238 

รายไดจากการขาย 340,903 464,455 239,674 322,780 419,220 

รายไดรวม 343,152 470,981 239,838 325,294 439,593 

ตนทุนรวม 309,419 417,982 215,302 292,332 389,251 

กําไรสุทธิ 24,106 40,396 22,109 24,107 40,396 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 1.67 2.22 1.84 1.67 2.22 

จํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

(พันหุน) 

14,335 18,192 12,000 14,435 18,192 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 6.39 9.36 7.66 6.03 9.36 
*
บริษัทฯไดเสนอขายหุนสามัญจํานวน 4 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท และหุนเดิมจํานวน 0.5 ลาหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท 

ใหแกประชาชนในระหวางวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2547 ทําใหทุนที่ชําระแลวหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนเพิ่มเปน 92 ลานบาท 

 

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

  

  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

2546/2547 2547/2548 2545/2546  2546/2547  2547/2548  

อัตราสวนสภาพคลอง  

(Liquidity Ratio)           

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.71 1.00 0.94 0.65 0.85 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.43 0.66 0.52 0.41 0.52 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.25 0.63 0.74 0.35 0.54 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 9.15 8.78 9.36 9.34 9.26 

ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 39 41 38 39 39 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 8.74 8.70 10.70 9.08 9.67 

ระยะเวลาขายสนิคาเฉลีย่ (วัน) 41 41 34 40 37 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา) 9.90 9.12 9.15 9.53 8.82 
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ระยะเวลาในการชําระหนี ้(วัน) 36 39 39 38 41 

วงจรเงนิสด (วัน) 44 43 33 40 35 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร 

(Profitability Ratio)           

อัตรากําไรขั้นตน (%) 27.48% 25.60% 34.08% 27.26% 22.93% 

อัตรากาํไรจากการดาํเนนิงาน (%) 9.79% 10.01% 14.32% 11.18% 7.15% 

อัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษ ี(%) 9.83% 11.25% 10.23% 10.13% 11.45% 

อัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษ ีคาเสือ่มราคาและ

รายจายตัดบัญชี (%)  20.35% 20.87% 15.89% 18.82% 20.55% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 7.02% 8.58% 9.22% 7.41% 9.19% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 26.07% 20.91% 25.10% 26.24% 23.45% 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพใน 

การดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)           

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 8.02% 9.61% 14.90% 8.67% 10.80% 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา) 1.13 1.12 1.62 1.16 1.83 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถาวร (%) 12.75% 20.51% 61.44% 14.96% 22.42% 

อตัราสวนนโยบายทางการเงิน 

(Financial Policy Ratio)           

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 3.28 1.18 1.08 2.98 1.17 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการชําระดอกเบีย้ 

(เทา) 5.35 8.57 17.00 6.03 7.68 

ขอมูลตอหุน           

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน) 14,435 18,192 12,000 14,435 18192 

ราคาพารตอหุน (บาท) 5 5 5 5 5 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)  6.39 9.36 7.66 6.36 9.36 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)  1.67 2.22 1.84 1.67 2.22 
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3.ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม 

(Engineering Plastic Parts) โดยการฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) โดยบริษัทฯไดรับอนุญาตจากบริษัท พารทเนอร 

อินดัสทรีส จํากัด ประเทศญ่ีปุน (PNI) ใหเปนผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมท้ังท่ีมี

สิทธิบัตร เชน ชิ้นสวนในการขับเคล่ือนกระดาษไปทางเดียวและปองกันไมใหกระดาษเคล่ือนยอนกลับ (One Way 

Clutch)  และเทคโนโลยีของชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติกเพื่อใหมีแรงบิดในการหมุน 2 ดานไมเทากัน (Two Way 

Limiter) และผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมไมมีสิทธิบัตร เชน เฟองแบบธรรมดา (Flange Gear) และหนวย

ขับเคล่ือนภายในเครื่องโทรสาร (Drive Unit for Facsimile)  นอกจากน้ีบรษิทัฯยงัไดรบัการสนับสนุนทางดานเทคนิค

จาก PNI) ท้ังในดานการออกแบบเทคโนโลยีในการผลิตและตัวผลิตภัณฑ และดานการพัฒนาตลาด โดย PNI จะเปนผู

แนะนําลูกคาใหมาซื้อสินคาของบริษัทฯ ในสวนท่ีเปนลูกคานอกประเทศญ่ีปุนซึ่งหมายถึงประเทศไทย และทุกๆประเทศ 

ยกเวนประเทศญ่ีปุน ซึ่งบริษัทฯจะจัดจําหนายสินคาผานทาง PNI  

ในปจจุบัน ผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมซึ่งบริษัทฯผลิตและจัดจําหนาย แบงออกไดเปน 4 ประเภท

ใหญ ไดแก 

1. ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องโทรสาร ไดแก ชิ้นสวนท่ีใชสําหรับขับเคล่ือนกระดาษของเครื่องโทรสาร โดย

ประกอบสําเร็จเปนชุดขับกระดาษในเครื่องโทรสาร  (drive unit) โครงโทรศัพทท่ีใชในเครื่องโทรสาร และ

โครงฐานเครื่องโทรสาร  นอกจากน้ีในป 2548 บริษัทฯ ยังไดเริ่มผลิตชิ้นสวนเครื่องโทรสารท่ีทําหนาท่ีเปน

เครื่องในสํานักงานเอนกประสงค (Multi-Function)         

2. ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องพิมพและเครื่องถายเอกสาร ไดแก เฟองท่ีใชในการขับเคล่ือนลูกกล้ิงไวแสง 

(Photosensitive Drum) เปนตน 

3. ชิ้นสวนสําหรับเครื่องเสียงรถยนต ไดแกชิ้นสวนขับเคล่ือนหัวเทป ชุดยึดหัวอานสําหรับเครื่องเลนซีดี ถาด

หมนุ แผนสําหรับเครื่องเลนซีดี (Turn Table)  เปนตน 

4. ชิ้นสวนพลาสติกอ่ืนๆ ท่ีใชประกอบในเครื่องคอมพิวเตอรไดแก Rail สําหรับเครื่อง CD Rom ใน Server 

และเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 

 

สําหรับ บริษัท ทาพาโกโมลด จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 52.67 ของทุนจด

ทะเบียนท่ีชําระแลว 45 ลานบาท ดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ซอมและปรับปรุงแมพิมพสําหรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นสวน

พลาสติก 

 
โครงสรางรายไดของบริษัทฯและบริษัทยอย แยกตามประเภทธุรกจิ 
 

 

ประเภทธรุกิจ 

ชวงป 2545/2546 ชวงป 2546/2547 ชวงป 2547/2548 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการผลิตและจําหนายช้ินสวนพลาสติก

วิศวกรรม (ผลิตและจัดจําหนายโดยบริษัทฯ) 

239.67 98.43 322.78 94.06 419.22 89.01 

รายไดจากการใหบริการทางดานแมพิมพ (ใหบรกิาร

โดยบริษัทยอย) 

3.66 1.50 20.23 5.90 50.09 10.65 

รายไดอ่ืนๆ (ท้ังของบริษัทฯ และบริษัทยอย) 0.17 0.07 0.14 0.04 1.67 0.34 

รวม 243.50 100.00 343.15 100.00 470.98 100.00 
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โครงสรางรายไดของบริษัทฯแยกตามสายผลิตภัณฑพลาสติกวิศวกรรม 
 

สายผลิตภัณฑพลาสติก

วศิวกรรม 

ชวงป 2545/2546 ชวงป 2546/2547 ชวงป 25472548 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ช้ินสวนเครื่องโทรสาร 119.57 49.89 179.19 55.52 191.58 45.70 

ช้ินสวนเครื่องพิมพ 68.40 28.54 85.63 26.53 147.15 35.10 

ช้ินสวนเครื่องเสียงรถยนต 44.72 18.66 52.04 16.12 41.92 10.00 

ช้ินสวนผลิตภัณฑพลาสติกอ่ืนๆ  6.97 2.91 5.92 1.83 38.57 9.20 

รวม 239.67 100.00 322.78 100.00 419.22 100.00 

 

โครงสรางรายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯและบริษัทยอย แยกตามตลาด 

 

ตลาด ชวงป 2545/2546* ชวงป 2546/2547* ชวงป 2547/2548* 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ตลาดในประเทศ 140.24 57.63 188.39 55.26 245.73 52.90 

ตลาดตางประเทศ (ยกเวนญี่ปุน) 89.42 36.75 134.27 39.39 204.16 43.96 

ตลาดตางประเทศ (ตลาดญี่ปุน) 13.67 5.62 18.24 5.35 14.57 3.14 

รวม 243.33 100.00 340.90 100.00 464.46 100.00 
* รวมทั้งรายไดจากการจําหนายช้ินสวนพลาสติกวิศวกรรมของบริษัทฯ และรายไดจากการใหบริการเกี่ยวกับแมพิมพของบริษัทยอย 

 

ท้ังน้ีจะพบวารายไดของบริษัทฯจากการจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องโทรสาร  เครื่องพิมพ  และ

ชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆ มีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป  เน่ืองจากบริษัทฯไดมีการขยายฐานลูกคาเพิ่มมากขึ้น ท้ั งใน

ประเทศและตางประเทศ ประกอบกับการเพิ่มผลิตภัณฑ เชน  การผลิตโครงโทรศัพทท่ีใชในเครื่องโทรสาร  โครงฐาน

เครื่องโทรสาร  และไดเพิ่มการผลิตในสวนของเครื่องใชสํานักงานเอนกประสงค (Multi Function) และเครื่องพิมพ

เลเซอรสีในป 2547/2548    

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

โครงสรางอุตสาหกรรม 

 ผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกท่ีบริษัทฯผลิตและจัดจําหนายใหกับลูกคาเปนชิ้นสวนพลาสติกเพื่อการพาณิชย ซึ่ง

อุตสาหกรรมผลิตพลาสติกประเภทน้ีเปนอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ท่ีสําคัญ เน่ืองจากชิ้นสวน

พลาสติกประเภทดังกลาวจะนําไปประกอบเปนสินคาสําเร็จรูปและจัดจําหนายใหกับผูบริโภคในขั้นสุดทาย ในปจจุบัน 

ธุรกิจการผลิตชิ้นสวนพลาสติกแบบฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) ซึ่งเปนชิ้นสวนพลาสติกเพื่อการพาณิชยเปน

อุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เน่ืองจากเปนท่ีนิยมใชอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส และรถยนต ดังน้ัน จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมหลักท่ีมีความเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

ไดแก อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนต 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนต และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ 
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 อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนตเปนอุตสาหกรรมตอเน่ืองท่ีนําชิ้นสวน

พลาสติกวิศวกรรมไปเพิ่มมูลคา เน่ืองจากพลาสติกวิศวกรรมมคุีณสมบัติหลายประการท่ีสามารถนําไปทดแทนชิน้สวน

โลหะตางๆ ได เชน การขึ้นรูปไดงายและรวดเร็วโดยใชพลังงานตํ่าเมื่อเทียบกับการขึ้นรูปจากวัสดุอ่ืน เชน โลหะ 

พลาสติกมีนํ้าหนักเบากวาเซรามิค แกว และโลหะทุกชนิด มีความเปนฉนวนไฟฟาและฉนวนความรอนท่ีดี  ไมเปนสนิม 

ทนตอกรด ดาง สารเคม ีและสภาพแวดลอมไดด ี

 ลักษณะท่ัวไปของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนตคือมีพัฒนาการทาง

เทคโนโลยีท่ีคอนขางรวดเร็ว มีการออกผลิตภัณฑใหมๆท่ีไมเคยมีมากอน หรือมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพดีขึ้น

กวาเดิมในขณะท่ีราคาลดลง ซึ่งสงผลใหผลิตภัณฑของท้ังสามอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองความตองการ และมี

ความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษยมากยิ่งขึ้น สงผลใหเกิดการขยายตัวของตลาดอยางรวดเร็วและตอเน่ือง 

 กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนตประกอบดวย

ขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนเริ่มต้ังแตการนําวัตถุดิบมาขึ้นรูปและประกอบเปนชิ้นสวนตางๆ จนถึงการประกอบเปน

สินคาสําเร็จรูปเพื่อนําไปทดสอบและจัดสงใหลูกคาตอไป ซึ่งขั้นตอนการผลิตดังกลาวน้ีจะมีความแตกตางกันอยางมาก

ในดานสัดสวนตนทุนตอแรงงานและระดับของเทคโนโลยี จึงทําใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมเหลาน้ีสามารถจัดแบง

ขั้นตอนการผลิตไปตามแหลงผลิตตางๆตามความเหมาะสมของแตละแหลงผลิตน้ันๆ  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ผูประกอบการเอง โดยแหลงผลิตในประเทศท่ีมีเทคโนโลยีตํ่าจะเนนการผลิตในกระบวนการท่ีใชแรงงานคอนขางมาก 

และประเทศท่ีมกีารพฒันาเทคโนโลยีสูงจะผลิตชิ้นสวนท่ีเนนการใชทุนและเทคโนโลยีในระดับสูง และจะเนนงานดาน

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแทน จึงกลาวไดวาอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และชิ้นสวน

สําหรับเครื่องเสียงรถยนตเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการแบงงานกันทําระหวางประเทศตาง  ๆอยางคอนขางชัดเจน โดย

ลักษณะการแบงงานกันทําในลักษณะน้ีจะทําใหบริษัทใหญท่ีมีเครือขายในหลายๆ ประเทศไดเปรียบและสามารถ

ควบคุมผลิตภัณฑหลักท่ีสําคัญ โดยจะไปต้ังสาขาหรือรวมทุนกับผูประกอบการทองถิ่น (Joint Venture) หรือใหผูรับชวง

การผลิตรับชวงผลิตชิ้นสวนบางชิน้ (Subcontracting) 

ประเทศญ่ีปุนซึ่งในอดีตเคยเปนแหลงผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนตท่ีสําคัญสําหรับ

ตลาดโลกไดลดการผลิตในประเทศของตนลง และยายฐานการผลิตไปนอกประเทศ เน่ืองจากตองการลดแรงกดดันทาง

การคาระหวางประเทศคูคาและลดตนทุนของผลิตภัณฑใหสามารถแขงขันได ผลท่ีตามมาจากการยายฐานการผลิตเปน

ปจจัยสนับสนุนท่ีเอ้ืออํานวยตอการขยายตัวอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส และชิ้นสวนรถยนตของหลายๆประเทศในเอเซียซึ่งมีความไดเปรียบในเรื่องของคาแรงท่ีถูกกวาในญ่ีปุน

เปนอยางมาก  

นอกจากน้ีแลว ผูประกอบการจากประเทศญ่ีปุนยังมีลักษณะการประกอบธุรกิจท่ีเปนเอกลักษณประจําชาติ คือ

ลักษณะการรวมตัวเปนกลุมท่ีมีความสัมพันธกันอยางเหนียวแนนท่ีจะเกื้อหนุนธุรกิจซึ่งกันและกัน  และจะให

ความสําคัญอยางมากกับความสัมพันธด้ังเดิมท่ีมีตอกัน เน่ืองจากมีความเชื่อถือในคุณภาพและบริการของ

ผูประกอบการรายน้ันๆ และเน่ืองจากการคํานึงถึงความสําคัญของชิ้นสวนท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานในการท่ีจะนําไป

ประกอบเปนสินคาสําเร็จรูปใหไดคุณภาพตามตองการ ดังน้ันแมจะมีการยายฐานการผลิตมายังประเทศตางๆ ใน

ภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ้น ก็ยังคงมีการใชชิ้นสวนและวัตถุดิบในการผลิตท่ีไดมาจากผูผลิตท่ีเคยเกื้อหนุนกันมา หรือมี

ความสัมพันธกันมากอนเสมอ 
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แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม 

ความตองการชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมโดยรวมมีแนวโนมขยายตัวตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเน่ือง 

อันไดแก อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมผลิตรถยนต โดยในระยะส้ัน

คาดวาท้ังสามอุตสาหกรรมจะมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามการเปดเสรีทางการคาตามขอตกลง 

AFTA และ WTO จะทําใหอัตราอากรนําเขาของวัตถุดิบ ชิ้นสวนผลิตภัณฑ ตลอดจนสินคาสําเร็จรูปตางทยอยลดลงจน

แตละประเทศสมาชิกมีอัตราอากรเดียวกัน ซึ่งจะทําใหเกิดท้ังผลดีและผลเสียแกอุตสาหกรรมท้ังสาม กลาวคือ ภายใต

การเปดเสรีทางการคา ตนทุนวัตถุดิบของผูประกอบการท่ีมีความจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศจะลดลง มีแหลง

วัตถุดิบมากขึ้น และสามารถหาแหลงการผลิตวัตถุดิบสํารองได หากแหลงใดแหลงหน่ึงมีปญหาการผลิตหรือการสง

มอบ นอกจากน้ีการลดลงของอัตราอากรขาเขาของชิ้นสวนผลิตภัณฑในตางประเทศก็เปนโอกาสใหผูประกอบการ

สามารถนําผลิตภัณฑของตนไปแขงขันในตลาดตางประเทศไดมากขึ้น ในทางตรงกันขามการเปดเสรีทางการคาภายใต

ขอตกลง AFTA และ WTO ก็มีผลทําใหอัตราอากรขาเขาของชิ้นสวนและผลิตภัณฑสําเร็จรูปลดลงเชนกัน และทําให

ชิ้นสวนผลิตภัณฑจากประเทศตางๆมีโอกาสเขามาแขงขันกับสินคาท่ีผลิตในประเทศได 

สําหรับธุรกิจผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกน้ัน เน่ืองจาก ลูกคาในสวนของอุตสาหกรรมยานยนต  

เครื่องใชไฟฟา  และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เริ่มมีกําลังซื้อมากขึ้น ผูผลิต จึงตองผลิตสินคาตัวใหมๆ ออกมาแขงขันใน

ตลาดท่ีกําลังขยายตัวกันอยางเต็มท่ี แมพิมพฉีดพลาสติกเปนตนแบบท่ีสําคัญในการผลิตชิ้นงานของสินคาตัวใหม จึง

ทําใหเกิดความตองการแมพิมพฉีดพลาสติกสูง เทียบเปนมูลคาประมาณ 10,000 ลานบาทตอป ในขณะท่ีอุตสาหกรรม

แมพิมพในประเทศไทยสามารถสนองความตองการแมพิมพสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตและเครื่องใชไฟฟาท่ีทันสมัย

ไดไมเกิน 80% ท่ีเหลือยังตองนําเขาจากตางประเทศ หรือบริษัทแมในตางประเทศ 

ภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องเสียง

รถยนตเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการแขงขันอยูในระดับท่ีไมรุนแรงนัก เน่ืองจากสาเหตุดังตอไปน้ี 

• มีจํานวนผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมรายใหญในประเทศประมาณ 5 ราย  โดยแตละ

รายมีความถนัดในการผลิตสินคาท่ีแตกตางกัน เชน บริษัทฯมีความชํานาญในการผลิต

ชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับเ ครื่องโทรสารและเครื่องพิมพ ในขณะท่ีคูแขงขันราย

อ่ืนๆมีความถนัดในการผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับเครื่องเสียงภายในรถยนต 

อุปกรณประกอบคอมพิวเตอรและเครื่องปรับอากาศ  ความแตกตางอีกประการหน่ึง

ระหวางบริษัทฯและคูแขงขันรายอ่ืนๆคือการท่ีแตละบริษัทฯมีกลุมลูกคาท่ีแตกตางกัน เชน 

ลูกคาท่ีสําคัญของบริษัทฯคือ Sharp (Thailand), Mitsubishi Chemical, Canon และ 

Yano ในขณะท่ีบริษัทคูแขงขันอ่ืนๆจะเนนผลิตเพื่อปอนสินคาใหกับผูผลิตเครื่องใชไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกสรายอ่ืนๆ  เชน NEC, Sony เปนตน การท่ีแตละบริษัทมีกลุมลูกคาท่ี

แตกตางกันทําใหการแขงขันทางดานราคาเพื่อแยงชิงลูกคาในอุตสาหกรรมน้ีมีไมมากนั ก  

กลยุทธทางการตลาดท่ีใชโดยท่ัวไปมักเนนดานคุณภาพและการสงมอบท่ีตรงเวลา 

ตลอดจนอาศัยความสัมพันธเกื้อหนุนซึ่งกันและกันของชาวญ่ีปุนซื่งจะใหความสําคัญ

อยางมา กกับความสัมพันธด้ังเดิมท่ีมีตอกันเพื่อดึงดูดใจใหลูกคาท่ีมีอยูส่ังซื้อสินคาจาก

ผูผลิตแตละรายเพิ่มมากขึ้น 
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• เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจฉีดขึ้นรูปชิ้นสวนพลาสติกสําหรับใชเปนกรอบภายนอก (Cover) 

ของเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การเขามาสูธุรกิจผ ลิตชิ้นสวนพลาสติก

วิศวกรรมของผูประกอบการรายใหมเปนเรื่องท่ีทําไดคอนขางยากกวา เน่ืองจากการดําเนิน

ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมใหประสบความสําเร็จตองอาศัยเทคโนโลยีและความ

ชํานาญในดานการควบคุมและตรวจสอบความละเอียด (Preciseness Control and 

Check) ของตัวชิ้นสวนพลาสติกซึ่งเปนเทคนิคท่ีตองอาศัยระยะเวลาในการเรียนรูและ

ฝกฝนท่ีคอนขางนาน ในขณะท่ีการดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกท่ีเปนกรอบภายนอก

ไมจําเปนตองใชเทคนิคการตรวจสอบและควบคุมความละเอียดมากนัก  

•  มีแนวโนมการนําพลาสติกวิศวกรรมมาทดแทนวัสดุชนิดอ่ืน เ ชน โลหะเพิ่มมากขึ้น 

เน่ืองจากพลาสติกเปนวัสดุมีคุณสมบัติพิเศษ ไดแก การขึ้นรูปงายกวาและนํ้าหนักเบากวา

โลหะ มีความเปนฉนวนไฟฟา สามารถทนกรดและอุณหภูมิไดสูง เปนตน 

• เปนอุตสาหกรรมท่ีตองอาศัยทักษะและความชํานาญในการผลิต เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการผลิต และมีการสูญเสียนอยท่ีสุด เพื่อลดตนทุนการผลิต 

• ประเทศผูผลิตรายอ่ืนท่ีสําคัญ ไดแก ประเทศญ่ีปุน ไตหวัน เกาหลี สหรัฐอเมริกา และ

ประเทศในแถบยุโรป ลวนแตเปนประเทศท่ีมีระดับเทคโนโลยีสูง แตเน่ืองจากคาจาง

แรงงานสูง จึงทําใหไมเหมาะสมกับอุตสาหกรรมประเภทน้ีท่ีจํา เปนตองอาศัยแรงงาน

จํานวนมาก 

• ในการดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม ตนทุนคาแรงไมถือวาเปนตนทุนการ

ผลิตท่ีสําคัญ โดยตนทุนดังกลาวคิดเปนสัดสวนประมาณ 11 % ของตนทุนการผลิตรวม

เทาน้ัน ลูกคาสวนใหญโดยเฉพาะบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็ กทรอนิกส

ชั้นนําของโลกจากญ่ีปุนจะใหความสําคัญทางดานคุณภาพและความละเอียดของสินคา 

ความสามารถในการผลิตแบบครบวงจร และความสามารถทางเทคนิคที่เกี่ยวของอื่นๆของ

ผูผลิตแตละรายเปนหลัก โดยราคาสินคาเปนปจจัยท่ีไดรับการพิจารณาในอันดับรองลงมา 

ดังน้ัน การแขงขันท างดานราคาจากผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมในประเทศ

อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟลิปปนสท่ีมีความไดเปรียบเหนือผูผลิตในประเทศไทยในเรื่อง

ของคาแรงท่ีถูกกวาจึงไมมีผลกระทบตอผูประกอบการท่ีมีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย

มากนัก เน่ืองจากฝมือ ความชํานาญและเทคนิคในก ารผลิตชิน้สวนพลาสติกความ

ละเอียดสูงของผูประกอบการในประเทศเหลาน้ียังตํ่ากวาของไทยมาก ในสวนของการ

แขงขันจากสินคาซึ่งผลิตในประเทศจีนซึ่งมีความไดเปรียบเหนือไทยในเรื่องของคาแรงท่ี

ถูกกวาน้ัน แมวาทักษะและความชํานาญในการผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมของ

แรงงาน จีนไดพัฒนาขึ้นมามากในชวงหลัง การแขงขันจากจีนก็มิไดมีผลกระทบตอ

ผูประกอบการซึ่งมีฐานการผลิตในไทยมากนัก เน่ืองจากผูผลิตในประเทศจีนเนนท่ีจะผลิต

เพื่อปอนตลาดทองถิ่นของตนมากกวาท่ีจะผลิตเพื่อการสงออก 
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ในสวนของบริษัทฯน้ัน ท่ีผานมาบริษัทฯ สามารถแขงขันกับบริษัทคูแขงขันไดอยางดี เน่ืองจาก  

• บริษัทฯไดรับการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ และการ

พฒันาตลาดจาก PNI ท้ังยังไดรับการสนับสนุนดานหนวยงานวิจัยและพัฒนาออกแบบ

ผลิตภัณฑใหมๆ ทําใหสามารถจําหนายผลิตภัณฑท่ีเหมาะกับความตองการของลู กคาได

เปนอยางดี 

• บริษัทฯมีผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญสัญชาติญ่ีปุน ทําใหบริษัทฯมีความสัมพันธอันดี

กับลูกคาสัญชาติญ่ีปุน ซึ่งเปนกลุมผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสราย

ใหญของโลก 

• นโยบายในการผลิตของบรษิทัฯท่ีเนนการตรวจสอบและควบคุมคุ ณภาพของสินคาต้ังแต

การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกอนท่ีจะจัดสงสินคาใหลูกคา ซึ่งทําใหลูกคามี

ความเชื่อมั่นและพึงพอใจในคุณภาพของสินคา 

• บริษัทฯเนนการควบคุมตนทุนและคาใชจายในการผลิต โดยการเพิ่มผลิตผลของการผลิต

และลดปริมาณของเสียจากการผลิตใหตํ่าท่ีสุด ทําใหตนทุนการผลิตของบริษัทฯใกลเคียง

กับคูแขงขัน 

• บริษัทฯเนนการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดนโยบายและกลยุทธการ

บริหารจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและ

กําหนดแนวทางการตลาด โดยมีการนําระบบตางๆเขามาใชในการบรหิารการผลิตและการ

บรหิารงานท่ัวไป เชน ISO 9001:2000 และ ISO 14001 

 

สําหรับอุตสาหกรรมผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกน้ัน ในปจจุบัน ระดับการแขงขันไมสูงมากนัก

เน่ืองจากความตองการใชแมพิมพฉีดขึ้นรูปพลาสติกยังสูงกวาปริมาณท่ีผลิตไดในประเทศมาก การผลิตแ มพิมพ

คุณภาพสูงอยูท่ีการสรางความนาเชื่อถือของผูใหบริการเปนสําคัญ ดังน้ันราคา จึงไมใชปจจัยสําคัญในการแขงขัน 

นอกจากน้ี บริษัทในประเทศซึ่งสามารถใหบริการผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกวิศวกรรมในปจจุบันจะมีฐาน

ลูกคาเปนของตนเอง และลูกคาของผูผลิต เหลาน้ันก็มักจะไมหันไปซื้อสินคาหรือใชบริการของผูผลิตรายอ่ืน เน่ืองจาก

เกรงวาผูผลิตรายใหมจะไมสามารถใหบริการไดดีเหมือนกับท่ีผูผลิตรายเดิมให   

การแขงขันในธุรกิจแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกสวนใหญจะเปนการแขงขันจากผูผลิตจากตางประเทศ ซึ่ง

ในปจจุบันประเทศท่ีมีเทคโนโลยีในการผลิตแมพิมพในระดับสูง ไดแก ญ่ีปุน เกาหลีใต และไตหวัน อยางไรก็ตาม 

TAPM ก็สามารถแขงขันกับบริษัทคูแขงจากท้ังสามประเทศไดเปนอยางดี เน่ืองจาก TAPM มีขอไดเปรียบเหนือคูแขง

เหลาน้ีท้ังในแงของคาแรงในการผลิตและตนทุนวัตถุดิบในประเทศไทยซึ่งถูกกวาในท้ังสามประเทศมาก ทําใหแมพิมพท่ี

ผลิตไดในประเทศไทยมีราคาท่ีตํ่ากวาท่ีผลิตในตางประเทศ ในดานของคุณภาพสินคา แมพิมพฉีดขึ้นรูปพลาสติกท่ี 

TAPM ผลิตไดก็มีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาท่ีผลิตในตางประเทศ เน่ืองจาก TAPM ไดรบัการสนับสนุนทางดานการ

ออกแบบและเทคโนโลยใีนการผลิตจาก ASAKA ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบและผลิตแมพิมพจากประเทศ

ญ่ีปุน ประกอบกับชางเทคนิคและแรงงานในการผลิตของ TAPM ก็มีความรูความสามารถและประสบการณในการ

ออกแบบและผลิตแมพิมพท่ีสะสมมายาวนาน นอกจากน้ี บริษัทผูผลิตแมพิมพในญ่ีปุน เกาหลีใต และไตหวันโดยสวน
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ใหญจะเปนกิจการแบบครอบครัว ซึ่งมีขนาดเล็กและไมมีประสบการณในการสงสินคาไปจําหนายในตางประเทศ ทําให

การแขงขันจากตางประเทศไมรุนแรงมากนัก 
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4.ปจจัยความเสี่ยง 

 ปจจัยความเส่ียงท่ีจะไดกลาวตอไปน้ีเปนความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ระดับความ

เส่ียงของแตละปจจัยเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การผลิต การเมือง ฯลฯ 

 

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกคาหลักจํานวนนอยราย 

ป 2547/2548 บริษัทฯมีรายไดจากการขายสินคาใหแกลูกคารายใหญของบริษัทฯ 5 อันดับแรก คิดเปนรอยละ 

70 ของรายไดตามงบการเงินของบริษัทฯ และมี 1 รายท่ีมียอดขายเกินกวารอยละ 30 จึงมีความเส่ียงอัน

เนื่องมาจากการท่ียอดขายลดลงเน่ืองจากการเปล่ียนไปใชผลิตภัณฑอ่ืน หรือซื้อสินคาจากคูแขง อยางไรก็

ตาม ลูกคาดังกลาวเปนลูกคาซึ่งไดรับการแนะนําจาก บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด ประเทศญ่ีปุน 

(PNI) ซึ่งมีการซื้อขายกันมานาน รวมถึงการท่ีบริษัทฯ ไดมุงเนนการใหบริการแกลูกคาเพื่อสรางความพึงพอใจ

สูงสุดและใหบริการครบวงจร นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดดําเนินการทางดานกิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มลูกคา

รายใหม และลดสัดสวนดังกลาวลง 

 

2. ความเสี่ยงจากการแขงขันอยางรุนแรงในตลาดเคร่ืองใชไฟฟาและอิเลคทรอนิคส 

ป 2546/2547 บริษัทฯมีรายไดจากการขายสินคาใหแกลูกคาซึ่งผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเลคทรอนิคส คิดเปน

รอยละ 89 ของรายไดตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งตลาดดังกลาวมีการแขงขันอยางรุนแรง อยางไรก็ตาม 

บริษัทฯ ไดมุงเนนการผลิตสินคาท่ีสามารถแขงขันไดท้ังทางดานคุณภาพ, ราคา, การสงมอบ และการ

ใหบริการครบวงจรแกลูกคา 

 

3. ความเสี่ยงดานราคาวัตถุดิบ 

เม็ดพลาสติกเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตชิ้นสวนพลาสติก เน่ืองจากเม็ดพลาสติกเปนผลพลอยไดจากการ

กล่ันนํ้ามันดิบ ราคาเม็ดพลาสติกจึงผันแปรตามราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก โดยเม็ดพลาสติกมีแนวโนมท่ีจะมี

ราคาสูงขึ้นนับต้ังแตกลางป 2547 ท่ีผานมา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีการเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบจาก

แหลงตาง ๆ กอนการส่ังซื้อ รวมถึงกรณีท่ีราคาวัตถุดิบโดยรวมเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ บริษัทฯ จะ

ดําเนินการตอรองในการขอปรับราคาขายจากลูกคา 

 

4. ความเสี่ยงดานการพึงพาบริษัทท่ีเกี่ยวของ 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีการพึ่งพาความชวยเหลือดานการตลาด, เทคโนโลยี รวมถึงมสัีญญาใหใชผลิตภัณฑ

สิทธิบัตร จากบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด ประเทศญ่ีปุน (PNI) โดยมีการทําสัญญาการใหความ

ชวยเหลือ ระยะเวลา 5 ป ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2546- 31 กรกฏาคม 2551 และหากบริษัทฯ มีความประสงค

จะตอ สัญญาดังกลาวบางสวนหรือท้ังหมด ก็สามารถตอไปไดอีกครั้งละ 5 ป 

นอกจากน้ี บริษัทยอย คือ บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด มีสัญญาการไดรับความชวยเหลือทางดานเทคโนโลยี 

จากบริษัท อาซากะ คานางาตะ จํากัด ประเทศญ่ีปุน ในการใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีการผลิต

แมพิมพโดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 5 ป ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2547- 31 ธันวาคม 2551 โดยใหสิทธิ

บริษัทฯ ในการพิจารณาเพื่อตอสัญญาปตอป และหากบริษัทฯ มีความประสงคจะตอ สัญญาดังกลาว

หลังจากระยะเวลาของสัญญาส้ินสุดลง ก็สามารถตอไปไดอีก 5 ป 
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5. ความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ป 2547/2548 บรษิทัฯ มรีายไดในรปูของเงนิตราตางประเทศในรปูของเงินเหรียญสหรัฐและเงินเยนญ่ีปุนคิด

เปนรอยละ  52.17 ของรายไดจากการขายรวม  ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีผลทําให

บริษัทฯ เกิดกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะใชเครื่องมอืทาง

การเงิน เชน สัญญาซื้อขายลวงหนา หากเห็นวาความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนอาจมีผลกระทบตอผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ โดยบริษัทฯ มีวงเงินในการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับ

สถาบันการเงินรวมท้ังส้ิน 2 ลานเหรยีญสหรฐัอเมรกิาหรอืเทียบเทา 

 

6. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 บริษัทฯ มีหน้ีสินทางการเงินกับสถาบันการเงินในประเทศ โดยเปนเงินกูยืมระยะส้ัน 

53.29 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาว 103.97 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียเฉล่ียอยูท่ีอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืม

ขั้นตํ่า (MLR) โดยในปที่ผานมา อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมไดมีการปรับขึ้นในอัตรารอยละ 0.75 – 1.0 ตอป 

อยางไรก็ตาม หน้ีสินดังกลาวไดลดลงจาก ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2547 เปนเงนิ 43.31 ลานบาท และคาดวาจะ

ลดลงอยางตอเน่ืองอันเน่ืองจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ีดี นอกจากน้ี ในการใชเงินกูยืมระยะส้ัน 

บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบโดยเลือกใชแหลงท่ีทําใหบริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินตํ่า 
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5.โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
5.1 โครงสรางผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน วันท่ี 30 มิถนุายน 2548 มีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

 

ลําดับ 

 

รายชื่อ 

ความสัมพันธกับบริษัทฯหรือ PNI 

หรือกับกรรมการหรือผูบริหารของ

บริษัทฯหรือ PNI  

ณ วนัปดสมุดทะเบียนผูถือ

หุน วันท่ี 30 มิถุนายน 

2548 

จาํนวนหุน 

(หุน) 

สัดสวนการ 

ถือหุน 

(รอยละ) 

1 16กลุม PNI   4,380,780 23.81 

 นายไทอิจิ นิโนมิยะ ประธานกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการ

และผูบริหารของ PNI 

2,208,660 12.00 

 17นายนารฮุซิะ  อาเบะ 
18กรรมการและผูบริหารของ PNI 696,000 3.78 

 บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด 

(“PNI”) 

61บริษัทที่เกี่ยวของ 576,120 3.13 

 19นางโทคโิกะ ทามางาวะ 20ผูถือหุนและพนักงานของ PNI 300,000 1.63 

 นางอิคุโกะ นิโนมิยะ คูสมรสของนายไทอิจิ นิโนมิยะ 192,000 1.04 

 21นายคิโยชิ อุซึมิ 22กรรมการและผูบริหารของ PNI 240,000 1.30 

 23นายคาซุโอะ ฮาระ  24พนักงานของ PNI 72,000 0.39 

 25นายโยชินาร ิคโิยเซ 26พนักงานของ PNI 48,000 0.26 

 27นายทาเคฮิโกะ คาบาซาวา 28พนักงานของ PNI 48,000 0.26 

2 นายมาซาฮิโต อิโซ นักลงทุนภายนอกซ่ึงไมมีความเกี่ยวของกับ

กลุม PNI 

2,400,000 13.04 

3 29บริษัท เจแปน เอเชีย อินเวสเมนท 

จํากัด 

30นักลงทุนภายนอกซึ่งไมมีความเกี่ยวของ

กับกลุม PNI 
1,900,000 10.33 

4 31นายโยชิโร โกโต 32เพื่อนของนายไทอิจิ นิโนมิยะ 2,015,448 10.95 

5 33กิมเอ็ง ซิคิวริตี้ ไพรเวท ลิมิเต็ด 34นักลงทุนภายนอกซึ่งไมมีความเกี่ยวของ

กับกลุม PNI 
1,500,000 8.15 

6 35นายอะซึโนบุ  โทกะ 36กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 480,000 2.61 

7 37นายเคซึเคะ  มะซึอุระ 
38กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

400,020 2.17 

8 39บริษัท ออฟฟศ มู จํากัด 40บริษัทฯของเพื่อนของ นายไทอิจิ นิโนมิยะ 360,000 1.96 

 41นายคาเนอาก ิ ฮิจกิาตะ 42เพื่อนของนายไทอิจิ นิโนมิยะ 360,000 1.96 

9 43บริษัท อีโคโลยี แอนด รีเบิรท จํากัด  44นักลงทุนภายนอกซึ่งไมมีความเกี่ยวของ

กับกลุม PNI 
300,000 2.08 

10 45นายโชอิช ิอีดะ 46พนักงานของ Asaka ซ่ึงเปนผูใหความ

ชวยเหลือแก TAPM ทางดานเทคนิคในการ

ผลิตแมพิมพ 

240,000 1.30 

11 47นายฮิโรอาก ิคาวาชิมา 48เพื่อนของนายไทอิจิ นิโนมิยะ 144,000 0.78 

12 49นายฮวาง อิน เตก็ 50เพื่อนของนายไทอิจิ นิโนมิยะ 356,200 1.94 

13 51ผูถือหุนอ่ืนๆ 52ประกอบดวยผูถือหุนที่เปนกรรมการ 3,563,552 19.37 
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ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบุคคล

ที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และเพื่อนของ

นายไทอิจิ นิโนมิยะและผูถือหุนรายยอย 

 53จํานวนหุนทั้งหมด  18,400,000 100 % 

 

5.2 การจัดการ 

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯประกอบดวยคณะกรรมการท้ังส้ินจํานวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 บริษัทฯมีกรรมการท้ังหมดจาํนวน 10 ทาน* ดังรายนามตอไปน้ี 

1. นายไทอิจิ นิโนมยิะ ประธานกรรมการ 

2. นายเคซึเคะ มะซึอุระ กรรมการ 

3. นายอาซโึนบุ โทกะ กรรมการ 

4. นายนารุฮิซะ อาเบะ กรรมการ 

5. นายคาซคึาตะ อาโอโนะ             กรรมการ   

6. นายโสฬส ต้ังในธรรม                 กรรมการ   

7. รอยโททักษิณ ล่ิมสุวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายเชนทร วิพัฒนบวรวงศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

9. นายวิฑูรย สกนธวัฒน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

10. นางรตันา สมบูรณวิวัฒน กรรมการ                    

โดยมีนายโสฬส ต้ังในธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
*ประวัตกิรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

กรรมการผูมอํีานาจลงนามแทนบริษัทฯ 

-นายไทอิจิ นิโนมิยะ นายเคซึเคะ มะซึอุระ นายอาซึโนบุ โทกะ นายโสฬส ตั้งในธรรม สองในสี่คน

ดังกลาวลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  

โดยการเปล่ียนแปลงดังกลาวไดรับการอนุมัติโดยท่ีประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนซึ่งจดั

ขึ้นในวันท่ี 24 กุมภาพันธ  2548 เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดเรื่องการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักดังตอไปน้ี 

1. จัดการบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุม

ผูถือหุนท่ีชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ  

2. กาํหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษิทัฯ ควบคุมกํากับดูแลการบรหิาร

และการจดัการของคณะ ผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรบัมอบหมาย เวนแตในเรื่ องดังตอไปน้ี 

คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติของท่ีประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องท่ีกฎหมาย

กําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติของท่ีประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขาย

หรือโอนกิจการของบริษัท ฯท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใ หแกบุคคลอ่ืน หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการ

ของบริษัทอ่ืนมาเปนของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน 
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3. คณะกรรมการอาจแตงต้ังกรรมการจํานวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรใหเปนคณะ ผูบริหาร เพื่อปฏิบัติงาน

ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และใหคณะกรรมการต้ังเจาหนาท่ีระดับบริหารทานหน่ึง

เปนประธานคณะผูบริหาร  ท้ังน้ี เจาหนาท่ีระดับบริหาร มีสิทธิไดรับคาตอบแทนและบําเหน็จตามท่ีท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาหนาท่ีระดับบริหารในอันท่ีจะ

ไดรบัคาตอบแทนและผลประโยชนอยางอ่ืนในฐานะท่ีเปนกรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัฯ 

4. คณะกรรมการอาจแตงต้ังบุคคลอ่ืนใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ

หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิก เพกิถอน เปล่ียนแปลง หรอืแกไขอํานาจน้ัน ๆ ก็

ได 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ    

 ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2548 บรษิทัมีกรรมการตรวจสอบท้ังหมดจาํนวน 3 ทาน ดังมีรายนามตอไปน้ี 

1. รอยโททักษิณ    ล่ิมสุวรรณ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายเชนทร   วิพัฒนบวรวงศ         กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวิฑูรย  สกนธวัฒน กรรมการตรวจสอบ 

 

อํานาจหนาท่ีของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักดังตอไปน้ี 

 

1. สอบทานใหบรษิทัฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเพียงพอ 

2. สอบทานใหบรษิทัฯมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ี เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานใหบรษิทัฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน ใหมีความถูกตองและครบถวน 

6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ

บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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คณะผูบริหาร 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2547 บริษัทฯมีคณะผูบริหารซึ่งประกอบไปดวยเจาหนาท่ีระดับบริหารจํานวน 8  ทาน ดัง

รายนามตอไปน้ี 

1. นายเคซึเคะ  มะซึอุระ กรรมการผูจัดการ 

2. นายอาซโึนบุ โทกะ รองกรรมการผูจัดการและผูอํานวยการฝายผลิต  

3. นายคาซึคาตะ อาโอโนะ ผูอํานวยการฝายรับรองคุณภาพและฝายวิศวกรรม 

4. นายนารุฮิซะ อาเบะ ผูอํานวยการ และผูจัดการสวนจัดซื้อและ สวนการตลาด 

5. นายโสฬส ต้ังในธรรม ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงินและฝายบริหาร 

6. นายสํานวน จนิณวฒัน ผูจัดการสวนรับรองคุณภาพ และสวนซอมบํารุง 

7. นายศักดา เกดิรอด ผูจัดการสวนฉีดพลาสติก สวนประกอบ และสวนวางแผน การผลิต 

8. นางสาวนันทนา ยบุลไมล ผูจัดการสวนบัญชี และสวนบุคคล 

คณะผูบริหารมีหนาท่ีใหคําปรึกษา เสนอแน ะ และ/หรือ รวมพิจารณาใหความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ของกรรมการผูจัดการในเรื่องตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจชองบริษัทฯ   

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจดัการ 

1. ดําเนินงานและบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ 

2. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯซึ่งรวมถึงการกูหรือการขอ

สินเชื่อ (รวมท้ังการเขาเปนผูคํ้าประกัน) โดยมีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 5 ลานบาท หรอืเทียบเทาใน

สกุลเงินอ่ืน โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทฯซึ่งผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯแลว ท้ังน้ี วงเงินดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

โดยขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

3. เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังตอไปน้ี 

• เปาหมาย 

• นโยบายธุรกิจ 

• แผนธุรกิจ 

• กลยุทธทางธุรกิจ 

• อํานาจการบริหารงาน 

• งบประมาณรายจายประจาํป 

 

4. ดําเนินงานและบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกล

ยุทธทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว 
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5. มอบอํานาจหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนใดท่ีกรรมการผูจัดการเห็นสมควรทําหนาท่ีแทนกรรมการผูจัดการ

ในเรื่อ งท่ีจําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลพินิจของกรรมการผูจัดการ ซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑของ

กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแตละคราว 

 

การสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท 

การคัดเลือกบุคคลท่ีจะแตงต้ั งเปนกรรมการของบริษัท ไมไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา 

(Nominating Committee) อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดกําหนดแนวทางในการแตงต้ังกรรมการบริษัทดังน้ี  

1. คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ ประสบการณ ปริทรรศน ความสามารถ และอุปนิสัย  

และนําเสนอตอผูถือหุนตอไป 

2. ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกครั้ง ขอบังคับของบริษัท ฯกําหนดใหกรรมการตองลาออกจาก

ตําแหนงอยางนอยหน่ึงในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได 

ก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลท่ีสุดกับหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตองออกจาก ตําแหนงในปแรก และปท่ีสอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูใน

ตําแหนงท่ีนานท่ีสุดน้ันเปนผูท่ีออกจากตําแหนง กรรมการท่ีจะออกตามวาระน้ีอาจถูกเลือกเขามาดํารง

ตําแหนงใหมก็ได  

 

ท้ังน้ีขอบังคับของบริษัทฯกําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูตาม 1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 

แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทากับจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรื อพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออก

เสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหน่ึงเสียง 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท* 

คาตอบแทน 2546/2547 2547/2548 

จาํนวนราย คาตอบแทน จาํนวนราย คาตอบแทน 

เบี้ยประชุมกรรมการ เงนิเดือน

และโบนัส 

5 2,572,000 5 2,732,480 

*   คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังที่ไดแสดงไวขางตนไมรวมคาตอบแทนของกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงเจาหนาที่ระดับบริหารจํานวน 5 

ทาน ซ่ึงจะไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส (ดังมีรายละเอียดแสดงไวในตารางถัดไป ) แตไมไดคาตอบแทนในรูปของเบี้ย

ประชุมแตอยางใด จากตารางดังที่ไดแสดงไวขางตน มีกรรมการหนึ่งทานที่ไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส 
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คาตอบแทนคณะผูบริหาร 

คาตอบแทน 2546/2547 2547/2548 

จาํนวนราย คาตอบแทน จาํนวนราย คาตอบแทน 

เงินเดือน 5 6,804,000 5 9,268,356 

โบนัส 5 1,060,000 5 1,140,000 

รวม  7,864,000  10,408,356 

 

คาตอบแทนอ่ืนๆ 

 บริษัทฯไดมอบยานพาหนะในการเดินทางมาปฎิบัติงานพรอมคนขับรถใหแกผูบริหารชาวญ่ีปุน 

 บริษัทฯจายคาต๋ัวเครื่องบินในการเดินทางไปและกลับจากประเทศญ่ีปุน สําหรับการลาพักรอนแกผูบรหิารชาว

ญ่ีปุน ปละ 1 ครั้ง โดยในชวงป 2547/2548 บริษัทฯไดจายคาต๋ัวเครื่องบินใหแกผุบริหารชาวญ่ีปุนเปนจํานวน

เงนิรวมกนั 0.35 ลานบาท 

การกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯไดใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเปนอยางมาก จากความเชื่อท่ีวาการกํากับดูแลกิจการเปน

ระบบท่ีจัดใหมีกระบวนการและโครงสรางของภาวะผูนําและการควบคุมของกิจการใหมีความรับผิดชอบตามหนาท่ีดวย

ความโปรงใสและสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว 

ภายในกรอบการมีจริยธรรมท่ีดี โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนและสังคมโดยรวม 

ในสวนของความคืบหนาในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ ตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยกําหนดน้ัน บริษัทฯขอรายงานเรียงตามลําดับของหลักการในแตละหัวขอดังตอไปน้ี 

 

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 1) 

เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯมีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองและเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุนและผูท่ี

เกี่ยวของทุกฝาย บริษัทฯจึงกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ โดยใหคณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติดังตอไปน้ี  

• จะบริหารงานดวยความระมัดระวั ง รับผิดชอบตอการปฎิบัติหนาท่ีดวยความสามารถและประสิทธิภาพท่ี

เพียงพอ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

• มุงท่ีจะดําเนินงานอยางมีจริยธรรม ดูแลใหพนักงานทุกระดับปฎิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมแสวงหา

ประโยชนสวนตน และปฎิบัติตามกฎเกณฑและระเบียบตางๆอยางถูกตองและครบถวน 

• ดําเนินงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 

• ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเส่ียงอยูเสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงในระดับท่ีเหมาะสม 

• ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน รับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง 

• การปฏิบัติตอผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมตอทุกฝาย 

• เปดเผยสารสนเทศตางๆใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับทราบอยางเพียงพอ ท่ัวถึง 

สม่ําเสมอ และทันตอเหตุการณ 
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สิทธิของผูถือหุน (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 2) 

คณะกรรมการตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยในการประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง บริษัทฯ

ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมในวาระตางๆใหผูถือหุนไดรับทรา บลวงหนากอนการ

ประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถใชประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียง นอกเหนือจากการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน

แลว หากมีความจําเปนตองเสนอวาระพิเศษเปนกรณีเรงดวนซึ่งกระทบหรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุนหรือ

เกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฏระเบียบของทางการท่ีตองขออนุมัติจากผูถือหุน บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปน

กรณีไป 

 

สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 3) 

บริษัทฯไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

- พนักงาน: บริษัทฯไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

- คูคา: บริษัทฯมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาโดยเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงการ

ปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา 

- ลูกคา: บริษัท ฯเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ใหบรกิาร ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน รักษา

ความลับของลูกคาและมีหนวยงานหรือบุคคลท่ีทําหนาท่ีรับขอรองเรียนของลูกคาเพื่อรีบ

ดําเนินงานใหแกลูกคาโดยเร็วท่ีสุด 

- คูแขง: บริษัทฯประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันท่ีดี รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการ

แขงขัน หลีกเล่ียงวิธีการท่ีไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขงขัน 

- ชุมชน: บริษัท ฯมีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม  ท้ังน้ีบริษัท ฯไดปฎิบัติตามขอกําหนด  

ของกฏหมายและกฎระเบียบตางๆท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียเหลาน้ี

ไดรับการดูแลอยางดี 

      

การประชุมผูถือหุน (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 4) 

ในหนังสือเชิญประชุม ผูถือหุนจะไดทราบวัน เวลา สถานท่ีประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระในการประชุม ใน

การประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง ประธานในท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะได รายงานการประชุมผูถือหุนจะถูกนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรองในการประชุมผูถือหุนครั้งถัดไป 

บริษัทฯไดจัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุนท่ีผานการรับรองจากท่ีประชุมผูถือหุนไวในท่ีปลอดภัย  และพรอมท่ี

จะใหผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได 

 

 

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 5) 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณในการดําเนินธุรกิจ ทํา

หนาท่ีในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ และทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

ติดตามดูแลใหคณะผูบรหิารบรหิารงานเปนไปตาม นโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 10 ทานซึ่งไดรับการเลือกต้ังโดยท่ีประชุมผูถือหุนหรือเลือกต้ัง

ทดแทนโดยคณะกรรมการบริษัท ตามขอบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 และ
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คณะกรรมการบริษั ทจะดําเนินกิจการของบริษัทฯใหเปนไปตามกฏหมาย ขอบังคับบริษัท วัตถุประสงคและมติของท่ี

ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต  ซึ่งเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ความขัดแยงทางผลประโยชน (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 6) 

• รายการ ท่ีอาจจะมี ความขัดแยงทางผลประโยชน  :  บริษัทฯมีนโยบายเกี่ยวกับรายการระหวางกัน

ประเภทตางๆท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตวารายการน้ันๆตองอยูบนพื้นฐานของความจําเปนและเปนการ

ดําเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ รวมท้ังตองอยูในราคาท่ียุติธรรมท่ีสามารถอธิบายได สวน

ในทางปฏิบัติน้ัน รายการระหวางกันท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะปฎิบัติใหเปนไปตาม

กฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฎิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมู ลการทํา

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯหรือบริษัทยอย  นอกจากน้ี 

บริษัทฯจะเปดเผยรายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้นไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผู

ตรวจสอบบัญชขีองบรษิทัฯ โดยปฎิบติัใหเปนไปตามมาตรฐานทางการบัญชีท่ีไดรับการรับรองโดยท่ัวไป 

• การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน :  อยูในสวนเรื่องการใชขอมูลภายใน 

 

จริยธรรมทางธุรกจิ (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 7) 

บริษัทฯมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสและสุจริต โดยเปนไปตามขอบังคับบริษัท กฎหมาย ประกาศ

และขอบังคับอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ นอกจากน้ี บริษัทฯยังไดมีการส่ือสารนโยบายใหฝายบริหารและพนักงานในทุกระดับ 

เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฎิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทฯดวยความซื่อสัตย สุจริต และเท่ียง

ธรรม ท้ังการปฎิบัติตอบริษัทฯเองและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

 

การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 8) 

บริษัทฯไดแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท โดยไมใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงบุคคล

เดียว หรือกลุมเดียว เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและสรางกลไกการถวงดุล ในปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมี

จํานวนท้ังส้ิน 10 ทาน ซึง่ประกอบไปดวย 

 

- กรรมการท่ีเปนตัวแทนผูถือหุนใหญ 1 ทาน  

- กรรมการท่ีเปนเจาหนาท่ีระดับบริหาร 5 ทาน 

- กรรมการจากภายนอก 1 ทาน 

- กรรมการท่ีเปนอิสระ (Independent Director) 3 ทาน (ท้ัง 3 ทานเปนกรรมการตรวจสอบ) 

 

ดังน้ันบริษัทมีกรรมการท่ีเปนอิสระ  3 ทาน คิดเปนรอยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ ดังน้ัน การ

ดําเนินการและการบริหารงานของคณะผูบริหารจึงอยูภายใตการกํากับดูแลอยางเปนกลางของกรรมการท่ีไมไดเปน

เจาหนาท่ีระดับบริหารและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการถวงดุลท่ีพอเพียงในความเห็นของบริษัทฯ 
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การรวมหรือแยกตาํแหนง (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 9) 

ประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลคนเดียวกับกรรมการผูจัดการเพื่อเปนการแบงแยกหนาท่ีระหวางการ

กาํหนดนโยบาย การกาํกบัดูแล และการบรหิารงานประจาํ แมวาประธานกรรมการบริษัทจะเปนตัวแทนของผูถือหุนราย

ใหญคือกลุม PNI บริษัทฯก็ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน เพื่อใหเกิด

การถวงดุลและสอบทานการบริหารงานใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ในสวนของตําแหนงกรรมการผูจัดการไดมี

การระบุถึงอํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการไวอยางชัดเจน นอกจากหากมีการ ดําเนินการใดท่ีกรรมการผูจัดการหรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจอนุมัติการ

ดําเนินการดังกลาว โดยกรรมการผูจัดการตองนําเส นอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบจาํนวน 3 ทานเขารวมพิจารณาดวย 

 

คาตอบแทนกรรมการและเจาหนาท่ีระดบับริหาร (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 10) 

• คาตอบแทนกรรมการ: บริษัทฯไดกาํหนดนโยบายคาตอบแทนของกรรมการ ของบรษิทัฯไวอยางชัดเจนแล ะ

โปรงใสโดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมี

คุณสมบัติท่ีตองการ  กรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจะไดรับ

คาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายท่ีเพิ่มมากขึ้น 

• คาตอบแทนของเจาหนาท่ีระดับบริหาร :คาตอบแทน ของเจาหนาท่ีระดับบริหาร เปนไปตามหลักการและ

นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯและผลการปฎิบัติงานของ

เจาหนาท่ีระดับ บริหารแตละทาน ปจจุบันบริษัท ฯยังไมมีคณะอนุกรรมการกํา หนดคาตอบแทน แตมี

กระบวนการพจิารณาคาตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยใชขอมลูคาตอบแทนของบรษิทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัและ

มีขนาดใกลเคียงกัน รวมท้ังผลการประกอบการของบริษัทฯมาประกอบการพิจารณา  

                

การประชมุคณะกรรมการ (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 11) 

ท่ีผานมา คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมอยางสม่ําเสมอและมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราว

ตามความเหมาะสม ทุกครั้งท่ีบริษัทฯจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหกําหนดวันประชุมไวลวงหนาและ

แจงใหกรรมการทุกทานทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดแจงกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 

พรอมท้ังจัดสงระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมใหแกกรรมการทุกทานเปนการลวงหนา ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทในแตละครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมใหท่ี ประชุมพิจารณาได กรรมการแตละทานยัง

สามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นตอท่ีประชุมไดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเปนผู

จดบันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม    
 

คณะอนุกรรมการ (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 12) 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระเพื่อชวยในการกํากับดูแล

กิจการ รายนามและบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดกลาวไวแลวในหัวขอเรื่องการจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกําหนดการประชุมเปนประจําทุก 3 เดือน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

 

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 13) 
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• ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารและผูตรวจสอบภายใน  และมีความเห็นวา บริษัทฯมีระบบ

การควบคุมภายในโดยรวมอยูในเกณฑดี เชน มกีารกาํหนดอํานาจอนุมัติส่ังการ และมีการจัดทําระเบียบการ

ปฏิบัติงาน ท่ีเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญท่ีทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี 

และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร 

• การบริหารความเสี่ยง: บริษัทฯไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงเปนอยางมาก ท้ังน้ี บริษัทฯ

ไดจัดใหมีการกําหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการเปนประจําไมวาจะเปนความเส่ียงทางธุรกิจหรือความ

เส่ียงทางการเงิน บริษัทฯไดจัดประชุมฝายบริหารทุกเดือนเพื่อสรุปผลงานและปญหาท่ีเกิดขึ้นในเดือนท่ีผานมา

เพื่อประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น และหากประเมินไดวาเกิดความเส่ียงขึ้นโดยปจจัยดานใด ก็จะมีการ

กําหนดมาตรการและเปาหมายเพื่อลดความเส่ียงน้ันๆ  

 

รายงานของคณะกรรมการ (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 14) 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงนิท่ีจะปรากฏในรายงาน

ประจําปของบริษัท ฯ งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีไดรับการรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดย

เลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูล

ท่ีสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพือ่ทําหนาท่ีสอบทานใหบรษิทัฯมี

การรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ มกีารปฎิบติังานท่ีโปรงใสเปนไปตามระเบียบและนโยบายของบรษิทัฯ และขอกาํหนดทางกฎหมาย

ตางๆท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังและเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 

ความสัมพันธกับผูลงทุน (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 15) 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯท้ังท่ีเกี่ยวกับการเงินและท่ีไมใชการเงินมีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ บรษิทัฯมนีโยบายใหฝายบริหารดําเนินการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการ

เปดเผยขอมูลท่ีจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนท่ีครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทัน

ตอเวลา ซึ่งฝายบริหารไดใหความสําคัญและจะยึดถือปฏิบัติ บริษัทฯยังไมมีแผนท่ีจะจัดต้ังหนวยงานดานลงทุนสัมพันธ

ในอนาคตอันใกลนี ้แตจะมอบหมายให ผูอํานวยการฝายกฏหมายและประกัน ทําหนาท่ีในการติดตอกับผูถื อหุน 

นักวิเคราะหและภาครัฐท่ีเกี่ยวของ  

 

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯมีนโยบายในการควบคุมมิใหบุคลากรของบริษัทฯ นําขอมูลภายในองคกรไปเปดเผยใหแกผูอ่ืน รวมถึงเพื่อ

ผลประโยชนสวนตน โดยบริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารดังตอไปน้ี 

1. ใหความรูแกกรรมการรวมถึงผูบริหารในฝายตางๆใหรับทราบถึงหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพย

ของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ. ศ. 2535 และตามขอกาํหนดของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
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2. กาํหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันท่ีสงรายงานตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารและผูตรวจสอบ

ภายใน ในดานตางๆ 5 ดาน ไดแก 

• องคกรและสภาพแวดลอม 

• การบริหารความเสี่ยง 

• การควบคุมการปฎิบติังานของฝายบรหิาร 

• ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 

• ระบบการติดตาม 

 

 คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิ จารณาสอบถามผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ

บริษัทฯท่ีผานการพิจารณารวมกันของคณะกรรมการตรวจสอบ ฝายจัดการ และผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯซึ่งเปน

ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งไดรับการวาจางมาจากบริษัทท่ีปรึกษา

ภายนอก และเห็นวาโดยรวมบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ดังตอไปน้ี 

• บริษัทฯมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดีและสงเสริมระบบการควบคุมภายในใหดําเนินไป

ตามท่ีบริษัทฯไดวางนโยบายไว โดยมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจอยางชัดเจนแ ละวดัผล

ไดเพื่อใหเปนแนวทางปฎิบัติแกองคการ 

• บริษัทฯมีการประเมินการดําเนินธุรกิจอยางสม่ําเสมอ และมีการวิเคราะหถึงความเส่ียงตางๆ ท่ีอาจ

เกิดขึ้น โดยท่ีผูบริหารของบริษัทฯมีการประชุมอยางสม่ําเสมอเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปจจัยความ

เส่ียงและรวมกันกําหนดมาตรการเพื่อลดความเส่ียงเหลาน้ัน 

• ในดานของการควบคุมการปฎิบัติงานของฝายบริหารน้ัน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาการ

ควบคุมการปฎิบัติงานของฝาย บริหารโดยรวมอยูในเกณฑดี ในสวนของการแบงแยกหนาท่ีบันทึก

รายการออกจากหนาท่ีในการจัดเก็บดูแลทรัพยสินประเภทสินคาคงเหลือ  ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูตรวจสอบภายในไดใหคําแนะนําไปแลวน้ัน พบวา บริษัทฯไดดําเนินการจัดทําผัง

องคกรใหมใหสอดคลองกับการแบงแยกหนาท่ีดังกลาว รวมถึงการจัดทํารายละเอียดงานใหแก

พนักงาน แลว  

•  บริษัทฯมีระบบการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศท่ีดี ทําใหสะดวกตอการ นําขอมูลท่ีมีอยูไปใช

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสม มีการจัดทํารายงานท่ีมีสาระสําคัญและขอมูลท่ี

จําเปนตอการตัดสินใจท่ีครบถวนใหคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากอนการประชุมทุกครั้ง และมี

การจัดเก็บเอกสารท่ีครบถวนและเปนหมวดหมู โดยเฉพาะอยางยิ่งเอกสาร ทางการบัญชีท่ีมี

ความสําคัญตอการจัดทํารายงานทางการเงินใหแกคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา 
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• บริษัทฯมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอโดยการจัดทํา Business Monthly Report 

เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับเปาหมายท่ีไดวางไว และจัดใหมีผูตรวจสอบ

ภายในซึง่ทําหนาท่ีสอบทานการปฎิบติังานตามระบบการควบคุมภายในท่ีไดวางไว  

ในสวนของการตรวจสอบและประเมนิระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯโดยผูตรวจสอบภายในน้ัน ผูตรวจสอบ

ภายในมีความเห็นเชนเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยูในเกณฑ

ดี แมวาจะมีจุดบกพรองในเรื่องความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูลของบางฝายภายในบริษัทฯ และประมวลผลขอมูลซึ่ง

อาจทําใหเสียเวลาและเปลืองทรัพยากรในการทํางานอยู อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดเริ่มดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว

แลวโดยมแีผนท่ีจะปรบัปรงุระบบสารสนเทศภายในของบรษิทัฯ โดยเริ่มดําเนินการจากฝายบัญชีและการเงิน กอนและ

จะขยายผลไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ ไดแก ฝายการตลาด, ฝายจัดซื้อ, ฝายผลิตและวางแผนผลิตตอไป  

อน่ึง ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดขอใหบริษัทฯดําเนินการ

เปล่ียนแปลงเงือ่นไขในการลงนามเพื่ ออนุมัติการส่ังจายเงิน น้ัน บริษัทฯไดทําหนังสือฉบับลงวันท่ี 28 มกราคม 2548 

แจงแกธนาคารหลักจํานวน 3 แหงซึ่งบริษัทฯมีการทําธุรกรรมทางการเงินดวยบอยครั้ง ขอใหเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใหม

เปน สองในส่ีคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราบริษัทฯ เพื่อใหมีความเหมาะ สมยิ่งขึ้น และไดเปล่ียนแปลงผูมี

อํานาจลงนามผูกพันธบริษัทเปน สองในส่ีคนลงรายมือชื่อรวมกันและประทับตราของบริษัทฯ  ในหนังสือรบัรองและ

ขอบังคับของบริษัทฯ โดยไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2548 

ในสวนของระบบควบคุมภายในของ TAPM น้ัน คณะกรรมการตรวจสอบไดเขาไปตรวจสอบและประเมินความ

เพยีงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของ TAPM ในเบ้ืองตน และมีความเห็นวา TAPM ยังมีจุดบกพรองจาก

การท่ีผูจัดการและผูบริหารคนหน่ึงๆอาจมีหนาท่ีและความรับผิดชอบหลายอยางในเวลาเดียวกัน อันเน่ืองมาจากการท่ี

ขอบเขตของงานมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตทางธุรกิจ แตในปจจบัุน TAPM มีพนักงานในระดับผูจัดการ

และผูบริหารเพียง 4 ทานเทาน้ัน ซึ่ง TAPM ก็ไดดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยมีการกระจายขอบเขตอํานาจหนาท่ี

และความรับผิดชอบไปยังพนักงานในระดับปฎิบัติการมากขึ้น รวมถึงการท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมีการตรวจสอบและ

ดูแลการดําเนินกิจการของ TAPM อยางใกลชิดและเปนประจํา    
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6. รายการระหวางกนั 
รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯกับบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด (“PNI”) ในชวงป 2546/2547 และในชวงป 2547/2548 

บุคคลที่เกี่ยวของกัน ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 

2546/2547 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2547/2548(ลานบาท) 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พารทเนอร อินดัสท

รีส จํากัด (“PNI”) 

- กลุม PNI ซึ่งรวมถึง PNI (ถือหุนของบริษัท

ฯทั้งสิ้น 576,120 หุน) สมาขิกตระกูลนิโน

มิยะซึ่งเปนกลุมผูกอตั้งบริษัทฯและ PNI 

รวมถึงผูบริหารและพนักงานบางทานของ 

PNI ซึ่งในปจจุบันทํางานและพํานักอาศัย

อยูในประเทศญี่ปุน ถือหุนของบริษัทฯรวม

จํานวนทั้งสิ้น 4,380,780 หุน คิดเปนรอย

ละ 23.81 ของทุนที่ชําระแลวของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 

 

- มีผูถือหุนใหญรวมกัน คือ นายไทอิจิ นิโนมิ

ยะ ซึ่งถือหุนของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 2,208,660 

หุน คิดเปนรอยละ 12.00 ของทุนจด

ทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทฯ ณ วันที่ 

31 มิถุนายน 2548 และถือหุนของ PNI 

ทั้งสิ้น 36,788 หุน คิดเปนรอยละ 82.74 

ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของ PNI ณ 

วันเดียวกัน 

 

- มีกรรมบางทานรวมกัน คือ นายไทอิจิ นิโน

มิยะ 

บริษัทฯขายสินคาประเภทชิ้นสวน

พลาสติกที่ใชในการผลิต

เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ และ

เครื่องใชไฟฟาอื่นๆใหแก PNI 

8.11 ลานบาท 

(มียอดลูกหนี้การคาคงคาง 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2547 เปน

จํานวนเงินทั้งสิ้น 1.06  ลานบาท) 

 

10.75 ลานบาท 

(มียอดลูกหนี้การคาคงคาง ณ วันที่ 31 

ตุลาคม 2548 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

1.59 ลานบาท) 

บริษัทฯขายสินคาใหแก PNI ในราคา ปกติ โดยมีอัตรากําไร

ขั้นตนไมแตกตางกันอ ยางเปนสาระสําคัญ เมื่อเทียบกับลูกคา

อื่น ๆ ที่ไมใชกิจการที่เกี่ยวของกัน อนึ่งสินคาที่บริษัทฯจําหนาย

ใหแก PNI จะถูกนําไปประกอบเพิ่มเติมเพื่อขายตอใหแกลูกคา

ของ PNI ในประเทศญี่ปุนตอไป 

สําหรับระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit Term) ซึ่งบริษัทฯใหแก 

PNI นาน 30 วัน นับจากวันที่ออกใบเรียกเก็บเงิน (Invoice 

Date) เชนเดียวกับลูกคาภายนอกทั่วไปซ่ึงมีระยะเวลาการให

สินเช่ือ 30-60 วัน 
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รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯกับบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัดในชวงป 2546/2547 และในชวงป 2547/2548 (ตอ) 

 
บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ความสัมพันธ ลกัษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 

2546/2547 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2547/2548(ลานบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พารทเนอร 

อินดัสทรีส จํากัด (“PNI”) 

ดังที่แสดงไวในตาราง 5.1 บริษัทฯซ้ือวัตถุดิบประเภทสปริงและ

ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสจาก PNI  

3.90 ลานบาท 

(มียอดเจาหนี้การคาคงคาง ณ วันที่ 

31 ตุลาคม 2547 เปนจํานวนเงิน

ทั้งสิ้น 1.07 ลานบาท) 

6.46 ลานบาท 

(มียอดเจาหนี้การคาคงคาง ณ วันที่ 

31 ตุลาคม 2547 เปนจํานวนเงิน

ทั้งสิ้น 1.11 ลานบาท) 

จากการตรวจสอบ ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ พบวาราคาของสปริงและช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกสที่บริษัทฯซ้ือจาก PNI คอนขาง

จะสูงกวาราคาตลาดของสินคาที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกันที่สามารถจัดซ้ือไดจากแหลงอ่ืน 

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็น

วาการสั่งซ้ือดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 

เนื่องจาก บริษัทฯจะสั่งซ้ือจาก PNI เฉพาะ

สินคาที่มีความจําเปนตองใชโดยเรงดวน 

และไมสามารถหาไดจากแหลงผลิตใน

ประเทศ เทานั้น ซ่ึงหากบริษัทฯสั่งซ้ือสินคา

ดังกลาวจากแหลงภายนอก ก็อาจจะไดรับ

สินคาลาชาและไมสามารถผลิตและจัดสง

สินคาไดทันตามความตองการของลูกคา 

นอกจากนี้มูลคาการสั่งซ้ือสินคาประเภท

สปริงและช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสจาก PNI ก็

มิไดมีนัยสําคัญ โดยในรอบป  2547/2548 

มูลคาการสั่งซ้ือจาก PNI คิดเปนรอยละ   

0.003   ของมูลคาการสั่งซ้ือวัตถุดิบและวัสดุ

สิ้นเปลืองรวมของบริษัทฯเทานั้น 
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รายละเอยีดรายการระหวางกันของบริษัทฯกับบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัดในชวงป 2546/2547 และในชวงป 2547/2548 (ตอ) 

 
บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ความสัมพันธ ลักษณะของ 

รายการ 
มูลคาของรายการในชวงป 

2546/2547 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2547/2548 (ลานบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พารทเนอร 

อินดัสทรีส จํากัด (“PNI”) 

ดังที่แสดงไวในตาราง 5.1 บริษัทฯซ้ือเครื่องจักร

และอุปกรณจาก PNI   

24.08 ลานบาท 

(มียอดเจาหนี้คาซ้ืออุปกรณและอ่ืนๆ

คงคาง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2547 

เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1.35 ลาน

บาท) 

11.94 ลานบาท 

(มียอดเจาหนี้คาซ้ืออุปกรณ 

คาบริการและอ่ืนๆคงคาง ณ วันที่ 

31 ตุลาคม 2547 เปนจํานวนเงิน

ทั้งสิ้น 0.96 ลานบาท  และยอดเงิน

จายลวงหนาเพ่ือซ้ือเครื่องจักร 1.42 

ลานบาท) 

จากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเปรียบเทียบราคาของ

เครื่องจักรและอุปกรณที่บริษั ทฯซ้ือจาก PNI กับราคาตลาดนั้น พบวาการ

เปรียบเทียบไมสามารถทําไดอยางสมบูรณ เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ

ที่บริษัทฯสั่งซ้ือจาก PNI ไมมีแหลงผลิตในประเทศไทย แมวาราคาของ

เครื่องจักรและอุปกรณที่มีลักษณะที่ใกลเคียงกันซ่ึงสามารถสั่งซ้ือไดจาก

ประเทศอ่ืนจะมีราคาถูกกวาที่สั่งซ้ือจาก PNI คณะกรรมการตรวจสอบก็ยังมี

ความเห็นวาการซ้ือดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯจะสั่งซ้ือ

เครื่องจักรและอุปกรณจาก PNI ในกรณีที่บริษัทฯไมสามารถจัดหา

เครื่องจักรและอุปกรณจากแหลงภายในประเทศได และมีความจําเปนตอง

นําเครื่องจักรมาประกอบเพ่ิมเติม ซ่ึงในกรณีนี้ PNI จะจัดหาสินคาจากผูขาย

และนํามาประกอบหรือดัดแปลงเพ่ิมเติม เพ่ือใหสามารถใชงานไดตรงกับ

ความตองการของบริษัทฯ กอนจะจัดสงสินคาใหกับบริษัทฯตอไป โดยบวก

ดวยกําไรสวนเพ่ิมหรือหักดวยสวนลดในอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 10 
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รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯกับบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัดในชวงป 2546/2547 และในชวงป 2547/2548 (ตอ) 

 
บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ความสัมพันธ ลกัษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 2546/2547  

(ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2547/2548 (ลานบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พารทเนอร 

อินดัสทรีส จํากัด (“PNI”) 

ดังที่แสดงไวในตาราง 5.1 บริษัทฯจายคาธรรมเนียมสิทธิ คาความ

ชวยเหลือทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี 

และคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการตลาด

ใหแก PNI ตามสัญญาการใชลิขสิทธิ์ คว าม

ชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการ

ตลาด (ดูรายละเอียดเก่ียวกับสัญญาการใช

ลิขสิทธิ์ ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่

ปรึกษาทางการตลาด) 

 

15.56 ลานบาท 

(มีคาความชวยเหลือทางเทคนิคและถายทอด

เทคโนโลยีจายลวงหนา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2547 เปน

จํานวนเงินทั้งสิ้น 4.50 ลานบาท) 

18.91 ลานบาท 

(มีคาความชวยเหลือทางเทคนิค

และถายทอดเทคโนโลยีจาย

ลวงหนา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2547 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 4.50 

ลานบาท) 

 

(ดูรายละเอียดเก่ียวกับสัญญาการใชลิขสิทธิ์ 

ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษา

ทางการตลาด 
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รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯกับกรรมการบริษัทในชวงป 2546/2547 และในชวงป 2547/2548 (ตอ) 
บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ความสัมพันธ ลกัษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 

2547/2548 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2547/2548 (ลานบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ 

นายเคซึเคะ มะซึอุระ 

นายอาซึโนบุ โทกะ 

58นายไทอิจิ นิโนมิยะ 

- ดํารงตําแหนงประธานกรรมการของทั้ง

บริษัทฯและ PNI และเปนกรรมการของ 

TAPM 

- ถือหุนของบริษัทฯทั้งสิ้น 2,208,660 หุน คิด

เปนรอยละ 12.00 ของทุนที่ชําระแลวของ

บริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2548 

 

นายเคซึเคะ มะซึอุระ 

- ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการและ

กรรมการของบริษัทฯ และเปนกรรมการของ 

TAPM 

- ถือหุนของบริษัทฯทั้งสิ้น 400,020 หุน คิด

เปนรอยละ 2.17 ของทุนที่ชําระแลวของ

บริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2548 

 

นายอาซึโนบุ โทกะ 

- ดํารงตําแหนงรองก รรมการผูจัดการและ

กรรมการของบริษัทฯ และเปนกรรมการของ 

TAPM 

- ถือหุนของบริษัทฯทั้งสิ้น 480,000 หุน คิด

เปนรอยละ 2.61  ของทุนที่ชําระแลวของ

บริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2548 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ นายเคซึเคะ 

มะซึอุระ และนายอาซึโนบุ โทกะ

รวมกันค้ําประกันวงเงินเบิ กเกิน

บัญชีและวงเงินสินเช่ืออ่ืนๆของ

บริษัทฯ เพ่ือใหตนทุนเงินทุนของ

บริษัทฯต่ําลง 

ในชวงป 2546/2547 นายไทอิจิ นิโนมิยะ 

นายเคซึเคะ มะซึอุระ และนายอาซึโนบุ โท

กะ ไดรวมค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชี และ

เงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจาก

สถาบันการเงิน เพ่ิมขึ้นอีก  2 วง โดยยอด

คงเหลือของรายการเงินเบิกเกินบัญชีและ

เงินกูระยะทั้งระยะสั้นและระยะยาวซ่ึงค้ํา

ประกันโดยกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 

ตุลาคม 2547 มีดังตอไปนี้ 

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู 

  ระยะสั้นจากสถาบัน 

  การเงิน                 69.68 ลานบาท 

- เงินกูยืมระยะยาว  130.89 ลานบาท  

ในชวงป 2547/2548 นายไทอิจิ นิโนมิยะ 

นายเคซึเคะ มะซึอุระ และนายอาซึโนบุ โท

กะ ไดรวมค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชี และ

เงินกูยืมทั้งระยะสั้นสถาบันการเงิน เพ่ิมขึ้น

อีก 2 วง โดยยอดคงเหลอืของรายการเงนิ

เบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะทั้งระยะสั้น

และระยะยาวซ่ึงค้ําประกันโดยกรรมการ

บริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 มี

ดังตอไปนี้ 

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู 

  ระยะสั้นจากสถาบัน 

  การเงิน                 53.29 ลานบาท 

- เงินกูยืมระยะยาว  103.97 ลานบาท    

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการที่

กรรมการบริษัททั้ ง 3 ทานไดเขารวมค้ํา

ประกันเงินกูและตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัทฯ

มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากทําใหบริษัทฯ

ไดรับประโยชนจากการที่บริษัทฯสามารถ

จัดหาเงินทุนเพ่ือใชขยายกําลังการผลิตเพ่ือ

ตอบสนองความตองการใชช้ินสวนพลาสติก

วิศวกรรมของลูกคารายตางๆที่เพ่ิมมากขึ้น

ในชวง 3 ปที่ผานมา 

 

การเขารวมค้ําประกันเงินกูประเภทตางๆของ

บริษัทฯโดยกรรมการทั้ง 3 ทานทําใหบริษัทฯ

สามารถขอเจรจากับสถาบันการเงินที่ปลอย

เงินกูเพ่ือใหไดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขใน

การชําระเงินที่ดีและเหมาะสมกับทางบริษัทฯ 

ซ่ึงจะชวยใหกระแสเงินสดและอัตรากําไรของ

บริษัทฯอยูในระดับที่ดี และไมไดกอใหเกิด

ภาระคาใชจายอ่ืนๆเพ่ิมเติมกับทางบริษัทฯ

แตอยางใด 
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รายละเอยีดรายการระหวางของบริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด (“TAPM”) กับ PNI ในชวงป 2546/2547 และในชวงป 2547/2548 
บุคคลท่ี

เกี่ยวของกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการ

ในชวงป 2546/2547 

(ลานบาท) 

มูลคาของรายการ

ในชวงป 2547/2548 

(ลานบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พารทเนอร

อินดัสทรีส จํากัด 

(“PNI”) 

ความสัมพันธระหวาง PNI กับTAPM 

- มีกรรมการบางทานรวมกัน คือ นายไทอิจิ นิโนมิยะ 

- PNI ถือหุนชอง TAPM โดยทางออม โดยถือผาน

ทางบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง 

 

ความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับ TAPM 

- TAPM เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูจํานวน

ทั้งสิ้น 4.74 ลานหุน คิดเปนรอยละ 52.67 ของทุนจด

ทะเบียนที่ชําระแลว ของบริษัทดังกลาว 

- มีกรรมการรวมกัน คือ นายไ ทอิจิ นิโนมิยะ นาย

เคซึเคะ มะซึอุระ นายอาซึโนบุ โทกะ และ นายโสฬส 

ตั้งในธรรม 

- มีผูถือหุนบางทานรวมกัน  คือ นายไทอิจิ นิโนมิยะ 

นายเคซึเคะ มะซึอุระ นายอาซึโนบุ โทกะ นายคาซึ

คาตะ อาโอโนะ นายโสฬส ตั้งในธรรม และนายคาซึ

โนริ คง  

 

TAPM ขายสินคาประเภท

แมพิมพฉีดขึ้นรู ปพลาสติก

ใหแก PNI 

 

 

 

 

นอกจากนี ้ TAPM ยังมี

รายไดจากการใหบริการ

ซอมแมพิมพแก PNI  

 

10.13 ลานบาท 

(โดยมียอดลูกหนี้การคาคง

คาง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2547 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

0.59 ลานบาท 

 

 

0.152 ลานบาท 

3.544 ลานบาท 

(โดยมียอดลูกหนี้การคาคง

คาง ณ วันที่  31 ตุลาคม 

2548 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

0.091 ลานบาท 

 

 

0.273 ลานบาท 

TAPM ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการผลิตและจําหนายแมพิมพฉีดขึ้นรูป

พลาสติก รวมถึงใหบริการซอมและปรับปรุงแมพิมพแกบริษัทในกลุมและบริษัท

ภายนอก ซึ่งจากการตรวจสอบพบวา TAPM มีนโยบายในการตั้งราคาของสินคา

ที่ขายใหแก PNI โดยใชราคาตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม ซึ่งอยูในอัตราเดียวกับ

ลูกคารายอื่นๆ ทําใหเปนการทํารายการที่ TAPM และ PNI ไดประโยชนพรอมกัน 

สําหรับระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit Term) ซึ่ง TAPM ใหแก PNI นาน 30 วัน 

เชนเดียวกันกับลูกคาภายนอก ซึ่งมีระยะเวลาการใหสินเชื่อ 30-60 วัน 
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รายละเอยีดรายการระหวางของ TAPM กับบริษัท อาซากะ คานากาตะ จํากัด (“ASAKA”) ในชวงป 2546/2547 และในชวงป 2547/2548 

 
บุคคลท่ี

เกี่ยวของกัน 

ความสัมพันธ ลกัษณะของรายการ มูลคาของรายการ

ในชวงป 2546/2547 

(ลานบาท) 

มูลคาของรายการ

ในชวงป 2547/2548 

(ลานบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาซากะ คา

นากาตะ จํากัด 

(“ASAKA”) 

- ASAKA ถือหุนของ TAPM เปนจํานวน

ทั้งสิ้น 250,000 หุน คิดเปนรอยละ 2.78 

ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของ TAPM 

TAPM จายคาธรรมเนียมตา ม

สัญญาการใชสิทธิดานวิศวกรรม

ใหกับ ASAKA  

 

 

4.74 ลานบาท 

 

4.51 ลานบาท 

 

การรับคําปรึกษาและความชวยเหลือทางเทคนิคเก่ียวกับการผลิตแมพิมพ

จาก ASAKA มีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจาก TAPM เพ่ิงเริ่ม

จัดตั้งขึ้นในปลายป 2545 และในชวง 5 ปแรกของการดําเนินงาน TAPM 

จําเปนตองพ่ึงพาความชวยเหลือทางเทคนิค การใหการฝกอบรมทางดาน

เทคนิคในการผลิตแกพนักงาน การแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหวาง

การผลิต และการใหคําปรึกษาทางดานเทคนิคแกลูกคา เพ่ือใหการผลิต

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง โดยที่ ASAKA เปนบริษัท

ที่มีความเช่ียวชาญในการผลิตและการใหบริการเก่ียวกับแมพิมพมาเปน

เวลานาน ทั้งนี้ในการคิดคาธรรมเนียม ASAKA จะคิดจากคาตอบแทน

รวมกับคาสวัสดิการซ่ึงจายใหแกพนักงานของตนในญี่ปุน ถาพนักงาน

ดังกลาวใหบริการประเภทเดียวกันแกบริษัทอ่ืนๆ  
 

เนื่องจากสัญญาการใช สิทธิดานวิศวกรรมซ่ึง TAPM ทํากับ ASAKA จะ

สิ้นสุดลง ณ สิ้นปนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะ

ดําเนินการพิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขในสัญญา และอัตรา

คาธรรมเนียมซ่ึง TAPM ตองจายให ASAKA เพ่ือใหมั่นใจวา TAPM จะ

ไดรับประโยชนสูงสุดจากการทําสัญญาดังกลาว 
 

หมายเหตุ:  รายละเอียดเก่ียวกับสัญญาใหการปรึกษาดาน วิศวกรรมซ่ึง 

TAPM ทํากับ ASKA 
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รายละเอียดรายการระหวางกันของ TAPM กับกรรมการบริษัทในชวงป 2546/2547 และในชวงป 2547/2548 (ตอ) 
บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ความสัมพันธ ลกัษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 

2546/2547 (ลานบาท) 
มูลคาของรายการในชวง 9เดอืน

แรกของชวงป 2547/2548  

(ลานบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ 

นายเคซึเคะ มะซึอุระ 

นายอาซึโนบุ โทกะ 

59นายไทอิจิ นิโนมิยะ 

- ดํารงตําแหนงประธานกรรมการของทั้ง

บริษัทฯและ PNI และเปนกรรม การของ 

TAPM 

- ถือหุนของ TAPM ทั้งสิ้น 4,000 หุน คิดเปน

รอยละ 0.044 ของทุนที่ชําระแลวของ TAPM 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 

 

นายเคซึเคะ มะซึอุระ 

- ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการและ

กรรมการของบริษัทฯ และเปนกรรมการของ 

TAPM 

- ถือหุนของ TAPM ทั้งสิ้น 1,000 หุน คิดเปน

รอยละ 0.011 ของทุนที่ชําระแลวของ TAPM 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 

 

นายอาซึโนบุ โทกะ 

- ดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการและ

กรรมการของบริษัทฯ และเปนกรรมการของ 

TAPM 

- ถือหุนของบริษัทฯทั้งสิ้น 1,000 หุน คิดเปน

รอยละ 0.011 ของทุนที่ชําระแลวของ TAPM 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ นายเคซึเคะ 

มะซึอุระ และนายอาซึโนบุ โทกะ

รวมกันค้ําประกันวงเงินเบิกเกิน

บัญชีและวงเงินสินเช่ืออ่ืนๆของ 

TAPM 

ในชวงป 2546/2547 TAPM ไดกูเงิน

เพ่ิมเติมจากสถาบันการเงิน บริษัทฯได

ออกหนังสือค้ําประกันเงินกูดังกลาว 

พรอมกับการที่ กรรมการบริษัททั้ง 3 

ทานไดรวมค้ําประกันเงินกูจํานวน

ดังกลาว เชนกัน 

โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2547 TAPM 

มียอดเงินกูคงเหลือทั้งสิ้น 28.93 ลาน

บาท 

ในชวงป 2547/2548 TAPM ไมมีการกู

เงินเพ่ิมเติมจากสถาบันการเงิน  

โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 TAPM 

มียอดเงินกูค งเหลือทั้งสิ้น 22.37 ลาน

บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการที่

กรรมการบริษัททั้ง 3 ทานไดเขารวมค้ําประกันเงินกู

ของ TAPM มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากทําให 

TAPM สามารถจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือใช  ขยาย

กําลังการผลิตไดเพ่ือตอบสนองความตองการใช

แมพิมพฉีดขึ้นรู ปพลาสติกของลูกคารายตางๆที่

เพ่ิมมากขึ้นในชวง ปที่ผานมา 

 

การเขารวมค้ําประกันเงินกูของ TAPM โดย

กรรมการทั้ง 3 ทานทําให TAPM สามารถขอเจรจา

กับสถาบันการเงินที่ปลอยเงินกูเพ่ือใหไดอัตรา

ดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการชําระเงินที่ดีและ

เหมาะสมกับทาง TAPM ซ่ึงจะชวยใหกระแสเงินสด

ของ TAPMอยูในระดับที่ดีขึ้น และไมไดกอใหเกิด

ภาระคาใชจายเพ่ิมเติมกับทาง TAPM แตอยางใด 
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สรุปสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ ใหความชวยเหลือดานเทคนิคและใหคําปรึกษาดานการตลาด

เกี่ยวกับการผลิตและจําหนายชิ้นสวนพลาสติกในงานวิศวกรรม   

 

ชื่อสัญญาทางธรุกจิ สัญญาการใชลิขสิทธ์ิ ความชวยเหลือทางเทคนิคและท่ีปรึกษาทางการตลาด  

 

คูสัญญา  บริษัทฯ   เปนผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิบัตร และสิทธิอ่ืนใดของ PNI เพ่ือที่จะ

ทําใหบริษัทฯสามารถดําเนินการผลิตผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับ

ชิ้นสวนพลาสติกในงานวิศวกรรม รวมทั้ง บริษัทฯจะไดรับความ

ชวยเหลือดานเทคนิคและดานการตลาดสําหรับการผลิตและการ

ขายผลิตภัณฑดังกลาว 

 

  PNI   เปนผูอนุญาตใหบริษัทฯใชสิทธิบัตร และสิทธิอ่ืนใดของ PNI ใน

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับชิ้นสวนพลาสติกในงาน

วิศวกรรม และเปนผูใหความชวยเหลือบริ ษัทฯในดานเทคนิค และ

ดานการตลาดสําหรับผลิตภัณฑดังกลาว 

 

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

 

อายุสัญญา  1.   5 ป โดยจะไดรับการตออายุสัญญาโดยอัตโนมัติเมื่อครบ

กําหนด 5 ป เร่ือยไปอีกคราวละ 5 ป 

  2.  ใหสิทธิบริษัทฯในการบอ กเลิกสัญญากอนที่จะมีการตออายุ

สัญญาโดยอัตโนมัติหลังครบ 5 ปใด ๆ โดยบริษัทฯจะตองแจงถึงการ

บอก เลิกสัญญาดังกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรตอ PNI 30 

วันกอนที่สัญญา  5  ปเดิมใด ๆ จะหมดอายุ 

   3.  สิทธิของบริษัทฯในการบอกเลิกสัญญากอนที่จะมีการตออายุ

สัญญาโดยอัตโนมตัหิลังครบ 5 ปใด ๆ ตามที่กลาวในขอ 2. ขางตน

นั้น   บริษัทฯ สามารถบอกเลิกสัญญาไมวาทั้งหมดหรือบางสวนของ

สัญญากไ็ด 

 4.    นอกจากสิทธิในการบอกเลิกสัญญากอนที่จะมีการตออายุ

สัญญาโดยอัตโนมัติตามที่กลาวในขอ 2. และ 3. ขางตนแลว บริษัท

ฯยังมี สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ไดในชวงอายุสัญญา 5 ปใด 

ๆ ดวย การแจงถึงการบอกเลิกลวงหนา 30 วัน ไปยัง PNI โดยไม

จําตองแจงถึงสาเหตุของการบอกเลิก อยางไรก็ตามบริษัทฯจะไมมี

สิทธิบอกเลิกสัญญากอนครบอายุ 5 ป สําหรับในชวง 5 ปแรกของ

อายสัุญญา 

 

สาระสําคัญของสัญญา  1.  PNI อนุญาตใหบริษัทฯแตเพียงผูเดียวเปนผูมีสิทธิใชสิทธิบัตร

และสิทธิอ่ืนใดของ PNI ที่บริษัทฯจําเปนตองใชเพ่ือที่บริษัทฯจะ
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สามารถ ดําเนินการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ

กับชิ้นสวน พลาสติกในงานวิศวกรรมได ทั้งนี้ไมวาผลิตภัณฑที่

จะผลิตและ จําหน ายโดยบริษัทฯ นั้นจะมีส่ิงประดิษฐที่เปน

สิทธิบัตรและไมเปน สิทธิบัตรของ PNI รวมอยูดวยหรือไมก็

ตาม   นอกจากนี้ PNI ก็ไดให สิทธิแกบริษัทฯสําหรับการที่

บริษัทฯจะอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดใช สิทธิบัตรและสิทธิอ่ืน

ใดของ PNI ดังกลาวดวย (Sublicensing) 

 

 ขอจํากัดสําหรับสิทธิแตเพียงผูเดียวของบริษัทฯ  

  สิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑของ

บริษัทฯที่กลาวขางตน มีขอยกเวน 2 ประการคือ: 

 

 ก) สิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่มี

สิทธิบัตรของบริษัทฯ โดย PNI จะไมมีสิทธิ์ในการผลิตและ

จําห นายผลิตภัณฑ ดังกลาว ยกเวนในกรณีที่เปน

ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับชิ้นสวนสปริงบางประเภท อยางไร

ก็ตาม ในกรณีที่ PNI ผลิตผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับชิ้นสวน

สปริงดังกลาว PNI จะไมมีสิทธิ์ขายผลิตภัณฑนั้นๆใหแก

บุคคลใดๆในประเทศไทย 

 ข) ในกรณีที่บริษัทฯจะขายผลิตภัณฑที่ตนผลิตใหแกบุคคลใด 

ๆ ในประเทศญ่ีปุนที่มิไดเปนลูกคาที่ PNI แนะนําใหหรือ

จัดหามา บริษัทฯ ตองไดรับความเห็นชอบจาก PNI กอน  

 

   นอกจากนี้ เมื่อใดก็ตามที่ PNI มีการวิจัยและพัฒนา

ส่ิงประดิษฐใหม ๆ ไมวาจะเปนส่ิงประดิษฐที่ไดมีการขอหรือ

ไดรับสิท ธิบัตรแลวหรือไมก็ตาม PNI จะตองเสนอใหสิทธิแก

บริษัทฯเปนรายแรก เพ่ือใหบริษัทฯพิจารณาวาบริษัทฯ จะรับ

เปนผูรับอนุญาตใหใชสิทธิสําหรับสิทธิบัตรใหมหรือสิทธิอ่ืนใด

นั้นแตเพียงผูเดียวหรือไม  ในราคาคาตอบแทนตามแตที่จะไดมี

การตกลงรวมกันทั้ง 2 ฝาย   ถาไมสามารถตกลงกันไดภายใน 

30 วันนับจากที่ PNI เสนอใหแกบริษัทฯ  PNI จึงจะมีสิทธินําไป

เสนอใหสิทธิแกบุคคลอ่ืนใดได    ทั้งนี้ราคาคาตอบแทนการ

อนุญาตใหใชสิทธิรวมทั้งเง่ือนไขอ่ืนใดที่ PNI จะอนญุาตให

บุคคลอ่ืนใชไดนั้นจะตองไมดีกวาที่ PNI ไดเสนอใหแกบริษัทฯ   

 

  2. PNI จะใหความชวยเหลือและถายทอดความรูความชํานาญ

ดานเทคนิคใด ๆ แกบริษัทฯ เพ่ือใหบริษัทฯสามารถผลิต

ผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกในงานวิศวกรรมไดอยางสะดวก 
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และเพ่ือใหบริษัทฯสามารถใหบริการแกลูกคาไดเปนอยางดี 

รวมทั้งใหความชวยเหลือในการแกปญหาทางดานการผลิตและ

การออกแบบเพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 

สัญญายังระบุใหมีการสงคนมาฝกอบรมใหแกพนักงานของ

บริษัทฯเพ่ือใหมีความรู ความชํานาญทางดานการออกแบบ

ดานวิศวกรรมและการผลิต เพ่ือใหสามารถดําเนินการดังกลาว

ไดดวยตนเองในอนาคต 

 3. PNI จะใหความชวยเหลือดานการตลาด เชน แนะนําลูกคาและ

สงคําส่ังซื้อของลูกคา ซึ่งมีฐานการผลิตอยูทั้งในและนอก

ประเทศไทยใหแกบริษัทฯ  

 

คาธรรมเนยีม 1.  คาสิทธิ : จํานวนรอยละ 2 ของราคาขายของผลิตภัณฑที่ใชสิทธิบัตร

ในการผลิตและที่เก็บเงินไดแลว โดยจะชําระเปนรายไตร

มาส 

 

 2.  คาความชวยเหลือ

ดานเทคนิคและ

ถายทอดเทคโนโลยี 

:  จํานวน 7 ลานบาทสําหรับปแรก (1 ส.ค. 2546 – 31 ก.ค. 

2547) และ 6 ลานบาทตอปสําหรับปตอ ๆ ไป โดยจะชําระ

ลวงหนาเปนรายป ทุกๆวันที่ 1 สิงหาคมของทุกป  

 

 3. คาความชวยเหลือ

ดานการตลาด  

: จํานวนรอยละ 3 ของราคาขายสุทธิ (ไมรวมคาขนสงและ

ภาษีอากรใดๆ) ของผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมที่

บริษัทฯขายใหแกลูกคาใดๆ ที่ไมใช PNI และที่เก็บเงินได

แลว โดยจะชําระเปนรายไตรมาส 
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เง่ือนไขการไมแขงขันทางการคา   1. PNI ตกลงที่จะไมเปนเจาของ ดําเนินงาน จัดการ หรือใหเชาธุรกิจแกบุคคลใด ๆ 

หรือใหสิทธิแกบุคคลใด ๆ หรือเปนตัวแทนบุคคลใดๆ ที่ดําเนินธุรกิจในลักษณะ

เดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมวาจะในประเทศไทยเองหรือในประเทศอ่ืนๆ  

 

2. PNI ตองดูแลใหผูถือหุนรายใหญ กรรมการ และผูบริหารของ PNI ปฏิบัติตาม

ขอตกลงในเร่ืองการไมแขงขันทางการคากับบริษัทฯ ตามที่กลาวขางตนดวย  

 

3. PNI จะไมดําเนินการใด ๆ ที่อาจสงผลกระทบในแงลบกับยอดขายผลิตภัณฑ

ของบริษัทฯ และไมวากรณีใด ๆ PNI จะไมจําหนายผลิตภัณฑใด ๆของ PNI ใน

ประเทศไทย 

 

4. PNI ผูถือหุนรายใหญ กรรมการและผูบริหารของ PNI สามารถดําเนินการอันจะ

กอใหเกิดประโยชน หรือใหความชวยเหลือแก TAPM และบริษัทยอยของบริษัทฯ

หรือ TAPM ที่จะจัดต้ังขึ้นในอนาคต ไมวาบริษัทที่จัดต้ังขึ้นใหมจะอยูในประเทศ

ไทยหรือในประเทศอ่ืนๆทั่วโลก 

 

 

การยกเลิกและแกไขเงื่อนไขในสัญญา 1) ทั้งบริษัทฯและ PNI มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบางสวนหรือทั้งหมดของ

สัญญา กอนที่สัญญาจะหมดอายุในวันที่ 31 กรกฏาคม 2551 

ในกรณีที่อีกฝายหนึ่งไมปฎิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา และฝายที่

ปฎิบัติผิดเง่ือนไข ไมสามารถ แกไขสาเหตุของการผิดเง่ือนไขได

ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อีกฝายหนึ่งแจงใหฝายที่ ไมปฎิบัติ

ตามเง่ือนไขในสัญญาทราบเปนลายลักษณอักษร 

 

2) สําหรับการแกไขเง่ือนไขบางประการในสัญญา ฝายที่ตองการ

แกไขเง่ือนไขตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษร

กอน และเง่ือนไขที่ไดรับการแกไขตองไดรับความเห็นชอบจาก

ทั้งบริษัทฯและ PNI กอนที่จะมีผลบังคับใช  

 

 ความจําเปนในการทําสัญญาใหความชวยเหลือดานเทคนิคและใหคําปรึกษาดาน

การตลาดและการใหสิทธิ์ 

การดําเนินธุรกิจรับจางผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic 

Parts) ใหแกลูกคาซึ่งเปนผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองเ สียง

รถยนตชั้นนําจากญ่ีปุนใหประสบความสําเร็จจําเปนตองไดรับความเชื่อถือและความ

ไววางใจในคุณภาพสินคาและการใหบริการจากลูกคาเหลานี้ซึ่งจะมีความเขมงวดในการ

คัดเลือกคูคาของตนเพ่ือที่ผูผลิตชั้นนําเหลานี้จะสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพของ

สินคาและความเชื่อถือข องลูกคาในสินคาของตนไดอยางตอเนื่องในระยะยาว บริษัทฯได

เล็งเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับในการเขาทําสัญญาใหความชวยเหลือดานเทคนิคและให
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คําปรึกษาดานการตลาดกับ PNI เนื่องจาก PNI เปนบริษัทที่มีประสบการณและความ

เชี่ยวชาญในธุรกิจอกแบบ ผลิต จัดจําหนาย และใหบริ การที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นสวน

พลาสติกวิศวกรรมสําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองเสียง

รถยนตมานานกวา 25 ป และมีความสัมพันธทางดานการคาที่ดีมาอยางยาวนานและ

ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากบริษัทผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสชั้นนําของโลกจากประเทศญ่ีปุน ตลอดจนมีฝายวิจัยและพัฒนาเทคนิคใน

การผลิตใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการ

ของตลาดไดเปนอยางดี ดังนั้น การไดรับการแนะนําทางดานการตลาด เทคโนโลยีในการ

ผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑจาก PNI โดยมีขอบเขตการใหบริการดังที่จะกลาวตอไป 

จะชวยใหบริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จและเติบโตไดตามเปาหมาย    

 

• ความชวยเหลือทางดานเทคนิคในการผลิต 

PNI ไดจัดสงผูเชี่ยวชาญจากญ่ีปุนเพ่ือใหคําแนะนําและการอบรมเทคโนโลยีการผลิต

ที่ทันสมัยและการบริหารระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เชน การวางแผนผลิตภัณฑ การ

ควบคุมเคร่ืองจักรในการผลิต การตรวจสอบคุณภาพทั้งของกระบวนการผลิตและ

ผลิตภัณฑภายในโรงงาน และการถายทอดเทคนิคการผลิตใหกับชางเทคนิคชาวไทย ใน

ลักษณะ on the job training และจัดทําคูมือการผลิต นอกจากนี้  PNI ยังทําหนาที่เขารวม

หารือทางดานเทคนิคกับลูกคา เพ่ือนําไปสูรูปแบบการผลิต รวมถึง การใหคําแนะนํา

ทางดานการวางแผนและจัดผังกระบวนการผลิต การใหคําแนะนําและจัดหาเคร่ืองจักร 

และวัตถุดิบที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต และการดูแลรักษา และซอมบํารุงเคร่ืองจักรที่

ใชในกระบวนการผลิต และการแกไขปญหาทางการผลิตที่เกิดขึ้น 

 

• ความชวยเหลือทางดานการตลาด 

PNI จะใหความชวยเหลือแกบริษัทฯในดานการจัดหาคําส่ังซื้อสินคาจากลูกคาราย

ใหญ โดยที่ PNI จะชวยในการติดตอกับบริษัทแมในญ่ีปุนของผูผลิตสินคาประเภท

เคร่ืองใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรายใหญที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย และ

อาศัยความสัมพันธทางดานการคาที่ดีและมีมาอยางยาวนานเพ่ือชักจูงใจใหบริษัท

เหลานั้นเขามาส่ังซื้อสินคาจากบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดรับการสนับสนุน

ขอมูลทางการตลาดจาก PNI อยางสม่ําเสมออันจะเปนประโยชนในการไดรับยอดคําส่ังซื้อ

จากลูกคาเดิมและลูกคาใหม ตลอดจนบริษัทฯยังไดรับประโยชนจากการเปนบริษัทในเครือ

ของ PNI ในการเขาติดตอและแนะนําบริษัทฯแกลูกคาผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสรายใหญรายใหมๆ เพ่ือทําการเสนอขายสินคาแ ละบริการแกลูกคา โดยที่

ลูกคาจะมีความเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการของ PNI ทําใหบริษัทฯ

สามารถเขาถึงกลุมลูกคาชั้นนํา และไดรับยอดคําส่ังซื้อไดงายขึ้น ดังนั้น การที่บริษัทฯ 

ไดรับความชวยเหลือทางการตลาดในลักษณะที่กลาวมา ทําใหบริษัทฯสามารถสราง

ยอดขายที่เติบโตไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนการสรางฐานความสัมพันธทางการคาที่ดีกับ
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ลูกคา และสรางความเชื่อถือแกลูกคาในตัวบริษัทฯเองเพ่ือใหบริษัทฯมีการเจริญเติบโต

ทางธุรกิจอยางมั่นคงตอไป  

 

• การใหสิทธิ์แกบริษัทฯ  

ตามสัญญาการใหสิทธิซึ่งบริษัทฯทํากับ PNI เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 PNI จะ

ใหลิขสิทธิ์แกบริษัทฯแตเพียงผูเดียว พรอมทั้งใหสิทธิในการใหลิขสิทธิ์ตอในการที่จะผลิต 

ใช และขายสินคาตามที่ระบุในสัญญาไดทั่วโลก โดยที่ PNI ตกลงที่จะไมเปนเจาของ 

ดําเนินงาน จัดการ หรือใหเชาธุรกิจแกบุคคลใด ๆ หรือให สิทธิแกบุคคลใด ๆ หรือเปน

ตัวแทนบุคคลใดๆ ที่ดําเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน 

PNI จะดูแลใหผูถือหุนรายใหญ กรรมการ และผูบริหารของ PNI ปฏิบัติตามขอตกลงใน

เร่ืองการไมแขงขันทางการคากับบริษัทฯ ตามที่กลาวขางตน นอกจากนี้  PNI จะไม

ดําเนินการใด ๆ ที่อาจสงผลกระทบในแงลบกับยอดขายผลิตภัณฑของบริษัทฯ  และไมวา

กรณีใด ๆ PNI จะไมจําหนายผลิตภัณฑใด ๆ ของ PNI ในประเทศไทย  

 

 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาความสมเหตุสมผลของอัตราคาธรรมเนยีม

ตามสัญญาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีการทําสัญญาใน

ลักษณะที่ใกลเคียงกัน พบวา  

• คาธรรมเนียมการใชสิทธิ์ของบริษัทฯซึ่งในสัญญาระบุวาเปน 2% ของราคาขายของ

ผลิตภัณฑที่ใชสิทธิบัตรในการผลิตและที่เก็บเงินไดแลว  เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ

บริษัทจดทะเบียนซึ่งอยูใน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกันซึ่งจายคาสิทธิบัตรคิดเปน

ประมาณรอยละ 1-1.5 ของยอดขายรวม ไมสามารถเปรียบเทียบกันไดอยางชัดเจน 

เนื่องจากฐานในการคิดคาธรรมเนียมสิทธิ์ที่ไมสามารถเปรียบเทียบกันไดอยางชัดเจน  

รวมทั้งขอบเขตของการใหบริการและเง่ือนไขในสัญญาการใหสิ ทธิซึ่งบริษัทฯทํากับ 

PNI  แตกตางจากขอบเขตของการใหบริการและเง่ือนไขในสัญญาซึ่งบริษัทจด

ทะเบียนที่นํามาเปรียบเทียบทํากับบริษัทที่เกี่ยวของ    

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการทําสัญญาการใชสิทธิดังกลาว ซึ่งมีความ

ชัดเจนและมีการจัดทําสัญญาที่ถูกตองเปนลายลักษณ อักษร ทําใหบริษัทฯไดรับ

ประโยชน จากการที่บริษัทฯสามารถขายสินคาที่มีลิขสิทธิ์ และยังสามารถทํากําไร

หลังจากหักคาธรรมเนียมการใชสิทธิ์แลว ในอัตราที่ใกลเคียงหรือสูงกวาผลิตภัณฑที่

ไมมีสิทธิบัตร 

• สําหรับคาบริการใหความชวยเหลือทางเทคนิคและการตลาดนั้นไมสามาร ถ

เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยูในธุรกิจเดียวกันไดโดยตรง เนื่องจาก  

-  ขอบเขตของการใหบริการของ PNI นั้นครอบคลุมมากกวาการใหบริการ

ของบริษัทจดทะเบียนที่นํามาเปรียบเทียบ กลาวคือ นอกเหนือไปจากการ

ฝกอบรมแกพนักงาน บริษัทฯจะไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคและการ

พัฒนาทางการผลิต การออกแบบ การเปนที่ปรึกษาใหแกลูกคาของ
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บริษัทตามที่มีการรองขอ รวมถึงยังไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

ใหมๆจาก PNI ซึ่งมีหนวยงานวิจัยของตนเอง  นอกจากนี้ PNI ยังมีสวน

สําคัญในการติดตอและหาลูกคาที่ PNI มีความสัมพันธที่ดี เพ่ือใหบริ ษัท

ฯไดรับคําส่ังซื้อในผลิตภัณฑรุนตางๆ  

 

-  อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวมีฐานการคิดที่ตางกัน กลาวคือบริษัทจด

ทะเบียนที่นํามาเปรียบเทียบไดรวมคาความชวยเหลือทางเทคนิคและ

การตลาดเขาดวยกัน และคิดอัตราคาธรรมเนียมอยูในชวง 3%-5% ของ

ยอดขายรวม ในขณะที่บริษัทฯไ ดทําสัญญาจายคาความชวยเหลือดาน

การตลาดคิดเปน 3% ของของราคาขายสุทธิซึ่งไมรวมคาขนสงและภาษี

อากรใดๆของผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมที่บริษัทฯขายใหแก

ลูกคาใดๆ ที่ไมใช PNI สวนคาความชวยเหลือทางเทคนิคนั้น PNI คิด

คาธรรมเนียมในจํานวน 7 ลานบาทในปแรก  และ 6 ลานบาทตอปในป

ตอๆมา ทั้งนี้ เมื่อคิดเทียบคาธรรมเนียม 7 ลานบาทกับ ประมาณการ

ยอดขายของบริษัทฯในชวงป 2547/2548 พบวาคาธรรมเนียมสําหรับการ

ใหบริการทางเทคนิคซึ่งบริษัทฯจายให PNI จะเทากับ  1.43% ของ

ประมาณการยอดขายของบริษัทฯในชวงป 2547/2548   ดังนั้ น 

คาธรรมเนียมความชวยเหลือทางการตลาดและทางเทคนิคนี้จะรวมกันป

นอัตราประมาณ 4.55% ของยอดขายรวม ถึงแมวาอัตราดังกลาวจะ

คอนขางสูง เมื่อเทียบกับ อัตราคาธรรมเนียมประเภทเดียวของบริษัทจด

ทะเบียนที่นํามาเปรียบเทียบ  แตเมื่อ ยอดขายของบริษัท ฯเพ่ิม สูงขึ้น 

อัตรา คาธรรมเนยีม ดังกลาว คิดเปนรอยละของยอดขายสุทธิ จะลดลง  

เนื่องจากคาความชวยเหลือทางเทคนิคเปนอัตราคงที่ มิไดคิดจาก

อัตราสวนของยอดขาย  

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวซึ่ง

มีการจัดทําสัญญาที่ถูกตอง มีการระบุเง่ือนไขในการใหบริการ ตลอดจน

อายุสัญ ญาที่ชัดเจน มีความ จําเปนตอบริษัท ฯและทําใหบริษัทฯไดรับ

ประโยชนจากการเขาทําสัญญาดังกลาว ซึ่งจะเห็นไดจากการที่บริษัทฯ

สามารถสรางธุรกิจที่เจริญเติบโต และมีการทํากําไรที่ตอเนื่อง  

คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํการสอบทานเง่ือนไขการใหบริการ ตามที่

ระบุในสัญญาเปนประจําทุก ป เพ่ือใหมั่นใจวาเง่ือนไขมีความเหมาะสม 

และดําเนินการติดตามใหมีการปฎิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขการใหบริการ

ตามที่ระบุไวในสัญญา และทําการกําหนดเปาหมายของการใหความ

ชวยเหลือดังกลาวในแตละปเพ่ือใหเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอ

องคกร 
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สรุปสัญญาใหการปรึกษาดานวศิวกรรม  

 

ชื่อสัญญาทางธุรกิจ สัญญาใหการปรึกษาทางดานวิศวกรรม 

คูสัญญา    บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด 

(“TAPM”) 

ซึ่งจะรับความชวยเหลือทางดานเทคนิคและการ

ถายทอด ประสบการณในดานการออกแบบและผลิต

แมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกวิศวกรรม 

 บริษัท อาซากะ คานากาตะ จาํกดั 

 (“ASAKA”)   

ซึ่งจะถายทอดความรู เทคนิคและประสบการณใน

การออกแบบและผลิตแมพิมพในระดับสากลใหกับ 

TAPM 

ระยะเวลาที่สัญญามีผลใชบังคับ 1 มกราคม 2548-31 ธันวาคม 2548 และไดตอ

สัญญาอีก 1 ป มผีล 1 มกราคม 2548 ถงึ 31 

ธันวาคม 2548 

อายุสัญญา 1 ป และสามารถตออายุไดอีกคร้ังละ 1 ป นาน 5 ป 

ขอบเขตของการใหบริการตามสัญญา     1)  การใหคําปรึกษาและแนะนําการวางแบบ

แมพิมพ  
2) การใหคําปรึกษาและแนะนําดานการเลือกวัสดุ 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณที่จําเปน

สําหรับการผลิตแมพิมพ 

3) การใหคําปรึกษาและแนะนําดานกระบวน การ

ผลิตแมพิมพ 

4) การใหการฝกอบรมพนักงานในดานเทคนิคและ

กระบวนการผลิต 

อัตราคาบริการ อัตราคาที่ปรึกษา 1,000,000 เยนตอเดือน เปนเวลา 

1 ป ต้ังแต 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2548 

การเลิกสัญญา • หากฝายหนึ่งฝายใดผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งจน

เปนเหตุใหอีกฝายหนึ่งไดรับค วามเสียหาย และ

ฝายที่ทําผิดสัญญาไมสามารถแกไขการผิด

สัญญาดังกลาวใน 30 วันนับแตไดรับแจงเปน

ลายลักษณอักษรจากฝายที่เสียหาย ฝายที่

เสียหายสามารถบอกยกเลิกสัญญาได 
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 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกัน 

เพ่ือเปนการคุมครองผูลงทุนในกรณีที่มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงในอนาคต บริษัทฯจะเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติรายการ

ระหวางกัน โดยตองมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลใหรายการ

ระหวางกันเปนไปอยางสมเหตุสมผล ยุติธรรม และมีนโยบายในการกําหนดราคาที่เหมาะสม โดย

กรรมการผูที่มีสวนไดสวนเสียจะไมมีสิทธิในการออกเสียงในรายการดังกลาว 

 

 นโยบายหรือแนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

โดยลักษณะของธุรกิจที่กลุมบริษัทซึ่งประกอบดวยบริษัทฯ PNI และ TAPM ดําเนินการอยู 

รายการระหวางกันยังอาจจะเกิดขึ้ นไดในอนาคต กลุมบริษัทจึงมีนโยบายหลักรวมกันวารายการ

ระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตองอยูบนพ้ืนฐานของความจําเปนและเปนการดําเนินการเพ่ือ

กอใหเกิดประโยชนตอกลุมบริษัท รวมทั้งตองอยูในราคาที่ยุติธรรมที่สามารถอธิบายได สวน

ในทางปฏิบัตินั้น รายการระหว างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฎิบัติให

เปนไปตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฎิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับ

การเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโย งกัน  และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ

บริษัทฯหรือบริษัทยอย  นอกจากนี้ กลุมบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไวในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฎิบัติให

เปนไปตามมาตรฐานทางการบัญชทีีไ่ดรับการรับรองโดยทัว่ไป 

สําหรับรายการระหวางกันประเภทตางๆ ดังที่แสดงไวในตารางขางลางนี้  กลุมบริษัทมี

นโยบายรวมกัน ดังตอไปนี้ 

 

ประเภทรายการ 
54นโยบาย 

รายการซื้อขายสินคาและบริการ

ระหวางบริษัทภายในกลุมซึ่ง

ประกอบดวย บริษัทฯ PNI และ 

TAPM 

ระบุเง่ือนไขในการทาํรายการประเ ภทดังกลาวใหเปนไปตาม

เง่ือนไขทางการคาโดยทั่วไปในราคาตลาดที่เหมาะสมและ

ยุติธรรม มีความสมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได 

การพิจารณาตอสัญญา อนุญาตให

ใชสิทธิ ใหความชวยเหลือดาน

เทคนิคและใหคําปรึกษาดาน

การตลาด 

จะดําเนินการใหการพิจารณาตอสัญญาดังกลาวตองผานที่

ประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนที่มีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถ

ออกเสียงเพ่ือลงมติเกี่ยวกับการตอสัญญาดังกลาวได 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนความ

เหมาะสมของเง่ือนไขในสัญญาดังกลาวเปนประจําทุกๆ 1 ป 

และคณะกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการ ติดตามใหมกีาร

ปฎบิั ติใหเปนไปตามเง่ือนไขการใหบริการตามที่ระบุไวใน

สัญญา 

อยางไรก็ตาม ในชวงที่ผานมาบริษัทฯไดดําเนินการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานทั้งในดานเทคนิคการผลิตและ

การตลาด เพ่ือลดการพ่ึงพิงความชวยเหลือจาก PNI ทั้งนี้ 
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ผูบริหารของบริษัทฯมีเปาหมายในระยะยาวที่ จะใหบริษัทฯ

พ่ึงพิงตัวเองเปนหลัก และจะพิจารณาตอสัญญาความ

ชวยเหลือประเภทตางๆที่ทํากับ PNI เฉพาะเทาที่จําเปน และ

ทําใหบริษัทฯไดรับประโยชน 

การพิจารณาตอสญัญาการให

ความชวยเหลือทางดานวิศวกรรม

ซึ่ง TAPM ทํากับ ASAKA 

จะดําเนินการใหการพิจารณาตอสัญญาดังกลาว ตองผานที่

ประชมุคณะกรรมการบริษทัของ TAPM และคณะกรรมการ

บริษัทของ TAPM จะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ

เง่ือนไขในสัญญาดังกลาวเปนประจําทุกๆ 1 ป และดําเนินการ

ติดตามใหมีการปฎิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขการใหบริการ

ตามที่ระบุไวในสัญญา 

การทํารายการกับกิจการที่มี

กรรม การหรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯถือหุนหรือเปน

กรรมการ 

บริษัทฯจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฎิบัติ

ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํา รายการที่

เกี่ยวโยงกันตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี   

การค้ําประกันเงินกูของบริษัทฯ

และ TAPM โดยกรรมการบริษทั 

การคํ้าประกันเงินกูของบริษัทฯและ TAPM โดยกรรมการ  

จะตองผานและไดรับความเห็นชอบโดยที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทของแตละบริษัท โดยจํานวนกรรมการ ที่

จะคํ้าประกันเงินกูยืมในแตละรายการจะขึ้นอยูกับขนาดของ

วงเงินกูยืม และเง่ือนไขในการคํ้าประกันที่บริษัทฯหรือ TAPM 

ทํากับสถาบันการเงิน โดยกรรมการที่จะเขามาคํ้าประกันเงิน

กูยืมของบริษัทฯหรือ TAPM ตองเปนกรรมการที่มีฐานะ

การเงินที่ดี และไมเคยเปนบุคคลลมละลาย  

การขยายกิจการที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก

วิศวกรรมหรือแมพิมพสําหรับฉีด

ขึ้นรูปพลาสติก 

ในการพิจารณาขยายกิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตชิ้นสวน

พลาสติกวิศวกรรมหรือแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูป

พลาสติกตอไปในอนาคต กลุมบริษัทมีนโยบายที่จะให

ทางคณะกรรมกา รและคณะผูบริหารของบริษัทฯ

พิจารณาถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมของการ

ขยายธุรกิจ และถาคณะกรรมการและคณะผูบริหารของ

บริษัทฯเห็นวาการขยายธุรกิจมีความเหมาะสม ก็จะให

บริษัทฯเปนผูลงทุนขยายธุรกิจเองทั้งหมด 
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7. คําอธิบายฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

(ก) รายได 

ในชวงป 2545/2546-2547/2548 รายไดรวมของบริษัทฯมีการเติบโตอยางตอเนื่องในอัตราเฉล่ียรอยละ 

42.41 ตอป ในชวงที่ผานมา รายไดจากการขายซึ่งถือเปนรายไดหลักของบริษัทฯมีอัตราการเจริญเติบโตที่คอนขาง

สูงเนื่องจากบริษัทฯไดรับคําส่ังซื้อจากลูกคาเพ่ิมขึน้อยางตอเนื่องทั้งจากลูกคารายเดิมที่บริษัทฯมีอยู และลูกคาราย

ใหมที่ PNI แนะนํามาให หรือบริษัทฯหามาไดเองจากการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

เจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯดําเนินธุรกิจอยู อันไดแก อุตสาหกรรม

เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมรถยนต   

ในชวงป 2546/2547 รายไดจากการขายและการใหบริการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯอยูที่ 340.90 ลาน

บาท เพ่ิมขึ้นจากยอดขายสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  18.12 ลานบาท  เนื่องจาก TAPM เพ่ิงเร่ิมเ ปด

ดําเนินการเปนปที่สอง  สําหรับในชวงป 2547/2548 ยอดรายไดจากการขายและการใหบริการตามงบการเงินรวม

เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของป  2546/2547 คิดเปนรอยละ 89.63 จากทั้งการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการขายของ

บริษัทฯ และรายไดจากการขายและการใหบริการของ TAPM ซึ่งไดขยายกําลังการผลิตแมพิมพจาก 150 ชุดตอป 

เปน 180 ชดุตอป และมีการเพ่ิมเคร่ืองจักรหลักที่ใชในการผลิตจาก 15 เคร่ืองเปน 19 เคร่ือง  

 

คาใชจายในการดําเนินงาน 

ตนทุนขาย 

ในชวงป 2546/2547 สัดสวนของตนทุนขายตอยอดขายสุทธิของบริษัทฯ อยูที่รอยละ 72.18 ซึ่งเพ่ิมจากป 

2545/2546 ซึ่งอยูที่รอยละ 65.87 อันเปนผลเนื่องมาจากการที่บริษัทฯมีการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณเพ่ิมมาก

ขึ้น ทําใหคาเส่ือมราคาเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับการที่ตนทุนเม็ดพลาสติกซึ่งที่ผานมาคิดเปนสัดสวนรอยละ 53  ของ

ตนทุนวัตถุดิบรวม และคิดเปน รอยละ 34 ของตนทุนขายปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลก จากการขยับ

ตัวสูงขึ้นของราคาเม็ดพลาสติกต้ังแตชวงตนไตรมาสที่ 3 ของป 2546/2547 ทําใหตนทุนวัตถุดิบรวมของบริษัทฯ

เพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 2.5-7.0 ในชวงที่ผานมา  

สําหรับในป 2547/2548 บริษัทฯ มีตนทุนขายอยูที่ รอยละ 73.50 ซึ่งใกลเคียงกับปกอน อันเนื่องมาจากราคา

วัตถุดิบซึ่งคอนขางคงที่ และบริษัทมีการลงทุนเพ่ิมเติมจากปกอนไมมากนัก  ทําใหอัตรากําไรเบ้ืองตน (Gross Profit 

Margin) ของบริษัทฯในชวงป 2547/2548 อยูที่รอยละ 26.5 ตํ่ากวาอัตราสวนตัวเดี ยวกันของ 2546/2547 ซึ่งอยูที่

ประมาณรอยละ 27.82 

 

คาใชจายในการขายและการบริหาร 

ในชวงที่ผานมา คาใชจายในการขายและการบริหารเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯและ

บริษัทยอย หากพิจารณาเฉพาะในสวนของคาใชจายในการขายและการบริหารในสวนที่ไมรว มถึงคาธรรมเนียม

ประเภทตางๆที่บริษัทฯและ TAPM จายใหแก PNI และ ASAKA สัดสวนของคาใชจายประเภทดังกลาวตอรายไดรวม

สุทธิทั้งตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯและงบการเงินรวมมีแนวโนมที่จะปรับตัวลดลงจากการที่บริษัทฯสามารถ

ควบคุมตนทุนคาใชจายในการขายและการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับคาใชจายในการขายและการ

บริหารสวนใหญเปนคาใชจายคงที่ ซึ่งเมื่อบริษัทฯมีรายไดรวมจากการขายเพ่ิมขึ้น จึงทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด

ของการผลิต (Economy of Scale) ทําใหบริษัทฯมีคาใชจายตอยอดขายที่ลดลง  
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หากพิจารณาในสวนของคาธรรมเนียมที่บริษัทฯตองจายใหกับ PNI และที่ TAPM ตองจายใหแก ASAKA 

ในชวงป 2545/2546-2547/2548 สัดสวนของคาใชจายประเภทดังกลาวตอรายไดรวมสุทธิทั้งตามงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯมีแนวโนมที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากคาความชวยเหลือทางดาน เทคนิคซึ่งบริษัทฯ

จายใหแก PNI และที่ TAPM จายใหแก ASAKA เปนจํานวนเงินที่คงที่ ซึ่งเมื่อรายไดรวมสุทธิเพ่ิมขึ้น ก็ทําใหสัดสวน

ของคาใชจายที่คงที่ดังกลาวตอรายไดรวมสุทธิลดลง 

 

ดอกเบี้ยจาย 

ในสวนของดอกเบ้ียจาย บริษัทฯมีดอกเบ้ียจายเปนเงินทั้งส้ิน 2.43,  8.85 และ 9.95 ลานบาท ในชวงป 

2545/2546, 2546/2547 และ 2547/2548 ตามลําดับ ภาระดอกเบ้ียจายตามงบการเงินรวมในชวงป 2546/2547 

และชวงป 2547/2548 อยูที่ 9.94 และ 11.48 ลานบาท ตามลําดับ การที่ภาระดอกเบ้ียจายของบริษัทฯและ TAPM 

ในชวงป 2546/2547 เพ่ิมขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับชวงกอนหนานี้ เปนผลเนื่องจากการที่บริษัทฯและ TAPM มีการกู

เงินจากสถาบันการเงินเพ่ือนํามาใชกอสรางอาคารโรงงานแหงใหมและ ซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณเพ่ือขยายกําลัง

การผลิต และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อยางไรก็ตามแนวโนมดอกเบ้ียจายในป 2548/2549 มีแนวโนม

ที่จะคงที่หรือลดลงอันเนื่องจากภาระหนี้สินระยะส้ันและระยะยาวของบริษัทฯ ลดลงอันเนื่องจากบริษัทฯ นําเงินจาก

การเสนอขายหุนคร้ังแรกแกประชาชนทั่วไป (IPO) ชําระหนี้สินบางสวน 

 

กําไรสุทธ ิ

บริษัทฯมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องกลาวคือในชวงป 2545/2546, 2546/2547 และ 2547/2548 บริษทัฯ

มีกําไรสุทธิเปนเงินทั้งส้ิน 22.11, 24.11 และ 40.39 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากยอดขายของบริษัทฯเพ่ิมขึ้นจาก

การขยายตัวของตลาดและการดําเนินนโยบายในเชิงรุกของบริษัทฯโดยการเขาไปทําตลาดในกลุมลูกคาใหมๆเพ่ิม

มากขึ้น ทั้งนี้ผลกําไรที่เกิดขึ้นในชวงป 2545/2546 ยังไดรวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทยอยคือ TAPM ที่เพ่ิงเร่ิม

ดําเนินกิจการในเดือนกุมภาพันธ 2546 และมีผลขาดทุนจากการรับรูรายไดตามสัดสวนที่ลงทุนเทากับ 9.96 ลาน

บาท และ 5.64 ลานบาทในป 2546/2547  

อยางไรก็ตาม ในป 2547/2548 บริษัทฯ รับรูกําไรจากผลการดําเนินงานของ TAPM  ที่ 14.52 ลานบาทอัน

เนื่องจาก TAPM มีคําส่ังซื้อเพ่ิมมากขึ้นและเร่ิมมีผลกําไรเกิดขึ้น 

 

9.1.2 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

สินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 บริษัทฯมีสินทรัพยตามงบการเงินรวมทั้งส้ิน 420.54 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก  ณ 

วันที่ 31 ตุลาคม 2547 ซึ่งบริษัทฯมีสินทรัพยตามงบการเงินรวมทั้งส้ิน 395.23 ลานบาท  อันเนื่องมาจากบริษัทฯ  

และบริษัทยอยไดมีการเพ่ิมกําลังการผลิตโดยเพ่ิมเคร่ืองจักรบางสวน  โดยมีสินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นรอยละ 12 

และสินทรัพยไมหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.86 โดยรายการหลักในสวนของสินทรัพยหมุนเวียนคือลูกหนี้การคาและ

สินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจากยอดขายที่เพ่ิมสูงขึ้น 

 

 

      

Formatted: Bullets and Numbering
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ลูกหนี้การคา 

บริษัทฯมีลูกหนี้การคาเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอดซึ่งเปนผลมาจากยอดขายที่เพ่ิมขึ้น โดยในชวงป  2547/2548 

ลูกหนี้ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 อยูที่ 52.913  ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 38.26 

ของสินทรัพยรวม ณ วันดังกลาว โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียของป 2547/2548 อยูที่ 41 วัน บริษัทฯ มีระยะเวลา

การใหสินเชื่อ (Credit Term) แกลูกคา 30-60 วัน และ 30 วันสําหรับบริษัทที่เกี่ยวของกัน (PNI) เนื่องจากลูกคาโดย

สวนใหญของบริษัทฯเปนบริษัทผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชั้นนําซึ่งมีระยะเวลาในการชําระที่

แนนอนและไมคอยผิดนัดในการชําระหนี้มากนัก  บริษัทฯมีนโยบายที่จะรักษาระยะเวลาในการเก็บหนี้ใหสอดคลอง

กับนโยบายของบริษัทฯตอไป ลูกหนี้การคาในชวงป 2546/2547-2547/2548 สามารถแยกอายุลูกหนี้ไดดังตอไปนี้ 

 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ 

                     หนวย: พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2547/2548 2546/2547 2547/2548 2546/2547 

ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ 895 1,647 804 1,059 

เกินกําหนดชําระภายใน 30 วัน 787 4 787 0 

รวม 1,682 1,651 1,591 1,059 

บริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน   

ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ 33,923 11,518 31,795 10,668 

เกินกําหนดชําระภายใน 30 วัน 16,147 25,494 11,059 24,024 

เกินกําหนดชําระมากกวา 30-60วัน 1,131 425 814 0 

เกินกําหนดชําระมากกวา 60-90วัน 0 6,577 0 6,299 

เกินกําหนดชําระมากกวา 90 วัน 30 0 30 0 

รวม 51,231 44,014 43,698 40,991 

 

สินคาคงเหลือ 

องคประกอบของสินคาคงเหลือของบริษัทฯ 

หนวย: พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2547/2548 2546/2547 2547/2548 2546/2547 

วัตถุดิบ (รวมวัตถุดิบที่นํากลับมาใชใหม) 17,057 14,560 16,008 13,924 

สินคากึ่งสําเร็จรูปและสินคาสําเร็จรูป 17,043 16,005 14,126 15,152 

สินคาระหวางทํา 445 343 0 0 

วสัดุโรงงาน 7,689 5,823 5,756 4,386 

รวม 42,234 36,731 35,890 33,432 

หักคาเผ่ือขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและ

เคล่ือนไหวชา 

 

(2,494) 

 

(1,593) 

 

(2,493) 

 

(1,593) 

สินคาคงเหลือสุทธ ิ 39,740 35,138 33,397 31,869 
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ในชวง 2 ปที่ผานมา บริษัท ฯมีสินคาคงเหลือคิดเปนประมาณรอยละ 9-10   ของสินทรัพยรวม โดย

องคประกอบที่สําคัญของสินคาคงเหลือทั้งตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ไดแก วัตถุดิบและ

สินคาสําเร็จรูปและสินคากึ่งสําเร็จรูป โดยในชวงที่ผานมามูลคาของสินคาคงเหลือทั้งสองประเภทคิดเ ปนกวา 80 % 

ของมูลคาสินคาคงเหลือ 

สินทรัพยถาวร 

บริษัทฯและบริษัทยอยเปนผูผลิต ดังนั้นสินทรัพยสวนใหญของบริษัทฯจะเปนสินทรัพยระยะยาว ไดแก ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ  โดยในป 2543/2544 บริษัทฯมีทรัพยสินถาวรเทากับ 15.26 ลานบาท และเพ่ิมเปน 27.24, 

88.95, 233.41 และ 240.81 ลานบาท ในชวงป 2544/2545, 2545/2546, 2546/2547 และ 2547/2548 ตามลําดับ 

ทั้งนี้สินทรัพยถาวรที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวเปนการลงทุนเพ่ิมเติมในสวนของที่ดิน อาคารโรงงานแหงใหม และเคร่ืองจักร

และอุปกรณเพ่ือขยายกําลังการผลิต โดยในชวงป 2545/2546 บริษัทฯลงทุนซื้อที่ดินและอุปกรณและจายชําระคา

กอสรางเปนเงินรวมกันทั้งส้ิน 70.37 ลานบาท และในชวงป 2546/2547 และ 2547/2548 บริษัทฯไดซื้อที่ดินและ

อุปกรณอีกเปนเงินรวมทั้งส้ิน 146.12 และ 45.21 ลานบาท ซึ่งทําใหกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯเพ่ิมขึ้นจาก 298 

ตัน ในชวงป 2545/2546 เปน 600 ตัน ในชวงปลายป 2546/2547 และ 800ตัน ในชวงปลายป 2547/2548 และ

จํานวนเคร่ืองฉีดเม็ดพลาสติกเพ่ิมขึ้นจาก 30 เคร่ืองเปน 61 เคร่ือง และ 69 เคร่ืองตามลําดับ 

สภาพคลอง 

กระแสเงินสด 

ในชวงป 2544/2545-2546/2547 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯเพ่ิมสูงขึ้นโดยตลอด อยางไรก็

ตาม เนื่องจากบริษัทฯมีการลงทุนซื้อเคร่ืองจักรเพ่ิมเติมและมีการสรางอาคารโรงงานแหงใหมอยางตอเนื่องในชวงป 

2545/2546-2547/2548 ทําใหมีความตองการใชเงินทุนเปนจํานวนมาก จนทําใหกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

ไมเ พียงพอที่จะใชสนับสนุนการขยายกําลังการผลิต บริษัทฯจึงมีความจําเปนตองใชเงินทุนในรูปของเงินกูจาก

สถาบันการเงินมาชวยสนับสนุนการขยายธุรกิจ  การขยายกําลังการผลิตในชวงที่ผานมาเปนการลงทุนเพ่ือใหบริษัท

ฯมีกําลังการผลิตที่เพียงพอสําหรับชวง 2 ปขางหนา ทําใหในปจจุบันบริษัทฯยังไมไดใชกําลังการผลิตเต็มที่เพ่ือเพ่ิม

ยอดขาย อยางไรก็ตาม ในชวง 1-2 ปขางหนา เมื่อบริษัทฯสามารถใชกําลังการผลิตไดเต็มที่เพ่ือเพ่ิมยอดขาย จะทํา

ใหกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะชวยทดแทนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินซึ่ง คาด

วาจะติดลบเนื่องจากบริษัทฯจะทยอยจายคืนภาระหนี้เงินกูจากสถาบันการเงินในชวง 2-3 ปขางหนา  

แหลงที่มาของเงินทุน  

แหลงเงินทุนสวนใหญของบริษัทฯมาจากแหลงเงินทุนประเภทหนี้ทั้งในรูปของหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม

หมุนเวียน โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2547 และ 31 ตุลาคม 2548 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt-to-

Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมอยูที่ 3.29  และ 1.18 เทา ตามลําดับ 

โดยสาเหตุที่อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงอยางมากนั้น สาเหตุเนื่องจากนําเงินจากการเสนอขาย

หุนตอประชาชนทั่วไปคร้ังแรก  (IPO) และเงินสดจากการดําเนินงานชําระคืนวงเงินสินเชื่ออ่ืน ๆ โดย ณ วันที่ 31 

ตุลาคม 2547 และ 31 ตุลาคม 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินเชื่อในรูปของวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสิญ
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เชื่ออ่ืน ๆ ที่ใชไปอยูที่ 199.12 และ 127.34 ลานบาทตามลําดับ (ทั้งที่ครบกําหนดชํา ระภายในหนึ่งปและสวนที่สุทธิ

จากสวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป)  
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