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สารของประธานกรรมการ 

 

เรียนทานผูถือหุน 

 
 

ปบญัชปีที่ 7 ของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) ไดสิ้นสุดเมื่อ 31 ตุลาคม 2549 และไดรายงาน

ผลประกอบการตอตลาดหลักทรัพย เมื่อวันที่ 26 ธนัวาคม 2549 ที่ผานมา โดยมรีายไดตามงบการเงนิ

รวมอยูที่ 466.6 ลานบาท (ลดลงประมาณรอยละ 1 จากปกอน) และมีกําไรสุทธิอยูที่ 23.6 ลานบาท 

(ลดลงรอยละ 42 จากปกอน)  

การที่รายรับรวมและกําไรสุทธิลดลงมีสาเหตุหลัก ๆ เนื่องจากสาเหตุคือ  

1. การแข็งคาของเงินบาท โดยบริษัทฯ มียอดขายที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศประมาณ 37 

ของยอดขายรวม 

2. การที่บริษัทยอย ทาพาโก โมลด มียอดขายและกําไรสุทธิลดลง  

3. ราคาน้ํามันที่สูงขึ้นทําใหคาขนสงและคาใชจายดานพนักงานเพิ่มสูงขึ้น 

 

อยางไรก็ตาม ในปบัญชีปที่ 8 นี้ ก็ไดมีการต้ังเปาหมายในการที่จะมียอดขายและผลกําไรที่เติบโต

ขึ้นจากปกอนประมาณรอยละ 15 แมวาจะมีปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบในชวงท่ีผานมา คณะผูบริหารก็

จะไดพยายามอยาเต็มท่ีเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวได 

 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 นายไทอิจิ นิโนมิยะ 

 ประธานกรรมการ 

 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
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สารของกรรมการผูจดัการ 

 

เรียนทานผูถือหุน 

 

 จากการรายงานผลประกอบการปที่ 7 ของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) สิ้นสดุ 31 ตุลาคม 

2549 ที่ผานมา โดยบริษัทฯ มีรายรับและผลกําไรลดลงจากปกอนดังรายละเอียดใน สารของประธาน

กรรมการ ท่ีไดกลาวไวขางตน 

 สําหรับในปที่ 8 นี้ แมวาจะมีปจจัยตาง ๆ เชนการแข็งคาของเงินบาท หรือการแขงขันท่ีรุนแรงขึ้น

ก็ตาม บริษัทฯ ก็เชื่อมั่นการพัฒนาในดานตาง ๆ ภายในบริษัทฯ จะลดตนทุนและรองรับตอสถานะการณ

ดังกลาวได 

 สําหรับแนวทางที่ยึดถือในดานของการพยายามที่จะสงมอบผลิตภัณฑที่ดีย่ิงขึ้นใหแกลูกคา เชื่อ

วาจะทําใหบริษัทฯ สามารถบรรลุเปาหมายยอดขายและผลกําไรไดตามที่วางไว 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 นายเคซึเคะ มะซึอุระ 

 กรรมการผูจัดการ 

 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ทาพาโก จาํกดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 ทาน ไดแก 

รอยโท ทักษณิ ล่ิมสุวรรณ  เปนประธานคณะกรรมการตรว จสอบ นายเชนทร วพิฒันบวรวงศ และ นา ยวิฑูรย 

สกนธวฒัน  เปนสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมหีนาท่ีและความรับผิดชอบตามขอบังคบัวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เปนไป

ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยว กบัการสอบทาน

รายงานทางการเงนิของบริษทัฯ ใหมกีารปฏิบตัติามมาตรฐานทางบัญชอียางถกูตองและเพียงพอ สอบทานใหบริษทัฯ มี

ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายท่ี

เกี่ยวของ รวมท้ังพิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและเสนอคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 ในรอบป 2548 ถึง 2549 คณะกรรมการไดเขารวมประชมุกบัฝายบริหาร และ ไดรบัรายงานจาก ผูตรวจสอบ

ภายใน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งไดรับการวาจางมาจาก

บริษทัท่ีปรึกษาภายนอก เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารและผูตรวจสอบ

ภายใน ในดานตางๆ 5 ดาน ไดแก 

1. องคกรและสภาพแวดลอม 

2. การบริหารความเส่ียง 

3. การควบคมุการปฎิบตังิานของฝายบริหาร 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมลู 

5. ระบบการตดิตาม 

 

 คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตร วจสอบ ไดรวมกนัพิจารณาสอบถามผลการประเมนิความ

เพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษทัฯท่ีผานการพิจารณารวมกนัของคณะกรรมการตรวจสอบ ฝายจดัการ และ

ผูตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  ซึ่งไดรับการวาจางมาจากภายนอก  และเห็นวาโดยรวมบริษทัฯมรีะบบการควบคมุ

ภายในท่ีดี เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มี

ความมุงมั่นท่ีจะปรับปรุงใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 

 

 

 

 ร.ท. ทักษิณ ลิ่มสุวรรณ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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1. ขอมูลท่ัวไป 
 

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

ชื่อยอ          :               TAPAC 

เลขทะเบียนบริษัท  :   บมจ. 40854500699 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic 

Parts) สําหรับใชผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองเสียงรถยนต และ

สําหรับผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ    : เลขท่ี 789/40 หมูท่ี 1 ตาํบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุร ี

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

โทรศัพท: 038-296339-4, 038-296391-2  

โทรสาร: 038-296342   

ฝายนักลงทุนสัมพันธ :  นายโสฬส ตัง้ในธรรม 

ผูอํานวยการสวนบัญชีและการเงิน 

โทรศพัท : 038-296339-4, 038-296391-2 ตอ 106 

โทรสาร : 038-348-029 

Mobile Phone No. : 081-762-2480 

E-Mail Address : soros@tapaco.com 

ทุนจดทะเบียน:  92 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามญัจาํนวนท้ังส้ิน  92 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท (ณ 31 

ธันวาคม 2548) 

ทุนที่ชําระแลว:   92 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามญัจาํนวนท้ังส้ิน 92 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท (ณ 31 

ธันวาคม 2548) 

 

บุคคลอางอิงอื่นๆ 

1. นายทะเบียนหลักทรัพย :  บริษทั ศนูยรบัฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

               เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ชั้น 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

                โทรศพัท 02-229-2800, 02-654-5599 

                โทรสาร   02-3591259 

 

2. ผูสอบบัญชี:                 นายไวโรจน จินดามณีพิทักษ 

                ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3565 

                บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

                ชั้น 22 เอ็มไพรทาวเวอร  

                195 ถนนสาทรใต 

                 กรุงเทพฯ 10120 

http://www.tapaco.com/�
mailto:soros@tapaco.com�
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                 โทรศพัท 02-6772000 

                 โทรสาร   02-6772222 

 

3. ท่ีปรึกษากฎหมาย:                 บุญสมและมาโนช ทนายความ จํากัด 

                 104 อาคารปานะวงศ ชัน้ 9 

                 ถนนสุรวงศ แขวงส่ีพระยา 

                 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

                 โทรศพัท 02-6370188-93 

                 โทรสาร   02-2369268 

 

                 สํานักงานกฎหมาย สยามนิติ จํากัด 

                ชั้น 12 ทาวเวอร 1 เวสท ไทยพาณิชย ปารค พลาซา 

                18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว 

                 เขตลาดยาว จตุจักร  

                 กรุงเทพฯ 10900 

                 โทรศพัท 02-9375000 

                 โทรสาร   02-9375001 

 

4. ท่ีปรึกษาทางการเงนิ:                  บริษทั หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

                 อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ชั้น 20-21 

เลขท่ี 999/9 ถนนพระรามท่ี 1 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 

                 โทรศพัท 02-265-6300 

                 โทรสาร   02-658-6862, 658-6855 
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2.ขอมลูทางการเงินโดยสรุปของบริษทัฯ 3 ปยอนหลัง 

 

สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ตุลาคม (หนวย : พันบาท) 

 

สรุปขอมูลทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

2546/2547  2547/2548  2548/2549✻  2546/2547  2547/2548  2548/2549✻  

สินทรัพยรวม 395,228 420,537 426,137 365,143 373,915 390,526 

หน้ีสนิรวม 302,976 227,381 226,299 273,334 201,677 212,107 

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 72,000 92,000 92,000 72,000 92,000 92,000 

สวนของผูถือหุน 92,253 193,156 199,838 91,808 172,238 178,419 

รายไดจากการขาย 340,903 464,455 459,071 322,780 419,220 417,920 

รายไดรวม 343,152 470,981 466,624 325,294 439,593 424,298 

ตนทุนรวม 309,419 417,982 429,569 292,332 389,251 390,416 

กําไรสิทธิ 24,106 40,396 23,660 24,107 40,396 23,660 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 1.67 2.22 0.26 1.67 2.22 0.26 

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก  

(พันหุน) 

14,400 18,192 92,000 14,400 18,192 92,000 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 6.37 9.36 1.94 6.37 9.36 1.94 

 
*ไดมีการเปล่ียนราคาพารจากหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาทในระหวางป 2548/2549 

 

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

2546/2547  2547/2548  2548/2549✻  2546/2547  2547/2548  2548/2549✻  

อัตราสวนสภาพคลอง  

(Liquidity Ratio)   
 

        

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.71 1.00 0.68 0.65 0.85 0.64 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.43 0.66 0.44 0.41 0.52 0.41 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.25 0.63 0.53 0.35 0.54 0.46 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 9.15 8.78 8.20 9.34 9.26 7.85 

ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 39 41 44 39 39 46 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 8.74 8.70 10.26 9.08 9.67 10.52 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 41 41 35 40 37 34 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา) 9.90 9.12 8.86 9.53 8.82 8.17 
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ระยะเวลาในการชําระหนี ้(วัน) 36 39 41 38 41 44 

วงจรเงินสด (วัน) 44 43 38 40 35 36 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํา

กําไร (Profitability Ratio)       

อัตรากําไรขั้นตน (%) 27.48% 25.60% 23.91% 27.26% 22.93% 23.28% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 9.79% 10.01% 6.43% 11.18% 7.15% 6.58% 

อัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษ ี(%) 9.83% 11.25% 7.47% 10.13% 11.45% 7.64% 

อัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา

และรายจายตัดบัญชี (%)  20.35% 20.87% 17.82% 18.82% 20.55% 17.21% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 7.02% 8.58% 5.07% 7.41% 9.19% 5.58% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 26.07% 20.91% 13.26% 26.24% 23.45% 13.26% 

อัตราสวนแสดงประสิทธภิาพใน 

การดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)       

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 8.02% 9.61% 5.55% 8.67% 10.80% 6.06% 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา) 1.13 1.12 1.10 1.16 1.83 1.09 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 12.75% 20.51% 12.97 14.96% 22.42% 14.18% 

อัตราสวนนโยบายทางการเงิน 

(Financial Policy Ratio)       

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 3.28 1.18 1.13 2.98 1.17 1.19 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการชําระ

ดอกเบี้ย (เทา) 5.35 8.57 9.43 6.03 7.68 8.09 

ขอมูลตอหุน       

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน) 14,435 18,192 92,000 14,435 18,192 92,000 

ราคาพารตอหุน (บาท) 5.00 5.00 1.00 5.00 5.00 1.00 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)  6.39 9.36 1.94 6.36 9.36 1.94 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)  1.67 2.22 0.26 1.67 2.22 0.26 
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3.ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม 

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

อินดัสทรีส จํากัด ประเทศญ่ีปุน (PNI) ใหเปนผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมท้ังท่ีมี

สิทธิบัตร เชน ชิ้นสวนในการขับเคล่ือนกระดาษไปทางเดียวและปองกันไมใหกระดาษเคล่ือนยอนกลับ (One Way 

Clutch)  และเทคโนโลยีของชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติกเพ่ือใหมีแรงบิดในการหมนุ 2 ดานไมเทากัน (Two Way 

Limiter) และผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมไมมีสิทธิบัตร เชน เฟองแบบธรรมดา (Flange Gear) และหนวย

ขบัเคล่ือนภายในเคร่ืองโทรสาร (Drive Unit for Facsimile)  นอกจากน้ีบริษทัฯยงัไดรบัการสนับสนุนทางดานเทคนิค

จาก PNI) ท้ังในดานการออกแบบเทคโนโลยีในการผลิตและตัวผลิตภัณฑ และดานการพัฒนาตลาด โดย PNI จะเปนผู

แนะนําลูกคาใหมาซื้อสินคาของบริษัทฯ ในสวนท่ีเปนลูกคานอกประเทศญ่ีปุนซึ่งหมายถึงประเทศไทย และทุกๆประเทศ 

ยกเวนประเทศญ่ีปุน ซึ่งบริษัทฯจะจัดจําหนายสินคาผานทาง PNI  

ในปจจุบัน ผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมซึ่งบริษัทฯผลิตและจัดจําหนาย แบงออกไดเปน 4 ประเภท

ใหญ ไดแก 

1. ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเคร่ืองโทรสาร ไดแก ชิ้นสวนท่ีใชสําหรับขับเคล่ือนกระดาษของ

เคร่ืองโทรสาร โดยประกอบสําเร็จเปนชดุขับกระดาษในเคร่ืองโทรสาร  (drive unit) โครงโทรศพัท

ท่ีใชในเคร่ืองโทรสาร และโครงฐานเคร่ืองโทรสาร , ชิ้นสวนของเคร่ืองใชสํานักงานเอนกประสงค 

(Multi Fuction), โครงของเคร่ืองโทรศพัทไรสาย (Wireless) ซึง่ใชประกอบกบัเคร่ืองโทรสาร 

2. ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเคร่ืองพิมพ และเคร่ืองถายเอกสาร ไดแก เฟองท่ีใชในการ

ขับเคล่ือนลูกกล้ิงไวแสง (Photosensitive Drum) ในเคร่ืองพิมพเลเซอรขาวดํา เละ เลเซอรสี, 

ชิ้นสวนของเคร่ืองพิมพเลเซอรและอิงคเจ็ต เปนตน 

3. ชิ้นสวนสําหรับเคร่ืองเสียงรถยนต ไดแกชิ้นสวนขับเคล่ือนหัวเทป ชุดยึดหัวอานสําหรับเคร่ือง

เลนซีดี ถาดหมุน แผนสําหรับเคร่ืองเลนซีด ี(Turn Table)  เปนตน 

4. ชิ้นสวนพลาสติกอื่น  ๆท่ีใชประกอบในเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน เชน ตูเย็น, เคร่ืองปรับอากาศ 

และชิ้นสวนรถยนต เปนตน 

 

สําหรับ บริษัท ทาพาโกโมลด จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 52.67 ของทุนจด

ทะเบียนท่ีชําระแลว 45 ลานบาท ดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ซอมและปรับปรุงแมพิมพสําหรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นสวน

พลาสตกิ 
โครงสรางรายไดของบริษัทฯและบริษัทยอย แยกตามประเภทธุรกิจ 

 

ประเภทธุรกจิ 

ชวงป 2546/2547 ชวงป 2547/2548 ชวงป 2548/2549 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการผลิตและจําหนายช้ินสวนพลาสติก

วิศวกรรม (ผลิตและจัดจําหนายโดยบริษัทฯ) 

340.90 99.34 464.46 98.62 459.07 98.38 

รายไดจากการใหบริการทางดานแมพิมพ (ใหบริการ

โดย TAPM) 

2.11 0.62 4.85 1.03 6.67 1.43 

รายไดอื่นๆ (ท้ังของบริษัทฯ และ TAPM) 0.14 0.04 1.67 0.35 0.88 0.19 

รวม 343.15 100.00 470.98 100.00 466.62 100.00 
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โครงสรางรายไดของบริษัทฯแยกตามสายผลิตภัณฑพลาสติกวิศวกรรม 

 

สายผลิตภัณฑพลาสติก

วิศวกรรม 
ชวงป 2546/2547 ชวงป 2547/2548 ชวงป 2548/2549 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ช้ินสวนเครื่องโทรสาร 179.19 55.52 191.58 45.70 142.68 34.14 

ช้ินสวนเครื่องพิมพ 85.63 26.53 147.15 35.10 231.70 55.44 

ช้ินสวนเครื่องเสียงรถยนต 52.04 16.12 41.92 10.00 12.79 3.06 

ช้ินสวนผลิตภัณฑพลาสติกอื่นๆ 5.92 1.83 38.57 9.20 30.75 7.36 

รวม 322.78 100.00 419.22 100.00 417.92 100.00 

 

โครงสรางรายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯและบริษัทยอย แยกตามตลาด 

 

ตลาด ชวงป 2546/2547* ชวงป 2547/2548* ชวงป 2548/2549* 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ตลาดในประเทศ 188.39 55.26 245.73 52.90 293.90 70.33 

ตลาดตางประเทศ (ยกเวนญี่ปุน) 134.27 39.39 204.16 43.96 147.37 39.52 

ตลาดตางประเทศ (ตลาดญี่ปุน) 18.24 5.35 14.57 3.14 17.80 4.26 

รวม 340.90 100.00 464.46 100.00 459.07 100.00 

 
* รวมทั้งรายไดจากการจําหนายช้ินสวนพลาสติกวิศวกรรมของบริษทัฯ และรายไดจากการใหบริการเกี่ยวกับแมพิมพของบริษัทยอย 

 

ท้ังน้ีจะพบวารายไดของบริษัทฯจากการจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเคร่ืองพิมพเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง อัน

เน่ืองจากการท่ีลูกคามีการเพ่ิมสายการผลิตและประกอบผลิตภัณฑเคร่ืองพิมพในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอยางมาก 

  

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

โครงสรางอุตสาหกรรม 

 ผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกท่ีบริษัทฯผลิตและจัดจําหนายใหกับลูกคาเปนชิ้นสวนพลาสติกเพ่ือการพาณิชย ซึ่ง

อุตสาหกรรมผลิตพลาสตกิประเภทน้ีเปนอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ท่ีสําคัญ เน่ืองจากชิน้สวน

พลาสติกประเภทดังกลาวจะนําไปประกอบเปนสินคาสําเร็จรูปและจัดจําหนายใหกับผูบริโภคในขั้นสุดทาย ในปจจุบัน 

ธุรกิจการผลิตชิ้นสวนพลาสติกแบบฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) ซึ่งเปนชิ้นสวนพลาสติกเพ่ือการพาณิชยเปน

อุตสาหกรรมท่ีมกีารเจริญเตบิโตอยางรวดเร็ว เน่ืองจากเปนท่ีนิยมใชอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส และรถยนต ดังน้ัน จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมหลักท่ีมีความเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

ไดแก อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนต 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนต และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

 อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนตเปนอุตสาหกรรมตอเน่ืองท่ีนําชิ้นสวน

พลาสติกวิศวกรรมไปเพ่ิมมูลคา เน่ืองจากพลาสตกิวิศวกรรมมคีุณสมบัติหลายประการท่ีสามารถนําไปทดแทนชิน้สวน

โลหะตางๆ ได เชน การขึ้นรูปไดงายและรวดเร็วโดยใชพลังงานต่ําเมื่อเทียบกับการขึ้นรูปจากวัสดุอ่ืน เชน โลหะ 
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พลาสติกมีนํ้าหนักเบากวาเซรามิค แกว และโลหะทุกชนิด มีความเปนฉนวนไฟฟาและฉนวนความรอนท่ีดี  ไมเปนสนิม 

ทนตอกรด ดาง สารเคมี และสภาพแวดลอมไดด ี

 ลักษณะท่ัวไปของอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนตคอืมพีฒันาการทาง

เทคโนโลยีท่ีคอนขางรวดเร็ว มีการออกผลิตภัณฑใหมๆท่ีไมเคยมีมากอน หรือมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพดีขึ้น

กวาเดิมในขณะท่ีราคาลดลง ซึ่งสงผลใหผลิตภัณฑของทั้งสามอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองความตองการ และมี

ความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษยมากยิ่งขึ้น สงผลใหเกิดการขยายตัวของตลาดอยางรวดเร็วและตอเน่ือง 

 กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนตประกอบดวย

ขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนเร่ิมตั้งแตการนําวัตถุดิบมาขึ้นรูปและประกอบเปนชิ้นสวนตางๆ จนถึงการประกอบเปน

สินคาสําเร็จรูปเพ่ือนําไปทดสอบและจัดสงใหลูกคาตอไป ซึ่งขั้นตอนการผลิตดังกลาวน้ีจะมีความแตกตางกันอยางมาก

ในดานสัดสวนตนทุนตอแรงงานและระดบัของเทคโนโลย ีจงึทําใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมเหลาน้ีสามารถจดัแบง

ขั้นตอนการผลิตไปตามแหลงผลิตตางๆตามความเหมาะสมของแตละแหลงผลิตน้ันๆ  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ผูประกอบการเอง โดยแหลงผลิตในประเทศท่ีมเีทคโนโลยตี่าํจะเนนการผลิตในกระบวนการท่ีใชแรงงานคอนขางมาก 

และประเทศท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีสูงจะผลิตชิ้นสวนท่ีเนนการใชทุนและเทคโนโลยีในระดับสูง และจะเนนงานดาน

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแทน จึงกลาวไดวาอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และชิ้นสวน

สําหรับเคร่ืองเสียงรถยนตเปนอุตสาหกรรมท่ีมกีารแบงงานกันทําระหวางประเทศตางๆ อยางคอนขางชัดเจน โดย

ลักษณะการแบงงานกันทําในลักษณะน้ีจะทําใหบริษัทใหญท่ีมีเครือขายในหลายๆ ประเทศไดเปรียบและสามารถ

ควบคุมผลิตภัณฑหลักท่ีสําคัญ โดยจะไปตั้งสาขาหรือรวมทุนกับผูประกอบการทองถิ่น (Joint Venture) หรือใหผูรับชวง

การผลิตรับชวงผลิตชิ้นสวนบางชิ้น (Subcontracting) 

ประเทศญ่ีปุนซึ่งในอดีตเคยเปนแหลงผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนตท่ีสําคัญสําหรับ

ตลาดโลกไดลดการผลิตในประเทศของตนลง และยายฐานการผลิตไปนอกประเทศ เนื่องจากตองการลดแรงกดดันทาง

การคาระหวางประเทศคูคาและลดตนทุนของผลิตภัณฑใหสามารถแขงขันได ผลท่ีตามมาจากการยายฐานการผลิตเปน

ปจจัยสนับสนุนท่ีเอ้ืออํานวยตอการขยายตัวอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส และชิ้นสวนรถยนตของหลายๆประเทศในเอเซียซึ่งมีความไดเปรียบในเร่ืองของคาแรงท่ีถูกกวาในญ่ีปุน

เปนอยางมาก  

นอกจากน้ีแลว ผูประกอบการจากประเทศญ่ีปุนยังมีลักษณะการประกอบธุรกิจท่ีเปนเอกลักษณประจําชาติ คือ

ลักษณะการรวมตัวเปนกลุมท่ีมีความสัมพันธกันอยางเหนียวแนนท่ีจะเกื้อหนุนธุรกิจซึ่งกันและกัน  และจะให

ความสําคัญอยางมากกับความสัมพันธดั้งเดิมท่ีมีตอกัน เน่ืองจากมีความเชื่อถือในคุณภาพและบริการของ

ผูประกอบการรายน้ันๆ และเน่ืองจากการคํานึงถึงความสําคัญของชิ้นสวนท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานในการท่ีจะนําไป

ประกอบเปนสินคาสําเร็จรูปใหไดคุณภาพตามตองการ ดังน้ันแมจะมีการยายฐานการผลิตมายังประเทศตางๆ ใน

ภูมิภาคเอเชียเพ่ิมมากขึ้น ก็ยังคงมีการใชชิ้นสวนและวัตถุดิบในการผลิตท่ีไดมาจากผูผลิตท่ีเคยเกื้อหนุนกันมา หรือมี

ความสัมพันธกันมากอนเสมอ 

  

แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม 

ความตองการชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมโดยรวมมีแนวโนมขยายตัวตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

อันไดแก อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา อุตสาหกรรมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมผลิตรถยนต โดยในระยะส้ัน

คาดวาท้ังสามอุตสาหกรรมจะมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามการเปดเสรีทางการคาตามขอตกลง 

AFTA และ WTO จะทําใหอัตราอากรนําเขาของวัตถุดิบ ชิ้นสวนผลิตภัณฑ ตลอดจนสินคาสําเร็จรูปตางทยอยลดลงจน

แตละประเทศสมาชิกมีอัตราอากรเดียวกัน ซึ่งจะทําใหเกิดท้ังผลดีและผลเสียแกอุตสาหกรรมท้ังสาม กลาวคือ ภายใต
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การเปดเสรีทางการคา ตนทุนวัตถุดิบของผูประกอบการท่ีมีความจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศจะลดลง มีแหลง

วัตถุดิบมากขึ้น และสามารถหาแหลงการผลิตวัตถุดิบสํารองได หากแหลงใดแหลงหน่ึงมีปญหาการผลิตหรือการสง

มอบ นอกจากน้ีการลดลงของอัตราอากรขาเขาของชิ้นสวนผลิตภัณฑในตางประเทศก็เปนโอกาสใหผูประกอบการ

สามารถนําผลิตภัณฑของตนไปแขงขันในตลาดตางประเทศไดมากขึ้น ในทางตรงกันขามการเปดเสรีทางการคาภายใต

ขอตกลง AFTA และ WTO ก็มีผลทําใหอัตราอากรขาเขาของชิ้นสวนและผลิตภัณฑสําเร็จรูปลดลงเชนกัน และทําให

ชิ้นสวนผลิตภัณฑจากประเทศตางๆมีโอกาสเขามาแขงขันกับสินคาท่ีผลิตในประเทศได 

สําหรับธุรกิจผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกน้ัน เน่ืองจาก ลูกคาในสวนของอุตสาหกรรมยานยนต  

เคร่ืองใชไฟฟา  และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เร่ิมมีกําลังซื้อมากขึ้น ผูผลิต จึงตองผลิตสินคาตัวใหมๆ ออกมาแขงขันใน

ตลาดท่ีกําลังขยายตัวกันอยางเต็มท่ี แมพิมพฉีดพลาสติกเปนตนแบบท่ีสําคัญในการผลิตชิ้นงานของสินคาตัวใหม จึง

ทําใหเกิดความตองการแมพิมพฉีดพลาสติกสูง เทียบเปนมูลคาประมาณ 10,000 ลานบาทตอป ในขณะท่ีอุตสาหกรรม

แมพิมพในประเทศไทยสามารถสนองความตองการแมพิมพสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตและ เคร่ืองใชไฟฟาท่ีทันสมัย

ไดไมเกิน 80% ท่ีเหลือยังตองนําเขาจากตางประเทศ หรือบริษัทแมในตางประเทศ 

ภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองเสียง

รถยนตเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการแขงขันอยูในระดับท่ีไมรุนแรงนัก เน่ืองจากสาเหตุดังตอไปน้ี 

• มจีาํนวนผูผลิตชิน้สวนพลาสตกิวศิวกรรมรายใหญในประเทศประมาณ 5 ราย  โดยแตละ

รายมีความถนัดในการผลิตสินคาท่ีแตกตางกัน เชน บริษัทฯมีความชํานาญในการผลิต

ชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับเคร่ืองโทรสารและเคร่ืองพิมพ ในขณะท่ีคูแขงขันราย

อื่นๆมีความถนัดในการผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับเครื่องเสียงภายในรถยนต 

อุปกรณประกอบคอมพิวเตอรและเคร่ืองปรับอากาศ  ความแตกตางอีกประการหน่ึง

ระหวางบริษัทฯและคูแขงขันรายอ่ืนๆคือการท่ีแตละบริษัทฯมีกลุมลูกคาท่ีแตกตางกัน เชน 

ลูกคาท่ีสําคัญของบริษัทฯคือ Sharp (Thailand), Mitsubishi Chemical, Canon และ 

Yano ในขณะท่ีบริษัทคูแขงขันอ่ืนๆจะเนนผลิตเพ่ือปอนสินคาใหกับผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกสรายอ่ืนๆ  เชน NEC, Sony เปนตน การท่ีแตละบริษัทมีกลุมลูกคาท่ี

แตกตางกันทําใหการแขงขันทางดานราคาเพ่ือแยงชิงลูกคาในอุตสาหกรรมน้ีมีไมมากนั ก  

กลยุทธทางการตลาดท่ีใชโดยท่ัวไปมักเนนดานคุณภาพและการสงมอบท่ีตรงเวลา 

ตลอดจนอาศัยความสัมพันธเกื้อหนุนซึ่งกันและกันของชาวญ่ีปุน ซื่งจะใหความสําคัญ

อยางมากกับความสัมพันธดั้งเดิมท่ีมีตอกันเพ่ือดึงดูดใจใหลูกคาท่ีมีอยูส่ังซื้อสินคาจาก

ผูผลิตแตละรายเพ่ิมมากขึ้น 

 

• เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจฉีดขึ้นรูปชิ้นสวนพลาสติกสําหรับใชเปนกรอบภายนอก (Cover) 

ของเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอ นิกส การเขามาสูธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก

วิศวกรรมของผูประกอบการรายใหมเปนเร่ืองท่ีทําไดคอนขางยากกวา เน่ืองจากการดําเนิน

ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมใหประสบความสําเร็จตองอาศัยเทคโนโลยีและความ

ชํานาญในดานการควบคุมและตรวจสอบความละเอียด (Preciseness Control and 

Check) ของตัวชิ้นสวนพลาสติกซึ่งเปนเทคนิคท่ีตองอาศัยระยะเวลาในการเรียนรูและ
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ฝกฝนท่ีคอนขางนาน ในขณะท่ีการดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกท่ีเปนกรอบภายนอก

ไมจําเปนตองใชเทคนิคการตรวจสอบและควบคุมความละเอียดมากนัก  

•  มีแนวโนมการนําพลาสติกวิศวก รรมมาทดแทนวัสดุชนิดอ่ืน เชน โลหะเพ่ิมมากขึ้น 

เน่ืองจากพลาสติกเปนวัสดุมีคุณสมบัติพิเศษ ไดแก การขึ้นรูปงายกวาและนํ้าหนักเบากวา

โลหะ มีความเปนฉนวนไฟฟา สามารถทนกรดและอุณหภูมิไดสูง เปนตน 

• เปนอุตสาหกรรมท่ีตองอาศัยทักษะและความชํานาญในการผลิต เพ่ือใหเกิ ดประสิทธิภาพ

ในการผลิต และมีการสูญเสียนอยท่ีสุด เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

• ประเทศผูผลิตรายอ่ืนท่ีสําคัญ ไดแก ประเทศญ่ีปุน ไตหวัน เกาหลี สหรัฐอเมริกา และ

ประเทศในแถบยุโรป ลวนแตเปนประเทศท่ีมีระดับเทคโนโลยีสูง แตเน่ืองจากคาจาง

แรงงานสูง จึงทําใหไมเหมาะสมกั บอุตสาหกรรมประเภทน้ีทีจ่าํเปนตองอาศยัแรงงาน

จํานวนมาก 

• ในการดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม ตนทุนคาแรงไมถือวาเปนตนทุนการ

ผลิตท่ีสําคัญ โดยตนทุนดังกลาวคิดเปนสัดสวนประมาณ 11 % ของตนทุนการผลิตรวม

เทาน้ัน ลูกคาสวนใหญโดยเฉพาะบริษัทผูผลิตเคร่ื องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ชั้นนําของโลกจากญ่ีปุนจะใหความสําคัญทางดานคุณภาพและความละเอียดของสินคา 

ความสามารถในการผลิตแบบครบวงจร และความสามารถทางเทคนิคท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆของ

ผูผลิตแตละรายเปนหลัก โดยราคาสินคาเปนปจจัยท่ีไดรับการพิจารณาในอันดับรองลงมา 

ดังน้ัน การแขงขันทางดานราคาจากผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมในประเทศ

อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟลิปปนสท่ีมีความไดเปรียบเหนือผูผลิตในประเทศไทยในเร่ือง

ของคาแรงท่ีถูกกวาจึงไมมีผลกระทบตอผูประกอบการท่ีมีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย

มากนัก เน่ืองจากฝ มือ ความชํานาญและเทคนิคในการผลิตชิ้นสวนพลาสติกความ

ละเอียดสูงของผูประกอบการในประเทศเหลาน้ียังต่ํากวาของไทยมาก ในสวนของการ

แขงขันจากสินคาซึ่งผลิตในประเทศจีนซึ่งมีความไดเปรียบเหนือไทยในเร่ืองของคาแรงท่ี

ถูกกวาน้ัน แมวาทักษะและความชํานาญในการผลิตชิ้นสว นพลาสติกวิศวกรรมของ

แรงงานจีนไดพัฒนาขึ้นมามากในชวงหลัง การแขงขันจากจีนก็มิไดมีผลกระทบตอ

ผูประกอบการซึ่งมีฐานการผลิตในไทยมากนัก เน่ืองจากผูผลิตในประเทศจีนเนนท่ีจะผลิต

เพ่ือปอนตลาดทองถิ่นของตนมากกวาท่ีจะผลิตเพ่ือการสงออก 

 

ในสวนของบริษัทฯน้ัน ท่ีผานมาบริษัทฯ สามารถแขงขันกับบริษัทคูแขงขันไดอยางดี เน่ืองจาก  

• บริษทัฯไดรบัการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยกีารผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ และการ

พัฒนาตลาดจาก PNI ท้ังยังไดรับการสนับสนุนดานหนวยงานวิจัยและพัฒนาออกแบบ

ผลิตภัณฑใหมๆ ทําใหสามารถจําหนายผลิตภัณฑท่ีเ หมาะกับความตองการของลูกคาได

เปนอยางดี 
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• บริษัทฯมีผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญสัญชาติญ่ีปุน ทําใหบริษัทฯมีความสัมพันธอันดี

กับลูกคาสัญชาติญ่ีปุน ซึ่งเปนกลุมผูผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสราย

ใหญของโลก 

• นโยบายในการผลิตของบริษทัฯท่ีเน นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินคาตั้งแต

การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกอนท่ีจะจัดสงสินคาใหลูกคา ซึ่งทําใหลูกคามี

ความเชื่อมั่นและพึงพอใจในคุณภาพของสินคา 

• บริษัทฯเนนการควบคุมตนทุนและคาใชจายในการผลิต โดยการเพ่ิมผลิตผลของการผลิต

และลดปริมาณของเสียจากการผลิตใหต่ําท่ีสุด ทําใหตนทุนการผลิตของบริษัทฯใกลเคียง

กับคูแขงขัน 

• บริษทัฯเนนการบริหารงานอยางมปีระสิทธิภาพ โดยมกีารกาํหนดนโยบายและกลยทุธการ

บริหารจากคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและ

กําหนดแนวทางการตลาด โดยมีการนําระบบตางๆเขามาใชในการบริหารการผลิตและการ

บริหารงานท่ัวไป เชน ISO 9001:2000 และ ISO 14001 

 

สําหรับอุตสาหกรรมผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกน้ัน ในปจจุบัน ระดับการแขงขันไมสูงมากนัก

เน่ืองจากความตองการใชแมพิมพฉีดขึ้นรูปพลาสติกยังสูงกวาปริมาณท่ีผลิต ไดในประเทศมาก การผลิตแมพิมพ

คุณภาพสูงอยูท่ีการสรางความนาเชื่อถือของผูใหบริการเปนสําคัญ ดังน้ันราคา จึงไมใชปจจัยสําคัญในการแขงขัน 

นอกจากน้ี บริษัทในประเทศซึ่งสามารถใหบริการผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกวิศวกรรมในปจจุบันจะมีฐาน

ลูกคาเปนของตน เอง และลูกคาของผูผลิตเหลาน้ันก็มักจะไมหันไปซื้อสินคาหรือใชบริการของผูผลิตรายอ่ืน เน่ืองจาก

เกรงวาผูผลิตรายใหมจะไมสามารถใหบริการไดดีเหมือนกับท่ีผูผลิตรายเดิมให   

การแขงขันในธุรกิจแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกสวนใหญจะเปนการแขงขันจากผูผลิตจากตางประเทศ ซึ่ง

ในปจจุบันประเทศท่ีมีเทคโนโลยีในการผลิตแมพิมพในระดับสูง ไดแก ญ่ีปุน เกาหลีใต และไตหวัน อยางไรก็ตาม 

TAPM ก็สามารถแขงขันกับบริษัทคูแขงจากท้ังสามประเทศไดเปนอยางดี เน่ืองจาก TAPM มีขอไดเปรียบเหนือคูแขง

เหลาน้ีท้ังในแงของคาแรงในการผลิตและตนทุนวัตถุดิบในประเทศไทยซึ่งถูกกวาในท้ังสามประเทศมาก ทําใหแมพิมพท่ี

ผลิตไดในประเทศไทยมีราคาท่ีต่ํากวาท่ีผลิตในตางประเทศ ในดานของคุณภาพสินคา แมพิมพฉีดขึ้นรูปพลาสติกท่ี 

TAPM ผลิตไดก็มีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาท่ีผลิตในตางประเทศ เน่ื องจาก TAPM ไดรบัการสนับสนุนทางดานการ

ออกแบบและเทคโนโลยใีนการผลิตจาก ASAKA และ PNI ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบและผลิตแมพิมพ

จากประเทศญ่ีปุน ประกอบกบัชางเทคนิคและแรงงานในการผลิตของ TAPM ก็มีความรูความสามารถและ

ประสบการณในการออกแบบและผลิตแมพิม พท่ีสะสมมายาวนาน นอกจากน้ี บริษัทผูผลิตแมพิมพในญ่ีปุน เกาหลีใต 

และไตหวันโดยสวนใหญจะเปนกิจการแบบครอบครัว ซึ่งมีขนาดเล็กและไมมีประสบการณในการสงสินคาไปจําหนาย

ในตางประเทศ ทําใหการแขงขนัจากตางประเทศไมรนุแรงมากนัก 

 

 

 

 



- 16 - 

4.ปจจัยความเสี่ยง 

 ปจจัยความเส่ียงท่ีจะไดกลาวตอไปน้ีเปนความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ระดับความ

เส่ียงของแตละปจจัยเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การผลิต การเมือง ฯลฯ 

1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคาหลักจํานวนนอยราย  

ปจจุบัน ฐานลูกคาของบริษัทฯยังคอนข างจํากัดอยูในกลุมบริษัทผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองเสียงรถยนตสัญชาติญ่ีปุน ซึ่งบริษัทฯมีสายสัมพันธกับบริษัทผูผลิตเหลาน้ีมาอยาง

ตอเน่ือง รายไดสวนใหญของบริษัทฯมาจากกลุมลูกคาหลักจํานวนไมมากรายนัก ดังจะเห็นไดจากในชวงป 

2548/2549 ท่ีผานมา บริษัทฯมีรายไดจากการขายสินคาใหแกลูกคารายใหญของบริษัทฯ  5 อันดับแรก ซึ่ง

ท้ังหมดไดรับการแนะนํามาโดยบริษทั พารทเนอร อินดสัทรีส จาํกดั  (“PNI”) ซึ่งเปนผูถือหุนรายหน่ึงจากกลุม 

PNI ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ตามสัญญาการใหความชวยเหลือทางการตลาด คิดเปนรอยละ 

66.63 ของรายไดตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในชวงเวลาดังกลาว โดย 3 รายในจาํนวน 5 รายเปนลูกคา

รายเดิม จาก 5 อันดับแรกของปกอน และมี 2 ราย ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนดานเคร่ืองพิมพซึ่งเร่ิมมีการส่ังซื้อในป 

2547/2548 และเพ่ิมคําส่ังซื้อขึ้นในป 2548/2549 

แมวา บริษัทฯจะพ่ึงพิงลูกคาจํานวนไมมากนัก หากพิจารณาความเส่ียงจากการที่กลุมลูกคาดังกลาว

จะเปล่ียนไปใชผลิตภัณฑอ่ืน หรือจางบริษัทคูแขงใหผลิตสินคาแทนบริษัทฯคงมีไมมากนัก  เน่ืองจาก

ผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมของบริษัทฯตองอาศัยทักษะและความชํานาญในการผลิตและควบคุม

คุณภาพใหไดตามมาตรฐาน ดังน้ัน ลูกคาจึงตองคัดเลือกผูผลิตท่ีลูกคาไวใจในมาตรฐานและคุณภาพของ

การผลิตและการใหบริการ จากผลงานท่ีผานมาของบริษัทฯท่ีเนนคุณภาพของการผลิตและการใหบริการท่ีได

มาตรฐานและตรงกบัความตองการของลูกคา รวมท้ังการใหบริการท่ีครบวงจรท้ังในดานการออกแบบเพ่ือการ

ผลิตและการผลิตแมพิมพ และความสามารถในการควบคุมตนทุนการผลิตเพ่ือใหราคาขายของสินคาท่ีผลิต

โดยบริษัทฯใกลเคียงหรือต่ํากวาของคูแขงขัน ทําใหบริษัทฯเปนท่ียอมรับและไววางใจของลูก คาสวนใหญ  

2 ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภาวะกา รแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นในตลาดเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป 

ท่ีผานมา ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก วศิวกรรมสําหรับเคร่ืองใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปน

รายไดหลักของบริษัทฯ โดยในชวงป 2546/2547, 2547/2548 และชวงป 2548/2549 รายไดจากการจําหนาย

ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสคิดเปนรอยละ 82, 89  และ 98 ของรายได

จากการขายรวมของบริษัทฯในแตละชวงเวลา ตามลําดับ  อยางไรก็ตาม  ตลาดเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูปซึ่งใชสินคาท่ีบริษัทฯผลิตเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญในการผลิต มีการแขงขันท่ีรุนแรงมากขึ้น 

โดยเฉพาะการแขงขันในเร่ืองของราคา ท้ังในแงของการแขงขันระหวางบริษัทผูผลิตสินคาของญ่ีปุนและ

เกาหลีใตท่ีตั้งฐานการผลิตอยูในประเทศไทย และการแขงขันจากบริษัทผูผลิ ตสินคาซึ่งมีฐานการผลิตอยูใน

ประเทศจีนและมีความไดเปรียบเหนือผูผลิตท่ีมีฐานการผลิตอยูในประเทศไทยในเร่ืองของคาแรงท่ีถูกกวา 

ดังน้ัน บริษัทผูผลิตสินคาสําเร็จรูปจึงจําเปนท่ีตองดําเนินมาตรการควบคุมตนทุนการผลิตในหลายๆดาน 

โดยเฉพาะตนทุนวัตถุดิบและชิ้นสวนซึ่ งนํามาใชประกอบเปนสินคาสําเร็จรูปซึง่ถอืวาเปนตนทุนหลักในการ

ผลิตประเภทหน่ึง เพ่ือใหสามารถแขงขันกับผูผลิตรายอ่ืนๆในดานของราคาได วิธีการหน่ึงท่ีบริษัทผูผลิต

อุปกรณไฟฟาและเคร่ืองใชอิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูปมักใชคือการขอใหผูผลิตและจัดจําหนายชิ้นสว นพลาสตกิ

และชิ้นสวนอ่ืนๆซึ่งเปนสวนประกอบของสินคาสําเร็จรูปควบคุมราคาขายของสินคาท่ีตนผลิตไมใหเพ่ิมขึ้นเร็ว

จนเกนิไป  ซึง่มาตรการดงักลาวสงผลกระทบทําใหอตัรากาํไรเบ้ืองตนของบริษทัฯลดลงจากประมาณ 27.26 
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% สําหรับชวงป 2546/2547 เหลือประมาณ 23.28% สําหรับชวงป 2548/2549 อันเน่ืองจากตนทุนวัตถุดิบ

และตนทุนแรงงานสูงขึ้น 

เน่ืองจากในชวงท่ีผานมา ตนทุนเม็ดพลาสติกคิดเปน 60.73 % ของตนทุนวัตถุดิบรวม และ 36.48 % 

ของตนทุนขายรวม  การควบคุมตนทุนเม็ดพลาสติกถือไดวาเปนมาตรการท่ีดีท่ีจะชวยรักษาอัตราสวนกําไร

เบ้ืองตนของบริษัทฯ บริษทัฯจึงไดวางแนวทางท่ีจะรักษาอัตรากําไรเบ้ืองตนโดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต

และเพ่ิมฝมือแรงงานเพ่ือลดของเสียในระหวางกระบวนการผลิต และเปนการประหยดัการใชวตัถดุบิประเภท

เม็ดพลาสติก ซึ่งจะชวยควบคุมตนทุนการผลิตไดในระดับหน่ึง และขณะเดียวกันก็ทําใหผลิตภัณฑท่ีผลิตไดมี

คณุภาพ และความละเอียดสูง และมีความแตกตางจากผลิตภัณฑของคูแขงขันอ่ืนๆ  

 

3 ความเสี่ยงจากผลกําไรที่อาจลดลงเนื่องจากสิทธิประโยชนที่ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนหมดอายุ  

บริษทัฯไดรบัสิทธปิระโยชนทางดานการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีใชในการ

ผลิต โดยมีกําหนดเวลา 3 ป และสามารถตออายุไดอีก 2 คร้ัง คร้ังละ 6 เดือน และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ

บุคคลตามบัตรสงเสริมการลงทุน 2 บัตรหลักกาํหนดเวลา 7 ป จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  (BOI) 

ซึ่งสิทธิในเร่ืองของการยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคลดังกลาวจะส้ินสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2550 และ มีนาคม 

2554 ตามลําดับ ทําใหบริษัทฯมีภาระการจายภาษีเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกําไรของบริษัทฯ 

 แมวา สิทธิประโยชนท่ีไดรับจาก BOI จะส้ินสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2550 และ มีนาคม 2554 

ตามลําดับ บริษทัฯคาดวาจะไมมีผลกระทบมากนัก เน่ืองจากบริษัทฯยังคงมุงเนนการขยายธุรกิจอยาง

ตอเน่ืองโดยการขยายฐานลูกคาใหม สายผลิตภัณฑ และกําลังการผลิต ประกอบกับการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารอยางตอเน่ือง รวมท้ังการรักษาความสัมพันธท่ีดี และความเชื่อมั่นใน

คุณภาพสินคาท่ีลูกคามีตอบริษัทฯ อันจะมีผลใหบริษัทฯยังคงสามารถรักษาความสามารถในการทํากําไรใน

ระดับท่ีดี และความสามารถในการแขงขันในระยะยาวไวได  

 

4 ความเสี่ยงทางดานราคาวัตถุดิบ 

เม็ดพลาสติกเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตชิ้นสวนพลาสติก เนื่องจากเม็ดพลาสติกเปนผลพลอยไดจาก

การกล่ันนํ้ามันดิบ ราคาเม็ดพลาสติกจึงผันแปรตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ในการส่ังซื้อเม็ดพลาสติก 

บริษัทฯจะส่ังซื้อเม็ดพลาสติกเกือบท้ังหมดจากแหลงผลิตภายในประเทศ โดยซื้อเปนสกุลเงินบาท อยางไรก็

ตาม ราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลกซึ่งซื้อขายดวยสกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐกับราคาเม็ดพลาสติกซึ่งซื้อ

ขายกันดวยสกุลเงินบาทมักจะเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกันดวยระดับความผันผวนที่แตกตางกันออกไป

ตามสภาพตลาดและปจจัยอ่ืนๆอีกหลายประการ เชน ระดับของอุปสงคและ อุปทาน ในชวงท่ีผานมา ตนทุน

เม็ดพลาสติกคิดเปน 60.73 % ของตนทุนวัตถุดิบรวม และ 36.48 % ของตนทุนขายรวม โดยประเภทของเมด็

พลาสติกท่ีสําคัญท่ีบริษัทฯใชในการผลิตสินคาประกอบดวย โพลีอาเซตลั  โพลีคารบอเนต และ 

Polyphenylene-Ether (PPE)  ซึ่งในชวงป 2547/2548 ถึง 2548/2549 ท่ีผานมา ราคาเมด็พลาสตกิประเภท 

โพลีอาเซตลั และ PPE มีระดับราคาคงท่ีหรือลดลงเล็กนอยอันเน่ืองจากบริษัทฯ มีปริมาณซื้อเพ่ิมมากขึ้นและ

มกีารเปรียบเทียบราคาจากหลายแหลง ทําใหราคาเฉล่ียลดลง สําหรับประเภท โพลีคารบอนเนต ราคา

เพ่ิมขึ้นเฉล่ียประมาณรอยละ 7.5 เมื่อเทียบกับป 2547/2548  
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อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดวางแนวทางเพ่ือรองรับความเส่ียงจากการเพ่ิมขึ้นของราคาเม็ดพลาสติก โดย

การสานความสัมพันธท่ีดีและติดตอทางการคากับผูผลิตเม็ดพลาสติกหลายๆราย เปรียบเทียบราคาเม็ด

พลาสติกจากผูขายมากกวา 1 รายกอนการส่ังซื้อเพ่ือใหไดเงื่อนไขทางการคาท่ีดีท่ีสุด ติดตามแนวโนมราคา

เม็ดพลาสติกจากผูขายภายในประเทศและตางประเทศอยางสม่ําเสมอ และมีการวางแผนการส่ังซื้อวัตถุดิบท่ี

เหมาะสมโดยการติดตามแนวโนมราคาเม็ดพลาสติกทั้งในตลาดโลกและภายในประเทศไทย โดยในชวงท่ี

ผานมา บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะเก็บสต็อกวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติก และชิ้นงานระหวางกระบวนการผลิต

ไวเปนสินคาคงคลังในปริมาณท่ีเพียงพอท่ีจะใชผลิตสินคาไดประมาณ 1 เดือน อยางไรก็ตาม ผูบริหารของ

บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะใหการบริหารวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปของบริษัทฯเปนแบบยืดหยุน ซึ่งมิไดกําหนด

ปริมาณการสํารองไวอยางตายตัว แตจะใหฝายจัดซื้อของบริษัทฯติ ดตามขอมูลการเคล่ือนไหวสภาวะตลาด

อยางใกลชิดจากแหลงตางๆ ไมวาจะเปนขอมูลการซื้อขายในตลาด งานวิจัยตางๆ การพูดคุยกับผูจัดหา

วัตถุดิบ ฯลฯ และรวมกับหนวยงานผลิตและการตลาด เพ่ือวางแผนและกําหนดนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบให

เหมาะสมกับภาวะตลาดในแตละขณะ ท้ังน้ีผู บริหารของบริษัทฯเชื่อวานโยบายการเก็บสต็อกวัตถุดิบและ

สินคาคงเหลือแบบยืดหยุนจะชวยลดตนทุนในการจัดเก็บสินคาไปไดมาก ซึ่งจะเปนปจจัยหน่ึงท่ีชวยเพ่ิม

อัตราการทํากาํไรของบริษทัฯ 

 

5 ความเสี่ยงทางดานการพึ่งพิงบริษัทที่เกี่ยวของ 

ในปจจบุนั บริษทัฯสามารถดาํเนินธุรกิจโดยท่ัวไป (Daily Operation) อยางปรกติโดยไมจําเปนตอง

พ่ึงพิงบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด (“PNI”) ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯรายหน่ึง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ

ยงัไดรับการสนับสนุนจาก PNI ใน 2 ดาน คือ ดานเทคโนโลยีและการตลาด ซึ่งเปนไปตามสัญญาการใหสิทธิ์ 

ความชวยเหลือทางเทคนิคและท่ีปรึกษาทางการตลาดซึ่งบริษัทฯไดทํากับ PNI และมีระยะเวลาบังคับใช 5 ป 

ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2546- 31 กรกฏาคม 2551 และหากบริษัทฯ มีความประสงคจะตอสัญญาดังกลาว

บางสวนหรือท้ังหมด ก็สามารถตอไปไดอีกคร้ังละ 5 ป สัญญาดงักลาวไดกําหนดใหบริษัทฯตองจายคาความ

ชวยเหลือทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยใีนปแรกเปนจาํนวน 7 ลานบาท และตั้งแตปท่ีสองเปนตนไปใน

จาํนวนเงนิปละ 6 ลานบาท  ใหแก PNI นอกจากน้ี บริษัทฯจะตองจายคาลิขสิทธิ์สินคาในอัตรารอยละ 2 ของ

มูลคาสินคาลิขสิทธิ์ท่ีบริษัทฯจัดจําหนาย และคาธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการตลาดในอัตรารอยละ 3 ของ

มูลคาขายสินคาตามท่ีระบุไวในสัญญาใหแก PNI  

บริษัทฯ ไดดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพ่ือใหสามารถพ่ึงพาตนเองได โดยเมื่อ

สัญญาดังกลาวส้ินสุด บริษัทฯ จะไดพิจารณาถึงความจําเปนในการท่ีจะตอสัญญาดังกลาวบางสวนหรือ

ท้ังหมดออกไปเทาท่ีจาํเปน  

(รายละเอียดของสัญญาดังแสดงใน 6.4) 

 

6 ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ในชวงป 2547/2548 และชวงป 2548/2549 บริษัทฯมีรายไดจากการขายในตลาดตางประเทศซึ่งอยู

ในรูปของเงนิเหรียญสหรัฐและเงินเยนญ่ีปุนคิดเปนรอยละ 52.17 และ 36.98 ของรายไดจากการขายรวมใน

แตละชวงเวลา ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวารายไดโดยเฉล่ียประมาณรอยละ 45 ของรายไดรวมจากการขาย

ของบริษัทฯเปนรายไดท่ีอยูในรูปของเงินตราตางประเทศ อยางไรก็ตาม อัตราสวนของรายไดท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศมีแนวโนมท่ีจะลดลง อันเน่ืองมาจากการท่ีลูกคาของบริษัทฯ มีการยายหรือเพ่ิมสายการประกอบ
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ผลิตภัณฑในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และบริษัทฯ ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดสําหรับการสงมอบสินคาให

ลูกคาในประเทศในรูปของสินคากึ่งสําเร็จรูป (Semi-Finished Goods) เพ่ิมมากขึ้น 

ท่ีผานมาบริษัทฯ ไดใชอนุพันธทางการเงินในรูปของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

(Forward Contract) เพ่ือปองกันความเส่ียงดังกลาว โดยบริษัทฯ มีวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

กบัสถาบันการเงนิเปนวงเงนิ 3 ลานเหรียญสหรัฐหรือเทียบเทา 

 

1.8 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2549 บริษทัฯ มหีน้ีสนิทางการเงนิกบัสถาบันการเงนิในประเทศ โดยเปนเงนิ

กูยืมระยะส้ัน 52.95 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาว 77.89 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียเฉล่ียอยูท่ีอัตรา

ดอกเบ้ียเงินกูยืมขั้นต่ํา (MLR) โดยในปท่ีผานมา อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมไดมีการปรับขึ้นในอัตรารอยละ 0.75 

– 1.0 ตอป อยางไรก็ตาม หน้ีสินดังกลาวไดลดลงจาก ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 เปนเงนิ 26.42 ลานบาท และ

คาดวาจะลดลงอยางตอเน่ืองอันเน่ืองจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ีดี นอกจากน้ี ในการใชเงินกูยืม

ระยะส้ัน บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบโดยเลือกใชแหลงท่ีทําใหบริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินต่ํา 
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5.โครงสรางการถือหุนและการจดัการ 
5.1 โครงสรางผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน วันที่ 30 มิถุนายน 2549 มีรายละเอียด

ดังตอไปนี ้
 

ลําดับ 

 

รายช่ือ 

ความสัมพันธกับบริษัทฯหรือ PNI หรือ

กับกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ

หรือ PNI  

ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือ

หุน วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 

จาํนวนหุน 

(หุน) 

สัดสวนการ 
ถือหุน 

(รอยละ) 

1 20กลุม PNI   21,903,900 23.81 

 นายไทอิจิ นิโนมิยะ ประธานกรรมการของบริษทัฯ และกรรมการ

และผูบริหารของ PNI 

11,043,300 12.00 

 21นายนารุฮิซะ  อาเบะ 
22กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

กรรมการของ PNI 
3,480,000 3.78 

 บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด 

(“PNI”) 

66บริษัทที่เก่ียวของ 2,880,600 3.13 

 23นางโทคโิกะ ทามางาวะ 24ผูถือหุนและพนักงานของ PNI 1,500,000 1.63 

 นางอิคุโกะ นิโนมิยะ คูสมรสของนายไทอิจิ นิโนมิยะ 960,000 1.04 

 25นายคิโยชิ อุซึมิ 26กรรมการและผูบริหารของ PNI 1,200,000 1.30 

 27นายคาซุโอะ ฮาระ  28พนกังานของ PNI 360,000 0.39 

 29นายโยชินาริ คิโยเซ 30พนกังานของ PNI 240,000 0.26 

 31นายทาเคฮโิกะ คาบาซาวา 32พนกังานของ PNI 240,000 0.26 

2 นายมาซาฮิโต อิโซ นักลงทุนภายนอกซ่ึงไมมีความเกี่ยวของกับ

กลุม PNI 

12,000,000 13.04 

3 33กิมเอ็ง ซิคิวริตี้ ไพรเวท ลิมิเต็ด 34นักลงทุนภายนอกซึ่งไมมีความเกี่ยวของ

กับกลุม PNI 

11,300,000 12.28 

4 35บริษัท เจแปน เอเชีย อินเวสเมนท 

จํากัด 

36นักลงทุนภายนอกซึ่งไมมีความเกี่ยวของ

กับกลุม PNI 
6,725,000 7.31 

5 37นายโยชิโร โกโต 38เพื่อนของนายไทอิจิ นิโนมิยะ 5,077,240 5.52 

6 39นางยูโกะ อิชิคาวะ 40เพื่อนของนายไทอิจิ นิโนมิยะ 5,000,000 5.43 

7 41นายอะซึโนบุ  โทกะ 42กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 2,400,000 2.61 

8 43นายเคซึเคะ  มะซึอุระ 
44กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

2,000,020 2.17 

9 45บริษัท ออฟฟศ มู จํากัด 46บริษัทฯของเพื่อนของ นายไทอิจิ นิโนมิยะ 1,800,000 1.96 

 47นายคาเนอาก ิ ฮจิกิาตะ 48เพื่อนของนายไทอิจิ นิโนมิยะ 1,800,000 1.96 

10 49นายฮวาง อนิ เตก็ 50เพื่อนของนายไทอิจิ นิโนมิยะ 1,781,000 1.94 

11 51บริษัท อีโคโลยี แอนด รีเบอรท 

จํากัด 

52นักลงทุนภายนอกซึ่งไมมีความเกี่ยวของ

กับกลุม PNI 

1,500,000 1.63 

12 53นายโชอิชิ อีดะ 54พนกังานของ Asaka ซึ่งเปนผูใหความ

ชวยเหลอืแก TAPM ทางดานเทคนิคในการ

ผลิตแมพิมพ 

1,200,000 1.30 

13 55นายฮโิรอาก ิคาวาชมิา 56เพื่อนของนายไทอิจิ นิโนมิยะ 720,000 0.78 
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14 57ผูถือหุนอื่นๆ 58ประกอบดวยผูถือหุนที่เปนกรรมการ 

ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ

บุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และ

เพื่อนของนายไทอิจิ นิโนมิยะและผูถือหุน

รายยอย 

16,792,760 18.25 

 59จํานวนหุนทั้งหมด  92,000,000 100 % 

 

5.2 การจัดการ 

โครงสรางการจัดการของบริษทัฯประกอบดวยคณะกรรมการท้ังส้ินจาํนวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทั 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 บริษทัฯมกีรรมการท้ังหมดจาํนวน 10 ทาน* ดงัรายนามตอไปน้ี 

1. นายไทอิจิ นิโนมยิะ ประธานกรรมการ 

2. นายเคซึเคะ มะซึอุระ กรรมการ 

3. นายอาซโึนบุ โทกะ กรรมการ 

4. นายนารุฮิซะ อาเบะ กรรมการ 

5. นายคาซึคาตะ อาโอโนะ             กรรมการ   

6. นายโสฬส ตัง้ในธรรม                 กรรมการ   

7. รอยโททักษณิ ล่ิมสุวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายเชนทร วิพัฒนบวรวงศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

9. นายวิฑูรย สกนธวัฒน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

10. นางรัตนา สมบูรณวิวัฒน กรรมการ                    

โดยมนีายโสฬส ตัง้ในธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
*ประวตักิรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการบริหารรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ 

-นายไทอิจิ นิโนมิยะ นายเคซึเคะ มะซึอุระ นายอาซึโนบุ โทกะ นายโสฬส ตั้งในธรรม สองในสี่คน

ดังกลาวลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  

โดยการเปล่ียนแปลงดังกลาวไดรับการอนุมัติโดยท่ีประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนซึ่งจัด

ขึ้นในวันท่ี 24 กุมภาพันธ  2548 เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมหีนาท่ีและความรับผิดชอบหลักดังตอไปน้ี 

1. จดัการบริษทัฯใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุม

ผูถือหุนท่ีชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ  

2. กาํหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทัฯ ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร

และการจัดการของคณะ ผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรบัมอบหมาย เวนแตในเร่ืองดงัตอไปน้ี 

คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติของท่ีประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เร่ืองท่ีกฎหมาย

กําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติของท่ี ประชุมผูถือหุน เชน การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู การขาย
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หรือโอนกจิการของบริษทั ฯท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการ

ของบริษัทอ่ืนมาเปนของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน 

3. คณะกรรมการอาจแตงตั้ง กรรมการจาํนวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรใหเปนคณะ ผูบริหาร เพ่ือปฏิบตังิาน

ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และใหคณะกรรมการตั้งเจาหนาท่ีระดบับริหารทานหน่ึง

เปนประธานคณะผูบริหาร  ท้ังน้ี เจาหนาท่ีระดบับริหาร มีสิทธิไดรับคาตอบแทนและบําเหน็จตามท่ีท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทักาํหนด โดยไมกระทบกระเทือนถงึสิทธิของเจาหนาท่ีระดบับริหารในอันท่ีจะ

ไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนอยางอ่ืนในฐานะท่ีเปนกรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯ 

4. คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอ่ืนใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ

หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขอํานาจน้ัน ๆ ก็

ได 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ    

 ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2549 บริษทัมกีรรมการตรวจสอบท้ังหมดจาํนวน 3 ทาน ดังมรีายนามตอไปน้ี 

1. รอยโททักษณิ    ล่ิมสุวรรณ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายเชนทร   วพิฒันบวรวงศ         กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวิฑูรย  สกนธวัฒน กรรมการตรวจสอบ 

 

อํานาจหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักดงัตอไปน้ี 

 

1. สอบทานใหบริษทัฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษทัฯมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ี เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานใหบริษทัฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลา ด

หลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน ใหมีความถูกตองและครบถวน 

6. จดัทํารายงานการกาํกบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาํปของ

บริษทัฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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คณะผูบริหาร 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2549 บริษทัฯมคีณะผูบริหารซึง่ประกอบไปดวยเจาหนาท่ีระดบับริหารจาํนวน 8  ทาน ดงั

รายนามตอไปน้ี 

1. นายเคซึเคะ  มะซึอุระ กรรมการผูจัดการ 

2. นายอาซโึนบุ โทกะ รองกรรมการผูจัดการและผูอํานวยการฝายผลิต  

3. นายคาซึคาตะ อาโอโนะ ผูอํานวยการฝายรับรองคุณภาพและฝายวิศวกรรม 

4. นายนารุฮซิะ อาเบะ ผูอํานวยการ และผูจัดการสวนการตลาด 

5. นายโสฬส ตัง้ในธรรม ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงินและฝายบริหาร 

6. นายสํานวน จนิณวฒัน ผูจัดการสวนรับรองคุณภาพ และสวนซอมบํารุง 

7. นายศักดา เกิดรอด ผูจัดการสวนฉีดพลาสติก สวนประกอบ และสวนวางแผน การผลิต 

8. นางสาวนันทนา ยบุลไมล ผูจัดการสวนบัญชี และสวนบุคคล 

คณะผูบริหารมีหนาท่ีใหคําปรึกษา เสนอแนะ และ /หรือ รวมพิจารณาใหความเห็นเพ่ือประกอบการตดัสินใจ

ของกรรมการผูจัดการในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจชองบริษัทฯ   

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 

1. ดาํเนินงานและบริหารจดัการการดาํเนินธุรกจิตามปกตขิองบริษทัฯ 

2. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯซึ่งรวมถึงการกูหรือการขอ

สินเชื่อ (รวมท้ังการเขาเปนผูค้ําประกัน ) โดยมีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 5 ลานบาท หรือเทียบเท าใน

สกุลเงินอ่ืน โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทฯซึ่งผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯแลว ท้ังน้ี วงเงินดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

โดยขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

3. เสนอใหคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมัติในเร่ืองดังตอไปน้ี 

• เปาหมาย 

• นโยบายธรุกจิ 

• แผนธุรกิจ 

• กลยุทธทางธุรกิจ 

• อํานาจการบริหารงาน 

• งบประมาณรายจายประจาํป 

 

4. ดําเนินงานและบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกล

ยุทธทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว 
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5. มอบอํานาจหรือมอบหมายใหบคุคลอ่ืนใดท่ีกรรมการผูจดัการเห็นสมควรทําหนาท่ีแทนกรรมการผูจดัการ

ในเร่ืองท่ีจําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลพินิจของกรรมการผูจัดการ ซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑของ

กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัในแตละคราว 

 

การสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบริษทั 

การคัดเลือกบุคคลท่ีจะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท ไมไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา 

(Nominating Committee) อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดกาํหนดแนวทางในการแตงตัง้กรรมการบริษทัดงัน้ี  

1. คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ ประสบการณ ปริทรรศน ความสามารถ และอุปนิสัย  

และนําเสนอตอผูถือหุนตอไป 

2. ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกคร้ัง ขอบังคับของบริษัท ฯกําหนดใหกรรมการตองลาออกจาก

ตําแหนงอยางนอยหน่ึงในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจาํนวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได 

ก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลท่ีสุดกับหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูใน

ตําแหนงท่ีนานท่ีสุดน้ันเปนผูท่ีออกจากตํา แหนง กรรมการท่ีจะออกตามวาระน้ีอาจถูกเลือกเขามาดํารง

ตําแหนงใหมก็ได  

 

ท้ังน้ีขอบังคับของบริษัทฯกําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนน เสียงท่ีมีอยูตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 

แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ั น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออก

เสียงชี้ขาดเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท* 

คาตอบแทน 2547/2548 2548/2549 

จาํนวนราย คาตอบแทน จาํนวนราย คาตอบแทน 

เบ้ียประชมุกรรมการ เงนิเดอืน

และโบนัส 

5 2,732,480 5 2,812,480 
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*   คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังที่ไดแสดงไวขางตนไมรวมคาตอบแทนของกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงเจาหนาที่

ระดบับริหารจําน วน 5 ทาน ซ่ึงจะไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส (ดังมีรายละเอียดแสดงไวในตาราง

ถัดไป) แตไมไดคาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมแตอยางใด จากตารางดังที่ไดแสดงไวขางตน มีกรรมการหนึ่งทานที่

ไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส 

 

คาตอบแทนคณะผูบริหาร 

คาตอบแทน 2547/2548 2548/2549 

จาํนวนราย คาตอบแทน จาํนวนราย คาตอบแทน 

เงินเดือน 5 9,268,356 5 9,646,356 

โบนัส 5 1,140,000 5 1,180,000 

รวม  10,408,356  10,826,356 

 

คาตอบแทนอื่นๆ 

 บริษทัฯไดมอบยานพาหนะในการเดนิทางมาปฎิบตังิานพรอมคนขับรถใหแกผูบริหารชาวญ่ีปุน 

 บริษัทฯจายคาตั๋วเคร่ืองบินในการเดินทางไปและกลับจากประเทศญ่ีปุน สําหรับการลาพักรอนแกผูบริหารชาว

ญ่ีปุน ปละ 1 คร้ัง โดยในชวงป 2548/2549 บริษัทฯไดจายคาตั๋ วเคร่ืองบินใหแกผูบริหารชาวญ่ีปุนเปนจํานวน

เงนิรวมกนั 0.35 ลานบาท 

 

การกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯไดใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเปนอยางมาก จากความเชื่อท่ีวาการกํากับดูแลกิจการเปน

ระบบท่ีจัดใหมีกระบวนการและโครงสรางของภาวะผูนําและการควบคุมของกิจการใหมีความรับผิดชอบตามหนาท่ีดวย

ความโปรงใสและสรางความสามารถในการแขงขันเพ่ือรักษาเงิ นทุนและเพ่ิมพูนคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว 

ภายในกรอบการมีจริยธรรมท่ีดี โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนและสังคมโดยรวม 

ในสวนของความคืบหนาในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ ตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยกาํหนดน้ัน บริษทัฯขอรายงานเรียงตามลําดับของหลักการในแตละหัวขอดังตอไปน้ี 

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 1) 

เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯมีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองและเพ่ิมความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุนและผูท่ี

เกี่ยวของทุกฝาย บริษัทฯจึงกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ โดยใหคณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติดังตอไปนี้  

• จะบริหารงานดวยความระมัดระวัง รับผิดชอบตอการปฎิบัติหนาท่ีดวยความสามารถและประสิทธิภาพท่ี

เพียงพอ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

• มุงท่ีจะดําเนินงานอยางมีจริยธรรม ดูแลใหพนั กงานทุกระดับปฎิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต ไม

แสวงหาประโยชนสวนตน และปฎิบัติตามกฎเกณฑและระเบียบตางๆอยางถูกตองและครบถวน 

• ดําเนินงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 

• ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเส่ียงอยูเสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงในระดับที่เหมาะสม 

• ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน รับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง 

• การปฏิบัติตอผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมตอทุกฝาย 
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• เปดเผยสารสนเทศตางๆ ใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับทราบอยางเพียงพอ ท่ัวถึง 

สม่าํเสมอ  

       และทันตอเหตุการณ 

 

สิทธิของผูถือหุน (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 2) 

คณะกรรมการตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยในการประชุมผูถือหุนในแตละคร้ัง บริษัทฯ

ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมในวาระตางๆใหผูถือหุนไดรับทราบลวงหนากอนการ

ประชุม เพ่ือใหผูถือหุนสามารถใชประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียง นอกเหนือจากการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน

แลว หากมีความจําเปนตองเสน อวาระพิเศษเปนกรณีเรงดวนซึ่งกระทบหรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุนหรือ

เกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฏระเบียบของทางการท่ีตองขออนุมัติจากผูถือหุน บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปน

กรณีไป 

 

สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 3) 

บริษทัฯไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

- พนักงาน: บริษทัฯไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

- คูคา: บริษทัฯมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาโดยเปนไปตามเงื่อน ไขทางการคา รวมถึงการ

ปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา 

- ลูกคา: บริษทั ฯเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ใหบริการ ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน รักษา

ความลับของลูกคาและมีหนวยงานหรือบุคคลท่ีทําหนาท่ีรับขอรองเรียนของลูกคาเพ่ือรีบ

ดําเนินงานใหแกลูกคาโดยเร็วท่ีสุด 

- คูแขง: บริษทัฯประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันท่ีดี รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการ

แขงขัน หลีกเล่ียงวิธีการท่ีไมสุจริตเพ่ือทําลายคูแขงขัน 

- ชุมชน: บริษทั ฯมีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม  ท้ังน้ีบริษัท ฯไดปฎิบัติตามขอกําหนด  

ของกฏหมายและกฎระเบียบตางๆท่ีเกี่ ยวของ เพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียเหลาน้ี

ไดรับการดูแลอยางดี 

 

บริษทัฯ ไดดาํเนินการดงักลาวตามนโยบายบริษทัฯ, นโยบายคุณภาพ และนโยบายส่ิงแวดลอม 

ผานทางกจิกรรมของคณะกรรมการ ISO 9001 และ ISO 14001 แลกจิกรรมการปรับปรุง

พัฒนาตาง ๆ ของบริษัทฯ  

  

การประชุมผูถือหุน (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 4) 

ในหนังสือเชญิประชมุ ผูถอืหุนจะไดทราบวนั เวลา สถานท่ีประชมุ ตลอดจนรายละเอียดวาระในการประชมุ ใน

การประชุมผูถือหุนในแตละคร้ัง ประธานในท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะได รายงานการประชุมผูถือหุนจะถูกนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรองในการประชุมผูถือหุนคร้ังถัดไป 

บริษัทฯไดจัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุนท่ีผานการรับรองจากท่ีประชุมผูถือหุนไวในท่ีปลอดภัย  และพรอมท่ี

จะใหผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได 
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ภาวะผูนําและวิสัยทัศน (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 5) 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดวยกรรมการท่ีมคีวามรู ความสามารถและประสบการณในการดาํเนินธุรกจิ ทํา

หนาท่ีในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ และทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

ติดตามดูแลใหคณะผูบริ หารบริหารงานเปนไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดวยกรรมการจาํนวน 10 ทานซึ่งไดรับการเลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถือหุนหรือเลือกตั้ง

ทดแทนโดยคณะกรรมการบริษทั ตามขอบังคบับริษทัและพระราชบัญญัตบิริษทัมหาชนจาํกดั พ .ศ. 2535 และ

คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินกิจการของบริษัทฯใหเปนไปตามกฏหมาย ขอบังคับบริษัท วัตถุประสงคและมติของท่ี

ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต  ซึ่งเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ความขัดแยงทางผลประโยชน (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 6) 

• รายการ ที่อาจจะมี ความขัดแยงทางผลประโยชน  :  บริษทัฯมนีโยบายเกีย่วกบัรายการระหวางกนั

ประเภทตางๆท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตวารายการน้ันๆตองอยูบนพ้ืนฐานของความจําเปนและเปนการ

ดําเนินการเพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ รวมท้ังตองอยูในราคาท่ียุติธรรมท่ีสามา รถอธิบายได สวน

ในทางปฏิบตันิัน้ รายการระหวางกนัท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษทัจะปฎิบตัใิหเปนไปตาม

กฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฎิบัติตามขอกําหนดเกี่ ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํา

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯหรือบริษัทยอย  นอกจากน้ี 

บริษทัฯจะเปดเผยรายการระหวางกนัท่ีเกดิข้ึนไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิท่ีไดรบัการตรวจสอบจากผู

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฎิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานทางการบัญชทีีไ่ดรบัการรับรองโดยท่ัวไป 

• การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน :  อยูในสวน “การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน” 

 

จริยธรรมทางธุรกิจ (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 7) 

บริษัทฯมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสและสุจริต โดยเปนไปตามข อบังคบับริษทั กฎหมาย ประกาศ

และขอบังคับอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ นอกจากน้ี บริษัทฯยังไดมีการส่ือสารนโยบายใหฝายบริหารและพนักงานในทุกระดับ 

เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฎิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทฯดวยความซื่อสัตย สุจริต และเท่ียง

ธรรม ท้ังการปฎิบัติตอบริษัทฯเองและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

 

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 8) 

บริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยไมใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงบุคคล

เดียว หรือกลุมเดียว เพ่ือใหการบริหารงานมปีระสิทธิภาพและสรางกลไกการถวงดลุ ในปจจบุนั คณะกรรมการบริษทัมี

จํานวนท้ังส้ิน 10 ทาน ซึง่ประกอบไปดวย 

- กรรมการท่ีเปนตวัแทนผูถอืหุนใหญ 1 ทาน  

- กรรมการท่ีเปนเจาหนาท่ีระดบับริหาร 5 ทาน 

- กรรมการจากภายนอก 1 ทาน 

- กรรมการท่ีเปนอิสระ (Independent Director) 3 ทาน (ท้ัง 3 ทานเปนกรรมการตรวจสอบ) 
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ดงัน้ันบริษทัมกีรรมการท่ีเปนอิสระ  3 ทาน คดิเปนรอยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ ดังน้ัน การ

ดําเนินการและการบริหารงานของคณะผูบริหารจึงอยูภายใตการกํากับดูแลอยางเปนกลางของกรรมการท่ีไมไดเปน

เจาหนาท่ีระดบับริหารและกรรมการตรวจสอบ ซึง่มกีารถวงดลุท่ีพอเพียงในความเห็นของบริษทัฯ 

 

การรวมหรือแยกตําแหนง (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 9) 

ประธานกรรมการบริษทัไมเปนบุคคลคนเดยีวกบักรรมการผูจดัการเพ่ือเปนการแบงแยกหนาท่ีระหวางการ

กําหนดนโยบาย การกํากับดแูล และการบริหารงานประจาํ แมวาประธานกรรมการบริษทัจะเปนตวัแทนของผูถอืหุนราย

ใหญคือกลุม PNI บริษทัฯกไ็ดแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดวยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ทาน เพ่ือใหเกิด

การถวงดลุและสอบทานการบริหารงานใหมคีวามโปรงใสและมปีระสิทธิภาพ ในสวนของตําแหนงกรรมการผูจัดการไดมี

การระบุถึงอํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการไวอยางชัดเจน นอกจากหากมีการ ดาํเนินการใดท่ีกรรมการผูจดัการหรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจอนุมัติการ

ดําเนินการดังกลาว  โดยกรรมการผูจัดการตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบจาํนวน 3 ทานเขารวมพิจารณาดวย 

 

คาตอบแทนกรรมการและเจาหนาที่ระดับบริหาร (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 10) 

• คาตอบแทนกรรมการ: บริษทัฯไดกาํหนดนโยบายคาตอบแทนของกรรมก ารของบริษทัฯไวอยางชัดเจนและ

โปรงใสโดยคาตอบแทนอยูในระดบัเดยีวกบัอุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมี

คุณสมบัติท่ีตองการ  กรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้นจะไดรับ

คาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

• คาตอบแทนของเจาหนาที่ระดับบริหาร :คาตอบแทน ของเจาหนาท่ีระดบับริหาร เปนไปตามหลักการและ

นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด ซึง่เชือ่มโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯและผลการปฎิบัติงานของ

เจาหนาท่ีระดับ บริหารแตละทาน ปจจบุนับริ ษัทฯยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมี

กระบวนการพิจารณาคาตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยใชขอมลูคาตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนัและ

มขีนาดใกลเคยีงกนั รวมท้ังผลการประกอบการของบริษทัฯมาประกอบการพิจารณา  

                

การประชมุคณะกรรมการ (หลักการกํากับดแูลกิจการท่ีดีขอท่ี 11) 

ท่ีผานมา คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมอยางสม่ําเสมอและมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราว

ตามความเหมาะสม ทุกคร้ังท่ีบริษัทฯจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหกําหนดวันประชุมไวลวงหนาและ

แจงใหกรรมการทุกทานทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชมุ เลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดแจงกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ี 

พรอมท้ังจดัสงระเบียบวาระการประชมุและเอกสารการประชมุใหแกกรรมการทุกทานเปนการลวงหนา ในการประชมุ

คณะกรรมการบริษทัในแตละคร้ัง กรรมการสามารถเสนอเร่ืองเพ่ิมเตมิใหทีป่ระชมุพิจารณาได กรรมก ารแตละทานยัง

สามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นตอท่ีประชุมไดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเปนผู

จดบันทึกการประชมุ และจดัทํารายงานการประชมุ ในชวงป 2548/2549 ท่ีผานมา บริษัทฯมีการจัดประชุม

คณะกรรมการบริษทัท้ังส้ิน 5 คร้ัง โดยมีรายงานการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานดังตอไปน้ี 
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ชือ่กรรมการ จํานวนคร้ังที่เขารวมประชุม 

นายไทอิจ ินิโนมยิะ 5/5 

นายเคซึเคะ มะซึอุระ 5/5 

นายอาซโึนบุ โทกะ 5/5 

นายนารุฮซิะ อาเบะ 5/5 

นายคาซึคาตะ อาโอโนะ 5/5 

นายโสฬส ตัง้ในธรรม 5/5 

รอยโททักษิณ ล่ิมสุวรรณ 5/5 

นายเชนทร วพิฒันบวรวงศ 5/5 

นายวิฑูรย สกนธวัฒน 5/5 

นางรัตนา สมบูรณววิฒัน 5/5 

 

นอกจากน้ี ในชวงป 2548/2549 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 

จาํนวน 1 คร้ัง ซึ่งคณะกรรมการทุกทานของบริษัทฯ ไดเขารวมการประชุมผูถือหุนดงักลาวดวย 

 

คณะอนกุรรมการ (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 12) 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระเพื่อชวยในการกํากับดูแล

กจิการ รายนามและบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดกลาวไวแลวในหัวขอเร่ืองการจดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะมกีาํหนดการประชมุเปนประจาํทุก 3 เดอืน และรายงานตอคณะกรรมการบริษทั 

 

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 13) 

• ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบควบคมุภายใน

ของบริษัทฯ โดยการซักถามขอมูลจาก ฝายบริหารและผูตรวจสอบภายใน  และมีความเห็นวา บริษทัฯมีระบบ

การควบคุมภายในโดยรวมอยูในเกณฑดี เชน มกีารกาํหนด อํานาจอนุมัติส่ังการ และมีการจัดทําระเบียบการ

ปฏิบัติงาน ท่ีเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญท่ีทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี 

และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร 

• การบริหารความเสี่ยง: บริษทัฯไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงเปนอยางมาก ท้ังน้ี บริษทัฯ

ไดจัดใหมีการกําหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการเปนประจําไมวาจะเปนความเส่ียงทางธุรกิจหรือความ

เส่ียงทางการเงิน บริษัทฯไดจัดประชุมฝายบริหารทุกเดือนเพ่ือสรุปผลงานและปญหาท่ีเกิดขึ้นในเดือนท่ีผานมา

เพ่ือประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น และหากประเมินไดวาเกิดความเส่ียงขึ้นโดยปจจัยดานใด ก็จะมีการ

กําหนดมาตรการและเปาหมายเพ่ือลดความเส่ียงนั้นๆ  

 

รายงานของคณะกรรมการ (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 14) 

คณะกรรมการบริษทัเปนผูรบัผิดชอบตองบการเงนิของบริษทัฯและสารสนเทศทางการเงนิท่ีจะปรากฏในรายงาน

ประจําปของบริษัท ฯ งบการเงนิดงักลาวจดัทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชทีีไ่ดรบัการรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดย



- 30 - 

เลือกใชนโยบายบัญชท่ีีเหมาะสมและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูล

ท่ีสาํคญัอยางเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพ่ือทําหนาท่ีสอบทานใหบริษทัฯมี

การรายงานทางการเงนิอยางถูกตองและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอยางเหมาะ สม

และมีประสิทธิภาพ มีการปฎิบัติงานท่ีโปรงใสเปนไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ และขอกําหนดทางกฎหมาย

ตางๆท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 

ความสัมพันธกับผูลงทุน (หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขอท่ี 15) 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯท้ังท่ีเกี่ยวกับการเงินและท่ีไมใชการเงินมีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ บริษทัฯมนีโยบายใหฝายบริหารดาํเนินการในเร่ืองท่ีเกีย่วกบัการ

เปดเผยขอมูลท่ีจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนท่ีครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทัน

ตอเวลา ซึ่งฝายบริหารไดใหความสําคัญและจะยึดถือปฏิบัติ บริษัทฯยังไมมีแผนท่ีจะจัดตั้งหนวยงานดานลงทุนสัมพันธ

ในอนาคตอันใกลนี ้แตจะมอบหมายให นายโสฬส ตัง้ในธรรม ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงินทําหนาท่ีในการตดิตอ หรือ

ตอบขอสอบถามกับผูถือหุน, นักลงทุน, นักวเิคราะห รวมถงึหนวยงานและภาครัฐท่ีเกี่ยวของ  

   

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯมีนโยบายในการควบคุมมิใหบุคลากรของบริษัทฯ นําขอมูลภายในองคกรไปเปดเผยใหแกผูอ่ืน รวมถึง

เพ่ือผลประโยชนสวนตน โดยบริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารดังตอไปน้ี 

1. ใหความรูแกกรรมการรวมถงึผูบริหารในฝายตางๆใหรบัทราบถงึหนาท่ีทีต่องรายงานการถอืครองหลักทรัพย

ของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ ละ

ตลาดหลักทรัพย พ. ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. กาํหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถอืครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันท่ีสงรายงานตอ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. ดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารไดทราบวาผูบริหารท่ีไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญท่ีมี

ผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดอืนกอนท่ี

งบการเงนิหรื อขอมูลภายในของบริษัทฯจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลท่ีเปน

สาระสําคัญน้ันตอบุคคลอ่ืน 

 

ถาหากกรรมการ เจาหนาท่ีระดบับริหาร หรือพนักงานของบริษทัฯทานใดทานหน่ึงฝาฝนและไมปฎิบตัติาม

นโยบายของบริษทัฯในเร่ืองการซือ้หรือขายหลักทรัพยของบริษทัฯ โดยใชขอมูลภายใน บริษัทฯจะลงโทษทางวินัยกับ

กรรมการ เจาหนาท่ีระดบับริหาร หรือพนักงานทานน้ันโดยเร่ิมตัง้แตการตกัเตอืนเปนหนังสือ  ตดัเงนิเดอืน คาจางหรือ

ผลตอบแทน พักงานเปนการชัว่คราวโดยไมไดรบัเงนิเดอืน คาจางหรือผลตอบแทน หรืออาจจะใหออกจากงาน ท้ังน้ี

ขึ้นอยูกับความรายแรงของการทําความผิด 
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การควบคุมภายใน 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2550 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2550 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

ประกอบดวยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ทานเขารวมประชมุดวย คณะกรรมการบริษทัไดประเมนิระบบการควบคมุภายใน

โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารและผูตรวจสอบภายใน ในดานตางๆ 5 ดาน ไดแก 

o องคกรและสภาพแวดลอม 

o การบริหารความเส่ียง 

o การควบคมุการปฎิบตังิานของฝายบริหาร 

o ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมลู 

o ระบบการตดิตาม 

คณะกรรมการบริษทัไดรวมกนัพิจารณาสอบถามผลการประเมนิความเพียงพอข องระบบควบคมุภายในของบริษทัฯท่ี

ผานการพิจารณารวมกันของคณะกรรมการตรวจสอบ ฝายจัดการและผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ

ดานการวางแผนการประเมนิและตรวจสอบระบบควบคมุภายในซึง่ไดรบัการวาจางมาจากบริษทัท่ีปรึกษาภายนอก  

และเห็นวาโดยรวมบริษทัฯมรีะบบการควบคุมภายในท่ีดี เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ดังตอไปน้ี 

• บริษัทฯมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดีและสงเสริมระบบการควบคุมภายในใหดําเนินไป

ตามท่ีบริษัทฯไดวางนโยบายไว โดยมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจอยางชัดเจนและวัดผล

ไดเพ่ือใหเปนแนวทางปฎิบัติแกองคการ 

• บริษัทฯมีการประเมินการดําเนินธุรกิจอยางสม่ําเสมอ และมีการวิเคราะหถึงความเส่ียงตางๆ ท่ีอาจ

เกิดขึ้น โดยท่ีผูบริหารของบริษัทฯมีการประชุมอยางสม่ําเสมอเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปจจัยความ

เส่ียงและรวมกันกําหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงเหลาน้ัน 

• ในดานของ การควบคมุการปฎิบตังิานของฝายบริหารน้ัน คณะกรรมการบริษทัมคีวามเห็นวาการ

ควบคุมการปฎิบัติงานของฝายบริหารโดยรวมอยูในเกณฑด ีโดยมกีารกาํหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี

และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารไวชัดเจน และแบงแยกหนาท่ีอนุมัติ , หนาท่ีบนัทึกรายการ

ออกจากหนาท่ีในการจัดเก็บดูแลทรัพยสิน รวมถึงมีการพิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมโดยคํานึงถึง

ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ   

•  บริษัทฯมีระบบการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศท่ีดี ทําใหสะดวกตอการนําขอมูลท่ีมีอยูไปใช

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสม มีการจัดทํารายงานท่ีมีสาระสําคั ญและขอมูลท่ี

จาํเปนตอการตดัสินใจท่ีครบถวนใหคณะกรรมการบริษทัไดพจิารณา และมกีารจดัเกบ็เอกสารท่ี

ครบถวนและเปนหมวดหมู โดยเฉพาะอยางยิ่งเอกสารทางการบัญชีท่ีมีความสําคัญตอการจัดทํา

รายงานทางการเงนิใหแกคณะกรรมการบริษทัไดพจิารณา 

• บริษัทฯมีการติดตามผลการดําเนิ นงานอยางสม่ําเสมอโดยการจัดทํา Business Monthly Report 

เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับเปาหมายท่ีไดวางไว และจัดใหมีผูตรวจสอบ

ภายในซึง่ทําหนาท่ีสอบทานการปฎิบตังิานตามระบบการควบคมุภายในท่ีไดวางไว  

 

ในสวนของการตรวจสอบและประเมนิระบบควบคมุภายในของบริษทัฯโดยผูตรวจสอบภายในน้ัน ผูตรวจสอบ

ภายในมีความเห็นเชนเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยูในเกณฑ

ดีพอสมควร โดยในปท่ีผานมา บริษัทฯ ไดปรับปรุงดานพ้ืนท่ีการจัดเก็บคลังพัสดุ , คลังสินคาสําเร็จรูปและสินคา

สําเร็จรู ป  แมวาจะมีจุดบกพรองอยูบางในเร่ือง ความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูลของบางฝายภายในบริษัทฯ และ
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ประมวลผลขอมูลซึ่งอาจทําใหเสียเวลาและเปลืองทรัพยากรในการทํางานอยู อยางไรก็ตาม บริษัทฯแผนท่ีจะปรับปรุง

ระบบสารสนเทศภายในของบริษทัฯ เพ่ือลดจดุบกพรองในเร่ืองความซ้าํซอนดังกลาว  

 

ในสวนของระบบควบคมุภายในของ TAPM น้ัน คณะกรรมการตรวจสอบไดเขาไปตรวจสอบและประเมนิความเพียงพอ

และเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของ TAPM ในเบ้ืองตน และมีความเห็นวา TAPM ยังมีจุดบกพรองจากการที่

ผูจัดการและผูบริหารคนหน่ึงๆอาจมีหนาท่ีและความรับผิ ดชอบหลายอยางในเวลาเดียวกัน อันเนื่องมาจากการที่

ขอบเขตของงานมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามการเจริญเติบโตทางธุรกิจ แตในปจจุบัน TAPM มีพนักงานในระดับผูจัดการ

และผูบริหารเพียง 4 ทานเทาน้ัน ซึ่ง TAPM ก็ไดดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยมีการกระจายขอบเขตอํานาจหนาท่ี

และความรับผิดชอบไปยงัพนักงานในระดบัปฎิบตักิารมากข้ึน รวมถงึการท่ีคณะกรรมการบริษทัไดมกีารตรวจสอบและ

ดูแลการดําเนินกิจการของ TAPM อยางใกลชิดและเปนประจํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 33 - 

6. รายการระหวางกนั 
6.1 ก รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯกับบริษัท พารทเนอร อินดสัทรีส จํากัด (“PNI”) ในชวงป 2547/2548 และในชวงป 2548/2549 

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ความสมัพันธ ลกัษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 

2547/2548 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2548/2549(ลานบาท) 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พารทเนอร อินดัสท

รีส จํากัด (“PNI”) 

- กลุม PNI ซึ่งรวมถึง PNI (ถือหุนของบริษัท

ฯทั้งสิ้น2,880,600 หุน) สมาขิกตระกูลนิโน

มิยะซึ่งเปนกลุมผูกอตั้งบริษัทฯและ PNI 

รวมถึงผูบริหารและพนักงานบางทานของ 

PNI ซึ่งในปจจุบันทํางานและพํานักอาศัย

อยูในประเทศญ่ีปุน ถือหุนของบริษัทฯรวม

จํานวนทั้งสิ้น 21,903,900 หุน คิดเปนรอย

ละ 23.81 ของทุนที่ชําระแลวของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 

 

- มีผูถือหุนใหญรวมกัน คือ นายไทอิจิ นิโนมิ

ยะ ซึ่งถือหุนของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 

11,043,300 หุน คิดเปนรอยละ 12.00 

ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และถือหุนของ 

PNI ทั้งสิ้น 7,300 หุน คิดเปนรอยละ 

11.92 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของ 

PNI ณ วันเดียวกัน 

 

- มีกรรมบางทานรวมกัน คือ นายไทอิจิ นิโน

มิยะ และนายนารุฮิซะ อาเบะ 

บริษัทฯขายสินคาประเภทชิ้นสวน

พลาสติกที่ใชในการผลิต

เครื่อ งโทรสาร เครื่องพิมพ และ

เครื่องใชไฟฟาอื่นๆใหแก PNI 

10.75 ลานบาท 

(มียอดลูกหนี้การคาคงคาง ณ วันที่ 

31 ตุลาคม 2548 เปนจํานวนเงิน

ทั้งสิ้น 1.59 ลานบาท) 

7.12 ลานบาท 

(มียอดลูกหนี้การคาคงคาง ณ วันที่ 31 

ตุลาคม 2548  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

1.21 ลานบาท) 

บริษัทฯขายสินคาใหแก PNI ในราคาปกติ โดยมีอัตรากําไร

ข้ันตนไมแตกตางกันอยางเปนสาระสําคัญ เมื่อเทียบกับลูกคา

อื่น ๆ ที่ไมใชกิจการที่เก่ียวของกัน อนึ่งสินคาที่บริษัทฯจําหนาย

ใหแก PNI จะถูกนําไปประกอบเพ่ิมเติมเพ่ือขายตอใหแกลูกคา

ของ PNI ในประเทศญ่ีปุนตอไป 

สําหรับระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit Term) ซึ่งบริษัทฯใหแก 

PNI นาน 30 วัน นับจากวันที่ออกใบเรียกเก็บเงิน (Invoice 

Date) เชนเดียวกับลูกคาภายนอกทั่วไปซึ่งมีระยะเวลาการให

สินเชื่อ 30-60 วัน 
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รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯกับบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัดในชวงป 2547/2548 และในชวงป 2548/2549 (ตอ) 
บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ความสมัพันธ ลกัษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 

2547/2548 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2548/2549(ลานบาท) 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พารทเนอร อินดัสท

รีส จํากัด (“PNI”) 

ดังที่แสดงไวในตาราง 6.1  ก บริษัทฯซื้อวัตถุดิบประเภทสปริงและ

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจาก PNI  

6.46 ลานบาท 

(มียอดเจาหนี้การคาคงคาง ณ วันที่ 31 

ตุลาคม 2548 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

1.11 ลานบาท 

4.24 ลานบาท 

(มียอดเจาหนี้การคาคงคาง ณ วันที่ 31 

ตุลาคม 2547 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

0.14 ลานบาท) 

จากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

พบวาราคาของสปริงและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่

บริษัทฯซื้อจาก PNI คอนขางจะสูงกวาราคา

ตลาดของสินคาที่มีลักษณะใกลเคียงกันที่

สามารถจัดซื้อไดจากแหลงอื่น อยางไรก็ตา ม 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการสั่งซื้อ

ดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ

จะสั่งซื้อจาก PNI เฉพาะสินคาที่มีความ

จําเปนตองใชโดยเรงดวน และไมสามารถหาได

จากแหลงผลิตในประเทศ เทานั้น ซึ่งหากบริษัทฯ

สั่งซื้อสินคาดังกลาวจากแหลงภายนอก ก็อาจจะ

ไดรับสินค าลาชาและไมสามารถผลิตและจัดสง

สินคาไดทันตามความตองการของลูกคา 

นอกจากนี้มูลคาการสั่งซื้อสินคาประเภทสปริง

และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจาก PNI ก็มิไดมี

นัยสําคัญ โดยในรอบป  2547/2548 มูลคาการ

สั่งซื้อจาก PNI คิดเปนรอยละ   0.002   ของ

มูลคาการสั่งซื้อวั ตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองรวม

ของบริษัทฯเทานั้น 
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รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯกับบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัดในชวงป 2547/2548 และในชวงป 2548/2549 (ตอ) 

 
บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ความสมัพันธ ลักษณะของ 

รายการ 

มูลคาของรายการในชวงป 

2547/2548 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2548/2549 (ลานบาท) 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พารทเนอร อินดัสท

รีส จํากัด (“PNI”) 

ดังที่แสดงไวในตาราง 6.1ก บริษัทฯซื้อเครื่องจักรและ

อุปกรณจาก PNI   

11.94 ลานบาท 

(มียอดเจาหนี้คาซื้ออุปกรณ คาบริการ

แล ะอื่นๆคงคาง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2548 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 0.96 ลาน

บาท และยอดเงินจายลวงหนาเพ่ือซื้อ

เครื่องจักร 1.42 ลานบาท) 

1.96 ลานบาท 

(ไม มียอดเจาหนี้คาซื้ออุปกรณ 

คาบริการและอื่นๆคงคาง ณ วันที่ 31 

ตุลาคม 2549) 

จากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเปรียบเทียบราคาของเครื่องจักร

และอุปกรณที่บริษัทฯซื้อจาก PNI กับราคาตลาดนั้น พบวาการเปรียบเทียบไม

สามารถทําไดอยางสมบูรณ  เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณที่บริษัทฯสั่งซื้อจาก 

PNI ไมมีแหลงผลิตในประเทศไทย แมวาราคาของเครื่องจักรและอุปกรณที่มี

ลกัษณะที่ใกลเคียงกันซึ่งสามารถสั่งซื้อไดจากประเทศอื่นจะมีราคาถูกกวาที่สั่งซื้อ

จาก PNI คณะกรรมการตรวจสอบก็ยังมีความเห็นวาการซื้อดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯจะสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณจาก PNI ในกรณีที่

บริษัทฯไมสามารถจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณจ ากแหลงภายในประเทศได และมี

ความจําเปนตองนําเครื่องจักรมาประกอบเพ่ิมเติม ซึ่งในกรณีนี้ PNI จะจัดหาสินคา

จากผูขายและนํามาประกอบหรือดัดแปลงเพ่ิมเติม เพ่ือใหสามารถใชงานไดตรงกับ

ความตองการของบริษัทฯ กอนจะจัดสงสินคาใหกับบริษัทฯตอไป โดยบวกดวยกําไร

สวนเพ่ิ มหรือหักดวยสวนลดในอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 10  โดยรายการซือ้

เครื่องจักรและอุปกรณสวนใหญที่เกิดข้ึนในป 2548/2549 เปนแมพิมพ 
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รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯกับบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัดในชวงป 2547/2548 และในชวงป 2548/2549 (ตอ) 

 
บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ความสมัพันธ ลกัษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 2547/2548  

(ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2548/2549 (ลานบาท) 
ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท พารทเนอร อินดัสท

รีส จํากัด (“PNI”) 

ดังที่แสดงไวในตาราง 6.1ก บริษัทฯจายคาธรรมเนียมสิทธิ คาความชวยเหลือ

ทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี และ

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการตลาดใหแก PNI 

ตามสัญญาการใชลิขสิทธิ์ ความชวยเหลือทาง

เทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาด (ดูรายละเอียด

เก่ียวกับสัญญาการใชลิขสิทธิ์ ความชวยเหลือทาง

เทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาด) 

 

18.91 ลานบาท 

(มีคาความชวยเหลือทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยีจาย

ลวงหนา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

4.50 ลานบาท) 

 

18.70 ลานบาท 

(มีคาความชวยเหลือทางเทคนิคและ

ถายทอดเทคโนโลยีจายลวงหนา ณ 

วันที่ 31 ตุลาคม 2549 เปนจํานวน

เงินทั้งสิ้น 4.50 ลานบาท) 

 

(ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาการใชลิขสิทธิ์ 

ความชวยเหลือทางเทคนิคและท่ีปรึกษา

ทางการตลาด) 
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รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯกับกรรมการบริษัทในชวงป 2547/2548 และในชวงป 2548/2549 (ตอ) 
บุคคลท่ีเกี่ยวของ

กัน 

ความสัมพันธ ลกัษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 2547/2548 

(ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 2548/2549 

(ลานบาท) 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

นายไทอิจ ินิโนมิยะ 

นายเคซึเคะ มะซึอุระ 

นายอาซโึนบ ุโทกะ 

64นายไทอิจิ นิโนมิยะ 

- ดํารงตําแหนงประธานกรรมการของทั้งบริษัท ฯและ 

PNI และเปนกรรมการของ TAPM 

- ถือหุนของบริษัทฯทั้งสิ้น 11,043,300 หุน คิดเปน

รอยละ 12.00 ของทุนที่ชําระแลวของบริษัทฯ ณ 

วันที่ 30 มิถุนายน  2549 

 

นายเคซึเคะ มะซึอุระ 

- ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการและกรรมการของ

บริษัทฯ และเปนกรรมการของ TAPM 

- ถือหุนของ บริษัทฯทั้งสิ้น 2,000,100 หุน คิดเปน

รอยละ 2.17 ของทุนที่ชําระแลวของบริษัทฯ ณ วันที่ 

30 มิถุนายน  2549 

 

นายอาซโึนบ ุโทกะ 

- ดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการและกรรมการ

ของบริษัทฯ และเปนกรรมการของ TAPM 

- ถือหุนของบริษัทฯทั้งสิ้น 2,400,000 หุน คิดเปน

รอยละ 2.61 ของทุนที่ชําระแลวของบริษัทฯ ณ วันที่ 

30 มิถุนายน  2549 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ นายเคซึเคะ มะซึ

อุระ และนายอาซึโนบุ โทกะรวมกันค้ํา

ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงิน

สินเชื่ออื่นๆของบริษัทฯ เพ่ือใหตนทุน

เงินทุนของบริษัทฯต่ําลง 

 ในชวงป 2547/2548 นายไทอิจิ นิโนมิยะ นาย

เคซึเคะ มะซึอุระ และนายอาซึโนบุ โทกะ ได

รวมค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืม

ทั้งระยะสั้นสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึนอีก 2 วง โดย

ยอดคงเหลือของรายการเงินเบิกเกินบัญชีและ

เงินกูระยะทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งค้ํา

ประกันโดยกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2548 มีดังตอไปนี้ 

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู 

  ระยะสั้นจากสถาบัน 

  การเงิน                 53.29 ลานบาท 

- เงินกูยืมระยะยาว  103.97 ลานบาท 

ในชวงป 2548/2549 ไมมีการทําสัญญากูเงิน

ระยะสั้นและระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากปกอน  

ยอดคงเหลือของรายการเงินเบิกเกินบัญชีและ

เงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งค้ําประกัน

โดยกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2549 มีดังตอไปนี้ 

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู 

  ระยะสั้นจากสถาบัน 

  การเงนิ                 52.95 ลานบาท 

- เงินกูยืมระยะยาว  77.89 ลานบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการที่กรรมการบริษัท

ทั้ง 3 ทานไดเขารวมค้ําประกันเงินกูและตั๋วสัญญาใชเงินของ

บริษัทฯมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากทําใหบริษัทฯไดรับ

ประโยชนจากการที่บริษัทฯสามารถจัดหาเงินทุนเพ่ือใช

ขยายกําลังการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการใชชิ้นสวน

พลาสติกวิศวกรรมของลูกคารายตางๆที่เพ่ิมมากข้ึนในชวง 3 

ปที่ผานมา 

 

การเขารวมค้ําประกันเงินกูประเภทตางๆของบริษัทฯโดย

กรรมการทั้ง 3 ทานทําใหบริษัทฯสามารถขอเจรจากับ

สถาบันการเงินที่ปลอยเงินกูเพ่ือใหไดอัตราดอกเบี้ยและ

เงื่อนไขในการชําระเงินที่ดีและเหมาะสมกับทางบริษัท ฯ ซึ่ง

จะชวยใหกระแสเงินสดและอัตรากําไรของบริษัทฯอยูใน

ระดับที่ดี และไมไดกอใหเกิดภาระคาใชจายอื่นๆเพ่ิมเติมกับ

ทางบริษัทฯแตอยางใด 
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 ข รายละเอยีดรายการระหวางของบริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด (“TAPM”) กับ PNI ในชวงป 2547/2548 และในชวงป 2548/2549 
บุคคลท่ีเกี่ยวของ

กัน 

ความสมัพันธ ลกัษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 

2547/2548 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2548/2549(ลานบาท) 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พารทเนอร

อินดัสทรีส จํากัด 

(“PNI”) 

ความสมัพันธระหวาง PNI กับTAPM 

- มีกรรมการบางทานรวมกัน คือ นายไทอิจิ นิโนมิยะ 

- PNI ถือหุนชอง TAPM โดยทางออม โดยถือผานทาง

บริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง 

 

ความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับ TAPM 

- TAPM เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูจํานวนทั้งสิ้น 

4.74 ลานหุน คิดเปนรอยละ 52.67 ของทุนจดทะเบียนที่

ชําระแลว ของบริษัทดังกลาว 

- มีกรรมการรวมกัน คือ นายไทอิจิ นิโนมิยะ นายเคซึเคะ 

มะซึอุระ นายอาซึโนบุ โทกะและ นายโสฬส ตั้งในธรรม 

- มีผูถือหุนบางทานรวมกัน เชน  นายไทอิจิ นิโนมิยะ นาย

เคซึเคะ มะซึอุระ นายอาซึโนบุ โทกะ นายคาซึคาตะ อาโอ

โนะ นายโสฬส ตั้งในธรรม และนายคาซึโนริ ค ง, นายมา

ซาฮิโต อิโซะ, นางยูโกะ อิชิคาวะ 

 

TAPM ขายสินคาประเภท

แมพิมพฉีดข้ึนรูปพลาสติก

ใหแก PNI 

 

 

 

 

นอกจากนี ้TAPM ยังมีรายได

จากการใหบริการซอม

แมพิมพแก PNI  

 

3.544 ลานบาท 

(โดยมียอดลูกหนี้การคาคง

คาง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2548 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

0.091 ลานบาท 

 

 

0.273 ลานบาท 

0.932 ลานบาท 

(โดยมียอดลูกหนี้การคาคง

คาง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2549 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

1.00 ลานบาท 

 

 

0.061 ลานบาท 

TAPM ไดรับการจัดตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินการผลิตและจําหนายแมพิมพฉีดข้ึนรูป

พลาสติก รวมถึงใหบริการซอมและปรับปรุงแม พิมพแกบริษัทในกลุมและบริษัท

ภายนอก ซึ่งจากการตรวจสอบพบวา TAPM มีนโยบายในการตั้งราคาของสินคา

ทีข่ายใหแก PNI โดยใชราคาตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 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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6.1 ข รายละเอยีดรายการระหวางของบริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด (“TAPM”) กับ PNI ในชวงป 2547/2548 และในชวงป 2548/2549 (ตอ) 
บุคคลท่ีเกี่ยวของ

กัน 

ความสมัพันธ ลกัษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 

2547/2548 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2548/2549(ลานบาท) 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พารทเนอร

อินดัสทรีส จํากัด 

(“PNI”) 

ดังที่แสดงไวในตาราง 6.1ข TAPM จายคาธรรมเนียมการใหบริการปรึกษา

ดานวิศวกรรม โดยคูสัญญาตกลงที่จะให

ความรูดานเทคนิคและถายทอดประสบการณ

ในการออกแบบแมพิมพในระดับสากลใหแก

บริษัทยอย  (ดูรายละเอียดเก่ียวกับสัญญา

บริการปรึกษาดานวิศวกรรม) 

 

- 1.10 ลานบาท 

 

การรับคําปรึกษาและความชวยเหลือทางเทคนิคเก่ียวกับการผลิตแมพิมพจาก PNI มีความ

จําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจาก TAPM เพ่ิงเริ่มจัดตั้งข้ึนในปลายป 2545 และในชวงแรก

ของการดําเนินงาน TAPM จําเปนตองพ่ึงพาความชวยเหลือทางเทคนิค การใหการ

ฝกอบรมทางดานเทคนิคในการผลิตแกพนักงาน การแกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึนในระหวาง

การผลิต และการใหคําปรึกษาทางดานเทคนิคแกลูกคา เพ่ือใหการผลิตเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง โดยในสวนของสัญญาที่ทํากับ ASAKA ทําให TAPM มี

ความชํานาญในการออกแบบและผลิตแมพิมพประเภทเฟองความละเอียดสูงได สําหรับใน

สวนการใหความชวยเหลือกับ PNI จะมุงเนนไปที่การออกแบบและผลิตแมพิมพประเภทอื่น 

ๆ ซึ่งมีรูปรางหรือโครงสรางซับซอน ซึ่งจะเปนผลดีตอการขยายตลาดของ TAPM ในอนาคต 

 

หมายเหตุ:  รายละเอียดเก่ียวกับสัญญาการใชสิทธิดานวิศวกรรมซึ่ง TAPM ทํากับ PNI ได

แสดงไวในสวนที่ 6.4  
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6.1 ค รายละเอียดรายการระหวางของ TAPM กับบริษัท อาซากะ คานากาตะ จํากัด (“ASAKA”) ในชวงป 2547/2548 และในชวงป 2548/2549 

 
บุคคลท่ีเกี่ยวของ

กัน 

ความสมัพันธ ลกัษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 

2547/2548 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2548/2549 

(ลานบาท) 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาซากะ คา

นากาตะ จํากัด 

(“ASAKA”) 

- ASAKA ถือหุนของ TAPM เปนจํานวนทั้งสิ้น 

250,000 หุน คิดเปนรอยละ 2.78 ของทุนจด

ทะเบียนที่ชําระแลวของ TAPM 

TAPM จายคาธรรมเนียมตาม

สัญญาการใชสิทธิดานวิศวกรรม

ใหกับ ASAKA  

 

 

4.74  ลานบาท 

 

4.04  ลานบาท 

 

การรับคําปรึกษาและความชวยเหลือทางเทคนิคเก่ียวกับการผลิตแมพิมพจาก 

ASAKA มีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจาก TAPM เพ่ิงเริ่มจัดตั้งข้ึนใน

ปลายป 2545 และในชวง 5 ปแรกของการดําเนินงาน TAPM จําเปนตองพ่ึงพา

ความชวยเหลือทางเทคนิค การใหการฝกอบรมทางด านเทคนิคในการผลิตแก

พนักงาน การแกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึนในระหวางการผลิต และการใหคําปรึกษา

ทางดานเทคนิคแกลูกคา เพ่ือใหการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความ

ตอเนื่อง โดยที่ ASAKA เปนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและการ

ใหบริการเก่ียวกับแมพิมพมาเปนเวลานาน ทั้งนี้ในการคิดคาธรรมเนียม ASAKA 

จะคิดจากคาตอบแทนรวมกับคาสวัสดิการซึ่งจายใหแกพนักงานของตนในญ่ีปุน 

ถาพนักงานดังกลาวใหบริการประเภทเดียวกันแกบริษัทอื่นๆ  

 

เนื่องจากสัญญาการใชสิทธิดานวิศวกรรมซึ่ง TAPM ทํากับ ASAKA จะสิ้นสุดลง 

ณ สิ้นปนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็น

วาไมมีความจําเปนที่จะตองตอสัญญาดังกลาวออกไป ทําใหสัญญาดังกลาว

สิ้นสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2549 

 

หมายเหตุ:  รายละเอียดเก่ียวกับสัญญาการใชสิทธิดานวิศวกรรมซึ่ง TAPM ทํา

กับ ASKA ไดแสดงไวในสวนที่ 6.4 
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รายละเอยีดรายการระหวางกนัของ TAPM กับกรรมการบริษัทในชวงป 2547/2548 และในชวงป 2548/2549 (ตอ) 
บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ความสมัพันธ ลกัษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 2547/2548 

(ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 2548/2549  

(ลานบาท) 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

นายไทอิจ ินิโนมิยะ 

นายเคซึเคะ มะซึอุระ 

นายอาซโึนบ ุโทกะ 

65นายไทอิจิ นิโนมิยะ 

- ดํารงตําแหนงประธานกรรมการของทั้ง

บริษัทฯและ PNI และเปนกรรมการของ 

TAPM 

- ถือหุนของ TAPM ทั้งสิ้น 571,000 หุน คิด

เปนรอยละ 2.78 ของทุนที่ชําระแลวของ 

TAPM ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2549 

 

นายเคซึเคะ มะซึอุระ 

- ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการและ

กรรมการของบริษัทฯ และเปนกรรมการของ 

TAPM 

- ถือหุนของ TAPM ทั้งสิ้น 301,000 หุน คิด

เปนรอยละ 3.34 ของทุนที่ชําระแลวของ 

TAPM ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 

 

นายอาซโึนบ ุโทกะ 

- ดํารงตําแหนงรอง กรรมการผูจัดการและ

กรรมการของบริษัทฯ และเปนกรรมการของ 

TAPM 

- ถือหุนของบริษัทฯทั้งสิ้น 271,000 หุน คิด

เปนรอยละ 3.01 ของทุนที่ชําระแลวของ 

TAPM ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ นายเคซึเคะ มะซึ

อุระ และนายอาซึโนบุ โทกะรวมกันค้ํา

ประกันวงเงินเบิกเกิ นบัญชีและวงเงิน

สินเชื่ออื่นๆของ TAPM 

ในชวงป 2547/2548 TAPM ไมมีการ กูเงิน

เพ่ิมเติมจากสถาบันการเงิน  

โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 TAPM มี

ยอดเงินกูคงเหลือทั้งสิ้น 22.37 ลานบาท 

ในชวงป 2548/2549 TAPM ไดชําระคืนเงิน

กูยืมระยะยาว 1 วงเงิน  

โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 TAPM มี

ยอดเงินกูคงเหลือทั้งสิ้น 11.13 ลานบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการที่กรรมการบริษัททั้ง 3 ทาน

ไดเขารวมค้ําประกันเงินกูของ TAPM มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก

ทําให TAPM สามารถจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือใช ขยายกําลังการผลิตได

เพ่ือตอบสนอง ความตองการใชแมพิมพฉีดข้ึนรูปพลาสติกของลูกคา

รายตางๆที่เพ่ิมมากข้ึนในชวง ปที่ผานมา 

 

การเขารวมค้ําประกันเงินกูของ TAPM โดยกรรมการทั้ง 3 ทานทําให 

TAPM สามารถขอเจรจากับสถาบันการเงินที่ปลอยเงินกูเพ่ือใหได

อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการชําระเงินที่ดี และเหมาะสมกับทาง 

TAPM ซึ่งจะชวยใหกระแสเงินสดของ TAPMอยูในระดับที่ดีข้ึน และ

ไมไดกอใหเกิดภาระคาใชจายเพ่ิมเติมกับทาง TAPM แตอยางใด 
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6.1 ง รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับ TAPM ในชวงป 2547/2548 และในชวงป 2548/2549 

 
บุคคลท่ีเกี่ยวของ

กัน 

ความสมัพันธ ลกัษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 

2547/2548 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2548/2549(ลานบาท) 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทาพาโก โมลด 

จํากัด (“TAPM”) 

ความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับ TAPM 

- TAPM เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุ นอยูจํานวนทั้งสิ้น 

4.74 ลานหุน คิดเปนรอยละ 52.67 ของทุนจดทะเบียนที่

ชําระแลว ของบริษัทดังกลาว 

- มีกรรมการรวมกัน คือ นายไทอิจิ นิโนมิยะ นายเคซึเคะ 

มะซึอุระ นายอาซึโนบุ โทกะและ นายโสฬส ตั้งในธรรม 

- มีผูถือหุนบางทานรวมกัน  เชน  นายไทอิจิ นิโนมิยะ นาย

เคซึเคะ มะซึอุระ นายอาซึโนบุ โทกะ นายคาซึคาตะ อาโอ

โนะ นายโสฬส ตั้งในธรรม และนายคาซึโนริ คง , นายมา

ซาฮิโต อิโซะ, นางยูโกะ อิชิคาวะ 

 

TAPM ใหบริการดานการ

ซอมแซมและปรับปรุง

แมพิมพฉีดข้ึนรูปพลาสติก

ใหแกบริษัทฯ  

 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณจาก 

TAPM ไดแกเครื่องมือในการ

ยึดจับตาง ๆ (Jig Fixture) 

 

5.07  ลานบาท 

 

 

 

 

0.41 ลานบาท 

6.91 ลานบาท 

 

 

 

 

0.33 ลานบาท 

TAPM ไดรับการจัดตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินการผลิตและจําหนายแมพิมพฉีดข้ึนรูป

พลาสติก รวมถึงใหบริการซอมและปรับปรุงแมพิมพแกบริษัทในกลุมและบริษัท

ภายนอก ซึ่งจากการตรวจสอบพบวา TAPM มีนโยบายในการตั้งราคาของสินคา

ทีข่ายใหแก บริษัทฯ โดยมีอัตรากําไรข้ันตนไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญ

ระหวางการขายสินคา , ใหบริการใหแกลูกคาอื่น และมี สําหรับระยะเวลาการให

สินเชื่อ (Credit Term) นาน 30 วัน เชนเดียวกันกับลูกคาภายนอก ซึ่งมีระยะเวลา

การใหสินเชื่อ 30-60 วัน 
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6.1 ง รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับ TAPM ในชวงป 2547/2548 และในชวงป 2548/2549 (ตอ) 

 
บุคคลท่ีเกี่ยวของ

กัน 

ความสมัพันธ ลกัษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 

2547/2548 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2548/2549(ลานบาท) 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทาพาโก โมลด 

จํากัด (“TAPM”) 

ดังแสดงไวในตาราง 6.1 ง บริษัทฯ ให TAPM เชาพ้ืนที่

บางสวนของโรงงานซึ่งไดทํา

สัญญาเชากับนิคม

อุตสาหกรรมปนทอง พรอม

ใหบริการสิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ  เปนระยะเวลา 

3 ป สิ้นสุดในเดือนมกราคม 

2550 

 

3.59  ลานบาท 3.24 ลานบาท จากการตรวจสอบพบวา  บริษัทฯ ไดใชอัตราคาเชาในอัตราเดียวกันกับที่ทํา

สัญญาเชากับนิคมอุตสาหกรรมปนทอง และคาบริการสิ่งอํานวยความสะดวก

ตาง ๆ ตามตนทุนที่เกิดข้ึนจริง   

 

สัญญาเชาดังกลาวไดยกเลิกไปเดือนสิงหาคม 2549 อันเนื่องจาก TAPM ไดยาย

ไปอยูในโรงงานที่เปนของ TAMP เอง 
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6.1 ง รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับ TAPM ในชวงป 2547/2548 และในชวงป 2548/2549 (ตอ) 

 
บุคคลท่ีเกี่ยวของ

กัน 

ความสมัพันธ ลกัษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 

2547/2548 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2548/2549(ลานบาท) 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทาพาโก โมลด 

จํากัด (“TAPM”) 

ดังแสดงไวในตาราง 6.1 ง บริษัทฯ ถือหุนใน TAPM ใน

อัตราสวนการถือหุนรอยละ 

52.7 ของทุนจดทะเบียนชําระ

แลวของ TAPM และรับรูสวน

แบงกําไรจากเงินลงทุนโดยวิธี

สวนไดเสีย 

 

เงินปนผลรับจาก TAPM 

 

14.52  ลานบาท 

 

 

 

 

 

 

1.90 ลานบาท 

2.46 ลานบาท 

 

 

 

 

 

 

- 

บริษัทฯ ไดบันทึกบัญชีเรื่องเงินลงทุนในบริษัทยอย ตามที่มาตรฐานการบัญชีไทย

กําหนด 

 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะไดเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ

สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 โดยเริ่มใน

ไตรมาสแรกของป 2549/2550 
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6.2 สรุปสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ ใหความชวยเหลือดานเทคนิคและใหคําปรึกษาดาน

การตลาดเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายชิ้นสวนพลาสติกในงานวิศวกรรม   

 

ชื่อสัญญาทางธุรกิจ สัญญาการใชลิขสิทธิ์ ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาด  

 

คูสัญญา  บริษัทฯ   เปนผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิบัตร และสิทธิอ่ืนใดของ PNI เพ่ือท่ีจะ

ทําใหบริษัทฯสามารถดําเนินการผลิตผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกับ

ชิ้นสวนพลาสติกในงานวิ ศวกรรม รวมท้ังบริษทัฯจะไดรบัความ

ชวยเหลือดานเทคนิคและดานการตลาดสําหรับการผลิตและการ

ขายผลิตภัณฑดังกลาว 

 

  PNI   เปนผูอนุญาตใหบริษัทฯใชสิทธิบัตร และสิทธิอ่ืนใดของ PNI ใน

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกับชิ้นสวนพลาสติกในงาน

วิศวกรรม และเปนผูใหค วามชวยเหลือบริษทัฯในดานเทคนิค และ

ดานการตลาดสําหรับผลิตภัณฑดังกลาว 

 

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

 

อายุสัญญา  1.   5 ป โดยจะไดรับการตออายุสัญญาโดยอัตโนมัติเมื่อครบ

กาํหนด 5ป เร่ือยไปอีกคราวละ 5 ป 

  2.  ใหสิทธิบ ริษัทฯในการบอกเลิกสัญญากอนท่ีจะมีการตออายุ

สัญญา โดยอัตโนมัติหลังครบ 5 ปใด ๆ โดยบริษัทฯจะตองแจงถึง

การบอกเลิกสัญญาดังกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรตอ PNI 

30 วัน กอนท่ีสัญญา  5  ปเดิมใด ๆ จะหมดอายุ 

   3.  สิทธิของบริษัทฯในการบอกเลิกสัญญากอนท่ีจะมีกา รตออายุ

สัญญา โดยอัตโนมัติหลังครบ 5 ปใด ๆ ตามท่ีกลาวในขอ 2. ขางตน

น้ัน  บริษัทฯ สามารถบอกเลิกสัญญาไมวาท้ังหมดหรือบางสวนของ

 สัญญากไ็ด 

 4.    นอกจากสิทธิในการบอกเลิกสัญญากอนท่ีจะมีการตออายุ

สัญญา โดยอัตโนมัติตามท่ีกลาวในขอ 2. และ 3. ขางตน

แลว บริษัทฯยังมี สิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ไดในชวงอายุ

สัญญา 5 ปใด ๆ ดวย การแจงถึงการบอกเลิกลวงหนา 30 วนั 

ไปยงั PNI โดยไมจําตองแจง ถึงสาเหตุของการบอกเลิก 

อยางไรก็ตามบริษัทฯจะไมมีสิทธิบอกเลิก สัญญากอนครบอาย ุ

5 ป สําหรับในชวง 5 ปแรกของอายุสัญญา 

 

สาระสําคัญของสัญญา  1.  PNI อนุญาตใหบริษัทฯแตเพียงผูเดียวเปนผูมีสิทธิใชสิทธิบัตร

และ สิทธิอ่ืนใดของ PNI ท่ีบริษัทฯจําเปนตองใชเพ่ือท่ีบริษัทฯจะ
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สามารถ ดําเนินการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ

กับชิ้นสวน พลาสติกในงานวิศวกรรมได ท้ังน้ีไมวาผลิตภัณ ฑท่ี

จะผลิตและ จําหนายโดยบริษัทฯ น้ันจะมีส่ิงประดิษฐท่ีเปน

สิทธิบัตรและไมเปน สิทธิบัตรของ PNI รวมอยูดวยหรือไมก็

ตาม   นอกจากนี้ PNI ก็ไดให สิทธิแกบริษัทฯสําหรับการท่ี

บริษัทฯจะอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใดใช สิทธิบัตรและสิทธิอ่ืนใดของ 

PNI ดังกลาวดวย (Sublicensing) 

 

 ขอจํากัดสําหรับสิทธิแตเพียงผูเดียวของบริษัทฯ  

  สิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑของ

บริษัทฯท่ีกลาวขางตน มีขอยกเวน 2 ประการคอื: 

 

 ก) สิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑท่ีมี

สิทธิบัตรของบริษัทฯ โดย PNI จะไมมีสิทธิ์ในการผลิตและ

จําหนายผลิตภัณฑ ดังกลาว ยกเวนในกรณีท่ีเปน

ผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกับชิ้นสวนสปริงบางประเภท อยางไร

ก็ตาม ในกรณีท่ี PNI ผลิตผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกับชิ้นสวน

สปริงดังกลาว PNI จะไมมีสิทธิ์ขายผลิตภัณฑน้ันๆใหแก

บุคคลใดๆในประเทศไทย 

 ข) ในกรณีท่ีบริษัทฯจะขายผลิตภัณฑท่ีตนผลิตใหแกบุคคลใด 

ๆ ในประเทศญ่ีปุนท่ีมิไดเปนลูกคาท่ี PNI แนะนําใหหรือ

จดัหามา บริษทัฯ ตองไดรบัความเห็นชอบจาก PNI กอน  

 

   นอกจากน้ี เมื่อใดก็ตามท่ี PNI มีการวิจัยและพัฒนา

ส่ิงประดิษฐใหม ๆ ไมวาจะเปนส่ิงประดิษฐท่ีไดมี การขอหรือ

ไดรับสิทธิบัตรแลวหรือไมก็ตาม PNI จะตองเสนอใหสิทธิแก

บริษัทฯเปนรายแรก เพ่ือใหบริษัทฯพิจารณาวาบริษัทฯ จะรับ

เปนผูรับอนุญาตใหใชสิทธิสําหรับสิทธิบัตรใหมหรือสิทธิอ่ืนใด

น้ันแตเพียงผูเดียวหรือไม  ในราคาคาตอบแทนตามแตท่ีจะไดมี

การตกลงรวมกั นท้ัง 2 ฝาย   ถาไมสามารถตกลงกันไดภายใน 

30 วนันับจากท่ี PNI เสนอใหแกบริษัทฯ  PNI จึงจะมีสิทธินําไป

เสนอใหสิทธิแกบุคคลอ่ืนใดได    ท้ังน้ีราคาคาตอบแทนการ

อนุญาตใหใชสิทธิรวมท้ังเงื่อนไขอ่ืนใดท่ี PNI จะอนุญาตให

บุคคลอ่ืนใชไดน้ันจะตองไมดีกวาท่ี PNI ไดเสนอใหแกบริษัทฯ   

 

  2. PNI จะใหความชวยเหลือและถายทอดความรูความชํานาญ

ดานเทคนิคใด ๆ แกบริษัทฯ เพ่ือใหบริษัทฯสามารถผลิต
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ผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกในงานวิศวกรรมไดอยางสะดวก 

และเพ่ือใหบริษัทฯสามารถใหบริการแกลูกคาไดเปนอยางดี 

รวมทั้งใหความชวยเหลือในการแกปญหาทางดานการผลิตและ

การออกแบบเพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 

สัญญายังระบุใหมีการสงคนมาฝกอบรมใหแกพนักงานของ

บริษัทฯเพ่ือใหมีความรู ความชํานาญทางดานการออกแบบ

ดานวิศวกรรมและการผลิต เพ่ือใหสามารถดําเนินการดังกลาว

ไดดวยตนเองในอนาคต 

 

 3. PNI จะใหความชวยเหลือดานการตลาด เชน แนะนําลูกคาและ

สงคําส่ังซื้อของลูกคา ซึ่งมีฐานการผลิตอยูท้ังในและนอก

ประเทศไทยใหแกบริษัทฯ  

 

คาธรรมเนยีม 1.  คาสิทธิ : จาํนวนรอยละ 2 ของราคาขายของผลิตภัณฑท่ีใชสิทธิบัตร

ในการผลิตและท่ีเก็บเงินไดแลว โดยจ ะชาํระเปนรายไตร

มาส 

 

 2.  คาความชวยเหลือ

ดานเทคนิคและ

ถายทอดเทคโนโลยี 

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

2547) และ 6 ลานบาทตอปสําหรับปตอ ๆ ไป โดยจะชําระ

ลวงหนาเปนรายป ทุกๆวนัท่ี 1 สิงหาคมของทุกป  

 

 3. คาความชวยเหลือ

ดานการตลาด  

: จาํนวนรอยละ 3 ของราคาขายสุทธิ (ไมรวมคาขนสงและ

ภาษีอากรใดๆ) ของผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมท่ี

บริษัทฯขายใหแกลูกคาใดๆ ท่ีไมใช PNI และท่ีเก็บเงินได

แลว โดยจะชําระเปนรายไตรมาส 
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เง่ือนไขการไมแขงขันทางการคา   1. PNI ตกลงท่ีจะไมเปนเจาของ ดําเนินงาน จัดการ หรือใหเชาธุรกิจแกบุคคลใด ๆ 

หรือใหสิทธิแกบุคคลใด ๆ หรือเปนตัวแทนบุคคลใดๆ ท่ีดําเนินธุรกิจในลักษณะ

เดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมวาจะในประเทศไทยเองหรือในประเทศอ่ืนๆ  

 

2. PNI ตองดูแลใหผูถือหุนรายใหญ กรรมการ และผูบริหารของ PNI ปฏิบัติตาม

ขอตกลงในเร่ืองการไมแขงขันทางการคากับบริษัทฯ ตามท่ีกลาวขางตนดวย  

 

3. PNI จะไมดําเนินการใด ๆ ท่ีอาจสงผลกระทบในแงลบกับยอดขายผลิตภัณฑ

ของบริษทัฯ และไมวากรณีใด ๆ PNI จะไมจําหนายผลิตภัณฑใด ๆของ PNI ใน

ประเทศไทย 

 

4. PNI ผูถือหุนรายใหญ กรรมการและผูบริหารของ PNI สามารถดาํเนินการอันจะ

กอใหเกิดประโยชน หรือใหความชวยเหลือแก TAPM และบริษัทยอยของบริษัทฯ

หรือ TAPM ท่ีจะจัดตั้งขึ้นในอนาคต ไมวาบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นใหมจะอยูในประเทศ

ไทยหรือในประเทศอ่ืนๆท่ัวโลก 

 

 

การยกเลิกและแกไขเงื่อนไขในสัญญา 1) ท้ังบริษัทฯและ PNI มีสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกบางสวนหรือท้ังหมดของ

สัญญา กอนท่ีสัญญาจะหมดอายุในวันท่ี 31 กรกฏาคม 2551 

ในกรณีท่ีอีกฝายหน่ึงไมปฎิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา และฝายท่ี

ปฎิบัติผิดเงื่อนไข ไมสามารถ แกไขสาเหตุของการผิดเงื่อนไขได

ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีอีกฝ ายหน่ึงแจงใหฝายท่ีไมปฎิบัติ

ตามเงื่อนไขในสัญญาทราบเปนลายลักษณอักษร 

 

2) สําหรับการแกไขเงื่อนไขบางประการในสัญญา ฝายท่ีตองการ

แกไขเงื่อนไขตองแจงใหอีกฝายหน่ึงทราบเปนลายลักษณอักษร

กอน และเงื่อนไขท่ีไดรับการแกไขตองไดรับความเห็นชอบจาก

ท้ังบริษทัฯและ PNI กอนท่ีจะมีผลบังคับใช  

 

6.3.1 ความจําเปนในการทําสัญญาใหความชวยเหลือดานเทคนิคและใหคําปรึกษาดาน

การตลาดและการใหสิทธิ์ 

การดําเนินธุรกิจรับจางผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic 

Parts) ใหแกลูกคาซึ่งเปนผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็ก ทรอนิกส และเคร่ืองเสียง

รถยนตชั้นนําจากญ่ีปุนใหประสบความสําเร็จจําเปนตองไดรับความเชื่อถือและความ

ไววางใจในคุณภาพสินคาและการใหบริการจากลูกคาเหลาน้ีซึ่งจะมีความเขมงวดในการ

คัดเลือกคูคาของตนเพ่ือท่ีผูผลิตชั้นนําเหลาน้ีจะสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพของ

สินคาและความเชื่อถือของลูกคาในสินคาของตนไดอยางตอเน่ืองในระยะยาว บริษัทฯได
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เล็งเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับในการเขาทําสัญญาใหความชวยเหลือดานเทคนิคและให

คําปรึกษาดานการตลาดกับ PNI เนื่องจาก PNI เปนบริษทัท่ีมปีระสบการณและความ

เชี่ยวชาญในธุรกิจออกแบบ ผลิ ต จัดจําหนาย และใหบริการท่ีเกี่ยวกับการผลิตชิ้นสวน

พลาสติกวิศวกรรมสําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเคร่ือง

เสียงรถยนตมานานกวา 25 ป และมีความสัมพันธทางดานการคาท่ีดีมาอยางยาวนาน

และไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากบริษัทผูผลิตเคร่ื องใชไฟฟาและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสชั้นนําของโลกจากประเทศญ่ีปุน ตลอดจนมีฝายวิจัยและพัฒนาเทคนิคใน

การผลิตใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการ

ของตลาดไดเปนอยางด ีดงัน้ัน การไดรบัการแนะนําทางดานการตลาด เทคโนโลยใีนการ

ผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑจาก PNI โดยมีขอบเขตการใหบริการดังท่ีจะกลาวตอไป 

จะชวยใหบริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จและเติบโตไดตามเปาหมาย    

 

• ความชวยเหลือทางดานเทคนิคในการผลิต 

PNI ไดจัดสงผูเชี่ยวชาญจากญ่ีปุนเพ่ือใหคําแนะนําและการอบรมเทคโนโลยีการผลิต

ท่ีทันสมัยและการบริหารระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เชน การวางแผนผลิตภัณฑ การ

ควบคมุเคร่ืองจกัรในการผลิต การตรวจสอบคณุภาพท้ังของกระบวนการผลิตและ

ผลิตภัณฑภายในโรงงาน และการถายทอดเทคนิคการผลิตใหกับชางเทคนิคชาวไทย ใน

ลักษณะ on the job training และจัดทําคูมือการผลิต นอกจากน้ี  PNI ยังทําหนาท่ีเขารวม

หารือทางดานเทคนิคกบัลูกคา เพ่ือนําไปสูรปูแบบการผลิต รวมถงึ การใหคําแนะนํา

ทางดานการวางแผนและจัดผังกระบวนการผลิต การใหคําแนะนําและจัดหาเคร่ืองจักร 

และวัตถุดิบท่ีเหมาะสมกับกระบวนการผลิต และการดูแลรักษา และซอมบํารุงเคร่ืองจักรท่ี

ใชในกระบวนการผลิต และการแกไขปญหาทางการผลิตท่ีเกิดขึ้น 

 

• ความชวยเหลือทางดานการตลาด 

PNI จะใหความชวยเหลือแกบริษัทฯในดานการจัดหาคําส่ังซื้อสินคาจากลูกคาราย

ใหญ โดยท่ี PNI จะชวยในการติดตอกับบริษัทแมในญ่ีปุนของผูผลิตสินคาประเภท

เคร่ืองใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรายใหญท่ีมีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย และ

อาศัยความสัมพันธทางดานการคาท่ีดีและมีมาอยางยาวนานเพ่ือชักจูงใจใหบริษัท

เหลาน้ันเขามาส่ังซื้อสินคาจากบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี บริษัทฯยังไดรับการสนับสนุน

ขอมูลทางการตลาดจาก PNI อยางสม่ําเสมออันจะเปนประโยชนในการไดรับยอดคําส่ังซื้อ

จากลูกคาเดิมและลูกคาใหม ตลอดจนบริษัทฯยังไดรับประโยชนจากการเปนบริษัทในเครือ

ของ PNI ในการเขาติดตอและแนะนําบริษัทฯแกลูกคาผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสรายใหญรายใหมๆ เพ่ื อทําการเสนอขายสินคาและบริการแกลูกคา โดยท่ี

ลูกคาจะมีความเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการของ PNI ทําใหบริษทัฯ

สามารถเขาถึงกลุมลูกคาชั้นนํา และไดรับยอดคําส่ังซื้อไดงายขึ้น ดังน้ัน การท่ีบริษัทฯ 

ไดรับความชวยเหลือทางการตลาดในลักษณะที่กลาวมา ทําให บริษทัฯสามารถสราง
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ยอดขายท่ีเติบโตไดอยางตอเน่ือง รวมท้ังเปนการสรางฐานความสัมพันธทางการคาท่ีดีกับ

ลูกคา และสรางความเชื่อถือแกลูกคาในตัวบริษัทฯเองเพ่ือใหบริษัทฯมีการเจริญเติบโต

ทางธุรกิจอยางมั่นคงตอไป  

 

• การใหสิทธิ์แกบริษัทฯ  

ตามสัญญาการใหสิทธซิึ่งบริษัทฯทํากับ PNI เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2546 PNI จะ

ใหลิขสิทธิ์แกบริษัทฯแตเพียงผูเดียว พรอมท้ังใหสิทธิในการใหลิขสิทธิ์ตอในการท่ีจะผลิต 

ใช และขายสินคาตามท่ีระบุในสัญญาไดท่ัวโลก โดยท่ี PNI ตกลงท่ีจะไมเปนเจาของ 

ดาํเนินงาน จดัการ หรือใหเชาธุรกิ จแกบุคคลใด ๆ หรือใหสิทธิแกบุคคลใด ๆ หรือเปน

ตัวแทนบุคคลใดๆ ท่ีดําเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน 

PNI จะดูแลใหผูถือหุนรายใหญ กรรมการ และผูบริหารของ PNI ปฏิบัติตามขอตกลงใน

เร่ืองการไมแขงขันทางการคากับบริษัทฯ ตามท่ีกลาว ขางตน นอกจากน้ี  PNI จะไม

ดําเนินการใด ๆ ท่ีอาจสงผลกระทบในแงลบกับยอดขายผลิตภัณฑของบริษัทฯ  และไมวา

กรณีใด ๆ PNI จะไมจําหนายผลิตภัณฑใด ๆ ของ PNI ในประเทศไทย  

 

6.3.2 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราคาธรรมเนียม

ตามสัญญาโดยเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทีม่กีารทําสัญญาใน

ลักษณะท่ีใกลเคียงกัน พบวา  

• คาธรรมเนียมการใชสิทธิ์ของบริษัทฯซึ่งในสัญญาระบุวาเปน 2% ของราคาขายของ

ผลิตภัณฑท่ีใชสิทธิบัตรในการผลิตและท่ีเก็บเงินไดแลว  เมือ่นํามาเปรียบเทียบกบั

บริษัทจดทะเบียนซึ่งอยูในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกันซึ่งจายคาสิทธิบัตรคิดเปน

ประมาณรอยละ 1-1.5 ของยอดขายรวม ไมสามารถเปรียบเทียบกันไดอยางชัดเจน 

เน่ืองจากฐานในการคิดคาธรรมเนียมสิทธิ์ท่ีไมสามารถเปรียบเทียบกันไดอยางชัดเจน  

รวมท้ังขอบเขตของการใหบริการและเงื่ อนไขในสัญญาการใหสิทธิซึ่งบริษัทฯทํากับ 

PNI  แตกตางจากขอบเขตของการใหบริการและเงื่อนไขในสัญญาซึ่งบริษัทจด

ทะเบียนท่ีนํามาเปรียบเทียบทํากับบริษัทท่ีเกี่ยวของ   อยางไรก็ตาม จากการ

ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพบวา  รายไดจากการขายของบริษัทฯในชวง

ปท่ีผานมาเพียงรอยละ 2.7 มาจากผลิตภัณฑท่ีมีสิทธิบัตร  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการทําสัญญาการใชสิทธิดังกลาว ซึ่งมี

ความชัดเจนและมีการจัดทําสัญญาท่ีถูกตองเปนลายลักษณอักษร ทําใหบริษัทฯ

ไดรับประโยชน จากการท่ีบริษัทฯสามารถขายสินคาท่ีมีลิขสิทธิ์ และยังสามารถทํา

กํา ไรหลังจากหักคาธรรมเนียมการใชสิทธิ์แลว ในอัตราท่ีใกลเคียงหรือสูงกวา

ผลิตภัณฑท่ีไมมีสิทธิบัตร 

• สําหรับคาบริการใหความชวยเหลือทางเทคนิคและการตลาดน้ันไมสามารถ

เปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนท่ีอยูในธุรกจิเดยีวกนัไดโดยตรง เนื่องจาก  



 

- 51 - 

-  ขอบเขตของการใหบริก ารของ PNI น้ันครอบคลุมมากกวาการใหบริการ

ของบริษทัจดทะเบียนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ กลาวคอื นอกเหนือไปจากการ

ฝกอบรมแกพนักงาน บริษัทฯจะไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคและการ

พัฒนาทางการผลิต การออกแบบ การเปนท่ีปรึกษาใหแกลูกคาของ

บริษัทตามท่ีมีการรองขอ รวมถึงยังไดรับการถายทอดเทคโนโลยกีารผลิต

ใหมๆจาก PNI ซึ่งมีหนวยงานวิจัยของตนเอง  นอกจากน้ี PNI ยังมีสวน

สําคัญในการติดตอและหาลูกคาท่ี PNI มีความสัมพันธท่ีดี เพ่ือใหบริษัท

ฯไดรับคําส่ังซื้อในผลิตภัณฑรุนตางๆ  

 

-  อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวมีฐานการคิดที่ตางกัน กล าวคอืบริษทัจด

ทะเบียนท่ีนาํมาเปรียบเทียบไดรวมคาความชวยเหลือทางเทคนิคและ

การตลาดเขาดวยกัน และคิดอัตราคาธรรมเนียมอยูในชวง 3%-5% ของ

ยอดขายรวม ในขณะท่ีบริษัทฯไดทําสัญญาจายคาความชวยเหลือดาน

การตลาดคิดเปน 3% ของของราคาขายสุทธิซึ่งไมรวมคาขนสงและภาษี

อากรใดๆของผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมท่ีบริษัทฯขายใหแก

ลูกคาใดๆ ท่ีไมใช PNI สวนคาความชวยเหลือทางเทคนิคน้ัน PNI คิด

คาธรรมเนียมในจาํนวน 7 ลานบาทในปแรก และ 6 ลานบาทตอปในป

ตอๆมา ท้ังน้ี เมื่อคิดเทียบคาธรรมเนียม 7 ลานบาทกบั ประมาณการ

ยอดขายของบริษทัฯในชวงป 2548/2549 พบวาคาธรรมเนียมสําหรับการ

ใหบริการทางเทคนิคซึง่บริษทัฯจายให PNI จะเทากับ  1.44% ของ

ประมาณการยอดขายของบริษทัฯในชวงป 2548/2549   ดังน้ัน 

คาธรรมเนียมความชวยเหลือทางการตลาดและทางเทคนิคนี้จะรวมกัน

เปนอัตราประมาณ 4.46% ของยอดขายรวม  ถึงแม วาอัตราดังกลาว

คอนขางสูง เมื่อเทียบกับ อัตราคาธรรมเนียมประเภทเดยีวของบริษทัจด

ทะเบียนท่ีนํามาเปรียบเทียบ  แตเมื่อ ยอดขายของบริษัท ฯเพ่ิม สูงขึ้น 

อัตรา คาธรรมเนียม ดังกลาว คิดเปนรอยละของยอดขายสุทธิ จะลดลง  

เน่ืองจากคาความชวยเหลือทางเทคนิคเปนอัตราคงท่ี  มิไดคิดจาก

อัตราสวนของยอดขาย  

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวซึ่ง

มีการจัดทําสัญญาท่ีถูกตอง มีการระบุเงื่อนไขในการใหบริการ ตลอดจน

อายุสัญญาท่ีชัดเจน มีความ จําเปนตอบริษัท ฯและทําใหบริษัทฯไดรับ

ประโยชนจากการเขาทําสัญญาดังกลาว ซึ่งจะเห็ นไดจากการท่ีบริษทัฯ

สามารถสรางธุรกิจท่ีเจริญเติบโต และมีการทํากําไรท่ีตอเน่ือง  

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานเงือ่นไขการใหบริการ ตามท่ี

ระบุในสัญญาเปนประจาํทุกป  เพ่ือใหมั่นใจวาเงื่อนไขมีความเหมาะสม 

และดําเนินการติดตามใหมีการปฎิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขการใหบริการ
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ตามท่ีระบุไวในสัญญา และทําการกําหนดเปาหมายของการใหความ

ชวยเหลือดังกลาวในแตละปเพ่ือใหเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอ

องคกร 

 

6.4 สรุปสัญญาใหการปรึกษาดานวิศวกรรม  

 

ชื่อสัญญาทางธุรกิจ สัญญาใหการปรึกษาทางดานวิศวกรรม 

คูสัญญา    บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด 

(“TAPM”) 

ซึ่งจะรับความชวยเหลือทางดานเทคนิคและการ

ถายทอด ประสบการณในดานการออกแบบและผลิต

แมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกวิศวกรรม 

 บริษัท อาซากะ คานากาตะ จํากัด 

 (“ASAKA”)   

ซึ่งจะถายทอดความรู เทคนิคและประสบการณใน

การออกแบบและผลิตแมพิมพในระดับ สากลใหกบั 

TAPM 

ระยะเวลาที่สัญญามีผลใชบังคับ 1 มกราคม 2548-31 ธันวาคม 2548 

อายุสัญญา 1 ป และสามารถตออายุไดอีกคร้ังละ 1 ป นาน 5 ป 

ขอบเขตของการใหบริการตามสัญญา     1)  การใหคําปรึกษาและแนะนําการวางแบบ

แมพิมพ  
2) การใหคําปรึกษาและแนะนําดานการเลือกวัสดุ  

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีจําเปน

สําหรับการผลิตแมพิมพ 

3) การใหคาํปรึกษาและแนะนําดานกระบวนการ

ผลิตแมพิมพ 

4) การใหการฝกอบรมพนักงานในดานเทคนิคและ

กระบวนการผลิต 

อัตราคาบริการ อัตราคาท่ีปรึกษา 1,000,000 เยนตอเดอืน เปนเวลา 

1 ป ตั้งแต 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2548 

การเลิกสัญญา • หากฝายหน่ึงฝายใดผิดสัญญาขอใดขอหน่ึงจน

เปนเหตุใหอีกฝายหน่ึงไดรับความเสียหาย และ

ฝายท่ีทําผิดสัญญาไมสามารถแกไขการผิด

สัญญาดังกลาวใน 30 วันนับแตไดรับแจงเปน

ลายลักษณอักษรจากฝายท่ีเสียหาย ฝายท่ี

เสียหายสามารถบอกยกเลิกสัญญาได 
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 เมื่อสัญญาดังกลาวส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2549 คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได

พิจารณารวมกัน เห็นวาไมมีความจําเปนท่ีจะตองตอสัญญาดังกลาวออกไป ทําใหสัญญาดังกลาวส้ินสุดใน

เดือนธันวาคม 2549 

 

 

ชื่อสัญญาทางธุรกิจ สัญญาใหการปรึกษาทางดานวศิวกรรม 

คูสัญญา    บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด 

(“TAPM”) 

ซึ่งจะรับความชวยเหลือทางดานเทคนิคและการ

ถายทอด ประสบการณในดานการออกแบบและผลิต

แมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกวิศวกรรม โดย

มุงเนนท่ีแมพิมพท่ีมีโครงสรางหรือรูปทรงซับซอน 

 บริษัท พารทเนอร อินดสัทรีส จํากัด 

 (“PNI”)   

ซึ่งจะถายทอดความรู เทคนิคและประสบการณใน

การออกแบบและผลิตแมพิมพในระดับสากลใหกับ 

TAPM 

ระยะเวลาที่สัญญามีผลใชบังคับ 1 เมษายน 2549-31 มีนาคม 2550 

อายุสัญญา 1 ป  

ขอบเขตของการใหบริการตามสัญญา     1)  การใหคําปรึกษาและแนะนําการอ อกแบบ

แมพิมพ  
5) การใหคําปรึกษาและแนะนําดานการเลือกวัสดุ 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับ

การผลิตแมพิมพ 

6) การใหคาํปรึกษาและแนะนําดานกระบวนการ

ผลิตแมพิมพ 

7) การใหการฝกอบรมพนักงานในดานเทคนิคและ

กระบวนการผลิต 

อัตราคาบริการ อัตราคาท่ีปรึกษา 220,000 บาทตอเดอืน อยางไรก็

ตามคูสัญญาท้ังสองฝายไดมีการปรับเงื่อนไขบาง

ประการและเปล่ียนอัตราคาท่ีปรึกษาเปน 110,000 

บาทตอเดือน นับตั้งแต 1 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป 

การเลิกสัญญา • หากฝายหน่ึงฝายใดผิดสัญญาขอใดขอหน่ึงจน

เปนเหตุใหอีกฝายหน่ึงไดรับความเสีย หาย และ

ฝายท่ีทําผิดสัญญาไมสามารถแกไขการผิด

สัญญาดังกลาวใน 30 วันนับแตไดรับแจงเปน

ลายลักษณอักษรจากฝายท่ีเสียหาย ฝายท่ี

เสียหายสามารถบอกยกเลิกสัญญาได 
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6.5 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกัน 

เพ่ือเปนการคุมครองผูลงทุนในกรณีท่ีมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยงในอนาคต บริษัทฯจะเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติรายการ

ระหวางกัน โดยตองมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลใหรายการ

ระหวางกนัเปนไปอยางสมเหตสุมผล ยตุธิรรม และมนีโยบายในการกาํหนดราคาท่ีเหมาะสม โดย

กรรมการผูท่ีมีสวนไดสวนเสียจะไมมีสิทธิในการออกเสียงในรายการดังกลาว 

 

6.6 นโยบายหรือแนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

โดยลักษณะของธุรกิจท่ีกลุมบริษัทซึ่งประกอบดวยบริษัทฯ PNI และ TAPM ดําเนินการอยู 

รายการระหวางกันยังอาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต กลุ มบริษทัจงึมนีโยบายหลักรวมกนัวารายการ

ระหวางกันท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตตองอยูบนพ้ืนฐานของความจําเปนและเปนการดําเนินการเพ่ือ

กอใหเกิดประโยชนตอกลุมบริษัท รวมท้ังตองอยูในราคาท่ียุติธรรมท่ีสามารถอธิบายได สวน

ในทางปฏิบัติน้ัน รายการระหวางกันท่ีจะเกิดขึ้ นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษทัจะปฎิบตัใิห

เปนไปตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฎิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับ

การเปดเผยขอมูลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  และการไดม าหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ

บริษัทฯหรือบริษัทยอย  นอกจากน้ี กลุมบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้นไวในหมาย

เหตปุระกอบงบการเงนิท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชขีองบริษทัฯ โดยปฎิบตัใิห

เปนไปตามมาตรฐานทางการบัญชทีีไ่ดรบัการรับรองโดยท่ัวไป 

สําหรับรายการระหวางกันประเภทตางๆ ดังท่ีแสดงไวในตารางขางลางน้ี  กลุมบริษัทมี

นโยบายรวมกนั ดงัตอไปน้ี 

 

ประเภทรายการ 
60นโยบาย 

รายการซื้อขายสินคาและบริการ

ระหวางบริษัทภายในกลุมซึ่ง

ประกอบดวย บริษัทฯ PNI และ 

TAPM 

ระบุเงือ่นไขในการทํารายการประเภทดงักลาวใหเป นไปตามเงือ่นไข

ทางการคาโดยทั่วไปในราคาตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม มีความ

สมเหตสุมผลและสามารถตรวจสอบได 

การพิจารณาตอสัญญา อนุญาตให

ใชสิทธิ ใหความชวยเหลือดาน

เทคนิคและใหคําปรึกษาดาน

การตลาด 

จะดําเนินการใหการพิจารณาตอสัญญาดังกลาวตองผานท่ีประชุมผูถือ

หุน โดยผูถือหุนท่ีมีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถออกเสียงเพ่ือลงมติ

เกี่ยวกับการตอสัญญาดังกลาวได นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะ

พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเงื่อนไขในสัญญาดังกลาวเปน

ประจําทุกๆ 1 ป และคณะกรรมการตรวจสอบจะดาํเนินการ ติดตามใหมี

การปฎิบตัใิหเปนไปตามเงื่อนไขการใหบริการตามท่ีระบุไวในสัญญา 

อยางไรกต็าม ในชวงท่ีผานมาบริษทัฯไดดาํเนินการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานท้ังในดานเทคนิคการผลิตและการตลาด 

เพ่ือลดการพ่ึงพิงความชวยเหลือจาก PNI ท้ังน้ี ผูบริหารของบริษัทฯมี

เปาหมายในระยะยาวท่ีจะใหบริษัทฯพ่ึ งพิงตัวเองเปนหลัก และจะ
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พิจารณาตอสัญญาความชวยเหลือประเภทตางๆท่ีทํากับ PNI เฉพาะ

เทาท่ีจําเปน และทําใหบริษัทฯไดรับประโยชน 

การพิจารณาตอสัญญาการให

ความชวยเหลือทางดานวิศวกรรม

ซึ่ง TAPM ทํากับ ASAKA 

จะดําเนินการใหการพิจารณาตอสัญญาดังกลาวตองผานท่ีประชุ ม

คณะกรรมการบริษทัของ TAPM และคณะกรรมการบริษทัของ TAPM 

จะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเงื่อนไขในสัญญาดังกลาวเปน

ประจําทุกๆ 1 ป และดาํเนินการตดิตามใหมกีารปฎิบตัใิหเปนไปตาม

เงื่อนไขการใหบริการตามท่ีระบุไวในสัญญา 

การพิจารณาตอสัญญาการให

ความชวยเหลือทางดานวิ ศวกรรม

ซึ่ง TAPM ทํากับ PNI 

จะดําเนินการใหการพิจารณาตอสัญญาดังกลาวตองผานท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัของ TAPM และคณะกรรมการบริษทัของ TAPM 

จะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเงื่อนไขในสัญญาดังกลาวเปน

ประจําทุกๆ 1 ป โดยผูท่ีมีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถออกเสียงเพ่ื อลง

มติเกี่ยวกับการตอสัญญาดังกลาวไดและ ดําเนินการติดตามใหมีการ

ปฎิบตัใิหเปนไปตามเงือ่นไขการใหบริการตามท่ีระบุไวในสัญญา 

การทํารายการกับกิจการที่มี

กรรมการหรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯถือหุนหรือเปน

กรรมการ 

บริษทัฯจะปฏิบตัใิหเปนไปตามกฏหมายวาดวยหลักทรั พยและตลาด

หลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฎิบตัติามขอกาํหนด

เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรฐาน

บัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี   

การค้ําประกันเงินกูของบริษัทฯ

และ TAPM โดยกรรมการบริษทั 

การค้ําประกันเงินกูของบริษัทฯและ TAPM โดยกรรมการ  จะตองผาน

และไดรับความเห็นชอบโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของแตละ

บริษัท โดยจํานวนกรรมการท่ีจะค้ําประกันเงินกูยืมในแตละรายการจะ

ขึ้นอยูกับขนาดของวงเงินกูยืม และเงื่อนไขในการค้ําประกันท่ีบริษั ทฯ

หรือ TAPM ทํากับสถาบันการเงิน โดยกรรมการท่ีจะเขามาค้ําประกันเงิน

กูยืมของบริษัทฯหรือ TAPM ตองเปนกรรมการท่ีมีฐานะการเงินท่ีดี และ

ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย  

การขยายกิจการที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก

วิศวกรรมหรือแมพิมพสําหรับฉีด

ขึ้นรูปพลาสติก 

ในการพิจารณาขยายกิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก

วิศวกรรมหรือแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกตอไปในอนาคต 

กลุมบริษัทมีนโยบายที่จะใหทางคณะกรรมการและคณะผูบริหาร

ของบริษัทฯพิจารณาถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมของ

การขยายธรุกจิ และถาคณะกรรมการและคณะผู บริหารของ

บริษัทฯเห็นวาการขยายธุรกิจมีความเหมาะสม ก็จะใหบริษัทฯ

เปนผูลงทุนขยายธุรกิจเองทั้งหมด 
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7. คําอธิบายฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 รายได 

ในชวงป 2548/2549 รายไดรวมของบริษทัฯมกีารเตบิโตลดลงในอัตรารอยละ -3.46 เมื่อเทียบกับป 

2547/2548 โดยมีคําส่ังซื้อเพ่ิมขึ้นในสวนของชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเคร่ืองพิมพ และลดลงในสวนของชิ้นสวน

พลาสตกิสําหรับเคร่ืองโทรสาร, ชิ้นสวนเคร่ืองเสียงรถยนต และชิ้นสวนพลาสติกอ่ืน ๆ อันเน่ืองจากการเติบโตของ

ตลาดเคร่ืองโทรสารและเคร่ืองเสียงรถยนต (ท่ีเปนระบบวทิยเุทป) โดยในลูกคารายใหญของบริษัทฯ 5 รายแรก มี 3 

รายท่ีเปนผูผลิตเคร่ืองพิมพ และมีรายใหม 2 รายซึ่งติดอันดับลูกคารายใหญ 5 รายแรกในป 2548/2549 เปนคร้ัง

แรกเปนผูผลิตเคร่ืองพิมพ ประกอบกับบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาท โดยในป 2548/2549 

บริษทัฯ มีรายไดทีอ่ยูในรูปเงนิตราตางประเทศรอยละ 36.98 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ คาดวาการเจริญเติบโตของ

ตลาดชิ้นสวนอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมผลิตรถยนต  ยังมีอัตราการ

เติบโตอยางตอเน่ือง 

ในชวงป 2548/2549 บริษัทฯ ไดมุงเนนตลาดชิ้นสวนเคร่ืองพิมพซึ่งมีอัตราการเติบโตท่ีดีอยางตอเน่ือง อัน

เน่ืองมาจากการเติบโตของเคร่ืองพิมพสีท้ังแบบพนหมึก, แบบเลเซอร รวมถึงเคร่ืองพิมพรูปถายขนาดเล็ก (Portable 

Photo Printer) โดยเนนท่ีผลิตภัณฑสิทธิบัตรและผลิตภัณฑซึ่งบริษัทฯ เขาไปมีสวนรวมในการใหบริการออกแบบ

กระบวนการผลิตเบ้ืองตนสําหรับประกอบชิน้สวนพลาสตกิเปนชิน้สวนกึง่สําเร็จรูป (Semi-Finished Parts) กอนจะ

สงมอบสินคาใหกับลูกคา ซึ่งการใหบริการประเภทดังกลาวถือเปนกลยุทธในการสรางความแตกตางใหกับตัวสินคา

และบริการซึ่งจะชวยใหบริษัทฯหลีกเล่ียงไมตองแขงขันทางดานราคากับคูแขงขันรายอ่ืนๆ อันจะเปนประโยชนตอ

บริษทัฯเองในระยะยาว 

สําหรับในชวงป 2548/2549 ยอดรายไดจากการขายและการใหบริการตามงบการเงินรวม ลงลงจากชวง

เดียวกันของป  2547/2548 คิดเปนรอยละ -0.76 อันเนื่องจากยอดรายไดจากการขายผลิตภัณฑพลาสติกของบริษัท

ฯ ลดลง  และรายไดจากการขายและการใหบริการของ TAPM ลดลง โดยผลิตและจําหนายแมพิมพ 115 ชุด เทียบ

กบัป 2547/2548 ซึ่งผลิตและจําหนาย 151 ชุด ท่ีผานมา ยอดส่ังซื้อแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกของ TAPM 

มาจากท้ังบริษัทฯเอง PNI และลูกคาภายนอก 

 

คาใชจายในการดําเนินงาน 

ตนทุนขาย 

ในชวงป 2548/2549 สัดสวนของตนทุนขายตอยอดขายสุทธิของบริษัทฯ อยูท่ีรอยละ 76.72 ลดลงเมื่อเทียบ

กบัป 2547/2548 ซึ่งอยูท่ีรอยละ 77.07 อันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทฯมีการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณเพ่ิมขึ้นขึ้น

ไมมากนัก รวมถึงราคาวัตถุดิบคอนขางคงท่ี 

 

คาใชจายในการขายและการบริหาร 

ในชวงป 2548/2549 คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทอยูท่ีรอยละ 13.26 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับป 

2547/2549 ซึ่งอยูท่ีรอยละ 12.15 อันเน่ืองจากการท่ีราคานํ้ามันปรับตัวสูงขึ้น ทําใหคาใช จายดานการขนสงและ

คาใชจายดานพนักงานปรับตัวสูงขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ คาดวาอัตราสวนของคาใชจายในการขายและบริหารมี

แนวโนมจะคงท่ีหรือลดลงอันเน่ืองจากราคานํ้ามันและการควบคุมคาใชจายในการขายและบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น  
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ตั้งแตชวงป 2548/2549 ท่ีผานมา บริษัทฯมีสวนแบง กาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดสวนเสียใน TAPM 

โดยในชวงป 2548/2549 บริษัทฯมีสวนแบงกาํไรท้ังส้ิน 2.45 ลานบาท ลดลงจากป 2547/2548 ซึ่งอยูท่ี 14.52 ลาน

บาทเนื่องจากอัตราสวนการถอืหุนใน TAPM ลดลง และการท่ี TAPM มีกําไรขั้นตนลดลง อันเน่ืองจากการแขงขันใน

ธุรกิจแมพิมพสูงขึ้น 

 

ดอกเบี้ยจาย 

ในสวนของดอกเบ้ียจาย บริษัทฯมีดอกเบ้ียจายในป 2548/2549 เปนเงินท้ังส้ิน 10.22 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 

2547/2548 ซึ่งอยูท่ี 9.95 ลานบาท อันเน่ืองมาจากอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมในป 2548/2549 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในอัตรา

รอยละ 1-1.5 เมื่อเทียบกับส้ินป 2548  นอกจากน้ีภาระดอกเบ้ียจายตามงบการเงนิรวมในชวงป 2548/2549 เปนเงิน

ท้ังส้ิน 11.19 ลานบาท ลดลงเมือ่เทียบกบัป 2547/2548 ซึ่งอยูท่ี 11.49 ลานบาท ลดลงอันเน่ืองมาจาก TAPM ไดใช

เงนิจากการเงนิทุนจดทะเบียนบางสวน ชําระคือเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหน่ึง  

อยางไรก็ตาม การท่ีบริษัทฯ ยังไมมีโครงการท่ีจะลงทุนในโครงการขนาดใหญในชวงระยะเวลาอันใกลน้ี คาด

วาจะทําใหดอกเบ้ียจายของบริษัทฯ คงท่ีและลดลงในอนาคต 

 

กําไรสุทธ ิ

บริษัทฯมีกําไรสุทธิ ในชวงป 2548/2549 อยูท่ี 23.66 ลานบาท ลดลงเมือ่เทียบกบัป 2547/2548 ซึ่งอยูท่ี 

40.40 ลานบาท  อันเน่ืองจากบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนอันเน่ืองมาจากการแข็งคาของเงินบาท 

โดยในป 2548/2549 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายรับท่ีอยูในรูปของเงินตราตางประเทศอยูท่ีร อยละ 39.52 ตามงบ

การเงนิรวม นอกจากน้ีบริษทัฯ รับรูสวนแบงกาํไรจากเงนิลงทุนใน TAPM ตามวิธีสวนไดเสียลดลง โดยในป 

2548/2549 อยูท่ี 2.45 ลานบาท ลดลงจากป 2547/2548 ซึ่งอยูท่ี 14.52 ลานบาท 

 ป 2548 /2549 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนอยูท่ีรอยละ 23.28 เพ่ิมขึ้นจากป 2547 /2548 ซึ่งอยูท่ีรอยละ 

22.93 นอกจากน้ี อัตรากาํไรขัน้ตนของงบการเงนิรวมป 2548 /2549 อยูท่ีรอยละ 23.91 ลดลงเมื่อเทียบกับป 

2547/2548 ซึ่งอยูท่ีรอยละ 25.60 อันเน่ืองจากการแขงขันในธุรกิจแมพิมพท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 

ในชวงเดือนมีนาคม 2549 บริษทัฯ ไดทําการเปล่ียนแปลงราคาพารตอหุนจากเดิม 5 บาท เปนราคา 1 บาท

ตอหุน โดยในป 2548/2549 กําไรสิทธิตอหุนของบริษัทฯ อยูท่ี 0.26 บาท ลดลงเมือ่เทียบกบัป 2547/2548 ซึ่งมีกําไร

สุทธิตอหุนอยูท่ี 0.44 บาท (เมื่อเทียบกับราคาพารท่ี 1 บาท หรือ 2.22 บาทตอหุน เมื่อคิดตอราคาพารท่ี 5 บาท) 

 

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

สินทรัพย 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2549 บริษทัฯมสิีนทรัพยตามงบการเงนิรวมท้ังส้ิน 426.14 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก  ณ 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 ซึ่งบริษัทฯมีสินทรัพยตามงบการเงินรวมท้ังส้ิน 420.54 ลานบาท มสีาเหตุเน่ืองมาจากบริษัท

ฯไดมีการลงทุนเคร่ืองจักรเพ่ือการขยายกําลังการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดมีการลงทุนในท่ีดินและอาคาร

โรงงาน  นอกจากน้ี สินทรัพยหลักในการดาํเนินกจิการตามงบการเงนิรวมอีกอยางหน่ึงคอืสินทรัพยหมนุเวยีนซึง่มี

สัดสวนอยูท่ีรอยละ 27 ของสินทรัพย รวม รายการหลักในสวนของสินทรัพยหมุนเวียนคือลูกหน้ีการคาและสินคา

คงเหลือซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 78 ของสินทรัพยหมนุเวยีนรวมตามงบการเงนิรวม ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2549 

ตามลําดับ   



 

- 58 - 

ลูกหนี้การคา 

บริษัทฯมีลูกหน้ีการคาเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอดซึ่งเปนผลมาจากยอดขายท่ี เพ่ิมขึ้น โดยในชวงป 2548/2549 

ลูกหน้ีตามงบการเงนิรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2549 อยูท่ี 55.99 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 13.14 ของ

สินทรัพยรวม ณ วันดังกลาว โดยมีระยะเวลาเก็บหน้ีในงวดป 2548/2549 อยูท่ี 44 วัน เพ่ิมขึ้นจากป 2547/2548 ซึ่ง

อยูท่ีฉล่ีย 41 วัน อันเน่ืองมาจากการมีการขยายเวลาการใหสินเชื่อ (Credit Term) จาก 30 วนัเปน 60 วันใหแก

ลูกคาบางราย ระยะเวลาในการเก็บหน้ีของบริษัทฯใกลเคียงกับเครดิตเทอมท่ีใหแกลูกคาสวนใหญซึ่งอยูระหวาง 30-

60 วัน เน่ืองจากลูกคาโดยสวนใหญของบริษัทฯเปนบริษัทผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชั้นนําซึ่งมี

ระยะเวลาในการชําระท่ีแนนอนและไมคอยผิดนัดในการชําระหน้ีมากนัก  บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะรักษาระยะเวลาใน

การเกบ็หน้ีใหสอดคลองกบันโยบายของบริษทัฯตอไป ลูกหน้ีการคาในชวงป 2547/2548-2548/2549 สามารถแยก

อายุลูกหน้ีไดดังตอไปน้ี 

 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ 

                     หนวย: พันบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 2548/2549 2547/2548 2548/2549 2547/2548 

ภายในวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ 423 895 423 804 

เกนิกาํหนดชาํระนอยกวา 3 เดอืน 1,794 787 790 787 

รวม 2,217 1,682 1,213 1,591 

บริษัทท่ีไมเกี่ยวของกัน   

ภายในวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ 42,782 33,923 41,121 31,795 

เกนิกาํหนดชาํระนอยกวา 3 เดอืน 10,988 16,147 9,730 11,059 

เกนิกาํหนดชาํระ 3-6 เดอืน - 1,131 - 814 

รวม 53,770 51,231 50,851 43,698 

 

   บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเทากับจํานวนหน้ีท่ีคาดวาจะเรียกเก็บไมไดจาก

ลูกหน้ี โดยประมาณขึ้นจากการสอบฐานะทางการเงินในปจจุบันของลูกหน้ีเปนเกณฑ ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 

2549 บริษัทฯไมไดมีการตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับหน้ี เน่ืองจากผูบริหารของบริษัทฯเชื่อวาบริษัทฯจะสามารถ

เรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีซึ่งสวนใหญเปนบริษัทผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชั้นนําซึ่งมีระยะเวลาใน

การชาํระหน้ีทีแ่นนอนไดทัง้หมด นอกจากน้ี บริษทัฯ ก็ไดมีการติดตามทวงถามและลูกหน้ีการคาของบริษัทฯก็ได

ทยอยชําระมาโดยตลอด 

 

สินคาคงเหลือ 

องคประกอบของสินคาคงเหลือของบริษัทฯ 
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หนวย: พันบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 2548/2549 2547/2548 2548/2549 2547/2548 

วัตถุดิบ (รวมวัตถุดิบท่ีนํากลับมาใชใหม) 15,181 17,057 14,676 16,008 

สินคากึ่งสําเร็จรูปและสินคาสําเร็จรูป 14,931 17,043 13,67 14,126 

งานระหวางทํา 204 445 - - 

วัสดุส้ินเปลือง 7,752 7,689 6,457 5,756 

รวม 38,068 42,234 34,500 35,890 

หักคาเผ่ือขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและ

เคล่ือนไหวชา 

 

(4,029) 

 

(2,494) 

 

(4,029) 

 

(2,493) 

สินคาคงเหลือสุทธ ิ 34,039 39,740 30,471 33,397 

 

ในชวง 2 ปท่ีผานมา บริษัทฯมีสินคาคงเหลือคิดเปนประมาณรอยละ 8-10   ของสินทรัพยรวม โดย

องคประกอบท่ีสําคัญของสินคาคงเหลือท้ังตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ไดแ ก วัตถุดิบและ

สินคาสําเร็จรูปและสินคากึ่งสําเร็จรูป โดยในชวงท่ีผานมามูลคาของสินคาคงเหลือท้ังสองประเภทคิดเปนกวา 80 % 

ของมูลคาสินคาคงเหลือ 

    ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 และ 31 ตุลาคม 2549 บริษัทฯมีคาเผ่ือขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและ

เคล่ือนไหวชาตามงบการเงนิรวมเปนเงนิ 2.49 และ 4.03 ลานบาท ตามลําดับ โดยเปนการตั้งเผ่ือสําหรับวัตถุดิบบาง

รายการซึ่งอาจมีการเคล่ือนไหวชาหรือไมมีการเคล่ือนไหว โดยวัตถุดิบดังกลาวอยูในรูปวัตถุดิบท่ียังไมไดใชงานหรือ

วัตถุดิบท่ีใชแลวและนํามาบดเพ่ือรอนํากลับมาใช แตอาจมีการเปล่ียนรุนผลิตภัณฑหรือเปล่ียนชนิดของวัตถุดิบกอน 

ทําใหไมสามารถใชวัตถุดิบดังกลาวได  

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียในชวงป 2548/2549 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯอยูท่ี 35 วัน อันเน่ืองจาก

บริษัทฯมีความจําเปนตองเก็บสต็อกวัตถุดิบ รวมถึงสินคาสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จ รูปเพ่ือเตรียมจัดสงใหแกลูกคากลุม

ผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีมีคําส่ังซื้อเพ่ิมมากขึ้นในชวง 1-2 ปท่ีผานมา ท่ีผานมา บริษัทฯมี

นโยบายท่ีจะเก็บสต็อกวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติก และสินคาคงเหลืออ่ืนๆไวเปนสินคาคงคลังในปริมาณท่ีเพียง

พอท่ีจะใชผลิตสินคาไดประมาณ 1 เดอืน อยางไรกต็าม ผูบริหารของบริษทัฯมนีโยบายท่ีจะใหการบริหารสินคาคง

คลังของบริษัทฯเปนแบบยืดหยุน 

สินทรัพยถาวร 

บริษัทฯและบริษัทยอยเปนผูผลิต ดังน้ันสินทรัพยสวนใหญของบริษัทฯจะเปนสินทรัพยระยะยาว ไดแก ท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ  โดยในป 2543/2544 บริษทัฯมทีรัพยสินถาวรเทากบั 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 

ท้ังน้ีสินทรัพยถาวรท่ีเพ่ิมขึ้นดังกลาวเปนการลงทุนเพ่ิมเติมในสวนของท่ีดิน อาคารโรงงานแหงใหม และเคร่ืองจักร

และอุปกรณเพ่ือขยายกําลังการผลิต โดยในชวงป 2545/2546 บริษัทฯลงทุนซื้อท่ีดินและอุปกรณและจายชําระคา

กอสรางเปนเงินรวมกันท้ังส้ิน 70.37 ลานบาท และในชวงป 2546/2547 และ 2547/2548 บริษัทฯไดซื้อท่ีดินและ
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อุปกรณอกีเปนเงนิรวมท้ังส้ิน 146.12 และ 45.21 ลานบาท ซึ่งทําใหกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯเพ่ิมขึ้นจาก 298 

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

จํานวนเคร่ืองฉีดเม็ดพลาสติกเพ่ิมขึ้นจาก 30 เคร่ืองเปน 61 เคร่ือง และ 69 เคร่ืองตามลําดับ 

สภาพคลอง 

กระแสเงินสด 

ในป 2548 /2549 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานท่ี 72 .43 ลานบาท ลดลงจากป 

2547/2548 ซึ่งอยูท่ี 77.00 ลานบาท อยางไรกต็าม ป 2548/2549 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิท่ีใชไปในกิจกรรมการลงทุน

เพียง 26.07 ลานบาท ลดลงจากป 2547/2548 ซึ่งอยูท่ี 56.95 ลานบาทอันเน่ืองจากบริษทัฯ มคีวามจาํเปนในการ

ลงทุนดานเคร่ืองจักรเพ่ิมเติมไมมากนัก และบางสวนเปนการลงทุนเพ่ือทดแทนเคร่ืองจักรเดิม ในป 2548/2549 

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 54.36 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2547/2548 ซึ่งอยูท่ี 27.02 ลานบาท 

โดยเปนเงินจายคือเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาว รวมถึงชําระหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงินรวม 26.66 ลาน

บาท 

อัตราสวนสภาพคลอง 

 ในป 2548/2549 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองอยูท่ี 064 เทา ลดลงจากป 2547/2548 ซึ่งอยูท่ี 0.85 เทา 

และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วอยูท่ี 0.41 เทา ลดลงจากป 2547 /2548 ซึ่งอยูท่ี 0.52 เทา การลดลงของ

อัตราสวนทางการเงินดังกลาว เน่ืองจากบริษัทฯ ไดมีการซื้อเคร่ืองจักรเพ่ิมเติมเขามาในระหวางป และมีระยะเวลา

การชาํระเงนิ (Credit Term) อยูท่ี 90-180 วนั โดยครบกาํหนดชาํระในชวงเดอืนธันวาคม 2549 ถึง มกราคม 2550 

โดยหน้ีสินดังกลาวปรากฎอยูในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2549 เปนจาํนวนเงนิ 34.9 ลานบาท 

อยางไรก็ตาม เมื่อบริษัทฯ ชําระหน้ีสินดังกลาวเรียบรอย จะทําใหอัตราสวนสภาพคลองและส ภาพคลองหมนุเร็ว

ใกลเคียงกับป 2547/2548 

แหลงที่มาของเงินทุน  

แหลงเงนิทุนสวนใหญของบริษทัฯมาจากแหลงเงนิทุนประเภทหน้ีทัง้ในรูปของหน้ีสนิหมนุเวยีนและหน้ีสนิไม

หมนุเวยีน โดย ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2548 และ 31 ตุลาคม 2549 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (Debt-to-

Equity Ratio) ตามงบการเงนิรวมอยูที ่ 1.18 และ 1.13 เทา ตามลําดับ ลดลงอันเน่ืองจากภาระหน้ีสินท่ีลดลงและ

กําไรสะสะเพ่ิมขึ้น 

ท่ีผานมาบริษัทฯสามารถจายชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียไดตามกําหนดเวลาการคืนหน้ี ประกอบกับสถาบัน

การเงินท่ีใหบริษัทฯกูยืมเงินเห็นว าทรัพยสินท่ีบริษัทฯนํามาใชค้ําประกันเงินกูมีมูลคาเหมาะสมกับวงเงินกู ทําให

สถาบันการเงินท่ีใหสินเชื่อแกบริษัทฯไมไดตั้งขอจํากัดในการกูยืมเงิน สําหรับในชวง 1-2 ปขางหนา บริษัทฯไมมีแผน

ท่ีจะลงทุนเพ่ือขยายกําลังการผลิตเพ่ิมเติมท่ีเปนการลงทุนจํานวนมาก  จึ งไมมีความจําเปนท่ีจะตองกูเงินเพ่ิมเติม

เปนจํานวนมากๆ แตจะทยอยจายคืนเงินกูท้ังในระยะส้ันและระยะยาวโดยใชกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเปน

หลัก ซึ่งจะชวยใหอัตราสวนหน้ึสินตอทุนคอยๆปรับตัวลดลงไป 
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หนี้สินรวม 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2549 ภาระหน้ีสนิท้ังตามงบกา รเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบริษทัฯสวนใหญเปน

หน้ีสินหมุนเวียนซึ่งสวนใหญจะเปนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะส้ันรวมถึงเจาหน้ีการคา ในขณะท่ีภาระหน้ีสินไม

หมุนเวียนเกือบท้ังหมดเปนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันเดียวกัน ภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ีย ท้ังตามงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯอยูท่ีประมาณรอยละ 62 ของภาระหน้ีสินรวม โดย ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 

2549 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหน้ีสินรวม 226.30 ลานบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2548 ซึ่งอยูท่ี 227.38 

ลานบาท อันเน่ืองจากการชําระเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวบางสวนคืนแกสถาบันการเงิน 

 

สวนของผูถือหุน   

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2549 สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม อยูท่ี 199.84 ลานบาท เพ่ิมขึ้น

จาก ณ วันเดียวกันของป 2548 ซึ่งอยูท่ี 193.16 ลานบาท โดยบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว ณ วั นดังกลาว

ท้ังส้ิน 92 ลานบาท  
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