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สารของประธานกรรมการ 

 

เรียนทานผูถือหุน 

 
 

สําหรับผลประกอบการของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)และบริษัทยอย ซึ่งส้ินสุดเมื่อ 31 

ตุลาคม 2552 ที่ผานมานั้น มผีลกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมอยูที่ 31 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน แมวา

จะมียอดขายลดลงอันเนื่องมาจากผลกระทบของวิกฤติการเงินสหรัฐ ซึ่งเปนเร่ืองที่นายินดีเปนอยางยิ่ง 

สําหรับป 2553 นี้ บริษัทฯ ต้ังเปาหมายในการเพิ่มยอดขายรอยละ 20 จากปกอน และมีแผนการ

ในการสรางโรงงานใหมและการเพิ่มเคร่ืองจักรเพื่อรองรับคําส่ังซื้อที่เพิ่มข้ึน  

บริษัทฯ จะครบรอบปที่ 10 นับต้ังแตเร่ิมกอต้ังมาในเดือนเมษายน 2553 ที่จะถึงนี้ ดังนั้นเปาหมาย

จากนี้ไป สําหรับการเติบโตในอีก 10 ขางหนา ไดแกการเปนผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมชั้นนํา, การ

ไดรับคําส่ังซื้อจากลูกคารายเดิมและรายใหมเพิ่มข้ึนโดยการปรับปรุงพัฒนาดานความสามารถทาง

วิศวกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพ, คุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อความเติบโตดานยอดขายและผลกําไรยิ่ง ๆ 

ข้ึนไปในอนาคต 

สุดทายนี้ขอขอบคุณทานผูถือหุนทุกทาน และบริษัทฯ จะไดดําเนินการตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอ

ความคาดหวังของลูกคาและทานผูถือหุนใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป  

 

  ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

 นายไทอิจิ นิโนมิยะ 

 ประธานกรรมการ 

 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
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สารของกรรมการผูจัดการ 

 

เรียนทานผูถือหุน 

 

 จากผลกระทบของวิกฤตการเงินสหรัฐฯ และภาวะเศรษฐกิจโลก ในป 2552 ที่ผานมา โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ง ในชวงคร่ึงปแรก แมวาชวงคร่ึงปหลังจะเร่ิมมีคําส่ังซื้อกลับมาบางสวน แตโดยรวมแลว มียอดขาย

ลดลงประมาณรอยละ 10 เมื่อเทียบกับปกอนหนานี ้

แตถามองจากดานผลประกอบการ บริษัทฯ ไดมีการดําเนินการดานปรับปรุงประสิทธิภาพ, 

คุณภาพ และการลดตนทุนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยอย ไดแก บริษัท ทาพาโก โมลด มีผล

ประกอบการที่เปนกําไร ทําใหกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมเพิ่มข้ึนจากป 2551 ประมาณรอยละ 22 ซึ่ง

ถือวาเปนเร่ืองนายินดีอยางยิ่งในภาวะเศรษฐกิจเชนนี ้

สําหรับการครบรอบการกอต้ังบริษทัฯ ครบรอบ 10 ป บริษัทไดมีความกาวหนาไปอีกข้ันหนึ่ง 

โดยมีการสรางโรงงานใหม ซึ่งไดเร่ิมกอสรางต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2552 ที่ผานมา รวมถึงการขยาย

กําลังการผลิต และการต้ังเปาหมายสําหรับยอดขายที่เพิ่มข้ึน ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวา จะสามารถมีผล

ประกอบการที่ดีและสรางความพึงพอใจใหทานผูถือหุนไดอยางตอเนื่อง  

 

  ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

 นายเคซึเคะ มะซึอุระ 

 กรรมการผูจัดการ 

 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ทาพาโก จาํกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยกรรมการอสิระ จาํนวน 3 ทาน ไดแก 

รอยโท ทักษิณ ล่ิมสุวรรณ  เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายเชนทร วิพัฒนบวรวงศ และ นา ยวฑูิรย 

สกนธวัฒน  เปนสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอบังคับวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนไป

ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการรายงานตอคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกับการสอบทาน

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอยางถูกตองและเพียงพอ สอบทานใหบริษัทฯ มี

ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่

เก่ียวของ พิจารณาและสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกเสนอแตงต้ั ง

ผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

  

 คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรวมกันพจิารณาสอบถามผลการประเมินความ

เพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯที่ผานการพิจารณารวมกันของคณะกรรมการตรวจสอบ ฝายจัดการ  และผู

ที่เก่ียวของ เห็นวาโดยรวมบริษัทฯ  มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ  อยางไรก็ตาม 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะปรับปรุงใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดีย่ิง 

ๆ ขึ้นไป 

 

 แมวาชวงที่ผานมา บริษทัฯ จะไดรบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก โดยมียอดขายลดลง แตมผีลกําไรตาม

งบการรวมที่เพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวา บริษัทฯ ไดมกีารปรับตัว เพื่อรองรับตอสถานะการณดังกลาว  รวมถึงไดรับทราบวา 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีการดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ , คุณภาพภายในอยางตอเนื่อง อันเปนเหตุใหบริษัทฯ 

และบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นรอยละ 2.64 เม่ือเทียบกับปกอนหนานี้ 

 

 

 

 ร.ท. ทักษิณ ล่ิมสุวรรณ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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1. ขอมูลทั่วไป 
 

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

ช่ือยอ          :               TAPAC 

เลขทะเบียนบริษัท  :   บมจ. 40854500699 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ :  ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic 

Parts) สําหรับใชผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองเสียงรถยนต และ

สําหรับผลิตภัณฑอื่นๆ 

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ    : เลขที่ 789/40 หมูที่ 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

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

โทรศัพท: 038-296339-4, 038-296391-2  

โทรสาร: 038-296342   

ฝายนักลงทุนสัมพันธ :  นายโสฬส ต้ังในธรรม 

ผูอํานวยการสวนบัญชีและการเงิน 

โทรศัพท : 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 ประกอบดวยหุนสามัญจํานวนทั้งส้ิน  92 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (ณ 31 

ตุลาคม 2552) 

ทุนที่ชําระแลว:   92 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวนทั้งส้ิน 92 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (ณ 31 

ตุลาคม 2552) 

 

บุคคลอางอิงอื่นๆ 

1. นายทะเบียนหลักทรัพย :  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

               เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ชั้น 4, 7 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

                โทรศัพท 02-229-2800, 02-229-2888 

                โทรสาร   02-3591259 

 

2. ผูสอบบัญชี:                 นายเมธ ีรัตนศรีเมธา 

                ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425 

                บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด  

                หอง 705-706 อาคารเจาพระยา (โรงแรมเชยีงกรีลา)  

                89 ซอยวัดสวนพลู, ถนนเจริญกรุง 

                 เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500 

http://www.tapaco.com/�
mailto:soros@tapaco.com�
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                 โทรศัพท 02-630-7500 

                 โทรสาร   02-630-7506 

 

3. ที่ปรึกษากฎหมาย:                 บุญสมและมาโนช ทนายความ จํากัด 

                 104 อาคารปานะวงศ ชั้น 9 

                 ถนนสุรวงศ แขวงส่ีพระยา 

                 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

                 โทรศัพท 02-6370188-93 

                 โทรสาร   02-2369268 

 

                  

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

                 อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ชั้น 20-21 

เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 

                 โทรศัพท 02-265-6300 

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

 

สําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ตุลาคม (หนวย : พันบาท) 

 

สรุปขอมูลทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

2549/2550  2550/2551  2551/2552 2549/2550  2550/2551   2551/2552 

สินทรัพยรวม 408,388 410,949 404,048 373,446 382,913 370,405 

หน้ีสนิรวม 218,830 203,102 174,060 199,139 186,871 162,604 

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 

สวนของผูถือหุน 189,558 207,847 229,988 174,307 196,042 207,801 

รายไดจากการขาย 425,499 427,404 395,240 400,090 401,105 362,055 

รายไดรวม 428,171 428,599 396,653 400,560 402,429 363,137 

ตนทุนรวม 426,267 403,160 362,619 395,335 375,175 337,577 

กําไรสิทธิ 1,904 25,439 31,034 5,225 27,254 25,560 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.02 0.28 0.34 0.06 0.30 0.28 

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

(พันหุน) 

92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 2.06 2.26 2.50 1.89 2.13 2.26 

 
*

 

ไดมีการเปล่ียนราคาพารจากหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาทในระหวางป 2548/2549 และนับต้ังแต 1 พฤศจกิายน 

2549 บริษัทฯ ไดเปล่ียนนโยบายบัญชีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน และไดปรับ

ยอนหลังขอลูกของป 2548/2549 ซึ่งแสดงเปรียบเทียบในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ดวย 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

2549/2550  2550/2551  2551/2552 2549/2550  2550/2551  2551/2552 

อัตราสวนสภาพคลอง  

(Liquidity Ratio)           

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.74 0.80 0.83 0.76 0.82 0.75 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.48 0.58 0.62 0.50 0.59 0.55 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.42 0.43 0.53 0.42 0.45 0.47 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 7.79 5.55 6.20 7.61 5.72 6.14 

ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 46 65 58 47 63 59 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 10.68 8.64 9.18 10.95 8.46 9.26 
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ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 34 42 39 33 43 39 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา) 8.93 5.98 7.24 8.38 5.60 6.85 

ระยะเวลาในการชําระหนี้ (วัน) 40 60 50 43 64 53 

วงจรเงนิสด (วัน) 40 46 48 37 41 45 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํา

กําไร (Profitability Ratio)       

อัตรากําไรข้ันตน (%) 21.57% 25.87% 28.88% 21.94% 26.63% 26.67% 

อตัรากาํไรจากการดําเนนิงาน (%) 2.49% 6.93% 10.41% 4.02% 8.62% 8.39% 

อัตรากําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (%) 3.55% 7.79% 10.73% 4.14% 8.91% 8.67% 

อัตรากําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสือ่มราคา

และรายจายตัดบัญชี (%)  3.32% 8.17% 9.49% 14.79% 18.46% 18.79% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 0.44% 5.93% 7.82% 1.30% 6.77% 7.04% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 1.00% 12.24% 22.25% 3.00% 13.90% 12.30% 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพใน 

การดําเนินงาน (Efficiency Ratio)       

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 0.47% 6.19% 7.68% 1.40% 7.12% 6.90% 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา) 1.05 1.04 0.98 1.07 1.05 0.98 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 6.24% 15.74% 1.52 7.79% 18.21% 1.60 

อัตราสวนนโยบายทางการเงิน 

(Financial Policy Ratio)       

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.15 0.98 0.76 1.14 0.95 0.78 

อตัราสวนแสดงความสามารถในการชําระ

ดอกเบ้ีย (เทา) 6.51 10.38 15.91 6.44 11.08 14.84 

ขอมูลตอหุน       

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน) 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 

ราคาพารตอหุน (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)  2.06 2.26 2.50 1.89 2.13 2.26 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)  0.02 0.28 0.34 0.06 0.30 0.28 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม 

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

อินดัสทรีส จํากัด ประเทศญี่ปุน (PNI) ใหเปนผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมทั้งที่มี

สิทธิบัตร เชน ชิ้นสวนในการขับเคล่ือนกระดาษไปทางเดียวและปองกันไมใหกระดาษเคล่ือนยอนกลับ (One Way 

Clutch)  

ในปจจุบัน ผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมซึ่งบริษัทฯผลิตและจัดจําหนาย แบงออกไดเปน 3 ประเภท

ใหญ ไดแก 

และเทคโนโลยีของชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติกเพื่อใหมีแรงบิดในการหมุน 2 ดานไมเทากัน (Two Way 

Limiter) และผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมไมมีสิทธิบัตร เชน เฟองแบบธรรมดา (Flange Gear) และหนวย

ขับเคล่ือนภายในเคร่ืองโทรสาร (Drive Unit for Facsimile)  นอกจากนี้บริษัทฯยังไดรับการสนับสนุนทางดานเทคนิค

จาก PNI) ทั้งในดานการออกแบบเทคโนโลยีในการผลิตและตัวผลิตภัณฑ และดานการพัฒนาตลาด โดย PNI จะเปนผู

แนะนําลูกคาใหมาซื้อสินคาของบริษัทฯ ในสวนที่เปนลูกคานอกประเทศญี่ปุนซึ่งหมายถึงประเทศไทย และทุกๆประเทศ 

ยกเวนประเทศญี่ปุน ซึ่งบริษัทฯจะจัดจําหนายสินคาผานทาง PNI  

1. ช้ินสวนพลาสติกสําหรับเครื่องโทรสาร ไดแก ชิ้นสวนที่ใชสําหรับขับเคล่ือนกระดาษของ

เคร่ืองโทรสาร โดยประกอบสําเร็จเปนชุดขับกระดาษในเคร่ืองโทรสาร  (drive unit) โครงโทรศัพท

ที่ใชในเคร่ืองโทรสาร และโครงฐานเคร่ืองโทรสาร , ชิ้นสวนของเคร่ืองใชสํานักงานเอนกประสงค 

(Multi Fuction) 

2. ช้ินสวนพลาสติกสําหรับเครื่องพิมพ และเครื่องถายเอกสาร ไดแก เฟองที่ใชในการ

ขับเคล่ือนลูกกล้ิงไวแสง (Photosensitive Drum) ในเคร่ืองพิมพเลเซอรขาวดํา เละ เลเซอรสี, 

ชิ้นสวนของเคร่ืองพิมพเลเซอรและอิงคเจ็ตและเคร่ืองพิมพขนาดเล็กแบบพกพา เปนตน 

3. ช้ินสวนพลาสติกอื่นๆ ไดแกชิ้นสวนขับเคล่ือนหัวเทปสําหรับเคร่ืองเสียงรถยนต, ชิ้นสวน

เคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน เชน ตูเย็น, เคร่ืองปรับอากาศ, หลอดไฟฟา และชิ้นสวนรถยนต เปน

ตน 

สําหรับ บริษัท ทาพาโกโมลด จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 52.67 ของทุนจด

ทะเบียนที่ชําระแลว 45 ลานบาท ดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ซอมและปรับปรุงแมพิมพสําหรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นสวน

พลาสติก 
โครงสรางรายไดของบริษัทฯและบริษัทยอย แยกตามประเภทธุรกิจ 

 

ประเภทธุรกิจ 

ชวงป 2549/2550 ชวงป 2550/2551 ชวงป 2551/2552 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการผลิตและจําหนายชิ้นสวนพลาสติก

วิศวกรรม (ผลิตและจัดจําหนายโดยบริษัทฯ) และ

แมพิมพ (ผลิตและจําหนายโดย TAPM) 

425.50 99.38 424.93 99.14 393.02 99.08 

รายไดจากการใหบริการทางดานแมพิมพ (ใหบริการ

โดย TAPM) 

2.09 0.49 2.47 0.58 2.22 0.56 

รายไดอื่นๆ (ทั้งของบริษัทฯ และ TAPM) 0.58 0.13 1.20 0.28 1.41 0.36 

รวม 428.17 100.00 428.60 100.00 396.65 100.00 
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โครงสรางรายไดของบริษัทฯแยกตามสายผลิตภัณฑพลาสติกวิศวกรรม 

สายผลิตภณัฑพลาสติก

วิศวกรรม 

ชวงป 25492550 ชวงป 2550/2551 ชวงป 2551/2552 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ชิ้นสวนเคร่ืองโทรสาร 90.14 22.53 61.13 15.24 34.44 9.51 

ชิ้นสวนเคร่ืองพิมพ 271.22 67.79 311.42 77.64 303.17 83.74 

ชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติกอื่นๆ 38.73 9.68 28.56 7.15 24.44 6.75 

รวม 400.09 100.00 401.11 100.00 362.05 100.00 

 

โครงสรางรายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯและบริษัทยอย แยกตามตลาด 

ตลาด ชวงป 2549/2550 ชวงป 2550/2551 ชวงป 2551/2552* 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ตลาดในประเทศ 302.97 70.85 280.41 65.61 254.14 64.30 

ตลาดตางประเทศ (ยกเวนญี่ปุน) 117.69 27.52 131.65 30.80 128.83 32.60 

ตลาดตางประเทศ (ตลาดญี่ปุน) 6.93 1.62 15.34 3.59 12.27 3.10 

รวม 427.59 100.00 427.40 100.00 395.40 100.00 

 
*

 

 รวมทั้งรายไดจากการจําหนายช้ินสวนพลาสติกวิศวกรรมของบริษัทฯ และรายไดจากการใหบริการเกี่ยวกับแมพิมพของบริษัทยอย 

ทั้งนี้จะพบวารายไดของบริษัทฯจากการจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเคร่ืองพิมพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อัน

เนื่องจากการที่ลูกคามีการเพิ่มสายการผลิตและประกอบผลิตภัณฑเคร่ืองพิมพในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางมาก 

  

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

โครงสรางอุตสาหกรรม 

 ผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกที่บริษัทฯผลิตและจัดจําหนายใหกับลูกคาเปนชิ้นสวนพลาสติกเพื่อการพาณิชย ซึ่ง

อุตสาหกรรมผลิตพลาสติกประเภทนี้เปนอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ที่สําคัญ เนื่องจากชิ้นสวน

พลาสติกประเภทดังกลาวจะนําไปประกอบเปนสินคาสําเร็จรูปและจัดจําหนายใหกับผูบริโภคในขั้นสุดทาย ในปจจุบัน 

ธุรกิจการผลิตชิ้นสวนพลาสติกแบบฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) ซึ่งเปนชิ้นสวนพลาสติกเพื่อการพาณิชยเปน

อุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เนื่องจากเปนที่นิยมใชอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส และรถยนต ดังนั้น จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมหลักที่มีความเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

ไดแก อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนต 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนต และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

 อตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนตเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องที่นําชิ้นสวน

พลาสติกวิศวกรรมไปเพิ่มมูลคา เนื่องจากพลาสติกวศิวกรรมมีคุณสมบตัหิลายประการที่สามารถนําไปทดแทนชิ้นสวน

โลหะตางๆ ได เชน การขึ้นรูปไดงายและรวดเร็วโดยใชพลังงานตํ่าเม่ือเทียบกับการขึ้นรูปจากวัสดุอื่น เชน โลหะ 

พลาสติกมีน้ําหนักเบากวาเซรามิค แกว และโลหะทุกชนิด มีความเปนฉนวนไฟฟาและฉนวนความรอนที่ดี  ไมเปนสนิม 

ทนตอกรด ดาง สารเคมี และสภาพแวดลอมไดดี 
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 ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนตคือมีพัฒนาการทาง

เทคโนโลยีที่คอนขางรวดเร็ว มีการออกผลิตภัณฑใหมๆที่ไมเคยมีมากอน หรือมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพดีขึ้น

กวาเดิมในขณะที่ราคาลดลง ซึ่งสงผลใหผลิตภัณฑของทั้งสามอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองความตองการ และมี

ความเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของมนุษยมากย่ิงขึ้น สงผลใหเกิดการขยายตัวของตลาดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง 

 กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนตประกอบดวย

ขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนเร่ิมต้ังแตการนําวัตถุดิบมาขึ้นรูปและประกอบเปนชิ้นสวนตางๆ จนถึงการประกอบเปน

สินคาสําเร็จรูปเพื่อนําไปทดสอบและจัดสงใหลูกคาตอไป ซึ่งขั้นตอนการผลิตดังกลาวนี้จะมีความแตกตางกันอยางมาก

ในดานสัดสวนตนทุนตอแรงงานและระดับของเทคโนโลยี จึงทําใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมเหลานี้สามารถจดัแบง

ขั้นตอนการผลิตไปตามแหลงผลิตตางๆตามความเหมาะสมของแตละแหลงผลิตนั้นๆ  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ผูประกอบการเอง โดยแหลงผลิตในประเทศที่มีเทคโนโลยีตํ่าจะเนนการผลิตในกระบวนการที่ใชแรงงานคอนขางมาก 

และประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีสูงจะผลิตชิ้นสวนที่เนนการใชทุนและเทคโนโลยีในระดับสูง และจะเนนงานดาน

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแทน จึงกลาวไดวาอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และชิ้นสวน

สําหรับเคร่ืองเสียงรถยนตเปนอุตสาหกรรมที่มีการแบงงานกันทําระหวางประเทศตางๆ อยางคอนขางชัดเจน โดย

ลักษณะการแบงงานกันทําในลักษณะนี้จะทําใหบริษัทใหญที่มีเครือขายในหลายๆ ประเทศไดเปรียบและสามารถ

ควบคุมผลิตภัณฑหลักที่สําคัญ โดยจะไปต้ังสาขาหรือรวมทุนกับผูประกอบการทองถ่ิน (Joint Venture) หรือใหผูรับชวง

การผลิตรับชวงผลิตชิ้นสวนบางชิ้น (Subcontracting) 

ประเทศญี่ปุนซึ่งในอดีตเคยเปนแหลงผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนตที่สําคัญสําหรับ

ตลาดโลกไดลดการผลิตในประเทศของตนลง และยายฐานการผลิตไปนอกประเทศ เนื่องจากตองการลดแรงกดดันทาง

การคาระหวางประเทศคูคาและลดตนทุนของผลิตภัณฑใหสามารถแขงขันได ผลที่ตามมาจากการยายฐานการผลิตเปน

ปจจัยสนับสนุนที่เอื้ออํานวยตอการขยายตัวอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส และชิ้นสวนรถยนตของหลายๆประเทศในเอเซียซึ่งมีความไดเปรียบในเร่ืองของคาแรงที่ถูกกวาในญี่ปุน

เปนอยางมาก  

นอกจากนี้แลว ผูประกอบการจากประเทศญี่ปุนยังมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่เปนเอกลักษณประจําชาติ คือ

ลักษณะการรวมตัวเปนกลุมที่มีความสัมพันธกันอยางเหนียวแนนที่จะเก้ือหนุนธุรกิจซึ่งกันและกัน  และจะให

ความสําคัญอยางมากกับความสัมพันธด้ังเดิมที่มีตอกัน เนื่องจากมีความเชื่อถือในคุณภาพและบริการของ

ผูประกอบการรายนั้นๆ และเนื่องจากการคํานึงถึงความสําคัญของชิ้นสวนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานในการที่จะนําไป

ประกอบเปนสินคาสําเร็จรูปใหไดคุณภาพตามตองการ ดังนั้นแมจะมีการยายฐานการผลิตมายังประเทศตางๆ ใน

ภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ้น ก็ยังคงมีการใชชิ้นสวนและวัตถุดิบในการผลิตที่ไดมาจากผูผลิตที่เคยเก้ือหนุนกันมา หรือมี

ความสัมพันธกันมากอนเสมอ 

  

แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนพลาสติกวิศวกรรม 

ความตองการชิน้สวนพลาสติกวศิวกรรมโดยรวมมีแนวโนมขยายตัวตามการขยายตัวของอตุสาหกรรมตอเนือ่ง 

อนัไดแก อตุสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา อตุสาหกรรมอปุกรณอเิล็กทรอนกิส และอตุสาหกรรมผลิตรถยนต โดยในระยะส้ัน

คาดวาทั้งสามอุตสาหกรรมจะมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามการเปดเสรีทางการคาตามขอตกลง 

AFTA และ WTO จะทําใหอัตราอากรนําเขาของวัตถุดิบ ชิ้นสวนผลิตภัณฑ ตลอดจนสินคาสําเร็จรูปตางทยอยลดลงจน

แตละประเทศสมาชิกมีอัตราอากรเดียวกัน ซึ่งจะทําใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียแกอุตสาหกรรมทั้งสาม กลาวคือ ภายใต

การเปดเสรีทางการคา ตนทุนวัตถุดิบของผูประกอบการที่มีความจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศจะลดลง มีแหลง

วัตถุดิบมากขึ้น และสามารถหาแหลงการผลิตวัตถุดิบสํารองได หากแหลงใดแหลงหนึ่งมีปญหาการผลิตหรือการสง
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มอบ นอกจากนี้การลดลงของอัตราอากรขาเขาของชิ้นสวนผลิตภัณฑในตางประเทศก็เปนโอกาสใหผูประกอบการ

สามารถนําผลิตภัณฑของตนไปแขงขันในตลาดตางประเทศไดมากขึ้น ในทางตรงกันขามการเปดเสรีทางการคาภายใต

ขอตกลง AFTA และ WTO ก็มีผลทําใหอัตราอากรขาเขาของชิ้นสวนและผลิตภัณฑสําเร็จรูปลดลงเชนกัน และทําให

ชิ้นสวนผลิตภัณฑจากประเทศตางๆมีโอกาสเขามาแขงขันกับสินคาที่ผลิตในประเทศได 

สําหรับธุรกิจผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกนั้น เนื่องจาก ลูกคาในสวนของอตุสาหกรรมยานยนต  

เคร่ืองใชไฟฟา  และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เร่ิมมีกําลังซื้อมากขึ้น ผูผลิต จึงตองผลิตสินคาตัวใหมๆ ออกมาแขงขันใน

ตลาดที่กําลังขยายตัวกันอยางเต็มที่ แมพิมพฉีดพลา สติกเปนตนแบบที่สําคัญในการผลิตชิ้นงานของสินคาตัวใหม จึง

ทําใหเกิดความตองการแมพิมพฉีดพลาสติกสูง เทียบเปนมูลคาประมาณ 10,000 ลานบาทตอป ในขณะที่อตุสาหกรรม

แมพมิพในประเทศไทยสามารถสนองความตองการแมพมิพสําหรับอตุสาหกรรมยานยนตและ เคร่ืองใชไฟฟาที่ทันสมัย

ไดไมเกิน 80% ที่เหลือยังตองนําเขาจากตางประเทศ หรือบริษัทแมในตางประเทศ 

ภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนพลาสติกวิศวกรรม 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองเสียง

รถยนตเปนอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันอยูในระดับที่ไมรุนแรงนัก เนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

• มีจํานวนผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมรายใหญในประเทศประมาณ 5 ราย  โดยแตละ

รายมีความถนัดในการผลิตสินคาที่แตกตางกัน เชน บริษัทฯมีความชํานาญในการผลิต

ชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับเคร่ืองโทรสารและเ คร่ืองพิมพ ในขณะที่คูแขงขันราย

อื่นๆมีความถนัดในการผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับเคร่ืองเสียงภายในรถยนต 

อุปกรณประกอบคอมพิวเตอรและเคร่ืองปรับอากาศ  ความแตกตางอีกประการหนึ่ง

ระหวางบริษัทฯและคูแขงขันรายอื่นๆคือการที่แตละบริษัทฯมีกลุมลูกคาที่แตกต างกัน เชน 

ลูกคาที่สําคัญของบริษัทฯคือ Sharp (Thailand), Mitsubishi Chemical, Canon, Oki 

และ Metco ในขณะที่บริษัทคูแขงขันอื่นๆจะเนนผลิตเพื่อปอนสินคาใหกับผูผลิต

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสรายอื่นๆ  เชน NEC, Sony เปนตน การที่แตละบริษัทมี

กลุมลูกคาที่แตกตางกันทําใหการแขงขันทางดานราคาเพื่อแยงชิงลูกคาในอุตสาหกรรมนี้

มีไมมากนั ก  กลยุทธทางการตลาดที่ใชโดยทั่วไปมักเนนดานคุณภาพและการสงมอบที่

ตรงเวลา ตลอดจนอาศัยความสัมพันธเก้ือหนุนซึ่งกันและกันของชาวญี่ปุนซื่งจะให

ความสําคัญอยางมากกับความสั มพันธด้ังเดิมที่มีตอกันเพื่อดึงดูดใจใหลูกคาที่มีอยูส่ังซื้อ

สินคาจากผูผลิตแตละรายเพิ่มมากขึ้น 

 

• เม่ือเปรียบเทียบกับธุรกิจฉีดขึ้นรูปชิ้นสวนพลาสติกสําหรับใชเปนกรอบภายนอก (Cover) 

ของเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การเขามาสูธุรกิจผลิตชิ้นสว นพลาสติก

วิศวกรรมของผูประกอบการรายใหมเปนเร่ืองที่ทําไดคอนขางยากกวา เนื่องจากการดําเนิน

ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมใหประสบความสําเร็จตองอาศัยเทคโนโลยีและความ

ชาํนาญในดานการควบคุมและตรวจสอบความละเอยีด (Preciseness Control and 

Check) ของตัวชิ้นสวนพล าสติกซึ่งเปนเทคนิคที่ตองอาศัยระยะเวลาในการเรียนรูและ

ฝกฝนที่คอนขางนาน ในขณะที่การดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกที่เปนกรอบภายนอก

ไมจําเปนตองใชเทคนิคการตรวจสอบและควบคุมความละเอียดมากนัก  
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•  มีแนวโนมการนําพลาสติกวิศวกรรมมาทดแทนวัสดุชนิดอื่น เชน โลหะเพิ่ มมากขึน้ 

เนื่องจากพลาสติกเปนวัสดุมีคุณสมบัติพิเศษ ไดแก การขึ้นรูปงายกวาและน้ําหนักเบากวา

โลหะ มีความเปนฉนวนไฟฟา สามารถทนกรดและอุณหภูมิไดสูง เปนตน 

• เปนอุตสาหกรรมที่ตองอาศัยทักษะและความชํานาญในการผลิต เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการผลิต และมีการสูญเสียนอยที่สุด เพื่อลดตนทุนการผลิต 

• ประเทศผูผลิตรายอื่นที่สําคัญ ไดแก ประเทศญี่ปุน ไตหวัน เกาหลี สหรัฐอเมริกา และ

ประเทศในแถบยุโรป ลวนแตเปนประเทศที่มีระดับเทคโนโลยีสูง แตเนื่องจากคาจาง

แรงงานสูง จึงทําใหไมเหมาะสมกับอุตสาหกรรมประเภทนี้ที่จําเปนตองอา ศัยแรงงาน

จํานวนมาก 

• ในการดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม ตนทุนคาแรงไมถือวาเปนตนทุนการ

ผลิตที่สําคัญ โดยตนทุนดังกลาวคิดเปนสัดสวนประมาณ 11 % ของตนทุนการผลิตรวม

เทานั้น ลูกคาสวนใหญโดยเฉพาะบริษัทผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ชั้นนําของโลกจากญี่ปุนจะใหความสําคัญทางดานคุณภาพและความละเอียดของสินคา 

ความสามารถในการผลิตแบบครบวงจร และความสามารถทางเทคนิคที่เก่ียวของอื่นๆของ

ผูผลิตแตละรายเปนหลัก โดยราคาสินคาเปนปจจัยที่ไดรับการพิจารณาในอันดับรองลงมา 

ดังนั้น การแขงขันทางดานราคา จากผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมในประเทศ

อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟลิปปนสที่มีความไดเปรียบเหนือผูผลิตในประเทศไทยในเร่ือง

ของคาแรงที่ถูกกวาจึงไมมีผลกระทบตอผูประกอบการที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย

มากนัก เนื่องจากฝมือ ความชํานาญและเทคนิคในการผลิตชิ้น สวนพลาสติกความ

ละเอียดสูงของผูประกอบการในประเทศเหลานี้ยังตํ่ากวาของไทยมาก ในสวนของการ

แขงขันจากสินคาซึ่งผลิตในประเทศจีนซึ่งมีความไดเปรียบเหนือไทยในเร่ืองของคาแรงที่

ถูกกวานั้น แมวาทักษะและความชํานาญในการผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมของ

แรงงานจีนไดพัฒน าขึ้นมามากในชวงหลัง การแขงขันจากจีนก็มิไดมีผลกระทบตอ

ผูประกอบการซึ่งมีฐานการผลิตในไทยมากนัก เนื่องจากผูผลิตในประเทศจีนเนนที่จะผลิต

เพื่อปอนตลาดทองถ่ินของตนมากกวาที่จะผลิตเพื่อการสงออก 

 

ในสวนของบริษัทฯนั้น ที่ผานมาบริษัทฯ สามารถแขงขันกับบริษัทคูแขงขันไดอยางดี เนื่องจาก  

• บริษัทฯไดรับการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ และการ

พัฒนาตลาดจาก PNI ทั้งยังไดรับการสนับสนุนดานหนวยงานวิจัยและพัฒนาออกแบบ

ผลิตภัณฑใหมๆ ทําใหสามารถจําหนายผลิตภัณฑที่เหมาะกับความตองการของลูกคาได

เปนอยางดี 

• บริษัทฯมีผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญสัญชาติญี่ปุน ทําใหบริษัทฯมีความสัมพันธอันดี

กับลูกคาสัญชาติญี่ปุน ซึ่งเปนกลุมผูผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสราย

ใหญของโลก 
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• นโยบายในการผลิตของบริษัทฯที่เนนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค าต้ังแต

การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกอนที่จะจัดสงสินคาใหลูกคา ซึ่งทําใหลูกคามี

ความเชื่อม่ันและพึงพอใจในคุณภาพของสินคา 

• บริษัทฯเนนการควบคุมตนทุนและคาใชจายในการผลิต โดยการเพิ่มผลิตผลของการผลิต

และลดปริมาณของเสียจากการผลิตใหตํ่าที่สุด ทําใหต นทุนการผลิตของบริษัทฯใกลเคียง

กับคูแขงขัน 

• บริษัทฯเนนการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดนโยบายและกลยุทธการ

บริหารจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและ

กําหนดแนวทางการตลาด โดยมีการนําระบบตางๆเขามาใชในการบริหารการผลิตและการ

บริหารงานทั่วไป เชน ISO 9001:2000 และ ISO 14001 

 

สําหรับอุตสาหกรรมผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกนั้น ในปจจุบัน ระดับการแขงขันไมสูงมากนัก

เนื่องจากความตองการใชแมพิมพฉีดขึ้นรูปพลาสติกยังสูงกวาปริมาณที่ผลิตไดในประเทศมาก การผลิตแมพมิพ

คุณภา พสูงอยูที่การสรางความนาเชื่อถือของผูใหบริการเปนสําคัญ ดังนั้นราคา จึงไมใชปจจัยสําคัญในการแขงขัน 

นอกจากนี้ บริษัทในประเทศซึ่งสามารถใหบริการผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกวิศวกรรมในปจจุบันจะมีฐาน

ลูกคาเปนของตนเอง และลูกคาของผูผลิตเหลานั้นก็มั กจะไมหันไปซื้อสินคาหรือใชบริการของผูผลิตรายอื่น เนื่องจาก

เกรงวาผูผลิตรายใหมจะไมสามารถใหบริการไดดีเหมือนกับที่ผูผลิตรายเดิมให   

การแขงขันในธุรกิจแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกสวนใหญจะเปนการแขงขันจากผูผลิตจากตางประเทศ ซึ่ง

ในปจจุบันประเท ศที่มีเทคโนโลยีในการผลิตแมพิมพในระดับสูง ไดแก ญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน อยางไรก็ตาม 

TAPM ก็สามารถแขงขันกับบริษัทคูแขงจากทั้งสามประเทศไดเปนอยางดี เนื่องจาก TAPM มีขอไดเปรียบเหนือคูแขง

เหลานี้ทั้งในแงของคาแรงในการผลิตและตนทุนวัตถุดิบในประเทศไทยซึ่งถูกกวาในทั้งสามประเทศมาก ทําใหแมพิมพที่

ผลิตไดในประเทศไทยมีราคาที่ตํ่ากวาที่ผลิตในตางประเทศ ในดานของคุณภาพสินคา แมพิมพฉีดขึ้นรูปพลาสติกที่ 

TAPM ผลิตไดก็มีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาที่ผลิตในตางประเทศ เนื่องจาก TAPM ไดรับการสนับสนุนทางดา นการ

ออกแบบและเทคโนโลยีในการผลิตจาก ASAKA และ PNI ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบและผลิตแมพิมพ

จากประเทศญี่ปุน ประกอบกับชางเทคนิคและแรงงานในการผลิตของ TAPM ก็มคีวามรูความสามารถและ

ประสบการณในการออกแบบและผลิตแมพิมพที่สะสมมายาวนาน นอกจากนี้ บริษัทผู ผลิตแมพิมพในญี่ปุน เกาหลีใต 

และไตหวันโดยสวนใหญจะเปนกิจการแบบครอบครัว ซึ่งมีขนาดเล็กและไมมีประสบการณในการสงสินคาไปจําหนาย

ในตางประเทศ ทําใหการแขงขันจากตางประเทศไมรุนแรงมากนัก  อยางไรก็ตาม นับต้ังแตป 2550 เร่ิมมีการผลิต

แมพิมพที่มีความละเอียดไมสูงหรือซับซอนในประเทศจีนและเวียดนามเพิ่มขึ้น โดยมีราคาถูกกวาที่ผลิตในประเทศไทย

อันเนื่องจากคาแรงงานที่ถูกกวา มีผลทําใหราคาขาย ตอหนวยของแมพิมพที่มีความละเอียดหรือความซับซอน ไมมาก

นักของ TAPM นับต้ังแตป 2550 ลดลงเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขง ดังกลาวได อยางไรก็ตาม TAPM ไดมีการลงทุน

ในเคร่ืองจักรเพิ่มเติมนับต้ังแตป 2550 เพื่อใหสามารถผลิตแมพิมพความละเอียดสูงได ซึ่งทําให ซึ่งจะทําให TAPM มี

อัตราผลกําไรเพิ่มขึ้น และการแขงขันไมรุนแรงนัก 
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4. ปจจัยความเสี่ยง 

 

 ปจจัยความเส่ียงที่จะไดกลาวตอไปนี้เปนความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ระดับความ

เส่ียงของแตละปจจัยเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การผลิต การเมือง ฯลฯ 

1 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกคาหลักจํานวนนอยราย  

ปจจุบัน ฐานลูกคาของบริษัทฯยังคอนขางจํากัดอยูในกลุมบริ ษัทผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองเสียงรถยนตสัญชาติญี่ปุน ซึ่งบริษัทฯมีสายสัมพันธกับบริษัทผูผลิตเหลานี้มาอยาง

ตอเนื่อง รายไดสวนใหญของบริษัทฯมาจากกลุมลูกคาหลักจํานวนไมมากรายนัก ดังจะเห็นไดจากในชวงป 

2551/2552 ที่ผานมา บ ริษัทฯมีรายไดจากการขายสินคาใหแกลูกคารายใหญของบริษัทฯ 5 อันดับแรก ซึ่ง

ทั้งหมดไดรับการแนะนํามาโดยบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด  (“PNI”) ซึ่งเปนผูถือหุนรายหนึ่งจากกลุม 

PNI ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ตามสัญญาการใหความชวยเหลือทางก ารตลาด คิดเปนรอยละ 

83.31 ของรายไดตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในชวงเวลาดังกลาว โดยทั้ง 5 รายเปนลูกคารายเดิม จาก 5 

อันดับแรกของปกอน โดย 4 รายเปนผูผลิตชิ้นสวนเคร่ืองพิมพ และ 1 รายเปนผูผลิตชิ้นสวนเคร่ืองโทรสาร 

แมวา บริษัทฯจะพึ่งพิงลูกคาจํานวนไม มากรายนัก หากพิจารณาความเส่ียงจากการที่กลุมลูกคาดังกลาวจะ

เปล่ียนไปใชผลิตภัณฑอื่น หรือจางบริษัทคูแขงใหผลิตสินคาแทนบริษัทฯคงมีไมมากนัก  เนื่องจากผลิตภัณฑ

ชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมของบริษัทฯตองอาศัยทักษะและความชํานาญในการผลิตและควบคุมคุณภาพให

ไดตามมาตรฐาน ดังนั้น ลูกคาจึงตองคัดเลือกผูผลิตที่ลูกคาไวใจในมาตรฐานและคุณภาพของการผลิตและ

การใหบริการ จากผลงานที่ผานมาของบริษัทฯที่เนนคุณภาพของการผลิตและการใหบริการที่ไดมาตรฐาน

และตรงกับความตองการของลูกคา รวมทั้งการใหบริการที่ครบวงจรทั้งในดานการออกแ บบเพื่อการผลิตและ

การผลิตแมพิมพ และความสามารถในการควบคุมตนทุนการผลิตเพื่อใหราคาขายของสินคาที่ผลิตโดยบริษัท

ฯ ใกลเคียงหรือตํ่ากวาของคูแขงขัน ทําใหบริษัทฯเปนที่ยอมรับและไววางใจของลูกคาสวนใหญ  

บริษัทฯมีนโยบายที่จะลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกคาหลักจํานวนนอยรายโดยการแสวงหาลูกคา

รายใหมดวยทมีการตลาดของบริษทัฯมากขึน้ โดยอาศัยชื่อเสียงในดานคุณภาพการผลิตและการใหบริการที่

ไดมาตรฐานของบริษัทฯ  จากการขยายกําลังการผลิตของบริษัทฯอยางตอเนื่อง จะทําใหบริษัทฯสามารถผลิต

สินคาใหแกลูกคาเดิมรายอื่นๆที่ไมใชลูกคารายใหญและลูกคารายใหมๆไดมากขึ้น ซึ่งจะทําใหสัดสวนการ

ขายใหลูกคารายใหญลดลงโดยไมไดลดปริมาณและมูลคาการขายใหแกลูกคาดังกลาว 

 

2 ความเส่ียงอันเนื่องมาจากภาวะกา รแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นในตลาดเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป 

ที่ผานมา  ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก วศิวกรรมสําหรับเคร่ืองใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปน

รายไดหลักของบริษัทฯ โดยในชวงป 2549/2550, 2550/2551 และชวงป 2551/2552 รายไดจากการจําหนาย

ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสคิดเปนรอยละ 99, 98.52  และ 98.60  ของ

รายไดจากการขายรวมของบริษัทฯในแตละชวงเวลา ตามลําดับ  อยางไรก็ตาม  ตลาดเคร่ืองใชไฟฟาและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูปซึ่งใชสินคาที่บริษัทฯผลิตเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิต มีการแขงขันที่

รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการแขงขันในเร่ืองของราคา  ทั้งในแงของการแขงขันระหวางบริษัทผูผลิตสินคาของ

ญี่ปุนและเกาหลีใตที่ต้ังฐานการผลิตอยูในประเทศไทย และการแขงขันจากบริษัทผูผลิตสินคาซึ่งมีฐานการ
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ผลิตอยูในประเทศจีนและมีความไดเปรียบเหนือผูผลิตที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทยในเร่ืองของคาแรงที่

ถูกกวา ดังนั้น บริษัทผูผลิตสินคาสําเร็จรูปจึงจําเปนที่ตองดําเนินมาตรการควบคุมตนทุนการผลิตในหลายๆ

ดาน โดยเฉพาะตนทุนวัตถุดิบและชิ้นสวนซึ่งนํามาใชประกอบเปนสินคาสําเร็จรูปซึ่งถือวาเปนตนทุนหลักใน

การผลิตประเภทหนึ่ง เพื่อใหสามารถแขงขันกับผูผลิตรายอื่นๆในดา นของราคาได วิธีการหนึ่งที่บริษัทผูผลิต

อุปกรณไฟฟาและเคร่ืองใชอิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูปมักใชคือการขอใหผูผลิตและจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติก

และชิ้นสวนอื่นๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของสินคาสําเร็จรูปควบคุมราคาขายของสินคาที่ตนผลิตไมใหเพิ่มขึ้น

เร็วจนเกินไป  ซึ่ งมาตรการดังกลาวสงผลกระทบทําใหอัตรากําไรเบื้องตนของบริษัทฯ ลดลงจากการแขงขันที่

สูงขึ้นดังกลาวอันเนื่องจากตนทุนวัตถุดิบและตนทุนแรงงานสูงขึ้น 

เนื่องจากในชวงที่ผานมา ตนทุนเม็ดพลาสติกคิดเปน 76.20 % ของตนทุนวัตถุดิบรวม และ 43.23 % 

ของตนทุนขายรวม  การควบคุมตนทุนเม็ดพลาสติกถือไดวาเปนมาตรการที่ดีที่จะชวยรักษาอัตราสวนกําไร

เบื้องตนของบริษัทฯ บริษัทฯจึงไดวางแนวทางที่จะรักษาอัตรากําไรเบื้องตนโดยการ ปรับปรุงกระบวนการผลิต

และเพิ่มฝมือแรงงานเพื่อลดของเสียในระหวางกระบวนการผลิต และเปนการประหยัดการใชวัตถุดิ บประเภท

เม็ดพลาสติก ซึ่งจะชวยควบคุมตนทุนการผลิตไดในระดับหนึ่ง และขณะเดียวกันก็ทําให ผลิตภณัฑที่ผลิตไดมี

คุณภาพ และความละเอยีดสูง และมีความแตกตางจากผลิตภัณฑของคูแขงขันอื่นๆ   

นอกจากนี้ ในป 2552 /2553 นี้ บริษัทฯ ไดต้ังเปาหมายในการมีคําส่ังซื้อจากลูกค ารายใหม ๆ 

นอกเหนือจากชิ้นสวนเคร่ืองใชไฟฟาและอิเลกทรอนิกส เชน ชิ้นสวนรถยนตเพิ่มขึ้นดวย 

 

3 ความเส่ียงจากผลกําไรที่อาจลดลงเนื่องจากสิทธิประโยชนที่ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนหมดอายุ  

บริษัทฯไดรับสิทธิประโยชนทางดานการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณที่ใชในการ

ผลิต โดยมีกาํหนดเวลา 3 ป และสามารถตออายุไดอกี 2 คร้ัง คร้ังละ 6 เดือน และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ

บุคคลตามบัตรสงเสริมการลงทุน 3 บัตรหลักกําหนดเวลา 7 ป จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ  (BOI) 

ซึ่งสิทธิในเร่ืองของการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาวจะส้ินสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2550, มีนาคม 

2554 และ สิงหาคม 2558 ตามลําดับ ทําใหบริษัทฯมีภาระการจายภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกําไร

ของบริษัทฯ 

 แมวา สิทธิประโยชนที่ไดรับจาก BOI จะส้ินสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2550 โดยในป 2551/2552 ที่

ผานมาบริษัทฯ มีภาระภาษีจากการส้ินสุดสิทธิดังกลาวเปนเงิน 0.708 ลานบาท ลดลงจากป 2550/2551 ซึ่ง

อยูที่ 1.41 ลานบาท บริษัทฯคาดวาจะไมมีผลกระทบมากนักอันเนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการนําเขาเคร่ืองจักร

โดยใชสิทธิของบัตรสงเสริมฯ ใหมเขามาทดแทนการใชงานของเคร่ืองจักรของบัตรสงเสริมฯ เกาซึ่งหมดสิทธิ

ในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลอยางตอเนื่อง อันเนื่องจากเคร่ืองจักรเหลานั้นเร่ิมมีการเส่ือมสภาพลง 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังคงมุงเนนการขยายธุรกิจอยางตอเนื่องโดยการขยายฐานลูกคาใหม สายผลิตภัณฑ และ

กําลังการผลิต ประกอบกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารอยางตอเนื่อง รวมทั้งการ

รักษาความสัมพันธที่ดี และความเชื่อม่ันในคุณภาพสินคาที่ลูกคามีตอบริษัทฯ อันจะมีผลใหบริษัทฯยังคง

สามารถรักษาความสามารถในการทาํกําไรในระดับทีด่ ีและความสามารถในการแขงขนัในระยะยาวไวได 
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4 ความเส่ียงทางดานราคาวัตถุดิบ 

เม็ดพลาสติกเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตชิ้นสวนพลาสติก เนื่องจากเม็ดพลาสติกเปนผลพลอยไดจาก

การกล่ันน้ํามันดิบ ราคาเม็ดพลาสติกจึงผันแปรตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ในการส่ังซื้อเม็ดพลาสติก 

บริษัทฯจะส่ังซื้อเม็ดพลาสติกเกือบทั้งหมดจ ากแหลงผลิตภายในประเทศ โดยซื้อเปนสกุลเงินบาท อยางไรก็

ตาม ราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลกซึ่งซื้อขายดวยสกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐกับราคาเม็ดพลาสติกซึ่งซื้อ

ขายกันดวยสกุลเงินบาทมักจะเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกันดวยระดับความผันผวนที่แตกตางกันออกไป

ตามสภาพตลาดและป จจัยอื่นๆอีกหลายประการ เชน ระดับของอุปสงคและ อุปทาน ในชวงที่ผานมา ตนทุน

เม็ดพลาสติกคิดเปน 76.20 % ของตนทุนวัตถุดิบรวม และ 43.03% ของตนทุนขายรวม โดยประเภทของเม็ด

พลาสติกที่สําคัญที่บริษัทฯใชในการผลิตสินคาประกอบดวย โพลีอาเซตัล  โพลีคารบอเนต และ 

Polyphenylene-Ether (PPE)  ซึ่งในชวงป 2551/2552 ที่ผานมา ราคาเม็ดพลาสติกหลัก ๆ ทั้ง 3 ประเภทมี

ราคาคอนขางคงที่ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีการเปรียบเทียบราคาจากหลายแหลง เพื่อใหสามารถรักษา

อัตราสวนกําไรขั้นตนไวได  

บริษัทฯไดวางแนวทางเพื่อรองรับความเส่ียงจา กการเพิ่มขึ้นของราคาเม็ดพลาสติก โดยการสาน

ความสัมพันธที่ดีและติดตอทางการคากับผูผลิตเม็ดพลาสติกหลายๆราย เปรียบเทียบราคาเม็ดพลาสติกจาก

ผูขายมากกวา 1 รายกอนการส่ังซื้อเพื่อใหไดเงื่อนไขทางการคาที่ดีที่สุด ติดตามแนวโนมราคาเม็ดพลาสติก

จากผูขายภายในประเทศ และตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ และมีการวางแผนการส่ังซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสม

โดยการติดตามแนวโนมราคาเม็ดพลาสติกทัง้ในตลาดโลกและภายในประเทศไทย โดยในชวงที่ผานมา 

บริษัทฯมีนโยบายที่จะเก็บสต็อกวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติก และชิ้นงานระหวางกระบวนการผลิตไวเปน

สินคาคงคลังในปริมาณที่เพียงพอที่จะใชผลิตสินคาไดประมาณ 1 เดือน อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทฯมี

นโยบายที่จะใหการบริหารวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปของบริษัทฯเปนแบบยืดหยุน ซึ่งมิไดกําหนดปริมาณ

การสํารองไวอยางตายตัว แตจะใหฝายจัดซื้อของบริษัทฯติดตามขอมูลการเคล่ื อนไหวสภาวะตลาดอยาง

ใกลชิดจากแหลงตางๆ ไมวาจะเปนขอมูลการซื้อขายในตลาด งานวิจัยตางๆ การพูดคุยกับผูจัดหาวัตถุดิบ 

ฯลฯ และรวมกับหนวยงานผลิตและการตลาด เพื่อวางแผนและกําหนดนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบให

เหมาะสมกับภาวะตลาดในแตละขณะ ทั้งนี้ผูบริหารของบริษัท ฯเชื่อวานโยบายการเก็บสต็อกวัตถุดิบและ

สินคาคงเหลือแบบยืดหยุนจะชวยลดตนทุนในการจัดเก็บสินคาไปไดมาก ซึ่งจะเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยเพิ่ม

อัตราการทํากําไรของบริษัทฯ 

 

5 ความเส่ียงทางดานการพ่ึงพิงบริษัทที่เกี่ยวของ 

ในปจจุบัน บริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจโดยทั่วไป (Daily Operation) อยางปรกติโดยไมจําเปนตอง

พึ่งพิงบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด (“PNI”) ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯรายหนึ่ง (หมายเหตุ: PNI เปน

สมาชิกของกลุม PNI ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนที่ใหญที่สุดของบริษัทฯในปจจุบัน โดยกลุม PNI ประกอบไปดวย PNI 

เอง สมาชิกตระกูลนิโนมิยะซึ่งเปนกลุมผูกอต้ัง PNI และบริษัทฯ รวมถึงผูบริหารและพนักงานบางทานของ 

PNI ซึ่งในปจจุบันทํางานและพํานักอาศัยอยูในประเทศญี่ปุน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2552 กลุม PNI ถือหุนของ

บริษัทฯรวมกันทั้งส้ิน  22,773,900 หุน คิดเปนรอยละ 24.75 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทฯ  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังไดรับการสนับสนุนจาก PNI ใน 2 ดาน คือ ดานเทคโนโลยีและการตลาด ซึ่งเปนไป

ตามสัญญาการใหสิทธิ์ ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาดซึ่งบริษัทฯไดทํากับ PNI และมี

ระยะเวลาบังคับใช 5 ป ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2546- 31 กรกฏาคม 2551 เพื่อใหไดรับการสนับสนุนการ
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ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่กาวหนา และความชวยเหลือทางการตลาดจาก PNI สัญญาดังกลาวได

กําหนดใหบริษัทฯตองจายคาความชวยเหลือทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยีในปแรกเปนจํานวน 7 ลาน

บาท และต้ังแตปที่สองเปนตนไปในจํานวนเงินปละ 6 ลานบาท  ใหแก PNI นอกจากนี้ บริษัทฯจะตองจาย

คาลิขสิทธิ์สินคาในอัตรารอยละ 2 ของมูลคาสินคาลิขสิทธิ์ที่บริษัทฯจัดจําหนาย และคาธรรมเนียมที่ปรึกษา

ทางการตลาดในอตัรารอยละ 3 ของมูลคาขายสินคาตามที่ระบุไวในสัญญาใหแก PNI  

สัญญาความชวยเหลือขางตนไดรับการตอออกไป โดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 

1/2551 เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2551 โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 สัญญาดังกลาวมีอายุ 3 ป 6 เดือน 

ส้ินสุด 31 มกราคม 2555 โดยมีเนื้อหาการใหความชวยเหลือเชนเดิม แตคิดอัตราคาธรรมเนียมเปนอัตราเดียว 

คือ รอยละ 2.875 ของยอดขายสินคารวม (ยกเวนขายใหแก PNI)   ในชวงป 2550/2551 และชวงป 

2551/2552 บริษัทฯไดจายคาธรรมเนียมสิทธิ คาความชวยเหลือทางเทคนิคและเทคโนโลยี และคาธรรมเนียม

ที่ปรึกษาทางการตลาดใหกับ PNI เปนจํานวนเงินรวมกันทั้งส้ิน 16.263 และ 10.063 ลานบาท ตามลําดับ  

บริษัทฯ ไดดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได โดยเม่ือ

สัญญาดังกลาวส้ินสุด บริษัทฯ จะไดพิจารณาถึงความจําเปนในการที่จะตอสัญญาดังกลาวบางสวนหรือ

ทั้งหมดออกไปเทาที่จําเปน  

(รายละเอียดของสัญญาดังแสดงใน 6.2) 

 

6 ความเส่ียงอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปล่ียน 

ในชวงป 2550/2551 และชวงป 2551/2552 บริษัทฯมีรายไดจากการขายในตลาดตางประเทศซึ่งอยู

ในรูปของเงินเหรียญสหรัฐและเงินเยนญี่ปุนคิดเปนรอยละ 34.17 และ 38.92 ของรายไดจากการขายรวมใน

แตละชวงเวลา ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวารายไดโดยเฉล่ียประมาณรอยละ 36.55 ของรายไดรวมจากการขาย

ของบริษัทฯเปนรายไดที่อยูในรูปของเงินตราตางประเทศ อยางไรก็ตาม อัตราสวนของรายไดที่เปนเงินตรา

ตางประเทศมีแนวโนมที่จะลดลง อันเนื่องมาจากการที่ลูกคาของบริษัทฯ มีการยายหรือเพิ่มสายการประกอบ

ผลิตภัณฑในประเทศไทยมากย่ิงขึ้น และบริษัทฯ ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดสําหรับการสงมอบสินคาให

ลูกคาในประเทศในรูปของสินคาก่ึงสําเร็จรูป (Semi-Finished Goods) เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโนนของลูกคา

รายใหม ที่เปนลูกคาในประเทศเพิ่มขึ้น 

ที่ผานมาบริษัทฯ ไดใชอนุพันธทางการเงินในรูปของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

(Forward Contract) เพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว โดยบริษัทฯ มีวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

กับสถาบันการเงินเปนวงเงิน 5 ลานเหรียญสหรัฐหรือเทียบเทา  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดติดตามแนวโนมความ

เคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนอยูเสมอ รวมถึงการปรับอัตราคํานวนเพื่อใชในการเสนอราคาสําหรับ

ผลิตภัณฑใหมใหเปนอัตราปจจุบันเพื่อรักษาอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ  

 

7    ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 บริษัทฯ มีหนี้สินทางการเงินกับสถาบันการเงินในประเทศ โดยเปนเงิน

กูยืมระยะส้ัน 70.00 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาว 26.10 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉล่ียอยูที่อัตราตํ่า

กวาดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่า (MLR-) โดยในปที่ผานมา อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมไดมกีารปรับลดลงตามอตัรา

ตลาดที่ลดลง และจากการที่บริษัทไดมีการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวอยางตอเนื่อง หนี้สินดังกลาวไดลดลง

จาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 เปนเงิน 33.21 ลานบาท นอกจากนี้ ในการใชเงินกูยืมระยะส้ัน บริษัทฯ จะ
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พิจารณาเปรียบเทียบโดยเลือกใชแหลงที่ทําใหบริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินตํ่า โดย ณ 31 ตุลาคม 2552 อตัรา

ดอกเบี้ยของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันอยูที่รอยละ 4.50 – 4.80 
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5.โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
5.1 โครงสรางผูถือหุน 

รายช่ือผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน วันที่ 29 สิงหาคม 2552 มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ 

 

รายชื่อ 

ความสัมพันธกับบริษัทฯหรือ PNI หรือ

กับกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ

หรือ PNI  

ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือ

หุน วันที่ 29 สงิหาคม 2552 

จํานวนหุน 

(หุน) 

สัดสวนการ 
ถือหุน 

(รอยละ) 

1 16กลุม PNI   22,773,900 24.75 

 นายไทอิจิ นิโนมิยะ ประธานกรรมการของบริษทัฯ และกรรมการ

และผูบริหารของ PNI 

13,923,900 15.13 

 17นายนารุฮซิะ  อาเบะ 
18กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

กรรมการของ PNI 
2,300,000 2.50 

 นายฮิโรชิ นิโนมิยะ 
60กรรมการผูจัดการและผูบริหารของ 

PNI 

3,260,000 3.54 

 19นางโทคิโกะ ทามางาวะ 20ผูถือหุนและพนักงานของ PNI 1,500,000 1.63 

 21นายคิโยชิ อุซึมิ 22กรรมการและผูบริหารของ PNI 1,000,000 1.09 

 23นายคาซุโอะ ฮาระ  24พนักงานของ PNI 360,000 0.39 

 25นายโยชินาริ คิโยเซ 26พนักงานของ PNI, กรรมการและผูบริหาร

ของทาพาโก โมลด 
190,000 0.21 

 27นายทาเคฮิโกะ คาบาซาวา 28พนักงานของ PNI 240,000 0.26 

2 นายมาซาฮิโต อโิซ นักลงทุนภายนอกซ่ึงไมมีความเกี่ยวของกับ

กลุม PNI 

12,000,000 13.04 

3 29กิมเอ็ง ซิคิวริตี้ ไพรเวท ลิมิเต็ด 30นักลงทุนภายนอกซ่ึงไมมีความเกี่ยวของ

กับกลุม PNI 
7,759,400 8.43 

4 31บริษัท เจแปน เอเชีย อินเวสเมนท 

จํากัด (ไดวะ ซิคิวริตี้ เอสเอ็มบีซี 

จํากัด) 

32นักลงทุนภายนอกซ่ึงไมมีความเกี่ยวของ

กับกลุม PNI 
6,772,000 7.36 

5 33นายโยชิโร โกโต 34เพื่อนของนายไทอิจิ นิโนมิยะ 5,077,240 5.52 

6 35นางยูโกะ อิชิคาวะ 36เพื่อนของนายไทอิจิ นิโนมิยะ 5,000,000 5.43 

7 37นายอะซึโนบุ  โทกะ 38กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 2,400,000 2.61 

8 39นายเคซึเคะ  มะซึอุระ 
40กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

2,200,100 2.39 

9 41บริษัท ออฟฟศ มู จํากัด 42บริษัทฯของเพื่อนของ นายไทอิจิ นิโนมิยะ 1,800,000 1.96 

 43นายคาเนอากิ  ฮิจิกาตะ 44เพื่อนของนายไทอิจิ นิโนมิยะ 1,800,000 1.96 

10 45นายฮวาง อิน เต็ก 46เพื่อนของนายไทอิจิ นิโนมิยะ 1,781,000 1.94 

11 47บริษัท อีโคโลยี แอนด รีเบอรท 

จํากัด 

48นักลงทุนภายนอกซ่ึงไมมีความเกี่ยวของ

กับกลุม PNI 

1,500,000 1.63 

12 49นายโชอิชิ อีดะ 50พนักงานของ Asaka ซ่ึงเปนผูใหความ

ชวยเหลือแก TAPM ทางดานเทคนิคในการ

ผลิตแมพิมพ 

700,000 0.76 

13 51ผูถือหุนอื่นๆ 52ประกอบดวยผูถือหุนที่เปนกรรมการ 

ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ
20,436,360 22.21 
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บุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และ

เพื่อนของนายไทอิจิ นิโนมิยะและผูถือหุน

รายยอย 

 53จํานวนหุนทั้งหมด  92,000,000 100 % 

 

 

5.2 การจัดการ 

โครงสรางการจดัการของบริษัทฯประกอบดวยคณะกรรมการทั้งส้ินจํานวน 2 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษทั และ

คณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อใหมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจและบริหารงาน บริษัทฯยังไดมีการแตงต้ังคณะ

ผูบริหารซึ่งประกอบไปดวยเจาหนาที่ระดับบริหารซึ่งมีความรูความสามารถและประสบการณที่ยาวนานในธุรกิจผลิต

ชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม   คณะกรรมการและเจาหนาที่ระดับบริหารของบริษัทฯทุกทานประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มี

คุณสมบตัคิรบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ .ศ. 2535 ทกุประการ คณะกรรมการตางๆของ

บริษัทฯ มีดังตอไปนี้ 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 บริษัทฯมีกรรมการทั้งหมดจํานวน 10 ทาน*

1. นายไทอิจิ  นิโนมิยะ ประธานกรรมการ 

 ดังรายนามตอไปนี้ 

2. นายเคซึเคะ  มะซึอุระ กรรมการ 

3. นายอาซึโนบุ  โทกะ กรรมการ 

4. นายนารุฮิซะ  อาเบะ กรรมการ 

5. นายคาซึคาตะ  อาโอโนะ             กรรมการ   

6. นายโสฬส  ต้ังในธรรม                      กรรมการ   

7. รอยโททักษิณ  ล่ิมสุวรรณ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายเชนทร  วิพัฒนบวรวงศ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

9. นายวิฑูรย  สกนธวัฒน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

10. นางรัตนา  สมบูรณวิวัฒน กรรมการอสิระ                

โดยมีนายโสฬส ต้ังในธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ 
*

 

รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ 

-นายไทอิจิ นิโนมิยะ นายเคซึเคะ มะซึอุระ นายอาซึโนบุ โทกะ นายโสฬส ตั้งในธรรม สองในส่ีคน

ดังกลาวลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  

 

โดยการเปล่ียนแปลงดังกลาวไดรับการอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนซึ่งจัด

ขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ  2548 เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดเร่ืองการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 
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1. จัดการบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม

ผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ  

2. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร

และการจดัการของคณะ ผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเร่ืองดังตอไปนี้  

คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เร่ืองที่กฎหมาย

กําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขาย

หรือโอนกิจการของบริษัท ฯทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่ น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการ

ของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน 

3. คณะกรรมการอาจแตงต้ังกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะ ผูบริหาร เพื่อปฏิบัติงาน

ตามทีไ่ดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และใหคณะกรรมการต้ังเจาหนาที่ระดับบริหารทานหนึ่ง

เปนประธานคณะผูบริหาร  ทั้งนี้ เจาหนาที่ระดับบริหาร มีสิทธิไดรับคาตอบแทนและบําเหน็จตามที่ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาหนาที่ระดับบริหารในอันที่จะ

ไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนอยางอื่นในฐานะที่เปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ 

4. คณะกรรมการอาจแตงต้ังบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ

หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่

คณะกรรมการเหน็สมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิก เพกิถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้น ๆ ก็

ได 

 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การดําเนินการใดที่กรรมการทานใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศของ

คณะกรรมการ ก .ล.ต.) มีสวนไดเสียหรือความขัดแยงทางผลประโยชน กรรมการทานนั้นไมมีอํานาจอนุมัติการ

ดําเนินการดังกลาว  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ    

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 3 ทาน*

1. รอยโททักษิณ   ล่ิมสุวรรณ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ดังมีรายนามตอไปนี้ 

2. นายเชนทร   วิพัฒนบวรวงศ         กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวฑูิรย   สกนธวัฒน  กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยกรรมการตรวจสอบที่ มีความรูในการสอบทานงบการเงิน คือนายวิฑูรย สกนธวัฒน ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับ

อนุญาติ และมีประสบการในตําแหนงผูอํานวยการฝายการเงิน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมาเปนระยะเวลา

ยาวนาน 

 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระทกุทาน ไมมกีารดํารงคตาํแหนงในบริษทัยอย หรื อไดรับคาตอบแทน

ใด ๆ จากบริษัทยอย และไมมีความสัมพันธเชิงธุรกิจ หรือใหบริการทางวิชาชีพอื่นใดแกบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 

โดยมีนายโสฬส ต้ังในธรรมเปนเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  
*รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
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อํานาจหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมี หนาที่และความรับผิดชอบตามขอกําหนด และหลักเกณฑของคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการ

บริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 

 

1. สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน ใหมีความถูกตองและครบถวน 

6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

ซึง่รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏบิติัการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดวยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบจะตองปฎิบัติตามขอกําหนด และระเบียบวาระ

ตางๆที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และตองไมอนุมัติรายการใดๆที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทยอย 

และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษทัเพือ่ใหคณะกรรมการบริษทัพจิารณา 

 

คณะผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 บริษัทฯมีคณะผูบริหารซึ่งประกอบไปดวยเจาหนาที่ระดับบริหารจํานวน 9  ทาน ดัง

รายนามตอไปนี้ 

1. นายเคซึเคะ  มะซึอุระ กรรมการผูจดัการ 

2. นายอาซึโนบุ โทกะ   รองกรรมการผูจดัการและผูอาํนวยการฝายผลิต  

3. นายคาซึคาตะ อาโอโนะ ผูอาํนวยการฝายรับรองคุณภาพและฝายวศิวกรรม 

4. นายนารุฮิซะ อาเบะ ผูอํานวยการ และผูจัดการสวนการตลาด 

5. นายโสฬส ต้ังในธรรม ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงินและฝายบริหาร 
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6. นายสํานวน จินณวัฒน ผูจัดการสวนรับรองคุณภาพ และสวนซอมบํารุง 

7. นายศักดา เกิดรอด  ผูจัดการสวนฉีดพลาสติก สวนประกอบ และสวนวางแผน

 การผลิต 

8. นางสาวนันทนา ยุบลไมล ผูจัดการสวนบัญชี  

9. นายคาซึโนริ  คง  ผูจัดการสวนจัดซื้อ 

 

คณะผูบริหารมีหนาที่ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และ /หรือ รวมพิจารณาใหความเห็น เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ของกรรมการผูจัดการในเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจชองบริษัทฯ  

อยางไรก็ตาม อํานาจหนาที่ของคณะผูบริหารตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฏหมายและกฏระเบียบขอบังคับ

ของบริษัทฯ และคณะผูบริหารจะไมมีอํานาจในการทํารายการ หรืออนุมัติกา รทํารายการที่คณะผูบริหารมีสวนไดสวน

เสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย หากมีกรณีดังกลาว ใหคณะ

ผูบริหารนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอไป 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 

1. ดําเนินงานและบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ 

2. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯซึ่งรวมถึงการกูหรือการขอ

สินเชื่อ (รวมทั้งการเขาเปนผูคํ้าประกัน ) โดยมีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 5 ลานบาท หรือเทียบเทาใน

สกุลเงินอื่น โดยวงเงินดังกลาวใหเป นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทฯซึ่งผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯแลว ทั้งนี้ วงเงินดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

โดยขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

3. เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเร่ืองดังตอไปนี้ 

• เปาหมาย 

• นโยบายธรุกิจ 

• แผนธุรกิจ 

• กลยุทธทางธุรกิจ 

• อํานาจการบริหารงาน 

• งบประมาณรายจายประจําป 

 

4. ดําเนินงานและบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกล

ยุทธทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว 

5. มอบอํานาจหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นใดที่ก รรมการผูจัดการเห็นสมควรทําหนาที่แทนกรรมการผูจัดการ

ในเร่ืองที่จําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลพินิจของกรรมการผูจัดการ ซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑของ

กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแตละคราว 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่การดําเนินการใดที่กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศของ

คณะกรรมการ ก .ล.ต.) มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจอนุมัติการ

ดําเนินการดังกลาว โดยกรรมการผูจัดการตองนําเสนอเร่ืองดังกลาวตอคณะ กรรมการบริษทั เพือ่ใหคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาตอไป ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

 

การสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท 

การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัท ไมไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา 

(Nominating Committee) อยางไรก็ตาม บริษทัฯไดกําหนดแนวทางในการแตงต้ังกรรมการบริษัทดังนี้  

1. คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ ประสบการณ ปริทรรศน ความสามารถ และอุปนิสัย  

และนําเสนอตอผูถือหุนตอไป 

2. ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกคร้ัง ขอบังคับของบริษัท ฯกําหนดใหก รรมการตองลาออกจาก

ตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได 

ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆตอไป ใหกรรมการคนที่อยูใน

ตําแหนงที่นานที่สุดนั้นเปนผูที่ออกจากตําแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเขามาดํารง

ตําแหนงใหมก็ได  

 

ทั้งนี้ขอบังคับของบริษัทฯกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูตาม 1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 

แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับก ารเลือกต้ังเปนกรรมการเทากับจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออก

เสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะสาเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือก

บุคคลอื่นซึ่งมีคุณบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฏหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการแทนในการ

ประชุมกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังเปน

กรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่เขาไปแทน โดยมติของกรรมการ

ดังกลาว ตองประกอบไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ที่ประชุมผูถือหุ นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหมีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงต้ังใหมอีกก็ได 

 

คณะกรรมการ, อนุกรรมการยอยอื่น ๆ 

 

บริษทัฯ ไมไดมกีารแตงต้ังคณะกรรมการหรือค ณะอนุกรรมการยอยอื่นใด เนื่องจากเห็นวา ขนาดและระบบ

การบริหารในปจจุบันมีความเหมาะสมพอเพียง อยางไรก็ตาม หากเห็นวามีความจําเปนเหมาะสม จะมีการพิจารณา

เพิ่มเติมในอนาคต 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คาตอบแทน 

* 

2550/2551 2551/2552 

จํานวนราย คาตอบแทน จํานวนราย คาตอบแทน 

เบี้ยประชุมกรรมการ เงินเดือน

และโบนัส 

5 4,227,480 5 4,194,040 

 

• คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังที่ไดแสดงไวขางตนไมรวมคาตอบแทนของกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงเจาหนาที่ระดับ

บริหารจํานวน 5 ทาน ซ่ึงจะไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส (ดังมีรายละเอียดแสดงไวในตารางถัดไป ) แต

ไมไดคาตอบแทนในรูปของเบ้ียประชุมแตอยางใด จากตารางดังที่ไดแสดงไวขางตน มีกรรมการหนึ่งทานที่ไดรับ

คาตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส 

 

คาตอบแทนคณะผูบริหาร 

คาตอบแทน 2550/2551 2551/2552 

จํานวนราย คาตอบแทน จํานวนราย คาตอบแทน 

เงินเดือน 5 10,373,620 5 14,063,730 

โบนัส 5 2,250,000 5 2,925,400 

รวม  12,623,620  16,989,130 

 

คาตอบแทนอื่นๆ 

 บริษัทฯไดมอบยานพาหนะในการเดินทางมาปฎิบัติงานพรอมคนขับรถใหแกผูบริหารชาวญี่ปุน 

 บริษัทฯจายคาต๋ัวเคร่ืองบินในการเดินทางไปและกลับจากประเทศญี่ปุน สําหรับการลาพักรอนแก

ผูบริหารชาวญี่ปุน ปละ 1 คร้ัง โดยในชวงป 2551/2552 บริษัทฯไดจายคาต๋ัวเคร่ืองบินใหแกผูบริหารชาว

ญี่ปุนเปนจํานวนเงินรวมกัน 0.36 ลานบาท 

             

การกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯไดใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเปนอยางมาก จากความเชื่อที่วาการกํากับดูแลกิจการเปน

ระบบที่จัดใหมีกระบวนการและโครงสรางของภาวะผูนําและการควบคุมของกิจการใหมีความรับผิดชอบตามหนาที่ดวย
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ความโปรงใสและสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อรักษาเงินทุ นและเพิ่มพูนคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว 

ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียอื่นและสังคมโดยรวม 

ในสวนของความคืบหนาในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 5 หนวด ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยกําหนดนั้น บริษัทฯขอรายงานเรียงตามลําดับของหลักการในแตละหัวขอดังตอไปนี้ 

 

สิทธิของผูถือหุน 

เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและเพิ่มความเชื่อม่ันใหแกผูลงทุนและผูที่

เก่ียวของทุกฝาย บริษัทฯจงึกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ โดยใหคณะกรรมการบริษทัถือปฏิบัติดังตอไปนี้  

• จะบริหารงานดวยความระมัดระวัง รับผิดชอบตอการปฎิบัติหนาที่ดวยความสามารถและประสิทธิภาพที่

เพียงพอ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

• มุงที่จะดําเนินงานอยางมีจริยธรรม ดูแลใหพนักงานทุกระดับปฎิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไม

แสวงหาประโยชนสวนตน และปฎิบัติตามกฎเกณฑและระเบียบตางๆอยางถูกตองและครบถวน 

• ดําเนินงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่เก่ียวของทุกฝาย 

• ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเส่ียงอยูเสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงในระดับที่เหมาะสม 

• ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน รับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง 

• การปฏิบัติตอผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมตอทุกฝาย 

• เปดเผยสารสนเทศตางๆใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับทรา บอยางเพียงพอ ทั่วถึง 

สมํ่าเสมอ  

       และทันตอเหตุการณ 

 

คณะกรรมการตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยในการประชุมผูถือหุนในแตละคร้ัง บริษัทฯ

ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมในวาระตางๆใหผูถือหุนไดรับทราบลวงห นากอนการ

ประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถใชประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียง นอกเหนือจากการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน

แลว หากมีความจําเปนตองเสนอวาระพิเศษเปนกรณีเรงดวนซึ่งกระทบหรือเก่ียวของกับผลประโยชนของผูถือหุนหรือ

เก่ียวของกับเงื่อนไขหรือกฏระเบียบ ของทางการที่ตองขออนุมัติจากผูถือหุน บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปน

กรณไีป 

การประชุมผูถือหุน 

ในหนังสือเชิญประชุม ผูถือหุนจะไดทราบวัน เวลา สถานที่ประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระในการประชุม ใน

การประชุมผูถือหุนในแตละคร้ัง ประธานในที่ประชุมไดเ ปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะได รายงานการประชุมผูถือหุนจะถูกนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรองในการประชุมผูถือหุนคร้ังถัดไป 

บริษัทฯไดจัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุนที่ผานการรับรองจากที่ประชุมผูถือหุนไวในที่ปลอดภัย  และพรอมที่

จะใหผูที่เก่ียวของตรวจสอบได 

ในชวงป 2551/2552 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน 1 คร้ัง ซึ่งจัดขึ้นที่สํานักงานใหญของบริษัทฯ 

ในวันที่ไมใชวันหยุดราชการหรือวันหยุดของบริษัทฯ โดยกรรมการ 10 ทาน จากจํานวนทั้งส้ิน 10 ทานเขารวมประชุม 

โดยประธานกรรมการ, กรรมการผูจดัการ และประทานคณะกรรมการตรวจสอบก็ไดเขารวมประชมุ รวมถึงไดเชญิที่

ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของผูสอบบัญชีเขารวมประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถามขอมูลได 
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การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ ไดดําเนินการสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งรายงานการประชุม

คร้ังกอน, รายงานประจําป, หนังสือมอบฉันทะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, คําชี้แจงถึงรายละเอียดและส่ิงที่ตองนํามา

แสดงในวันประชุมภาษาไทยและอังกฤษ, แผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่ประชุม ใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 

นอกจากนี้ ในวันประชุม บริษัทฯ ไดแจกใบลงคะแนนใหแกผูถือหุนและผูแทนที่เขารวมประชุมกอนการประชุม 

รวมถึงเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูแทนไดซักถามกอนที่จะลงคะแนนในแตละมติ รวมถึงไดเปดเผยผลคะแนนของแตละ

มติเพื่อใหผูรับหุนไดรับทราบดวย 

ในกระหวางการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ไดแสดงขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อใหผูถือหุนประกอบการพิจารณาลง

มติ นอกจากนี้ยังไดเตรียมระบบลงทะเบียน และอาหารวางใหแกผูถือหุนที่เขารวมประชุม ภายหลังการประชุม บริษัทฯ 

ไดจัดใหมีการพาชมโรงงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยอีกดวย 

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

- พนักงาน: บริษัทฯไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม  

นอกจานี้ บริษัทฯ ยังจัดใหมีสวัสดิการ และส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนพอเพียง

สําหรับการปฏิบัตงาน รวมถึงจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาพนักงานอีกดวย 

- คูคา: บริษัทฯมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาโดยเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงการ

ปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา  นอกจากนั้นบริษัทฯ ไดมีการประเมิน คูคาเพื่อเปนขอมูลใหคู

คาสามารถปรับปรุงพัฒนาได รวมถึงใหขอมูลที่พอเพียง เชนประมาณการยอดซื้อ 3 

เดือนลวงหนา 

- ลูกคา: บริษัท ฯเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ใหบริการ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษา

ความลับของลูกคาและมีหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาที่รับขอ รองเรียนของลูกคาเพื่อรีบ

ดําเนินงานใหแกลูกคาโดยเร็วที่สุด  รวมถึงมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเพื่อเปน

ขอมูลนํามาปรับปรุงภายในบริษัทฯ อีกดวย 

- คูแขง: บริษัทฯประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการ

แขงขัน หลีกเล่ียงวิธีการที่ไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขงขัน 

- ชุมชน: บริษัท ฯมีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม  ทั้งนี้บริษัท ฯไดปฎิบัติตามขอกําหนด  

ของกฏหมายและกฎระเบียบตางๆที่เก่ียวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้

ไดรบัการดูแลอยางดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดนําระบบบริหารส่ิงแวดลอม ISO14001 มา

ใชเพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีการบริหารส่ิงแวดลอมและควบคุมไมใหเกิดมลภาวะตอ

ส่ิงแวดลอม มีการกําหนดนโยบายและเปาหมายส่ิงแวดลอมประจําป รวมถึงมีหนวยงาน

และระบบเพื่อปฏิบัติรองรับกรณีมีขอรองเรียนด านส่ิงแวดลอมตอบริษัท  (โดยนับต้ังแต

เร่ิมนําระบบเขามาใชในป 2002 บริษัทฯ ไมเคยไดรับขอรองเรียนดานส่ิงแวดลอม ) 

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดรวมโครงการตาง ๆ ดานพัฒนาชุมชม เชนมอบทุนการศึกษา , 

บริจาคหนังสือ หรือการหารายไดเพื่อมอบใหชุมชมตามโครงการของรัฐ โดยร วมกับชมรม
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ผูประกอบการและการนคิมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทยอกีดวย 

   

บริษัทฯมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสและสุจริต โดยเปนไปตามขอบังคับบริษัท กฎหมาย ประกาศ

และขอบังคับอื่นๆที่เก่ียวของ นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดมีการส่ือสารนโยบายใหฝายบริหารและพนักงาน ในทุกระดับ 

เพื่อใหผูที่เก่ียวของยึดถือเปนแนวทางในการปฎิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยง

ธรรม ทั้งการปฎิบัติตอบริษัทฯเองและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมถึงกําหนดเปนนโยบายใหกรณีมีการแจงเบาะแสกรณี

พบการทําผิดกฎหมาย ความบกพร องของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน หรือการทําผิดจรรยาบรรณที่

รายแรง ไมวาโดยผูตรวจสอบภายในหรือโดยบคุคลภายนอก ตองรายงานตอประธานคณะกรรมการตรวจสอบดวย 

 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดวยกรรมการทีม่คีวามรู ความสามารถและประสบการณ ในการดําเนินธุรกิจ ทํา

หนาที่ในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ และทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

ติดตามดูแลใหคณะผูบริหารบริหารงานเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดวยกรรมการจาํนวน 10 ทานซึ่งไดรับการเลือกต้ังโดยที่ประชุมผูถือหุนหรือเลือกต้ัง

ทดแทนโดยคณะกรรมการบริษัท ตามขอบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 และ

คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินกิจการของบริษัทฯใหเปนไปตามกฏหมาย ขอบังคับบริษัท วัตถุประสงคและมติของที่

ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต  ซึ่งเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คาตอบแทนกรรมการและเจาหนาที่ระดับบริหาร 

คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนของกรรมการ ของบริษัทฯไวอยางชัดเจนและโปรงใส

โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ  

กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และ

ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น 

• คาตอบแทนของเจาหนาที่ระดับบริหาร :คาตอบแทนของเจาหนาที่ระดับบริหาร เปนไปตามหลักการและ

นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯและผลการปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่ระดับ บริหารแตละทาน ปจจุบันบริษัท ฯยังไมมคีณะอนกุรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมี

กระบวนการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและ

มีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทฯมาประกอบการพิจารณา  

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

บริษัทฯไดแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท โดยไมใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงบุคคล

เดียว หรือกลุมเดียว เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและสรางกลไกการถวงดุล ในปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมี

จํานวนทั้งส้ิน 10 ทาน ซึ่งประกอบไปดวย 

 

- กรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุนใหญ 1 ทาน  

- กรรมการทีเ่ปนเจาหนาที่ระดับบริหาร 5 ทาน 
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- กรรมการที่เปนอิสระ (Independent Director) 4 ทาน (3 ทานเปนกรรมการตรวจสอบ) 

 

ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เปนอิสระ  4 ทาน คิดเปนรอยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ดังนั้น การ

ดําเนินการและการบริหารงานของคณะผูบริหารจึงอยูภายใตการกํากับดูแลอยางเปนกลางของกรรมการที่ไมไดเปน

เจาหนาที่ระดับบริหารและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการถวงดุลที่พอเพียงในความเห็นของบริษัทฯ 

 

การรวมหรือแยกตําแหนง 

ประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลคนเดียวกับกรรมการผูจัดการเพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ระหวางการ

กําหนดนโยบาย การกํากับดูแล และการบริหารงานประจํา แมวาประธา นกรรมการบริษัทจะเปนตัวแทนของผูถือหุนราย

ใหญคือกลุม PNI บริษทัฯก็ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดวยกรรมการอสิระจาํนวน 3 ทาน เพื่อใหเกิด

การถวงดุลและสอบทานการบริหารงานใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ในสวนของตําแหนงกรรมการผูจัดการไดมี

การระบถึุงอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการไวอยางชัดเจน นอกจากหากมีการ ดําเนนิการใดทีก่รรมการผูจดัการหรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจอนุมัติการ

ดําเนินการดังกลาว โดยกรรมการผูจัดการตองนําเสนอเร่ืองดัง กลาวตอคณะกรรมการบริษทัซึง่มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบจํานวน 3 ทานเขารวมพิจารณาดวย 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

ที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอและมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราว

ตามความเหมาะสม ทุกคร้ังที่บริษัทฯจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ไดจัดใหกําหนดวันประชุมไวลวงหนาและ

แจงใหกรรมการทุกทานทราบทุกคร้ังที่มีการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ 

พรอมทั้งจัดสงระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมใหแกกรรมการทุกทานเปนการลวงหนา ในการประชุม

คณะกรรมการบริ ษัทในแตละคร้ัง กรรมการสามารถเสนอเร่ืองเพิ่มเติมใหที่ประชุมพิจารณาได กรรมการแตละทานยัง

สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมไดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเปนผู

จดบันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม ในชวงป 2550/2551 ที่ผานมา บริษัทฯมีการจัดประชุม

คณะกรรมการบริษัททั้งส้ิน 6 คร้ัง โดยมีรายงานการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานดังตอไปนี้ 

 

    

ช่ือกรรมการ จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ 5/5 

นายเคซึเคะ มะซึอุระ 5/5 

นายอาซึโนบุ โทกะ 5/5 

นายนารุฮิซะ อาเบะ 5/5 

นายคาซึคาตะ อาโอโนะ 5/5 

นายโสฬส ต้ังในธรรม 5/5 
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รอยโททักษิณ ล่ิมสุวรรณ 5/5 

นายเชนทร วิพัฒนบวรวงศ 5/5 

นายวิฑูรย สกนธวัฒน 5/5 

นางรัตนา สมบูรณวิวัฒน 5/5 

 
 

คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดวยกรรมการอสิระเพื่ อชวยในการกํากับดูแล

กิจการ รายนามและบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดกลาวไวแลวในหัวขอเร่ืองการจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกําหนดการประชุมเปนประจําทุก 3 เดือน และรายงานตอคณะกรรมการบริษทั 

ความขัดแยงทางผลประโยชน 

รายการที่อาจจะมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน :   

บริษัทฯมีนโยบายเก่ียวกับรายการระหวางกันประเภทตางๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวารายการนั้นๆตองอยูบน

พื้นฐานของความจําเปนและเปนการดําเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ รวมทั้งตองอยูในราคาที่ยุติธรรมที่

สามารถอธิบายได สวนในทางปฏิบัตินั้น รายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฎิบัติให

เปนไปตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฎิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่ เก่ียวโยง

กัน  และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯหรือบริษัทยอย  นอกจากนี้ บริษัทฯจะเปดเผยรายการ

ระหวางกันที่เกิดขึ้นไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

ปฎิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานทางการบัญชีที่ไดรับการรับรองโดยทัว่ไป 

 

ระบบการควบคุม, ตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียง  

• ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารและผูตรวจสอบภายใน  และมีความเห็นวา บริษัทฯมีระบบ

การควบคุมภายในโดยรวม อยูในเกณฑดี เชน มีการกําหนด อํานาจอนุมัติส่ังการ และมีการจัดทําระเบียบการ

ปฏิบัติงาน ที่เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี 

และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอนัควร 

• การบริหารความเส่ียง : บริษัทฯไดใหความสําคัญเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงเปนอยางมาก ทั้งนี้ บริษัทฯ

ไดจัดใหมีการกําหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการเปนประจํา ไมวาจะเปนความเส่ียงทางธุรกิจหรือความ

เส่ียงทางการเงิน บริษัทฯไดจัดประชุมฝายบริหารทุกเดือนเพื่อสรุปผลงานและปญหาที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผานมา

เพื่อประเมินความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น และหากประเมินไดวาเกิดความเส่ียงขึ้นโดยปจจัยดานใด ก็จะมีการ

กําหนดมาตรการและเปาหมายเพื่อลดความเส่ียงนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดฝกอบรมและใหความรู

พนักงานระดับหัวหนางานเพื่อใหมีความเขาใจในเร่ืองกา รบริหารความเส่ียงเพื่อนําไปใชในหนวยงานของ

ตนเอง  
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รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงินที่จะปรากฏในรายงาน

ประจําปของบริษัท ฯ งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ไดรับการรับรองทั่วไปในประเท ศไทย โดย

เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูล

ที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัไดจดัต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) โดยมีวาระการดํารงคตาํแหนง 2 ป 

เพื่อทําหนาที่สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฎิบัติงานที่โปรงใสเปนไปตามระเบียบและนโยบายของ

บริษัทฯ และขอกําหนดทางกฎหมายตางๆที่เก่ียวของ รวมถึงการพิจาร ณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังและเสนอคาตอบแทน

ของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 

ความสัมพันธกับผูลงทุน 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักดีวาขอมูลของบริษัท ฯทั้งที่เก่ียวกับการเงินและที่ไมใชการเงินมีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ บริษัทฯมีนโยบายใหฝายบริหารดําเนินการในเร่ืองที่เก่ียวกับการ

เปดเผยขอมูลที่จะมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนที่ ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สมํ่าเสมอ และทัน

ตอเวลา ซึ่งฝายบริหารไดใหความสําคัญและจะยึดถือปฏิบัติ บริษัท ฯยังไมมีแผนที่จะจัดต้ังหนวยงานดานล งทุนสัมพันธ

ในอนาคตอันใกลนี้ แตจะมอบหมายให  นายโสฬส ต้ังในธรรม ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน ซึ่งทําหนาที่เปนเลขานุการ

คณะกรรมการบริษทัฯ ทําหนาที่ในการติดตอหรือตอบขอสอบถามกับผูถือหุน , นักลงทุน, นักวิเคราะห รวมถึงหนวยงาน

และภาครัฐที่เก่ียวของ  

  

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯมีนโยบายในการควบคุมมิใหบุคลากรของบริษัทฯ นําขอมูลภายในองคกรไปเปดเผยใหแกผูอื่น รวมถึง

เพื่อผลประโยชนสวนตน โดยบริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารดังตอไปนี้ 

1. ใหความรูแกกรรมการรวมถึงผูบริหารในฝายตางๆใหรับทราบถึง หนาที่ที่ตองรายงานการถือครอง

หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ. ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอสํานกังานคณะกรรมการหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. ดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารไดทราบวาผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่ เปนสาระสําคัญที่

มีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงิน

หรือขอมูลภายในของบริษัทฯจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น 

ถาหากกรรมการ เจาหนาที่ระ ดับบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯทานใดทานหนึ่งฝาฝนและไมปฎิบัติตาม

นโยบายของบริษัทฯในเร่ืองการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯโดยใชขอมูลภายใน บริษัทฯจะลงโทษทางวินัยกับ

กรรมการ เจาหนาที่ระดับบริหาร หรือพนักงานทานนั้นโดยเร่ิมต้ังแตการตักเตือนเปนหนังสือ   ตัดเงินเดือน คาจางหรือ
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ผลตอบแทน พักงานเปนการชั่วคราวโดยไมไดรับเงินเดือน คาจางหรือผลตอบแทน หรืออาจจะใหออกจากงาน ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับความรายแรงของการทําความผิด 

การควบคุมภายใน 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษทัคร้ังที ่ 1/2553 เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2553 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่

ประกอบดวยกรรมการอสิระจาํนวน 3 ทานเขารวมประชมุดวย คณะกรรมการบริษทัไดประเมินระบบการควบคุมภายใน

โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารและผูตรวจสอบภายใน ในดานตางๆ 5 ดาน ไดแก 

• องคกรและสภาพแวดลอม 

• การบริหารความเส่ียง 

• การควบคุมการปฎบิติังานของฝายบริหาร 

• ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 

• ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาสอบถามผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯที่

ผานการพจิารณารวมกันของคณะกรรมการตรวจสอบ ฝายจดัการ  รายงานจากผูตรวจสอบภายใน และรายงานจาก

ผูสอบบัญชีรับอนุญาติ และเห็นวาโดยรวมบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ 

ดังตอไปนี้ 

• บริษัทฯมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีและสงเสริมระบบการควบคุมภายในใหดําเนินไป

ตามที่บริษัทฯไดวางนโยบายไว โดยมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจอยางชั ดเจนและวัดผล

ไดเพื่อใหเปนแนวทางปฎิบัติแกองคการ 

• บริษัทฯมีการประเมินการดําเนินธุรกิจอยางสมํ่าเสมอ และมีการวิเคราะหถึงความเส่ียงตางๆ ที่อาจ

เกิดขึ้น โดยที่ผูบริหารของบริษัทฯมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปจจัยความ

เส่ียงและรวมกันกําหนดมาตรการเพื่อลดความเส่ียงเหลานั้น 

• ในดานของการควบคุมการปฎิบัติงานของฝายบริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาการ

ควบคุมการปฎิบัติงานของฝายบริหารโดยรวมอยูในเกณฑดี โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่

และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารไวชัดเจน และแบงแยกหนาที่ อนุมัติ , หนาที่บันทึกรายการ

ออกจากหนาที่ในการจัดเก็บดูแลทรัพยสิน รวมถึงมีการพิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมโดยคํานึงถึง

ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ   

•  บริษัทฯมีระบบการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศที่ดี ทําใหสะดวกตอการนําขอมูลที่มีอยูไปใช

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจได อยางเหมาะสม มีการจัดทํารายงานที่มีสาระสําคัญและขอมูลที่

จําเปนตอการตัดสินใจที่ครบถวนใหคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา และมีการจัดเก็บเอกสารที่

ครบถวนและเปนหมวดหมู โดยเฉพาะอยางย่ิงเอกสารทางการบัญชีที่มีความสําคัญตอการจัดทํา

รายงานทางการเงนิใหแกคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา 

• บริษัทฯมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอโดยการจัดทํา Business Monthly Report 

เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่ไดวางไว และจัดใหมีผูตรวจสอบ

ภายในซึ่งทําหนาที่สอบทานการปฎิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่ไดวางไว  
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โดยในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดปรับปรุงในสวนที่ไดรับคําแนะนําจากผูตรวจสอบภายในที่ผานมาเพื่อใหมีระบบ

ควบคุมภายในที่ดีย่ิงขึ้น  อยางไรก็ตาม ระบบในปจจุบันยังมีขอบกพรองบางสวนในเร่ืองของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง

เชื่องโยงระบบตาง ๆ เขาดวยกัน  ทําใหมีจุดบกพร องอยูบางในเร่ือง ความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูลของบางฝาย

ภายในบริษัทฯ และประมวลผลขอมูลซึ่งอาจทําใหเสียเวลาและทรัพยากรในการทํางานอยูบาง ซึ่งบริษัทฯ ไดเร่ิมการ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเขามาใชงานเพื่อลดความบกพรองดังกลาว 

 

 ในปที่ผานมา ผูสอบบัญชี ของบริษัทฯ ไมพบหรือต้ังขอสังเกตเก่ียวกับขอบกพรองของระบบควบคุม

ภายในอยางมีนัยสําคัญ  

 

ในสวนของ TAPM นั้น ไดมีการแตงต้ังผูบริหารของบริษัทฯ เขาไปเปนกรรมการใน TAPM เพื่อควบคุมดูแลการ

ดําเนินงาน และกําหนดให TAPM ทําแผนงานและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอผู บริหารของบริษัทฯ และมีการ

ประชุมรวมกันกับผูบริหารของ TAPM ทุกเชาเพื่อติดตามดูแลการดําเนินงานของ TAPM
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6. รายการระหวางกัน 
6.1 ก รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯกับบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด (“PNI”) ในชวงป 2550/2551 และในชวงป 2551/2552 

บุคคลที่เกีย่วของกนั ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 

2550/2551 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2551/2552(ลานบาท) 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั พารทเนอร อนิดสัท

รีส จํากัด (“PNI”) 

- กลุม PNI ซึ่งรวมถึง PNI (ถือหุนของบริษัท

ฯทั้งสิ้น2,880,600 หุน) สมาขิกตระกูลนิโน

มิยะซึ่งเปนกลุมผูกอตั้งบริษัทฯและ PNI 

รวมถึงผูบริหารและพนักงานบางทานของ 

PNI ซึ่งในปจจุบันทํางานและพํานักอาศัย

อยูในประเทศญี่ปุน ถือหุนของบริษัทฯรวม

จํานวนทั้งสิ้น 25,060,200 หุน คิดเปนรอย

ละ 27.24 ของทุนที่ชําระแลวของ บริษัทฯ 

ณ วันที่ 1 กันยายน 2551 

 

- มีผูถือหุนใหญรวมกัน คือ นายไทอิจิ นิโนมิ

ยะ ซึ่งถือหุนของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 

11,043,300 หุน คิดเปนรอยละ 12.00 

ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2550 และถือหุนของ 

PNI ทั้งสิ้น 7,300 หุน คิดเปนรอยละ 

11.92 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของ 

PNI ณ วันเดียวกัน 

 

- มีกรรมบางทานรวมกัน คือ นายไทอิจิ นิโน

มิยะ และนายนารุฮิซะ อาเบะ 

บริษัทฯขายสินคาประเภทชิ้นสวน

พลาสติกที่ใชในการผลิต

เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองพิมพ และ

เคร่ืองใชไฟฟาอื่นๆใหแก PNI 

9.84 ลานบาท 

(มียอดลูกหนี้การคาคงคาง ณ วันที่ 

31 ตุลาคม 2551 เปนจํานวนเงิน

ทั้งสิ้น 5.23 ลานบาท) 

12.10 ลานบาท 

(มียอดลูกหนี้การคาคงคาง ณ วันที่ 31 

ตุลาคม 2552 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

3.48 ลานบาท) 

บริษัทฯขายสินคาใหแก PNI ในราคาปกติ โดยมีอัตรากําไร

ขั้นตนไมแตกตางกันอย างเปนสาระสําคัญ เม่ือเทียบกับลูกคา

อื่น ๆ ที่ไมใชกิจการที่เกี่ยวของกัน อนึ่งสินคาที่บริษัทฯจําหนาย

ใหแก PNI จะถูกนําไปประกอบเพ่ิมเติมเพ่ือขายตอใหแกลูกคา

ของ PNI ในประเทศญี่ปุนตอไป 

สําหรับระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit Term) ซึ่งบริษัทฯใหแก 

PNI นาน 30 วัน นับจากวันที่ออกใบเรียกเก็บเงิน (Invoice 

Date) เชนเดียวกับลูกคาภายนอกทั่วไปซึ่งมีระยะเวลาการให

สินเชื่อ 30-60 วัน 
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รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯกับบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัดในชวงป 2550/2551 และในชวงป 2550/2551 (ตอ) 
บุคคลที่เกีย่วของกนั ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 

2550/2551 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2551/2552(ลานบาท) 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั พารทเนอร อนิดสัท

รีส จํากัด (“PNI”) 

ดังที่แสดงไวในตาราง 6.1 ก บริษัทฯซื้อวัตถุดิบประเ ภทสปริงและ

ชิ้นสวนจาก PNI  

3.06 ลานบาท 

(มียอดเจาหนี้การคาคงคาง ณ วันที่ 31 

ตุลาคม 2551 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

0.14 ลานบาท) 

1.66 ลานบาท 

(มียอดเจาหนี้การคาคงคาง ณ วันที่ 31 

ตุลาคม 2552 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

0.18 ลานบาท) 

จากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรว จสอบ 

พบวาราคาของสปริงและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่

บริษัทฯซื้อจาก PNI คอนขางจะสูงกวาราคา

ตลาดของสินคาที่มีลักษณะใกลเคียงกันที่

สามารถจัดซื้อไดจากแหลงอื่น อยางไรก็ตาม 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการสั่งซื้อ

ดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ

จะสั่งซื้ อจาก PNI เฉพาะสินคาที่มีความ

จําเปนตองใชโดยเรงดวน และไมสามารถหาได

จากแหลงผลิตในประเทศ เทานั้น ซึ่งหากบริษัทฯ

สั่งซื้อสินคาดังกลาวจากแหลงภายนอก ก็อาจจะ

ไดรับสินคาลาชาและไมสามารถผลิตและจัดสง

สินคาไดทันตามความตองการของลูกคา 

นอกจากนี้มูลคาการ สั่งซื้อสินคาประเภทสปริง

และชิ้นสวนจาก PNI ก็มิไดมีนัยสําคัญ โดยใน

รอบป  2551/2552 มูลคาการสั่งซื้อจาก PNI คิด

เปนรอยละ   1.10   ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบ

และวัสดุสิ้นเปลืองรวมของบริษัทฯเทานั้น  และมี

แนวโนมลดลง 
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รายละเอียดรายการระหวางกันของบรษิัทฯกับบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัดในชวงป 2550/2551 และในชวงป 2551/2552 (ตอ) 

 
บุคคลทีเ่กีย่วของกนั ความสัมพันธ ลักษณะของ 

รายการ 

มูลคาของรายการในชวงป 

2550/2551 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2551/2552 (ลานบาท) 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั พารทเนอร อนิดสัท

รีส จํากัด (“PNI”) 

ดังที่แสดงไวในตาราง 6.1ก บริษัทฯซื้อเคร่ืองจักรและ

อุปกรณจาก PNI   

5.11 ลานบาท 

(ไมมียอดเจาหนี้คาซื้ออุปกรณ คงคาง

และจายลวงหนา  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2551) 

5.85 ลานบาท 

(ไมมียอดเจาหนี้คาซื้ออุปกรณ คง คาง

และจายลวงหนา  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2552) 

จากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเปรียบเทียบราคาของเคร่ืองจักร

และอุปกรณที่บริษัทฯซื้อจาก PNI กับราคาตลาดนั้น พบวาการเปรียบเทียบไม

สามารถทําไดอยางสมบูรณ  เนื่องจากเคร่ืองจักรและอุปกรณที่บริษัทฯสั่งซื้อจา ก 

PNI ไมมีแหลงผลิตในประเทศไทย แมวาราคาของเคร่ืองจักรและอุปกรณที่มี

ลักษณะที่ใกลเคียงกันซึ่งสามารถสั่งซื้อไดจากประเทศอื่นจะมีราคาถูกกวาที่สั่งซื้อ

จาก PNI คณะกรรมการตรวจสอบก็ยังมีความเห็นวาการซื้อดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯจะสั่งซื้อเคร่ื องจักรและอุปกรณจาก PNI ในกรณีที่

บริษัทฯไมสามารถจัดหาเคร่ืองจักรและอุปกรณจากแหลงภายในประเทศได และมี

ความจําเปนตองนําเคร่ืองจักรมาประกอบเพ่ิมเติม ซึ่งในกรณีนี้ PNI จะจัดหาสินคา

จากผูขายและนํามาประกอบหรือดัดแปลงเพ่ิมเติม เพ่ือใหสามารถใชงานไดตรงกับ

ความตองการของบริษัทฯ กอนจะจัดสงสินคาใหกับบริษัทฯตอไป โดยบวกดวยกําไร

สวนเพ่ิมหรือหักดวยสวนลดในอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 10  โดยรายการซื้อ

เคร่ืองจักรและอุปกรณสวนใหญที่เกิดขึ้นในป 2551/2552 เปนแมพมิพเพ่ือใชในการ

ผลิตผลิตภัณฑใหมของลูกคารายใหม 
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รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯกับบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัดในชวงป 2550/2551 และในชวงป 2551/2552 (ตอ) 

 
บุคคลทีเ่กีย่วของกนั ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 2550/2551  

(ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2551/2552 (ลานบาท) 
ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั พารทเนอร อนิดสัท

รีส จํากัด (“PNI”) 

ดังที่แสดงไวในตาราง 6.1ก บริษัทฯจายคาธรรมเนียมสิทธิ คาความชวยเหลือ

ทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี และ

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการตลาดใหแก PNI 

ตามสัญญาการใชลิขสิทธิ์ ค วามชวยเหลือทาง

เทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาด (ดูรายละเอียด

เกี่ยวกับสัญญาการใชลิขสิทธิ์ ความชวยเหลือทาง

เทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาด) 

 

16.26 ลานบาท 

(ไมมีคาความชวยเหลือทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี

จายลวงหนา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551) 

 

10.06 ลานบาท 

(ไมมีคาความชวยเหลือทางเทคนิค

และถายทอดเทคโนโลยีจายลวงหนา 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552) 

 

(ดูรายละเอียดเก่ียวกับสัญญาการใชลิขสิทธิ์ 

ความชวยเหลือทางเทคนิคและท่ีปรึกษา

ทางการตลาด) 
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รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯกับกรรมการบริษัทในชวงป 2550/2551 และในชวงป 2551/2552 (ตอ) 
บุคคลทีเ่กีย่วของ

กัน 

ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 2550/2551 

(ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 2551/2552 

(ลานบาท) 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ 

นายเคซึเคะ มะซึอุระ 

นายอาซึโนบุ โทกะ 

58นายไทอิจิ นิโนมิยะ 

- ดํารงตําแหนงประธานกรรมการของทั้งบริษัทฯและ 

PNI และเปนกรรมการของ TAPM 

- ถือหุนของบริษัทฯทั้งสิ้น 13,923,900 หุน คิดเปน

รอยละ 15.13 ของทุนที่ชําระแลวของบริษัทฯ ณ 

วันที่ 29 สิงหาคม  2552 

 

นายเคซึเคะ มะซึอุระ 

- ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดก ารและกรรมการของ

บริษทัฯ และเปนกรรมการของ TAPM 

- ถือหุนของบริษัทฯทั้งสิ้น 2,200,100 หุน คิดเปน

รอยละ 2.39 ของทุนที่ชําระแลวของบริษัทฯ ณ วันที่ 

29 สิงหาคม 2552 

 

นายอาซึโนบุ โทกะ 

- ดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการและกรรมการ

ของบริษทัฯ และเปนกรรมการของ TAPM 

- ถือหุนของบริษัทฯทั้งสิ้น 2,400,000 หุน คิดเปน

รอยละ 2.61 ของทุนที่ชําระแลวของบริษัทฯ ณ วันที่ 

29 สิงหาคม 2552 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ นายเคซึเคะ มะซึ

อุระ และนายอาซึโนบุ โทกะรวมกันค้ํา

ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงิน

สินเชื่ออื่นๆของบริษัทฯ เพ่ือใหตนทุน

เงินทุนของบริษัทฯต่ําลง 

ในชวงป 2550/2551 ไมไดมีการทําสัญญากู

เงินระยะสั้นและระยะยาวเพ่ิมเติม  

ยอดคงเหลือของรายการเงินเบิกเกินบัญชีและ

เงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งค้ําประกัน

โดยกรรมการของบริษทั ณ วนัที ่31 ตุลาคม 

2551 มีดังตอไปนี ้

  ระยะสั้นจากสถาบัน 

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู 

  การเงิน                 50.00 ลานบาท 

- เงินกูยืมระยะยาว  59.31 ลานบาท 

ในชวงป 2551/2552 ไมไดมีการทําสัญญากู

เงินระยะสั้นและระยะยาวเพ่ิมเติม  

ยอดคงเหลือของรายการเงินเบิกเกินบัญชีและ

เงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งค้ําประกัน

โดยกรรมการของบริษัท ณ วนัที ่31 ตุลาคม 

2552 มีดังตอไปนี ้

  ระยะสั้นจากสถาบัน 

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู 

  การเงิน                 70.00 ลานบาท 

- เงินกูยืมระยะยาว  26.10 ลานบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการที่กรรมการบริษัท

ทั้ง 3 ทานไดเขารวมค้ําประกันเงินกูและตั๋วสัญญาใชเงินของ

บริษัทฯมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากทําใหบริษัทฯไดรับ

ประโยชนจากการที่บริษัทฯสามารถจัดหาเงินทุนเพ่ือใช

ขยายกําลังการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการใชชิ้นสวน

พลาสติกวิศวกรรมของลูกคารายตางๆที่เพ่ิมมากขึ้นในชวงที่

ผานมา 

 

การเขารวมค้ําประกันเงินกูประเภทตางๆของบริษัทฯโดย

กรรมการทัง้ 3 ทานทําใหบริษัทฯสามารถขอเจรจากับ

สถาบันการเงินที่ปลอยเงินกูเพ่ือใหไดอัตราดอกเบ้ียและ

เง่ือนไขในการชําระเงินที่ดีและเหมาะสมกับทางบริษัทฯ ซึ่ง

จะชวยใหกระแสเงินสดและอัตรากําไรของบริษัทฯอยูใน

ระดับที่ดี และไมไดกอใหเกิดภาระคาใชจายอื่นๆเพ่ิมเติมกับ

ทางบริษัทฯแตอยางใด 
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6.1 ข รายละเอียดรายการระหวางของบริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด (“TAPM”) กบั PNI ในชวงป 2550/2551 และในชวงป 2551/2552 
บุคคลทีเ่กีย่วของ

กัน 

ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มลูคาของรายการในชวงป 

2550/2551 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2551/2552(ลานบาท) 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั พารทเนอร

อินดัสทรีส จํากัด 

(“PNI”) 

ความสัมพันธระหวาง 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 นา ยเคซึเคะ 

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 ขายสินคาป ระเภท

แมพิมพฉีดขึ้นรูปพลาสติก

และใหบริการดานแมพิมพ แก 

PNI 

 

 

 

 

 

5.50 ลานบาท 

(โดยมียอดลูกหนี้การคาคง

คาง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2551 3.07 ลานบาท) 

 

 

 

 

0.17 ลานบาท 

(โดยไมมียอดลูกหนี้การคาคง

คาง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2551) 

 

 

 

 

TAPM ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือดํา เนินการผลิตและจําหนายแมพิมพฉีดขึ้นรูป

พลาสติก รวมถึงใหบริการซอมและปรับปรุงแมพิมพแกบริษัทในกลุมและบริษัท

ภายนอก ซึ่งจากการตรวจสอบพบวา TAPM มีนโยบายในการตั้งราคาของสินคา

ที่ขายใหแก PNI โดยใชราคาตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม ซึ่งอยูในอัตราเดียวกับ

ลูกคารายอื่นๆ ทําใหเปนการทํารายการที่ TAPM และ PNI ไดประโยชนพรอมกัน 

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

เชนเดียวกันกับลูกคาภายนอก ซึ่งมีระยะเวลาการใหสินเชื่อ 30-60 วัน โดยในป 

2551 /2552 ไมมีการขายสินคาประเภทแมพิมพ  มีเพียงการใหบริการดาน

แมพิมพเทานั้น 
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6.1  ข รายละเอียดรายการระหวางของบริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด (“TAPM”) กบั PNI ในชวงป 2550/2551 และในชวงป 2551/2552 (ตอ) 
บุคคลทีเ่กีย่วของ

กัน 

ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 

2550/2551 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2551/2552(ลานบาท) 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั พารทเนอร

อินดัสทรีส จํากัด 

(“PNI”) 

ดังที่แสดงไวในตาราง 6.1 ข TAPM จายคาธรรมเนียมการใหบริการปรึกษา

ดานวิศวกรรม โดยคูสัญญาตกลงที่จะให

ความรูดานเทคนิคและถายทอ ดประสบการณ

ในการออกแบบแมพิมพในระดับสากลใหแก

บริษัทยอย  (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

บริการปรึกษาดานวิศวกรรม) 

 

1.46 ลานบาท 1.56 ลานบาท 

 

การรับคําปรึกษาและความชวยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตแมพิมพจาก PNI มีความ

จําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจาก TAPM เพ่ิงเร่ิมจัดตั้งขึ้นในปลายป 2545 และในชวงแรก

ของการดําเนินงาน TAPM จําเปนตองพ่ึงพาความชวยเหลือทางเทคนิค การใหการ

ฝกอบรมทางดานเทคนิคในการผลิตแกพนักงาน การแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหวาง

การผลิต และการใหคําปรึกษาทางดานเทคนิคแกลูกคา เพ่ือใหการผลิตเปนไ ปอยางมี

ประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง โดยในสวนของสัญญาที่ทํากับ ASAKA ทําให TAPM มี

ความชํานาญในการออกแบบและผลิตแมพิมพประเภทเฟองความละเอียดสูงได สําหรับใน

สวนการใหความชวยเหลือกับ PNI จะมุงเนนไปที่การออกแบบและผลิตแมพิมพประเภทอื่น 

ๆ ซึ่งมีรูปรางหรือโครงสรางซับซอน ซึ่งจะเปนผลดีตอการขยายตลาดของ TAPM ในอนาคต 

 

หมายเหตุ:  รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาการใชสิทธิดานวิศวกรรมซึ่ง TAPM ทํากับ PNI ได

แสดงไวในสวนที่ 11.4  
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รายละเอียดรายการระหวางกันของ TAPM กับกรรมการบริษัทในชวงป 2550/2551 และในชวงป 2551/2552 (ตอ) 
บุคคลทีเ่กีย่วของกนั ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 2550/2551 

(ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 2551/2552  

(ลานบาท) 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ 

นายเคซึเคะ มะซึอุระ 

นายอาซึโนบุ โทกะ 

59นายไทอิจ ินิโนมิยะ 

- ดํารงตําแหนงประธานกรรมการของทั้ง

บริษัทฯและ PNI และเปนกรรมการของ 

TAPM 

- ถือหุนของ TAPM ทั้งสิ้น 571,000 หุน คิด

เปนรอยละ 6.34 ของทุนที่ชําระแลวของ 

TAPM ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 

 

นายเคซึเคะ มะซึอุระ 

- ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการและ

กรรมการของบริ ษัทฯ และเปนกรรมการของ 

TAPM 

- ถือหุนของ TAPM ทั้งสิ้น 301,000 หุน คิด

เปนรอยละ 3.34 ของทุนที่ชําระแลวของ 

TAPM ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 

 

นายอาซึโนบุ โทกะ 

- ดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการและ

กรรมการของบริษัทฯ และเปนกรรมการของ 

TAPM 

- ถือหุนของ TAPM ทั้งสิ้น 271,000 หุน คิด

เปนรอยละ 3.01 ของทุนที่ชําระแลวของ 

TAPM ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ นายเคซึเคะ มะซึ

อุระ และนายอาซึโนบุ โทกะรวมกันค้ํา

ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงิน

สินเชื่ออื่นๆของ TAPM 

ในชวงป 2550/2551 TAPM ไมมีการทํา

สัญญาเงินกูระยะสั้นและระยะยาวเพ่ิมเติม 

โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 TAPM มี

ยอดเงินกูคงเหลือทั้งสิ้น 19.78 ลานบาท 

โดยเปนเงินกูยืมระยะยาวทั้งสิ้น 3.07 ลาน

บาท และเงินกูยืมระยะสั้นทั้งสิ้น 10 ลาน

บาท 

ในชวงป 2551/2552 TAPM ไมมีการทํา

สัญญาเงินกูระยะสั้นและระยะยาวเพ่ิมเติม 

โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 TAPM มี

ยอดเงินกูคงเหลือทั้งสิ้น 10.00 ลานบาท 

โดยเปนเงินกูยืมระยะสั้นทั้งสิ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการที่กรรมการบริษัททั้ง 3 ทาน

ไดเขารวมค้ําประกันเงินกูของ TAPM มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก

ทําให TAPM สามารถจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือใช ขยายกําลังการผลิตได

เพ่ือตอบสนองความตองการใชแมพิมพฉีดขึ้นรูปพลาสติกของลูกคา

รายตางๆที่เพ่ิมมากขึ้นในชวง ปที่ผานมา 

 

การเขารวมค้ําประกันเงินกูของ TAPM โดยกรรมการทัง้ 3 ทานทําให 

TAPM สามารถขอเจรจากับสถาบันการเงินที่ปลอยเงิน กูเพ่ือใหได

อัตราดอกเบ้ียและเง่ือนไขในการชําระเงินที่ดีและเหมาะสมกับทาง 

TAPM ซึ่งจะชวยใหกระแสเงินสดของ TAPMอยูในระดับที่ดีขึ้น และ

ไมไดกอใหเกิดภาระคาใชจายเพ่ิมเติมกับทาง TAPM แตอยางใด 
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6.1 ค รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับ TAPM ในชวงป 2550/2551 และในชวงป 2551/2552 

 
บุคคลทีเ่กีย่วของ

กัน 

ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 

2550/2551 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2551/2552(ลานบาท) 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ทาพาโก โมลด 

จํากัด (“TAPM”) 

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 คง , นายมา

ซาฮิโต อิโซะ, นางยูโกะ อิชิคาวะ 

 

TAPM ใหบริการดานการ

ซอมแซมและปรับปรุง

แมพิมพฉีดขึ้นรูปพลาสติก

ใหแกบริษัทฯ  

 

ซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณจาก 

TAPM ไดแกเคร่ืองมือในการ

ยึดจับตาง ๆ (Jig Fixture) 

 

6.60 ลานบาท 

 

 

 

 

0.76 ลานบาท 

7.55 ลานบาท 

 

 

 

 

0.32 ลานบาท 

TAPM ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินการผลิตและจําหนายแมพิมพฉีดขึ้นรูป

พลาสติก รวมถึงใหบริการซอมและปรับ ปรุงแมพิมพแกบริษัทในกลุมและบริษัท

ภายนอก ซึ่งจากการตรวจสอบพบวา TAPM มีนโยบายในการตั้งราคาของสินคา

ที่ขายใหแก บริษัทฯ โดยมีอัตรากําไรขั้นตนไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญ

ระหวางการขายสินคา , ใหบริการใหแกลูกคาอื่น และมี สําหรับระยะเวลาการให

สินเชื่อ (Credit Term) นาน 30 วัน เชนเดียวกันกับลูกคาภายนอก ซึ่งมีระยะเวลา

การใหสินเชื่อ 30-60 วัน 
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6.1 ค รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับ TAPM ในชวงป 2550/2551 และในชวงป 2550/2551 (ตอ) 

 
บุคคลทีเ่กีย่วของ

กัน 

ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มลูคาของรายการในชวงป 

2550/2551 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวงป 

2551/2552(ลานบาท) 

ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ทาพาโก โมลด 

จํากัด (“TAPM”) 

ดังแสดงไวในตาราง 6.1 ค บริษัทฯ ถือหุนใน TAPM ใน

อัตราสวนการถือหุนรอยละ 

52.7 ของทุนจดทะเบียนชําระ

แลวของ TAPM โดยเปนเงิน

ลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคา

ทุน 

 

เงินปนผลรับจาก TAPM 

 

23.7 ลานบาท 

 

 

 

 

 

 

- 

23.7 ลานบาท 

 

 

 

 

 

 

- 

บริษัทฯ ไดบันทึกบัญชีเร่ืองเงินลงทุนในบริษัทยอย ตามที่มาตรฐานการบัญชีไทย

กําหนด 

 

บริษัทฯ ไดเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีเพ่ือใหเปนไปตามประกาศสภาวิ ชาชีพบัญชี 

ฉบับที่ 26/2549 เร่ืองมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 โดยเร่ิมในไตรมาสแรกของป 

2550/2551 
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6.2  สรุปสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ ใหความชวยเหลือดานเทคนิคและใหคําปรึกษาดานการตลาด

เกี่ยวกับการผลิตและจําหนายช้ินสวนพลาสติกในงานวิศวกรรม   

 

ชื่อสัญญาทางธุรกิจ สัญญาการใชลิขสิทธิ์ ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาด 

 

คูสัญญา  บริษัทฯ   เปนผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิบัตร และสิทธิอื่นใดของ PNI เพื่อที่จะทําให

บริษัทฯสามารถดําเนินการผลิตผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับชิ้นสวนพลาสติก

ในงานวิศวกรรม รวมทั้งบริษัทฯจะไดรั บความชวยเหลือดานเทคนิคและ

ดานการตลาดสําหรับการผลิตและการขายผลิตภณัฑดงักลาว 

 

  PNI   เปนผูอนุญาตใหบริษัทฯใชสิทธิบัตร และสิทธิอื่นใดของ PNI ใน

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับชิ้นสวนพลาสติกในงาน

วิศวกรรม และเปนผูใหความชวยเหลือบริษัทฯในดานเทค นิค และดาน

การตลาดสําหรับผลิตภัณฑดังกลาว 

 

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

 

อายุสัญญา  1.   5 ป โดยจะไดรับการตออายุสัญญาโดยอัตโนมัติเม่ือครบกําหนด 5ป 

เร่ือยไปอกีคราวละ 5 ป 

  2.  ใหสิทธิบริษัทฯในการบอกเลิกสัญญากอนที่ จะมีการตออายุสัญญา 

โดยอัตโนมัติหลังครบ 5 ปใด ๆ โดยบริษัทฯจะตองแจงถึงการบอกเลิก

สัญญาดังกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรตอ PNI 30 วัน กอนที่

สัญญา  5  ปเดิมใด ๆ จะหมดอายุ 

   3.  สิทธิของบริษัทฯในการบอกเลิกสัญญากอนที่จะมีการตออายุสัญญา 

โดยอตัโนมัตหิลังครบ 5 ปใด ๆ ตามที่กลาวในขอ 2. ขางตนนั้น  บริษัทฯ 

สามารถบอกเลิกสัญญาไมวาทั้งหมดหรือบางสวนของ สัญญาก็ได 

 4.    นอกจากสิทธิในการบอกเลิกสัญญากอนที่จะมีการตออายุสัญญา

 โดยอัตโนมัติตามที่กลาวในขอ 2. และ 3. ขางตนแลว บริษัทฯยังมี

 สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเม่ือใดก็ไดในชวงอายุสัญญา 5 ปใด ๆ ดวย

 การแจงถึงการบอกเลิกลวงหนา 30 วัน ไปยัง PNI โดยไมจําตองแจง

 ถึงสาเหตุของการบอกเลิก อยางไรก็ตามบริษัทฯจะไมมีสิทธิบอกเลิก

 สัญญากอนครบอายุ 5 ป สําหรับในชวง 5 ปแรกของอายุสัญญา 

 

สาระสําคัญของสัญญา  1.  PNI อนุญาตใหบริษัทฯแตเพียงผูเดียวเปนผูมีสิทธิใชสิทธิบัตรและ

 สิทธิอื่นใดของ PNI ที่บริษัทฯจําเปนตองใชเพื่อที่บริษัทฯจะสามารถ

 ดําเนินการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับชิ้นสวน
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 พลาสติกในงานวิศวกรรมได ทั้งนี้ไมวาผลิตภัณฑที่จะผลิตและ

 จําหนายโดยบริ ษัทฯ นั้นจะมีส่ิงประดิษฐที่เปนสิทธิบัตรและไมเปน

 สิทธิบัตรของ PNI รวมอยูดวยหรือไมกต็าม   นอกจากนี ้ PNI ก็ไดให

 สิทธิแกบริษัทฯสําหรับการที่บริษัทฯจะอนุญาตใหบุคคลอื่นใดใช

 สิทธิบัตรและสิทธิอื่นใดของ PNI ดังกลาวดวย (Sublicensing) 

 

 ขอจํากัดสําหรับสิทธิแตเพียงผูเดียวของบริษัทฯ  

  สิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯที่

กลาวขางตน มีขอยกเวน 2 ประการคือ: 

 

 ก) สิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่มี

สิทธิบัตรของบริษัทฯ โดย PNI จะไมมีสิทธิ์ในการผลิตและ

จําหนายผลิตภั ณฑ ดังกลาว ยกเวนในกรณีที่เปนผลิตภัณฑที่

เก่ียวของกับชิ้นสวนสปริงบางประเภท อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ 

PNI ผลิตผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับชิ้นสวนสปริงดังกลาว PNI จะ

ไมมีสิทธิ์ขายผลิตภัณฑนั้นๆใหแกบุคคลใดๆในประเทศไทย 

 ข) ในกรณีที่บริษัทฯจะขายผลิตภัณฑที่ ตนผลิตใหแกบุคคลใด ๆ 

ในประเทศญี่ปุนที่มิไดเปนลูกคาที่ PNI แนะนําใหหรือจัดหามา 

บริษัทฯ ตองไดรับความเห็นชอบจาก PNI กอน  

 

   นอกจากนี้ เม่ือใดก็ตามที่ PNI มีการวิจัยและพัฒนาส่ิงประดิษฐใหม 

ๆ ไมวาจะเปนส่ิงประดิษฐที่ไดมีการขอหรือไดรับสิทธิบัตรแลวหรือไม

ก็ตาม PNI จะตองเสนอใหสิทธิแกบริษัทฯเปนรายแรก เพื่อใหบริษัท

ฯพิจารณาวาบริษัทฯ จะรับเปนผูรับอนุญาตใหใชสิทธิสําหรับ

สิทธิบัตรใหมหรือสิทธิอื่นใดนั้นแตเพียงผูเดียวหรือไม  ในราคา

คาตอบแทนตามแตที่จะไดมีการตกลงรวมกันทั้ง 2 ฝาย   ถาไม

สามารถตกลงกันไดภายใน 30 วันนับจากที่ PNI เสนอใหแกบริษัทฯ  

PNI จึงจะมีสิทธินําไปเสนอใหสิทธิแกบุคคลอื่นใดได    ทั้งนี้ราคา

คาตอบแทนการอนุญาตใหใชสิทธิรวมทั้งเงื่อนไขอื่นใดที่ PNI จะ

อนุญาตใหบุคคลอื่นใชไดนั้นจะตองไมดีกวาที่ PNI ไดเสนอใหแก

บริษัทฯ   

 

  2. PNI จะใหความชวยเหลือและถายทอดความรูความชํานาญดาน

เทคนิคใด ๆ แกบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯสามารถผลิตผลิตภัณฑ

ชิ้นสวนพลาสติกในงานวิศวกรรมไดอยางสะดวก และเพื่อใหบริษัทฯ
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สามารถใหบริการแกลูกคาไดเปนอยางดี รวมทั้งใหความชวยเหลือ

ในการแกปญหาทางดานการ ผลิตและการออกแบบเพื่อใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สัญญายังระบุใหมีการสงคนมา

ฝกอบรมใหแกพนักงานของบริษัทฯเพื่อใหมีความรู ความชํานาญ

ทางดานการออกแบบดานวศิวกรรมและการผลิต เพือ่ใหสามารถ

ดําเนินการดังกลาวไดดวยตนเองในอนาคต 

 

 3. PNI จะใหความชวยเ หลือดานการตลาด เชน แนะนําลูกคาและสง

คําส่ังซื้อของลูกคา ซึ่งมีฐานการผลิตอยูทั้งในและนอกประเทศไทย

ใหแกบริษัทฯ  

 

คาธรรมเนียม 1.  คาสิทธิ : จํานวนรอยละ 2 ของราคาขายของผลิตภัณฑที่ใชสิทธิบัตร

ในการผลิตและที่เก็บเงินไดแลว โดยจะชําระเปนรายไตร

มาส 

 

 2.  คาความชวยเหลือ

ดานเทคนิคและ

ถายทอดเทคโนโลยี 

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

2547) และ 6 ลานบาทตอปสําหรับปตอ ๆ ไป โดยจะชาํระ

ลวงหนาเปนรายป ทุกๆวันที่ 1 สิงหาคมของทุกป  

 

 3. คาความชวยเหลือ

ดานการตลาด  

: จํานวนรอยละ 3 ของราคาขาย สุทธิ (ไมรวมคาขนสงและ

ภาษีอากรใดๆ) ของผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมที่

บริษัทฯขายใหแกลูกคาใดๆ ที่ไมใช PNI และที่เก็บเงินได

แลว โดยจะชาํระเปนรายไตรมาส 
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เงื่อนไขการไมแขงขันทางการคา   1. PNI ตกลงที่จะไมเปนเจาของ ดําเนินงาน จัดการ หรือให เชาธุรกิจแกบุคคลใด ๆ 

หรือใหสิทธิแกบุคคลใด ๆ หรือเปนตัวแทนบุคคลใดๆ ที่ดําเนินธุรกิจในลักษณะ

เดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมวาจะในประเทศไทยเองหรือในประเทศอื่นๆ  

 

2. PNI ตองดูแลใหผูถือหุนรายใหญ กรรมการ และผูบริหารของ PNI ปฏิบัติตาม

ขอตกลงในเร่ืองการไมแขงขันทางการคากับบริษัทฯ ตามที่กลาวขางตนดวย  

 

3. PNI จะไมดําเนินการใด ๆ ที่อาจสงผลกระทบในแงลบกับยอดขายผลิตภัณฑ

ของบริษัทฯ และไมวากรณีใด ๆ PNI จะไมจําหนายผลิตภัณฑใด ๆของ PNI ใน

ประเทศไทย 

 

4. PNI ผูถือหุนรายใหญ กรรมการและผูบริหารของ PNI สามารถดําเนนิการอันจะ

กอใหเกิดประโยชน หรือใหความชวยเหลือแก TAPM และบริษัทยอยของบริษัทฯ

หรือ TAPM ที่จะจัดต้ังขึ้นในอนาคต ไมวาบริษัทที่จัดต้ังขึ้นใหมจะอยูในประเทศ

ไทยหรือในประเทศอื่นๆทั่วโลก 

 

 

การยกเลิกและแกไขเงื่อนไขในสัญญา 1) ทั้งบริษัทฯและ PNI มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบางสวนหรือทั้งหมดของ

สัญญา กอนที่สัญญาจะหมดอายุในวันที่ 31 กรกฏาคม 2551 ใน

กรณีที่อีกฝายหนึ่งไมปฎิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา  และฝายที่ปฎิบัติ

ผิดเงื่อนไข ไมสามารถ แกไขสาเหตุของการผิดเงื่อนไขไดภายใน 30 

วัน นับจากวันที่อีกฝายหนึ่งแจงใหฝายที่ไมปฎิ บัติตามเงื่อนไขใน

สัญญาทราบเปนลายลักษณอักษร 

 

2) สําหรับการแกไขเงื่อนไขบางประการในสัญญา ฝายที่ตองการแกไข

เงื่อนไขตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษรกอน และ

เงื่อนไขที่ไดรับการแกไขตองไดรับความเห็นชอบจากทั้งบริษัทฯและ 

PNI กอนที่จะมีผลบังคับใช  

 

6.3 ความจําเปนในการทําสัญญาใหความชวยเหลือดานเทคนิคและใหคําปรึกษา

ดานการตลาด  และการใหสทิธ์ิ 

การดําเนินธุรกิจรับจางผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic Parts) 

ใหแกลูกคาซึ่งเปนผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองเสียงรถ ยนตชั้นนํา

จากญี่ปุนใหประสบความสําเร็จจําเปนตองไดรับความเชื่อถือและความไววางใจในคุณภาพ

สินคาและการใหบริการจากลูกคาเหลานี้ซึ่งจะมีความเขมงวดในการคัดเลือกคูคาของตนเพื่อที่
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ผูผลิตชั้นนําเหลานี้จะสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพของสินคาและความเชื่อถือของลูกค าใน

สินคาของตนไดอยางตอเนื่องในระยะยาว บริษัทฯไดเล็งเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับในการเขา

ทําสัญญาใหความชวยเหลือดานเทคนิคและใหคําปรึกษาดานการตลาดกับ PNI เนื่องจาก PNI 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในธุรกิจออกแบบ ผลิต จัดจําหนาย และ

ใหบริการที่ เก่ียวกับการผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟา 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองเสียงรถยนตมานานกวา 25 ป และมีความสัมพันธทางดาน

การคาที่ดีมาอยางยาวนานและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากบริษัทผูผลิต

เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็ กทรอนิกสชั้นนําของโลกจากประเทศญี่ปุน ตลอดจนมีฝายวิจัย

และพัฒนาเทคนิคในการผลิตใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพื่อสามารถ

ตอบสนองความตองการของตลาดไดเปนอยางดี ดังนั้น การไดรับการแนะนําทางดานการตลาด 

เทคโนโลยีในการผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑจาก PNI โดยมีขอบเขตการใหบริการดังที่จะ

กลาวตอไป จะชวยใหบริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จและเติบโตไดตาม

เปาหมาย    

 

• ความชวยเหลือทางดานเทคนิคในการผลิต 

PNI ไดจัดสงผูเชี่ยวชาญจากญี่ปุนเพื่อใหคําแนะนําและการอบรมเทคโนโลยีการผลิตที่

ทนัสมัยและการบริหารระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เชน การวางแผนผลิตภัณฑ การควบคุม

เคร่ืองจักรในการผลิต การตรวจสอบคุณภาพทั้งของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑภายใน

โรงงาน และการถายทอดเทคนิคการผลิตใหกับชางเทคนิคชาวไทย ในลักษณะ on the job 

training และจัดทําคูมือการผลิต  นอกจากนี้  PNI ยังทําหนาที่เขารวมหารือทางดานเทคนิคกับ

ลูกคา เพื่อนําไปสูรูปแบบการผลิต รวมถึง การใหคําแนะนําทางดานการวางแผนและจัดผัง

กระบวนการผลิต การใหคําแนะนําและจัดหาเคร่ืองจักร และวัตถุดิบที่เหมาะสมกับ

กระบวนการผลิต และการดูแลรักษา และซอมบํารุงเคร่ืองจักรที่ใชในกร ะบวนการผลิต และการ

แกไขปญหาทางการผลิตที่เกิดขึ้น 

 

• ความชวยเหลือทางดานการตลาด 

PNI จะใหความชวยเหลือแกบริษัทฯในดานการจัดหาคําส่ังซื้อสินคาจากลูกคารายใหญ 

โดยที่ PNI จะชวยในการติดตอกับบริษัทแมในญี่ปุนของผูผลิตสินคาประเภทเคร่ืองใชไฟฟา 

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรายใหญที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย และอาศัยความสัมพันธ

ทางดานการคาที่ดีและมีมาอยางยาวนานเพื่อชักจูงใจใหบริษัทเหลานั้นเขามาส่ังซื้อสินคาจาก

บริษัทฯ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดรับการสนับสนุนขอมูลทางการตลาดจาก PNI อยาง

สมํ่าเสมออันจะเปนประโยชนในการไดรับยอดคําส่ังซื้อจากลูกคาเดิมและลูกคาใหม ตลอดจน

บริษัทฯยังไดรับประโยชนจากการเปนบริษัทในเครือของ PNI ในการเขาติดตอและแนะนํา

บริษัทฯแกลูกคาผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรายใหญรายใหมๆ เพื่อทําการ
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เสนอขายสินคาและบริ การแกลูกคา โดยที่ลูกคาจะมีความเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพสินคา

และบริการของ PNI ทําใหบริษัทฯสามารถเขาถึงกลุมลูกคาชั้นนํา และไดรับยอดคําส่ังซื้อได

งายขึ้น ดังนั้น การที่บริษัทฯ ไดรับความชวยเหลือทางการตลาดในลักษณะที่กลาวมา ทําให

บริษทัฯสามารถสรางยอดขายที่ เติบโตไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนการสรางฐานความสัมพันธ

ทางการคาที่ดีกับลูกคา และสรางความเชื่อถือแกลูกคาในตัวบริษัทฯเองเพื่อใหบริษัทฯมีการ

เจริญเติบโตทางธุรกิจอยางม่ันคงตอไป  

 

• การใหสิทธ์ิแกบริษัทฯ  

ตามสัญญาการใหสิทธิซึ่งบริษัทฯทํากับ PNI เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2546 PNI จะให

ลิขสิทธิ์แกบริษัทฯแตเพียงผูเดียว พรอมทั้งใหสิทธิในการใหลิขสิทธิ์ตอในการที่จะผลิต ใช และ

ขายสินคาตามที่ระบุในสัญญาไดทั่วโลก โดยที่ PNI ตกลงที่จะไมเปนเจาของ ดําเนินงาน 

จัดการ หรือใหเชาธุรกิจแกบุคคลใด ๆ หรือใหสิทธิ แกบุคคลใด ๆ หรือเปนตัวแทนบุคคลใดๆ ที่

ดําเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน PNI จะดูแลใหผูถือหุน

รายใหญ กรรมการ และผูบริหารของ PNI ปฏิบัติตามขอตกลงในเร่ืองการไมแขงขันทางการคา

กับบริษัทฯ ตามที่กลาวขางตน นอกจากนี้  PNI จะไมดําเนินการใด ๆ ที่อาจสงผลกระทบในแง

ลบกับยอดขายผลิตภัณฑของบริษัทฯ  และไมวากรณีใด ๆ PNI จะไมจําหนายผลิตภัณฑใด ๆ 

ของ PNI ในประเทศไทย 

 

 สัญญาความชวยเหลือขางตนไดรับการตอออกไป โดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผู

ถือหุน 1/2551 เมื่อวันที่ 16 กนัยายน 2551 โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 

สัญญาดังกลาวมีอายุ 3 ป 6 เดือน ส้ินสุด 31 มกราคม 2555 โดยมีเนื้อหาการใหความ

ชวยเหลือเชนเดิม แตคิดอัตราคาธรรมเนียมเปนอัตราเดียว คือ รอยละ 2.875 ของ

ยอดขายสินคารวม (ยกเวนขายใหแก PNI)   ในชวงป 2550/2551 และชวงป 

2551/2552 บริษัทฯไดจายคาธรรมเนียมสิทธิ คาความชวยเหลือทางเทคนิคและ

เทคโนโลยี และคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการตลาดใหกับ PNI เปนจํานวนเงินรวมกัน

ทั้งส้ิน 16.26 และ 10.06 ลานบาท ตามลําดับ 

 

6.3.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาความสมเห ตุสมผลของอตัราคาธรรมเนยีมตาม

สัญญาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีการทําสัญญาในลักษณะที่

ใกลเคียงกัน พบวา การเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันดังกลาวขางตนมีความจําเปนตอบริษัทและ

ทําใหบริษัทไดรับประโยชนจากสัญญาดังกลาว ในการเพิ่มยอดขายแล ะผลกําไรตอเนื่องใน

อนาคต นอกจากนี้สัญญาฉบับใหมยังมีเนื้อหาของการใหความชวยเหลือเชนเดียวกันกับ

สัญญาฉบับเดิม แตไดมีการปรับลดคาธรรมเนียมลงเปนอัตราเดียว คือรอยละ 2.875 ของ

ยอดขายสุทธิ จากเดิมที่มีการแบงออกเปนคาความชวยเหลือดานการตลาด รอยละ 3.0 ของ

ยอดขายสุทธิ, คาสิทธิบัตร รอยละ 2.0 ของยอดขายผลิตภัณฑสิทธิบัตร และคาความชวยเหลือ
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ทางเทคนิค ปละ 6 – 7 ลานบาท ซึ่งทําใหคาธรรมเนียมดังกลาวลดลงจากอัตราเดิมเปนจํานวน

ประมาณ 24,847,000 บาทตลอดอายุสัญญา 3 ป 6 เดือน นอกจากนี้ การจัดเก็บเปนอัตรา

เดียวยังเปนประโยชนในการรับรูคาใชจายและบันทึกบัญชี  

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วาการทาํรายการดังกลาวซึง่มีการ

จัดทําสัญญาที่ถูกตอง มีการระบุเงื่อนไขในการใหบริการ ตลอดจนอายุสัญญาที่ชัดเจน แมวา

ขอบเขตและเงื่อนไขการใหบริการของ PNI จะมีเนื้อหาแตกตางจากบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ แต

เม่ือเปรียบเทียบแลว สําหรับบริษัทตาง ๆ ที่มีลักษณะของสัญญาใกลเคียงกัน จะมีอัตรา

คาธรรมเนยีมอยูระหวางรอยละ  0.75 – 3 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานเงื่อนไขการใหบริการ ตาม ที่ระบุใน

สัญญาเปนประจําทุกป  เพื่อใหม่ันใจวาเงื่อนไขมีคว ามเหมาะสม และดําเนนิการติดตามใหมี

การปฎิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขการใหบริการตามที่ระบุไวในสัญญา และทําการกําหนด

เปาหมายของการใหความชวยเหลือดังกลาวในแตละปเพื่อใหเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด

ตอองคกร 

 

 

6.4 สรุปสัญญาใหการปรึกษาดานวิศวกรรม  

 

ช่ือสัญญาทางธุรกิจ สัญญาใหการปรึกษาทางดานวิศวกรรม 

คูสัญญา    บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด (“TAPM”) ซึ่งจะรับความชวยเหลือทางดานเทคนิคและการ

ถายทอด ประสบการณในดานการออกแบบและผลิต

แมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกวิศวกรรม โดยมุงเนน

ที่แมพิมพที่มีโครงสรางหรือรูปทรงซับซอน 

 บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด 

 (“PNI”)   

ซึ่งจะถายทอดความรู เทคนิคและประสบการณในการ

ออกแบบและผลิตแมพิมพในระดับสากลใหกับ TAPM 

ระยะเวลาที่สัญญามีผลใชบังคับ 1 เมษายน 2552-31 มีนาคม 2553 

อายุสัญญา 1 ป  

ขอบเขตของการใหบริการตามสัญญา     1)  การใหคําปรึกษาและแนะนําการออกแบบแมพิมพ  
2) การใหคําปรึกษาและแนะนําดานการเลือกวัสดุ 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณที่จําเปนสําหรับ

การผลิตแมพมิพ 

3) การใหคําปรึกษาและแนะนําดานกระบวนการผลิต

แมพมิพ 

4) การใหการฝกอบรมพนักงานในดานเทคนิคและ

กระบวนการผลิต 



 

สวนที่ 2.11 หนาท่ี 53 

อัตราคาบรกิาร อัตราคาที่ปรึกษา 130,000 บาทตอเดือน  

การเลิกสัญญา • หากฝายหนึ่งฝายใดผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งจนเปน

เหตุใหอีกฝายหนึ่งไดรับความเสียหาย และฝายที่

ทาํผิดสัญญาไมสามารถแกไขการผิดสัญญา

ดังกลาวใน 30 วันนับแตไดรับแจงเปนลายลักษณ

อักษรจากฝายที่เสียหาย ฝ ายที่เสียหายสามารถ

บอกยกเลิกสัญญาได 

 

 

6.5 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกัน 

เพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนในกรณีที่มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงในอนาคต บริษัทฯจะเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติรายการระหวาง

กัน โดยตองมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลใหรายการระหวางกันเปนไป

อยางสมเหตุสมผล ยุติธรรม และมีนโยบายในการกําหนดราคาทีเ่หมาะสม โดยกรรมการผูทีม่สีวนได

สวนเสียจะไมมีสิทธิในการออกเสียงในรายการดังกลาว 

 

6.6 นโยบายหรือแนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

โดยลักษณะของธุรกิจที่ กลุมบริษัทซึ่งประกอบดวยบริษัทฯ PNI และ TAPM ดําเนินการอยู 

รายการระหวางกันยังอาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต กลุมบริษัทจึงมีนโยบายหลักรวมกันวารายการ

ระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตองอยูบนพื้นฐานของความจําเปนและเปนการดําเนินการเพื่ อ

กอใหเกิดประโยชนตอกลุมบริษัท รวมทั้งตองอยูในราคาที่ยุติธรรมที่สามารถอธิบายได สวนในทาง

ปฏิบัตินั้น รายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฎิบัติใหเปนไปตาม

กฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรื อขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฎิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล

การทํารายการที่เก่ียวโยงกัน  และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯหรือบริษัทยอย  

นอกจากนี้ กลุมบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไวในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินที่ไดรับ

การตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฎิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานทางการบัญชีที่

ไดรับการรับรองโดยทั่วไป 

สําหรับรายการระหวางกันประเภทตางๆ ดังที่แสดงไวในตารางขางลางนี้  กลุมบริษัทมีนโยบาย

รวมกัน ดังตอไปนี้ 
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ประเภทรายการ 
54นโยบาย 

รายการซื้อขายสินคาและบริการ

ระหวางบริษัทภายในกลุมซึ่ง

ประกอบดวย บริษัทฯ PNI และ 

TAPM 

ระบุเงื่อนไขในการทํารายการประเภทดังกลาวใหเปนไปตามเงื่อนไข

ทางการคาโดยทัว่ไปในราคาตลาดทีเ่หมาะสมและยุตธิรรม มีความ

สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได 

การพิจารณาตอสัญญา อนุญาตให

ใชสิทธิ ใหความชวยเหลือดาน

เทคนิคและใหคําปรึกษาดาน

การตลาด 

จะดําเนินการใหการพิจารณาตอสัญญาดังกลาวตองผานที่ประชุมผูถือ

หุน โดยผูถือหุนที่มีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถออกเสียงเพื่อลงมติ

เก่ียวกับการตอสัญญาดังกลาวได นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษั ทจะ

พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเงื่อนไขในสัญญาดังกลาวเปน

ประจําทุกๆ 1 ป และคณะกรรมการตรวจสอบจะดําเนนิการ ติดตามใหมี

การปฎิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขการใหบริการตามที่ระบุไวในสัญญา 

อยางไรก็ตาม ในชวงที่ผานมาบริษัทฯไดดําเนินการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ทั้งในดานเทคนิคการผลิตและการตลาด 

เพื่อลดการพึ่งพิงความชวยเหลือจาก PNI ทั้งนี้ ผูบริหารของบริษัทฯมี

เปาหมายในระยะยาวที่จะใหบริษัทฯพึ่งพิงตัวเองเปนหลัก และจะ

พิจารณาตอสัญญาความชวยเหลือประเภทตางๆที่ทํากับ PNI เฉพาะ

เทาที่จําเปน และทําใหบริษัทฯไดรับประโยชน 

การพิจารณาตอสัญญาการให

ความชวยเหลือทางดานวิศวกรรม

ซึ่ง TAPM ทํากับ PNI 

จะดําเนินการใหการพิจารณาตอสัญญาดังกลาวตองผานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษทัของ TAPM และคณะกรรมการบริษทัของ TAPM 

จะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเงื่อนไขในสัญญาดังกลาวเปน

ประจําทุกๆ 1 ป โดยผูที่มีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถออกเสียงเพื่อลง

มติเก่ียวกับการตอสัญญาดังกลาวไดและ ดําเนนิการติดตามใหมกีาร

ปฎิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขการใหบริการตามที่ระบุไวในสัญญา 

การทํารายการกับกิจการที่มี

กรรมการหรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯถือหุนหรือเปน

กรรมการ 

บริษัทฯจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฎิบัติตามขอกําหนด

เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทาํรายการทีเ่ก่ียวโยงกันตามมาตรฐาน

บัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี   

การค้ําประกันเงินกูของบริษัทฯ

และ TAPM โดยกรรมการบริษัท 

การคํ้าประกันเงินกูของบริษัทฯและ TAPM โดยกรรมการ  จะตองผาน

และไดรับความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของแตละ

บริษัท โดยจํานวนกรรมการที่จะคํ้าประกันเงินกูยืมในแตละรายการจะ

ขึ้นอยูกับขน าดของวงเงินกูยืม และเงื่อนไขในการคํ้าประกันที่บริษัทฯ

หรือ TAPM ทํากับสถาบันการเงิน โดยกรรมการที่จะเขามาคํ้าประกันเงิน

กูยืมของบริษัทฯหรือ TAPM ตองเปนกรรมการที่มีฐานะการเงินที่ดี และ

ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย  

การขยายกิจการที่เกี่ยวของกับ ในการพิจารณาขยายกิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตช้ินสวนพลาสติก
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ธุรกิจผลิตช้ินสวนพ ลาสตกิ

วิศวกรรมหรือแมพิมพสําหรับฉีด

ขึ้นรูปพลาสติก 

วิศวกรรมหรือแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกตอไปในอนาคต 

กลุมบริษัทมีนโยบายที่จะใหทางคณะกรรมการและคณะผูบริหาร

ของบริษัทฯพิจารณาถึงความเปนไปไดและ ความเหมาะสมของ

การขยายธุรกิจ และถาคณะกรรมการและคณะผูบริหารของ

บริษัทฯเห็นวาการขยายธุรกิจมีความเหมาะสม ก็จะใหบริษัทฯ

เปนผูลงทุนขยายธุรกิจเองทั้งหมด 
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7. คําอธิบายฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 รายได 

ในชวงป 2551/2552 รายไดรวมของบริษทัฯมีการเติบโตลดลงรอยละ 7.45 เม่ือเทียบกับป 2550/2551 

โดยมีคําส่ังซื้อเพิ่มขึ้นในสวนของชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเคร่ืองพิมพ แตลดลงในสวนของชิ้นสวนพลาสติกสําหรับ

เคร่ืองโทรสาร และชิ้นสวนพลาสติกอื่น ๆ อันเนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก โดยในลูกคารายใหญของ

บริษัทฯ 5 รายแรก มี 4 รายที่เปนผูผลิตเคร่ืองพิมพ และมี 1 รายเปนผูผลิตเคร่ืองโทรสาร ซึ่งเปน 5 รายเดิมจากป

กอน นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดวาการเจริญเติบโตของตลาดชิ้นสวนอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส, 

เคร่ืองพมิพ และอตุสาหกรรมผลิตรถยนต  ยังจะมีอตัราการเติบโตอยางตอเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัวขึ้น 

ในชวงป 2551/2552 บริษัทฯ ไดมุงเนนตลาดชิ้นสวนเคร่ืองพิมพซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ดีอยางตอเนื่อง อัน

เนื่องมาจากการเติบโตของเคร่ืองพิมพสีทั้งแบบพนหมึก, แบบเลเซอร รวมถึงเคร่ืองพิมพรูปถายขนาดเล็ก (Portable 

Photo Printer) โดยเนนที่ผลิตภัณฑสิทธิบัตรและผลิตภัณฑซึ่งบริษัทฯ เขาไปมีสวนรวมในการใหบริการออกแบบ

กระบวนการผลิตเบื้องตนสําหรับประกอบชิ้นสวนพลาสติกเปนชิ้นสวนก่ึงสําเร็จรูป (Semi-Finished Parts) กอนจะ

สงมอบสินคาใหกับลูกคา ซึ่งการใหบริการประเภทดังกลาวถือเปนกลยุทธในการสรางความแตกตางใหกับตัวสินคา

และบริการซึ่งจะชวยใหบริษัทฯหลีกเล่ียงไมตองแขงขันทางดานราคากับคูแขงขันรายอื่นๆ อันจะเปนประโยชนตอ

บริษัทฯเองในระยะยาว 

สําหรับในชวงป 2551/2552 ยอดรายไดจากการขายและการใหบริการตามงบการเงนิรวม ลงลงจากชวง

เดียวกันของป  2550/2551 คิดเปนรอยละ -7.52 โดยยอดรายไดจากการขายผลิตภณัฑพลาสติกของบริษทัฯ ลดลง

อันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ แต รายไดจากการขายและการใหบริการของ TAPM

 

 เพิ่มขึ้น โดย ผลิตและจําหนาย

แมพิมพ 117 ชุด เทียบกับป 2550/25451 ซึ่งผลิตและจําหนาย 110 ชุด นอกจากนี้ ราคาขายแมพิมพตอหนวย สูงขึ้น

อันเนื่องจากการับงานผลิตแมพิมพที่มีความละเอียดสูงขึ้น ยอดส่ังซื้อแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกของ TAPM 

มาจากลูกคาภายนอก  

คาใชจายในการดําเนินงาน 

ตนทุนขาย 

ในชวงป 2551/2552 สัดสวนของตนทุนขายตอยอดขาย สุทธิของบริษัทฯอยูที่รอยละ 73.11 ลดลงเม่ือเทียบ

กับป 2550/2551 ซึ่งอยูที่รอยละ 73.28 อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ  ไดมุงปรับปรุงพัฒนาดานคุณภาพและ

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังคาเส่ือมราคาที่ลดลงอันเนื่องจากการที่ไมมีการลงทุนใหมเพิ่มเติม

มากนักในชวงที่ผานมา 

 

คาใชจายในการขายและการบริหาร 

ในชวงป 2551/2552 คาใชจายในการขายและบริหาร ตอรายรับรวมของบริษัทอยูที่รอยละ 12.08 ลดลงเม่ือ

เทียบกับป 2550/2551 ซึ่งอยูที่รอยละ 13.62 อันเนื่องจากการที่บริษัทมีการควบคุมคาใชจายดานตาง ๆ มาขึ้น แ ละ

ราคาน้ํามันที่ลดลง ทําใหคาใชจายในการขนสงลดลง บริษัทฯ คาดวาอัตราสวนของคาใชจายในการขายและบริหาร

มีแนวโนมจะคงที่อันเนื่องจากการควบคุมคาใชจายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต  
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ตนทุนทางการเงิน 

ในสวนของ ตนทุนทางการเงิน บริษัทฯมี ตนทุนทางการเงินในป 25512552 เปนเงินทั้งส้ิน 5.20 ลานบาท 

ลดลงจากป 2550/2551 ซึ่งอยูที่ 7.48 ลานบาท อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวอยางตอเนื่อง 

และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดพิจารณาใชเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวจากสถ าบันการเงินที่

มีอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อควบคุมตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ  

 

กําไรสุทธิ 

บริษัทฯมีกําไรสุทธิในชวงป 2551/2552 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ อยูที่ 25.56 ลานบาท ลดลงเม่ือเทียบกับ

ป 2550/2551 ซึ่งอยูที่ 27.25 ลานบาท  อันเนื่องจากการยอดขายที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ 

 

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

สินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 บริษัทฯมีสินทรัพยตามงบการเงินรวมทั้งส้ิน 404.05 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 

31 ตุลาคม 2551 ซึ่งบริษัทฯมีสินทรัพยตามงบการเงินรวมทั้งส้ิน 410.95 ลานบาท โดยมีสินทรัพยหมุนเวียนลดลง

คิดเปนรอยละ 4.01 อันเนื่องจากยอดขายที่ลดลง ทําใหลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือลดลง แตสวนของสินทรัพย

ไมหมุนเวียนลดลงคิดเปนรอยละ 0.44 อันเนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในเคร่ืองจักรไมมากนักในปที่ผานมา โดย ใน

สวนของสินทรัพยหมุนเวียนคือลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลื อซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 69.27 ของสินทรัพย

หมุนเวียนรวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552      

   

ลูกหนี้การคา 

ในชวงป 2551/2552 ลูกหนี้ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 อยูที่ 63.77 ลานบาท 

ซึ่งคิดเปนรอยละ 15.78 ของสินทรัพยรวม ณ วันดังกลาว โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้ในงวดป 2551/2552 อยูที่ 58 วัน 

ลดลงจากป 2550/2551 ซึ่งอยูที่ฉล่ีย 65 วัน อันเนื่องมาจากการที่มียอดขายของลูกคารายใหญ ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งเปน

รายที่มีเวลาการใหสินเชื่อ (Credit Term) อยูระหวาง 30 – 60 วัน  ลูกคาโดยสวนใหญของบริษัทฯเปนบริษัทผูผลิต

เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชั้นนําซึ่งมีระยะเวลาในการชําระที่แนนอนและไมคอยผิดนัดในการชําระหนี้

มากนัก  บริษัทฯมีนโยบายที่จะรักษาระยะเวลาในการเก็บหนี้ใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯตอไป ลูกหนี้

การคาในชวงป 2550/2551-2551/2552 สามารถแยกอายุลูกหนี้ไดดังตอไปนี้ 

 

 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ 

                     หนวย: พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 2550/2551 2551/2552 2550/2551 2551/2552 

ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ 2,315 1,222 1,952 1,222 

เกินกําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน 4.530 2,259 3,277 2,259 
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3-6 เดือน 1,450    

รวม  8,301 3,481 5,229 3,481 

บริษัทที่ไมเก่ียวของกัน   

ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ 66,012 56,559 62,622 52,150 

เกินกําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน 2,242 3,728 2,241 3,379 

รวม 68,254 60,287 51,621 55,529 

 

   บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเทากับจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บไมไดจาก

ลูกหนี้ โดยประมาณขึ้นจากการสอบฐานะทางการเงินในปจจุบันของลูกหนี้เปนเกณฑ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2552 บริษัทฯไมไดมีการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับหนี้ เนื่องจากผูบริหารของบริษัทฯเชื่อวาบริษัทฯจะสามารถ

เรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ซึ่งสวนใหญเปนบริษัทผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชั้นนําซึ่งมีระยะเวลาใน

การชําระหนี้ที่แนนอนไดทั้งหมด น อกจากนี้ บริษัทฯก็ไดมีการติดตามทวงถามและลูกหนี้การคาของบริษัทฯก็ได

ทยอยชําระมาโดยตลอด 

 

สินคาคงเหลือ 

องคประกอบของสินคาคงเหลือของบริษัทฯ 

หนวย: พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2550/2551 2551/2552 2550/2551 2551/2552 

วัตถุดิบ (รวมวัตถุดิบที่นํากลับมาใชใหม) 20,364 20,889 20,180 20,770 

สินคาสําเร็จรูป 14,706 12,879 14,357 11,790 

งานระหวางทํา 258 70 - - 

วสัดุโรงงาน 9,377 5,676 8,527 5,017 

รวม 44,705 39,514 43,064 37,577 

หักคาเผ่ือขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและ

เคล่ือนไหวชา 

 

-8,259 

 

-8,908 

 

-8,259 

 

-8,908 

สินคาคงเหลือสุทธิ 36,446 30,606 34,805 28,669 

 

ในชวง 2 ปที่ผานมา บริษัทฯมีสินคาคงเหลือคิดเปนประมาณรอยละ 8-9   ของสินทรัพยรวม โดย

องคประกอบที่สําคัญของสินคาคงเหลือทั้งตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ไดแก วัตถุดิบและ

สินคาสําเร็จรูปและสินคาก่ึงสําเร็จรูป โดยในชวงที่ผานมามูลคาของสินคาคงเหลือทั้งสองประเภทคิดเปนกวา 80 % 

ของมูลคาสินคาคงเหลือ 

    ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 และ 31 ตุลาคม 2551 บริษัทฯมีคาเผ่ือขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและ

เคล่ือนไหวชาตามงบการเงินรวมเปนเงิน 8.91 และ 8.06 ลานบาท ตามลําดับ โดยเปนการต้ังเผ่ือสําหรับวัตถุดิบบาง

รายการซึ่งอาจมีการเคล่ือนไหวชาหรือไมมีการเคล่ือนไหว โดยวัตถุดิบดังกลาวอยูในรูปวัตถุดิบที่ยังไมไดใชงานหรือ
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วัตถุดิบที่ใชแลวและนํามาบดเพื่อรอนํากลับมาใช แตอาจมีการเปล่ียนรุนผลิตภัณฑห รือเปล่ียนชนิดของวัตถุดิบกอน

หรือมีการกําหนดอัตราสวนการนําวัตถุดิบไปใชผสม ทําใหไมสามารถใชวัตถุดิบดังกลาวใหหมดไปได อยางไรก็ตาม 

บริษัทฯ ไดมีการพยายามพูดคุยกับลูกคาเพื่อใหสามารถปรับใชวัตถุดิบที่เคล่ือนไหวชาหรือไมมีการเคล่ือนไหว

ดังกลาวใหลดลงและหมดไป  

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียในชวงป 2551/2552 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯอยูที่ 39 วัน อันเนื่องจาก

บริษัทฯมีความจําเปนตองเก็บสต็อกวัตถุดิบ รวมถึงสินคาสําเร็จรูปและก่ึงสําเร็จรูปเพื่อเตรียมจัดสงใหแกลูกคากลุม

ผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีคําส่ังซื้อเพิ่มมากขึ้นในชวงไตรมาส 4 ที่ผานมา บริษัทฯมีนโยบาย

ที่จะเก็บสต็อกวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติก และสินคาคงเหลืออื่นๆไวเปนสินคาคงคลังในปริมาณที่เพียงพอที่จะใช

ผลิตสินคาไดประมาณ 1 เดือน อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทฯมีนโยบายที่จะใหการบริ หารสินคาคงคลังของ

บริษัทฯเปนแบบยืดหยุนเพื่อใหเหมาะสมกับกําลังการผลิตและคําส่ังซื้อจากลูกคา 

สินทรัพยถาวร 

บริษัทฯและบริษัทยอยเปนผูผลิต ดังนั้นสินทรัพยสวนใหญของบริษัทฯจะเปนสินทรัพยระยะยาว ไดแก ที่ดิน 

อาคารและอปุกรณ  โดยในป 2551/2552 บริษัทฯมีทรัพยสินถาวรเทากับ 261.65 ลานบาท ลดลงจากชวงป 

2550/2551 ซึ่งอยูที่ 263.75 ลานบาท อันเกิดจากการ การที่บริษัทฯ และบริษัทยอยไมไดมีการเพิ่มเคร่ืองจักรและ

อุปกรณมากนักในปที่ผานมา  

สภาพคลอง 

กระแสเงินสด 

ในป 2551 /2552 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดํา เนินงานที่ 85.10 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 

2550/2551 ซึ่งอยูที่ 82.63 ลานบาทอันเนื่องจากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น และคาเส่ือมราคาที่ลดลง ป 2551/2552 บริษัท

ฯ มีเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมการลงทุน 38.86 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550/2551 ซึ่งอยูที่ 12.96 ลานบาทอัน

เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในเคร่ืองฉีดพลาสติกเพื่อทดแทนเคร่ืองจักรเดิมที่เส่ือมสภาพไป ในป 2551 /2552 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - 35.77 ลานบาท  เม่ือเทียบกับป 2550/2551 ซึ่งเงินสดรับจาก

กิจกรรมจัดหาเงินอยูที่ -57.17 ลานบาท อันเนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการชําระเงินกูยืมระยะยาวอยางตอเนื่อง  

อัตราสวนสภาพคลอง และ Cash Cycle 

 อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯในชวงป  2551/2552 อยูที่ 48 วัน ใกลเคียงกับป 2550/2551 ซึ่งอยูที่ 46 

วัน  

ในชวงเวลาเดียวกัน  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วของบริษัทฯ ในแตละปตํ่ากวาอัตราสวนสภาพคลอง

คอนขางมากเนื่องจากสินคาคงเหลือซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งของสินทรัพยหมุนเวียนจากการที่บริษัทฯ

มีความจําเปนตองเก็บสต็อกวัตถุดิบ รวมถึงสินคาสําเร็จรูปและก่ึงสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมจัดสงใหแกลูกคา  

อนัตรา สวนแสดงความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทยอย ชวงป 2551/2552 อยูที่ 

15.91 เทา เพิ่มขึ้นจากชวงป 2550/2551 ซึ่งอยูที่ 10.38 เทาอันเนื่องจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ที่เพิ่มขึ้น

และดอกเบี้ยที่ลดลง 



 

สวนที่ 2.11 หนาท่ี 60 

แหลงที่มาของเงินทุน  

แหลงเงินทุนสวนใหญของบริษัทฯมาจากแหลงเงินทุนประเภทหนี้ทั้งในรูปของหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม

หมุนเวียน โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 และ 31 ตุลาคม 2551 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt-to-

Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมอยูที่ 0.76 และ 0.98 เทา ตามลําดับ  

ที่ผานมาบริษัทฯสามารถจายชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยไดตามกําหนดเวลาการคืนหนี้ ประกอบกับสถาบัน

การเงินที่ใหบริษัทฯกูยืมเงินเห็นวาทรัพยสินที่บริษัทฯนํามาใชคํ้าประกันเงินกูมีมูลคาเหมาะสมกับวงเงินกู ทําให

สถาบันการเงินที่ใหสินเชื่อแกบริษัทฯไมไดต้ังขอจํากัดในกา รกูยืมเงิน อยางไรก็ตาม บริษทัฯ มีนโยบายในการรักษา

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไมเกิน 1.5 เทา 

หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 ภาระหนี้สินทั้งตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯสวนใหญเปน

หนี้สินหมุนเวียนซึ่งสวนใหญจะเปนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะส้ันรวมถึงเจาหนี้การคา ในขณะที่ภาระหนี้สินไม

หมุนเวียนเกือบทั้งหมดเปนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันเดียวกัน ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย 3ทั้งตามงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯอยูที่ประมาณรอยละ 61 ของภาระหนี้สินรวม โดย ณ วั นที่ 31 ตุลาคม 

2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 174.06 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 ซึ่งอยูที่ 203.10 

ลานบาท3

 

 อันเนื่องจากการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวบางสวนคืนแกสถาบันการเงินอยางตอเนื่อง 

สวนของผูถือหุน   

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552 สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม อยูที่ 229.99 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จาก ณ วันเดียวกันของป 2551 ซึ่งอยูที่ 207.85 ลานบาท โดยจากบริษัทฯ ไดมีการจายปนผลระหวางปเปนเงิน 13.8 

ลานบาท โดยบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว ณ วันดังกลาวทั้งส้ิน 92 ลานบาท  
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