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จุดเด่นทางการเงิน (หน่วย : พันบาท)

2558 2557 2556 2558 2557 2556
ผลการด าเนินงาน
รายได้จากการขายและบริการ 2,295,097         1,851,645    1,788,113    1,951,283    1,453,329    1,564,503    
รายได้รวม 2,406,704         1,862,624    1,797,492    2,210,275    1,605,815    1,638,108    
ก าไรขั้นต้น 308,298            349,259       373,655       155,119       184,328       249,684       
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 130,734            119,624       117,346       121,612       111,003       109,376       
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี 266,343            240,615       265,688       269,687       225,810       213,914       
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 25,983              12,234         27,913         25,469         5,790           25,510         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 201,779            193,702       197,133       205,637       185,342       147,928       
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,070,364         994,915       945,089       947,847       870,448       808,233       
สินทรัพย์รวม 2,670,808         2,142,374    2,178,569    2,535,317    2,002,972    2,040,073    
หน้ีสินหมุนเวียน 1,286,549         736,102       745,417       1,256,149    705,334       705,163       
หน้ีสินรวม 1,538,634         1,043,980    1,125,553    1,505,887    1,011,180    1,011,180    
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,132,173         1,098,394    1,053,015    1,029,430    991,792       954,774       
ข้อมูลต่อหุ้นเปรียบเทียบ (หน่วย:บาท)
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.48                  0.46             0.47             0.49             0.44             0.35             
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 2.70                  2.62             2.51             2.45             2.36             2.27             
เงินสดปันผลต่อหุ้น -                   -              -              0.40             0.35             0.30             
อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย:%)
อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 8.79% 10.46% 11.02% 10.54% 12.75% 9.46%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.07% 11.14% 11.92% 11.88% 11.17% 10.06%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 18.09% 18.01% 19.91% 20.35% 19.04% 16.14%
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.36 0.95 1.07 1.46 1.02 1.06

    โดยเป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0. 10 บาท (สิบสตางค์) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

*   มติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีคร้ังที่ 11 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่

     อัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค)์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558   คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

     25 เมษายน 2559  เพ่ือพิจารณาให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค)์ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วใน
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท   
 
ชื่อบริษัท : บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Interhides Public Company Limited 
ลักษณะการประกอบธรุกิจ : ประกอบธุรกิจฟอกหนังส ำหรบัท ำเบำะรถยนต ์และผลิตภัณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
สถานที่ตั้ง :  
- ส านักงานใหญ ่ : 678 ซ.ที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บำงปใูหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280 
- โรงงานแห่งที่ 1 : 192 หมู่ 2 ซ.ฟอกหนัง กม. 34 ถ.สุขุมวิท ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
- โรงงานแห่งที่ 2 - 3 : 678 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
- โรงงานแห่งที่ 4 : 999 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
- โรงงานแห่งที่ 5 : 55/5 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
- โรงงานแห่งที่ 6 : 1111 หมู่ 2 ซ.ฟอกหนัง กม. 34 ถ.สุขุมวิท ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 

- โรงงานแห่งที่ 7 : 775 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู หมู ่2 ซอย 4 ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
-โรงงานแห่งที่ 8 
-โรงงานแห่งที่ 9 
-โรงงานแห่งที่ 10 

: 
: 
: 

183 หมู่6 ซ.ฟอกหนัง กม. 34 ถ.สุขุมวิท ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
1111/2 ม.6 ซ.ฟอกหนัง กม. 34 ถ.สุขุมวิท ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
โฉนดทีด่ินเลขที่ 27386,36924,12056,269435 

   
เลขที่ทะเบียนบรษิัท : บมจ. 0107548000595 
Website : http://www.interhides.com  
โทรศัพท ์ : (662) 323 – 2754 - 5, (662) 709 – 5512 - 4, (662) 709 – 6288 - 9, (662) 710 – 6244 - 5 
โทรสาร : (662) 709 - 5516, (662) 323 - 2749 
ทุนจดทะเบียน : หุ้นสำมัญ 419,999,076 หุ้น มูลคำ่หุ้นละ 1 บำท 
ทุนเรียกช าระแล้ว : หุ้นสำมัญ 419,998,782 หุ้น มูลคำ่หุ้นละ 1 บำท 
บุคคลอ้างอิงอื่น 1 ผู้สอบบัญชี 

  บริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 

  ช้ัน 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136 - 137 

  ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม ่

  โทรศัพท์ : (662) 264 - 9090 

  โทรสำร : (662) 264 – 0789 - 90 

 2 นำยทะเบียนหลักทรัพย์ 

  บริษทั ศูนย์รบัฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

  62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

  โทรศัพท์ : (662) 229 - 2800 

  โทรสำร : (662) 359 - 1259 

   

http://www.interhides.com/
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ข้อมูลบริษัทย่อย 
 
ชื่อบริษัท : บริษทัอินเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จ ำกัด 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Interseat Cover Company Limited 
ลักษณะการประกอบธรุกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยชุดหุ้มเบำะรถยนต์ หุ้มพวงมำลัย และหุ้มเกียร์ 
ที่ตั้ง : 999 หมู่ 2 ซอย ที.เจ.ซี. ถนนสุขุมวิท ต ำบลบำงปูใหม่ อ ำเภอเมอืงสมุทรปรำกำร 

จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280 
เลขทะเบียนบริษัท : 0115554009416 
โทรศัพท ์ : (662) 323 – 2754 - 5, (662) 709 – 5512 - 4 
โทรสาร : (662) 709 - 5516, (662) 323 - 2749 
ทุนจดทะเบียน : หุ้นสำมัญ 200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท 
ทุนช าระแล้ว : หุ้นสำมัญ 200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท 
จ านวนหุ้นที่ถือครอง : 199,998 หุ้น 
สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี : ได้รับสิทธิยกเว้นภำษีเงินได้นติิบคุคลเป็นระยะเวลำ 8 ป ี จำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 
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คณะกรรมการบริษัท 
 

1.นายธีระ               วิภูชนิน                       ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ       
2.นายองอาจ       ด ารงสกุลวงษ์             รองประธานกรรมการ  
3.นายสมชาติ          ลิมปานุภาพ                กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4.นางสาวชุติมา      บุษยโภคะ                   กรรมการบริหาร 
5.นายช.นันท์          เพ็ชญไพศิษฏ ์            ประธานกรรมการค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ 
6.นายสมยศ            อัคคไพบูลย ์               ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ 
7.นายอวยชัย           มติธนวิรุฬห์               กรรมการ  
8.นายทักษะ            บุษยโภคะ                   กรรมการ 
9.นายนิติ                 เนื่องจ านงค์                กรรมการ 
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ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
 
 บริษทัฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง ณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2535 (เดิม
ช่ือ “บริษัท อินเตอร-์ไฮด์ เลเธอร์ จ ากัด”)  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท โดยนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ์ และนางสาวชุติมา 
บุษยโภคะ ซ่ึงในช่วงแรกของการด าเนินธุรกิจ บรษิัทฯ ได้น าเขา้หนังดบิ เพื่อฟอก อบ อัด และตกแต่งหนังสัตว์ส าหรับท า
เฟอร์นิเจอร์ และต่อมาในปี 2541 ได้เริ่มพัฒนาสายผลิตภัณฑ์หนังส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากผูบ้ริหารมีวิสัยทัศน์โดย
เล็งเหน็โอกาสทางธุรกิจส าหรับการฟอกหนังเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ จงึเปลี่ยนสายการผลิตจากการผลิตหนงัส าหรับท า
เฟอร์นิเจอร์มาเปน็สายการผลิตหนังส าหรับอุตสาหกรรมยานยนตอ์ย่างครบวงจร ตัง้แต่ฟอกหนงัดบิจากโคหรือกระบือ จนกระทัง่
ส าเร็จเปน็หนังฟอกส าเร็จรปู ผลติภัณฑ์ของบริษทัฯ คือ หนังส าหรับผลติเบาะที่นั่งรถยนต์และอปุกรณ์ตกแต่งภายในรถยนตท์ี่ใช้
หนัง ได้แก่ พวงมาลัย กระปุกเกียร์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษทัฯ มีสถานะเปน็ผูผ้ลิตเบาะหนงัและช้ินส่วนหนังส าหรบัรถยนตโ์ดยอ้อม 
(Second Tier Original Equipment Manufacturer หรือ 2nd Tier OEM) ของผูผ้ลิตรถยนตช้ั์นน า อาทิ โตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน ฟอรด์ 
มิตซูบิชิ อีซูซุ มาสด้า เป็นต้น กล่าวคือ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผูผ้ลิตหนังส าหรับเบาะที่นั่งรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง
ภายในรถยนต์ที่ใชห้นัง ได้แก่ พวงมาลัย กระปุกเกียร์ เป็นต้น เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ผลิตเบาะหนังและช้ินส่วนหนังส าหรบัรถยนต์
โดยตรง (First Tier Original Equipment Manufacturer หรือ 1st Tier OEM) โดยผลิตเพื่อจ าหน่ายให้ลูกค้าทัง้ภายในประเทศและ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 บรษิัทฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดและน าบริษทัฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 300 ล้านบาท และทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้วจ านวน 300 ล้านบาท 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ณ 31 ธันวาคม 2548 บริษทัฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มของนายองอาจ  ด ารงสกุลวงษ ์ถือหุ้นร้อยละ 
47.15 และกลุ่ม Sumitomo ถือหุ้นร้อยละ 20.00 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ ครั้งที่ 1/2550 มีมติใหบ้ริษทัฯ เปล่ียนแปลงมูลค่าที่
ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุน้ละ 5 บาท จ านวน 60,000,000 หุ้น เป็นหุน้ละ 1 บาท จ านวน 300,000,000 หุ้น ซ่ึงบริษัทฯ ได้จด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นตอ่กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ์ ได้ซ้ือหุน้จากกลุ่ม Sumitomo จ านวน 60,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว ภายหลังการซ้ือหุ้นจากกลุ่ม Sumitomo ท าให้กลุ่มของนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ์ และ
บุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 64.97 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 

บริษทัฯ มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน ดังนี ้
1. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 อนุมัติเพิม่ทุนจดทะเบียนจ านวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
2. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนทีค่งเหลือจากการจัดสรรหุน้ปัน

ผลตามมติการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 7 จ านวน 770 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 อนุมัติเพิม่ทุนจดทะเบียนจ านวน 69,999,846  หุ้นมูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
ปัจจุบนับรษิัทฯมทีุนจดทะเบียนจ านวน 419,999,076 บาท และทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้วจ านวน 419,998,782 บาท 
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รายละเอียดของบรษิัทย่อย 
 

บริษทั อินเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จ ากัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ตั้งอยู่ที่ 999 หมู่ 2 ซอย ที.เจ.ซี. ถนนสุขุมวิท 
ต าบลบางปใูหม่ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยบรษิัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ถูกจัดตัง้ขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

บริษทั อินเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จ ากัด เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายหนังผืนที่ตัดและเย็บขึ้นรปู (Trim Cover)  และหนังทีต่ัดและ
ร้อยเป็นพวงมาลัยและกระปุกเกียร์ (Steering Wheel & Gear Knob) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยไดร้ับสิทธิยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 8 ป ี

 
สัดส่วนรายได้ของบรษิัทและบรษิัทย่อย แยกตามสายผลิตภณัฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ 

 
 

รายได้จากการประกอบ
ธุรกิจ (หน่วย : ล้านบาท) 

ด าเนินการ
โดย 

% การถือหุน้ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

    ของบริษัท รายได ้ % รายได้ % รายได ้ % 
หนังผนืทีต่ัดเป็นช้ิน IHL 100% 1,073 47% 708 38% 805 45% 
หนังผนืทีต่ัดและเยบ็ขึน้รูป ISC 100% 658 28% 560 30% 486 27% 
หนังผนืทีต่ัดและร้อยเป็น
พวงมาลัยและกระปุกเกียร ์

ISC 100% 8 1% 39 2% 44 2% 

เบาะผ้า ISC 100% 18 1% 89 5% 34 2% 
หนังผนืส าเร็จรปู IHL 100% 18 1% 46 3% 26 1% 
หนังพื้นและหนงั Wet Blue IHL 100% 45 2% 19 1% 68 4% 
งานบริการ IHL 100% 303 13% 257 14% 264 15% 
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ IHL 100% 172 7% 134 7% 61 4% 

รวม 2,295 100% 1,852 100% 1,788 100%   
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นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายหนังส าหรับเบาะรถยนต์ หนังหุ้มเบาะรถยนต์ หัวเกียร์ หรือ

พวงมาลัย เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า  โดยใช้โค หรือกระบือ ในการผลิตหนังผืนส าเร็จรูป ชิ้นงานหนังตัดขึ้นรูป  โดย
ผ่านกรรมวิธีฟอกย้อม และน ามาตัด หรือเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท เช่น โปรตีน ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว เป็นการด าเนินงานตามค าสั่งของลูกค้า โดยสามารถแบ่งสายการผลิตหลักออกดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจและ เป้าหมายของบริษัทฯ 
 
 1.  วิสัยทัศน ์

“ก้าวเป็นผู้น าในธุรกิจหนัง  ของเอเชียโดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริการให้มีมาตรฐาน 
สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ” 

 
 2.  พันธกิจ 

1.สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเน่ือง                                
2.มีความพร้อมที่จะตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ 
3.เป็นผู้น าในด้านการบริหารจัดการและมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยในเอเชีย 
4.พนักงานพร้อมยอมรับงานที่ท้าทายที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้องค์กรและพนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 5.มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน 
 
 3.  เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

-     บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายให้มียอดขายและก าไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการขยายตัวในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ การลดต้นทุนการผลิต ด้วยการลดส่วนสูญเสียในกระบวนการผลิตด้วยความช านาญและการเรียนรู้จาก
การท างาน พร้อมทั้งการน าระบบ KPI (Key Performance Indicator) มาใช้ และจากประหยัดโดยขนาด   
(Economy of Scale) ในการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมาก จึงท าให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนวัตถุดิบได้ รวมทั้ง
การปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มมูลค่าในงาน  ด้วยการสร้างกระบวนการผลิตและบริการ
ให้มีคุณภาพและต้นทุนลดลง  

-   เพิ่มการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมเบาะหนังรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ที่ใช้หนังเป็น
ส่วนประกอบ รวมไปถึงการน าวัตถุดิบเหลือใช้ที่ได้จากการท าเบาะหนังและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมา
พัฒนาเป็นสินค้าใหม่ ๆ เพื่อจะก้าวไปสู่ความเป็นผู้น าด้านวิศวกรรมการผลิตหนังของเอเชีย 

-     บริษัทฯ ต้องมีความสามารถตอบสนองและปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้าในรูปแบบของการ
พัฒนากระบวนการผลิตสินค้า รวมทั้งปัญหาด้านคุณภาพและการส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

-    บริษัทฯโดยพนักงานมีความร่วมมือกันในการประสานงานด้านการบริการและการจัดการเป็นอย่างดี
และไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ มีการปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อความส าเร็จของภารกิจร่วมกัน 

-    มุ่งพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบเพื่อตอบสนองระบบคุณภาพขององค์กรและ
สามารถบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต  
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
 

1. หนังผืนส าเร็จรูป (Leather)   
เป็นหนังที่ได้รับการท าสีและอัดลายเรียบร้อยแล้ว  พร้อมที่จะน าไปตัดเย็บส าหรับผลิตเป็นเบาะที่

นั่งรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์  รวมถึง ฟอร์นิเจอร์ รองเท้า  ที่ใช้หนังเป็นส่วนประกอบ  รวมถึง
งานบริการรับพ่นสีในรูปแบบของการจ้างผลิตโดยทางบริษัทจะท าการรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมาจากลูกค้าและ
ด าเนินการผลิตตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ   

 

        
                                  ภาพ 1  หนังผืนส าเร็จรูป (Leather) 
 
2. ชิ้นงานหนังตัด (Cut Piece)  

ส าหรับชิ้นงานหนังตัด เป็นการน าหนังผืนมาตัดเป็นชิ้น (Cut Part) ซึ่งเป็นการผลิตตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจเบาะหนังรถยนต์ โดยผู้ประกอบการธุรกิจเบาะหนังรถยนต์ก าหนดแบบ 

(Drawing) ให้กับโรงงานผลิตรับไปด าเนินการฟอกย้อมตามกระบวนการผลิตและน ามาตัดเป็นชิ้นงานเพื่อขึ้นรูป
ตามแบบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชิ้นงานประกอบส าหรับหุ้มเบาะและแผงข้างประตูรถยนต์ 

 

     
                                               ภาพ 2  หนังผืนที่ตัดเป็นชิ้น (Cut Part) 
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3. หนังหุ้มเบาะรถยนต์ (Trim Cover)  
ส าหรับหนังหุ้มเบาะรถยนต์เป็นการน าหนังผืนมาตัดและเย็บขึ้นรูป (Trim cover) โดยโรงงานผู้ผลิต

ให้บริการเย็บเบาะที่นั่งรถยนต์เตรียมพร้อมส าหรับการประกอบขึ้นรูปเบาะรถยนต์  
 

     
                                      ภาพ 3  หนังหุ้มเบาะรถยนต์ ( Trim Cover ) 
 

4. หนังที่ตัดและร้อยเป็นพวงมาลัยและกระปุกเกียร์ ( Steering Wheel & Gear Knob ) 
หนังส าหรับหุ้มพวงมาลัยและกระปุกเกียร์  เป็นการน าหนังผืนมาตัดร้อยขึ้นรูป เป็นพวงมาลัยและ

กระปุกเกียร์รถยนต์  ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างช่วงการผลิตจากบริษัทผู้ผลิตเบาะนั่งและชิ้นส่วนส าหรับ
รถยนต์ 
 

 
                            ภาพ 4  หนังที่ตัดและร้อยเป็นพวงมาลัยและกระปุกเกียร์ ( Steering Wheel & Gear 
Knob ) 
 

5. บริการรับฟอกหนัง ( Tanning )  
บริษัทบริการรับฟอกหนังในรูปแบบของการจ้างผลิต โดยทางบริษัทจะท าการรับวัตถุดิบที่ใช้ในการ

ผลิตมาจากลูกค้า  และด าเนินการผลิตตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ   
 

 
                          ภาพ 5 บริการรับฟอกหนัง ( Tanning ) 

 



 
 

12 

6. รองเท้านิรภัย (Safety Shoe) 
บริษัทได้น าเศษหนังที่ไม่เกิดมูลค่า มาพัฒนาเป็นรองเท้านิรภัย (Safety Shoe) ที่มีความสวยงาม 

คงทน และด้วยคุณสมบัติของหนังเบาะรถยนต์ที่แข็งแกร่ง จึงท าให้รองเท้านิรภัย (Safety Shoe) ของเราคงทน 

และมีส่วนช่วยลดสภาวะโลกร้อน ด้วยการลดขยะที่ย่อยสลายได้ น ามาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาใช้
ได้จริง โดยรองเท้านิรภัย (Safety Shoe) ของเราได้รับมาตารฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 6  รองเท้านิรภัย ( Tanning ) 
 

7. ผลิตภัณฑ์โปรตีน (Protein Product) 
บริษัทได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการก าจัดเศษหนังที่มีโครเมียมเป็นองค์ประกอบนั้น เป็นปัญหาส าคัญ

ของโรงงานฟอกหนังหลาย ๆ โรงงาน จึงได้มีการวิจัยและพัฒนา โดยการน าเศษหนังจากกระบวนการผลิต น ามา
สกัดเป็นโปรตีน เพื่อน ามาเป็นผลิตภัณฑ์เคมีที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกคร้ัง  

 

 
                                         ภาพ 7  ผลิตภัณฑ์โปรตีน (Protein Product) 
 

8.    ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ( Other ) 
ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการในขั้นตอนต่างๆ เช่น หนังกาวจากขั้นตอนการฟอกและอื่น ๆ  
 

        
 

                                                         ภาพ 8 ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ( Other ) 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSitX17oLLAhXVj44KHZ6NAZIQjRwIBw&url=https://paleotechnics.wordpress.com/2013/09/08/hide-glue-part-ii-glue-making-the-basic-essentials/&psig=AFQjCNEwsW85slLfhAq2vatBS0rEmaClhQ&ust=1455938285129516
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ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/TS 16949:2002 ส าหรับผลิตภัณฑ์
และระบบงานทั้งหมด จากสถาบัน TUV Rheinland Group ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์  ทั้งยังได้รับใบรับรองมาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง หรือ LWG ( 
Leather working Group ) โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน
สิ่งแวดล้อมของโรงฟอกหนังรวมทั้งส่งเสริมการด าเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

โดยทั่วไปในการผลิตของบริษัทจะเป็นแบบการรับจ้างผลิตตามค าสั่ง (Made to order) จากลูกค้าทั้งใน
และต่างประเทศ ลูกค้าสามารถสั่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบและคุณสมบัติเฉพาะ เช่น หนังสัตว์ฟอกที่สามารถท า
ความสะอาดได้ง่าย (Cleaning Leather) หนังสัตว์ฟอกไร้สารโครเมียม (Chrome-free Leather) เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ 
สามารถรับงานผลิตผลิตภัณฑ์ได้ทุกรูปแบบและทุกความต้องการ โดยเป็นการร่วมพัฒนากับลูกค้าของบริษัทฯ คือ 
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ (Car Maker) 

 ส าหรับการได้รับเลือกให้เป็นผู้ผลิตหนังแท้ส าหรับรถยนต์แต่ละรุ่นน้ัน ทางบริษัทฯจะต้องเร่ิมต้นจาก
การเสนอราคาแข่งขันกับผู้ผลิตรายอ่ืนๆ รวมถึงการยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องตรงกับมาตรฐานด้าน
คุณภาพ และมีก าลังการผลิตที่เพียงพอกับยอดประมาณการตลอดระยะเวลาตามอายุการผลิตของรถยนต์แต่ละรุ่น 
(Model life) หลังจากขั้นตอนการคัดเลือก ผู้ผลิตแล้ว ทางบริษัทฯจะเร่ิมพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับทั้ง
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และบริษัทผู้ผลิตเบาะนั่ง และชิ้นส่วนส าหรับรถยนต์โดยตรง (First Tier Original Equipment 
Manufacturer หรือ 1st Tier OEM) จนกระทั่งถึงระยะเวลาที่รถยนต์รุ่นดังกล่าววางจ าหน่ายในตลาด ตลอด
ระยะเวลาที่รถยนต์แต่ละรุ่นมีการผลิตและจ าหน่าย ทางบริษัทฯจะได้รับค าสั่งซื้อและยอดประมาณการการผลิต 
และท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับบริษัทผู้ผลิตเบาะนั่งและชิ้นส่วนส าหรับรถยนต์โดยตรง บริษัทฯจึงมีฐานะเป็น
ผู้ผลิตวัสดุและชิ้นส่วนส าหรับรถยนต์โดยอ้อม (Second Tier Original Equipment Manufacturer หรือ 2nd Tier 
OEM) 
 

นอกเหนือจากการผลิตให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน าในประเทศแล้ ว บริษัทฯยังสามารถน า
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาส าหรับรถยนต์แต่ละรุ่นในประเทศนั้น น าเสนอให้กับบริษัทผู้ผลิตเบาะนั่งและชิ้นส่วน
ส าหรับรถยนต์โดยตรงในต่างประเทศส าหรับรถยนต์รุ่นเดียวกันได้อีกด้วย 
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ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขง่ขัน (การแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม) 
 

อุตสาหกรรมรถยนต ์
 

แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์โลก ยังเติบโตและขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า 
แม้ว่าจะมีปญัหาวิกฤตเศรษฐกิจในทวีปยุโรป และการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะ
กดดันการเจริญเติบโตในระยะยาว และส่งผลกระทบต่อเนื่องท าให้เศรษฐกิจโลกเข้าส่่ภาวะถดถอย ท าให้ค่ายรถยนต์ต่างๆ 
ทั้งจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ต่างพยายามน าเสนอกลยุทธ์ต่างๆ ในการจ่งใจล่กค้าเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้มากที่สุด 
แม้แต่ประเทศที่มีอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นของตนเองรัฐบาลยังต้องออกมาตรการหลายร่ปแบบเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรม
ยานยนต์ในประเทศตน ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์โลกมีก าลังผลิตส่วนเกินเหลืออย่่เป็นจ านวนมาก โดยคาดว่า ยอด
ประกอบรถยนต์ทั่วโลก จะสามารถทะลุกรอบ 100 ล้านคันได้เป็นคร้ังแรกในอีก 4 ปีข้างหน้า หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต
ของปริมาณการผลิตเฉลี่ยต่อปี  ที่ 5.02% และเพิ่มเป็นกว่า 106 ล้านคันในปี 2562 โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจากความ
ต้องการที่ยังคงแข็งแกร่งและการขยายตัวของตลาดเกิดใหม่ในภ่มิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  น าโดย จีน อินเดีย และกลุ่มประเทศ
อาเซียน ซึ่งแนวโน้มการแข่งขันทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดโลกได้มาถึงจุดเปลี่ยนภายใต้กระแส
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการลดภาวะโลกร้อน โดยที่ตลาดยานยนต์โลก ได้เปลี่ยนแปลงไปส่่รถยนต์ที่
มีขนาดเล็กลง ท าให้ต้องมองหาฐานการผลิตที่ใช้ต้นทุนต่ า 
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การแข่งขันเชงิอุตสาหกรรม 
อุตสาหกกรมรถยนต ์BRICS 
 
 ในช่วงที่หลายประเทศก าลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจโลกตกต่ า อุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างมากคือ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกลดลงโดยเฉพาะตลาดรถยนต์ของสหรัฐอเมริกา แต่กลุ่มประเทศ BRICS ซึ่ง
ประกอบด้วย บราซิล (Brazil), รัสเซีย (Russia), อินเดีย (India), จีน (China) และแอฟริกาใต้ (South Africa) กลับได้รับ
ผลกระทบไม่มากเท่าที่ควร และมีการคาดการณ์กันว่ายอดขายรถยนต์ในกลุ่ม BRICS จะมีการเจริญเติบโตร้อยละ 4.2 ในปี 
2016 ซึ่งท าให้ค่ายรถยนต์ของต่างชาติเลือกที่จะย้ายฐานการผลิตไปร่วมทุนกับผ่้ประกอบการชาวจีน เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง
วัตถุดิบ ประกอบกับตลาดยานยนต์ของจีนยังคงมีการขยายตัวอย่างมาก แม้กระทั่งในกลุ่ม BRICS ด้วยกันเอง จีนก็คงยังมีการ
ขยายตัวมากกว่าสามประเทศที่เหลือ ไม่ว่าจะเป็น บราซิล รัสเซีย หรือแม้แต่ อินเดีย 
 
 อุตสาหกรรมยานยนต์อินเดียยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันประสบกับการชะลอตัวลงบ้างจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจอินเดียเอง ดังนั้นรัฐบาลอินเดียจึงได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ภายใต้ชื่อ The 
Automotive Motor Policy 2016 (AMP 2016’s) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ท าให้อินเดียเป็นศ่นย์กลางการผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งของโลก 
ทั้งการออกแบบ การผลิต การวิจัยและการพัฒนา รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์    
 

 
Number of cars sold worldwide from 1990 to 2015, by region (in million units) 
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แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2559 
อุตสาหกรรมรถยนต ์ASEAN 
 
 ประเทศที่มีบทบาทในการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ในภ่มิภาคอาเซียนมีอย่่ 5 ประเทศ ประกอบไปด้วย อินโดนีเซีย 
(Indonesia), มาเลเซีย (Malaysia), ฟิลิปปินส์ (Philippine),  เวียดนาม (Vietnam) และไทย (Thailand) ซึ่งแต่ละประเทศมี
ความสามารถในการผลิตรถยนต์ในประเทศของตนเอง แต่ละประเทศก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศอินโดนีเซียมี 
Product Champion คือ SUV MPV และ Big Truck และมีอัตราการเติบโตในตลาดรถยนต์อย่างรวดเร็วที่สุดในอาเซียน พร้อม
ทั้งตั้งเป้าผลิตให้ได้ 4.2 ล้านคันในปี 2568, ประเทศมาเลเซีย Product Champion คือ รถยนต์ส่วนบุคคล อัตราการเติบโตของ
การผลิตคงที่ เพราะมีการกีดกันบริษัทรถยนต์จากต่างชาติมาโดยตลอดเพื่อปกป้องรถยนต์ของประเทศตัวเองเอาไว้ ท าให้
ภาพรวมของอุตสาหกรรมยายนต์ในประเทศอ่ิมตัว, ประเทศฟิลิปปินส์ การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จมากนัก เนื่องจากปัญหาทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ประกาศนโยบายใหม่ที่มีชื่อ
ว่า CARS ซึ่งย่อมาจาก Comprehensive Automotive Resurgence Strategy ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะผลิตรถยนต์ให้ได้ 6 แสนคันต่อปี,  
ประเทศเวียดนาม Product Champion คือ รถจักรยานยนต์ เป็นประเทศที่ต้องจับตามอง เพราะอย่่ในช่วงเร่ิมต้นของการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ และรัฐบาลได้มีการสนับสนุนอย่างจริงจัง ทั้งในเร่ืองของการลดอัตราภาษีน าเข้า การลงทุนจาก
ต่างชาติ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีอย่่มาก จึงต้ังเป้าว่าจะมียอดการผลิตรถยนต์ถึง 220,000 คัน หรือเพิ่มขึ้น 4.4% ใน
อีก 5 ปีข้างหน้า และ 1.5 ล้านคัน ในปี พ.ศ. 2578 
 ตามแผนของข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ระบุว่ารถยนต์ที่มีจ านวนที่นั่งน้อยกว่า 10 ที่นั่ง ที่น าเข้าจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน มีอัตราภาษี 50% ในปี พ.ศ. 2558, ลดลงเหลือ 40% ในปี พ.ศ.2559, ลดลงเหลือ  30% ในปี พ.ศ. 
2560 และเป็น 0% ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะท าให้ตลาดรถยนต์นั้นใหญ่มากขึ้น และยังคงใช้โอกาสนี้ขยายตลาดไปยังประเทศ
ลาว กัมพ่ชา พม่า โดยการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดเดียว โดยปัจจุบันอย่่อันดับ 5 ของโลก และ
จะขยับเป็นอันดับ 4 ได้แน่นอน หากมองในภาพรวมอาเซียนนับเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ซึ่งจะมีทั้งการสนับสนุนและแข่งขัน
กัน        
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การวิเคราะห์อตุสาหกรรมยานยนต ์
 
อุตสาหกรรมรถยนต ์ประเทศไทย 
 
 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก  จึงได้ถ่กก าหนดจากภาครัฐให้เป็นหน่ึงใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และการส่งออกของไทย ซึ่งการส่งออกยานยนต์เป็นสินค้าส่งออก
อันดับ 1 ของไทย โดยทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ประกาศยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมยานยนต์ 2020 ที่
ก าหนดเป้าหมายยอดผลิตรถยนต์ให้ได้ 3.5 ล้านคัน ภายในเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2563) เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศ่นย์กลาง
ผลิตยานยนต์แห่งภ่มิภาคอาเซียน และเป็นศ่นย์กลางการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับโลก ปัจจุบันประเทศไทย
มีการผลิตรถยนต์เป็น 12 อันดับผ่้ผลิตยานยนต์ของโลก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Product Champion คือ รถปิกอัพ รถอีโคคาร์ 
และอะไหล่ ชิ้นส่วนยานยนต์  
 
 กระแสความนิยมรถยนต์ประหยัดพลังงานเร่ิมเข้ามาส่่ตลาดประเทศไทยได้หลายปีแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ 
เกิดโครงการรถยนต์อีโคคาร์เฟสแรก ท าให้ปัจจุบันรถยนต์อีโคคาร์เป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมจากตลาด แม้ว่าความ
นิยมในรถยนต์รุ่นดังกล่าวนี้ในประเทศจะลดลงบ้าง เนื่องจากช่วงที่ผ่านมานโยบายรถยนต์คันแรกได้ดึงก าลังซื้อล่วงหน้าไป
มาก อย่างไรก็ตามจากกระแสการประหยัดพลังงาน การปรับเปลี่ยนร่ปโฉมรถอย่างต่อเน่ือง เพื่อกระตุ้นตลาด และที่ ส าคัญ
คือ การส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ ที่ท าได้มากขึ้น ท าให้รถยนต์ในกลุ่มอีโคคาร์ยังคงรักษาระดับการผลิตที่ขยายตัวเป็นบวกอย่่
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ได้ จนท าให้ค่ายรถหลายค่ายยังมีแผนที่จะผลิตรถยนต์ใน โครงการอีโคคาร์เฟส 2  เพื่อตอบสนองแนวนโยบายรัฐบาลในการ
พัฒนารถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 

 
 ส าหรับอีกประเด็นที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางตลาดรถยนต์ในประเทศอย่าง การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต 
ใหม่ที่จะเร่ิมใช้ต้นปี  2559 นี้ คาดว่าอาจมีผลต่อการปรับโครงสร้างรถยนต์ บางส่วน โดยผ่้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อรถยนต์
ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานจริงมากขึ้น โดยรถยนต์นั่งขนาดเล็ก เช่น อีโคคาร์ อาจจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดมาก
ขึ้น รวมไปถึงรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ กลุ่ม MPV B-SUV และ SUV เพือ่การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น แทนการใช้รถ 
PPV ซึ่งจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากให้เหลือเพียงผ่้ซื้อที่ มีความจ าเป็นและชื่นชอบการใช้งานที่สมบุกสมบันของ
รถยนต์ประเภทดังกล่าว นอกจากนี้ค่ายรถยนต์มีโอกาสที่จะปรับรุ่นรถยนต์ให้สามารถใช้พลังงานทางเลือก เช่น อี 85 มากขึ้น 
เพื่อลดอัตราภาษีสรรพสามิตลงถึงร้อยละ 5  
 

โดยหากพิจารณาแบ่งเป็นยอดขายตามประเภทรถยนต์แล้ว รถยนต์ในกลุ่มอีโคคาร์ อาจมีจ านวนยอดขายที่ปรับ
ระดับเพิ่มขึ้นจากในปีนี้ ขณะที่รถ  PPV  ซึ่งถ่กปรับเพิ่มภาษีขึ้นและส่งผลต่อราคาขายที่ปรับเพิ่มขึ้นมากนั้น น่าจะมีทิศทางที่
หดตัวลงในปีหน้านี้ เนื่องจากผ่้บริโภคส่วนหน่ึงน่าจะเร่งซื้อรถในกลุ่มนี้ไปก่อนล่วงหน้าในช่วงปลายปีนี้ที่ระดับภาษี
สรรพสามิตยังไม่ปรับขึ้น ซึ่งจ านวนยอดขายที่ปรับเพิ่มขึ้นและลดลงของรถยนต์แต่ละประเภทนี้ ท าให้โดยเฉลี่ยแล้วการขึ้น
ภาษีสรรพสามิตอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่กระทบต่อยอดขายรถยนต์โดยตรง เท่ากับปัจจัย ด้านก าลังซื้อของผ่้บริโภคที่ยังอย่่
ในระดับต่ าและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ที่น่าจะยังอย่่ในระดับส่ง อย่างไรก็ตามแม้การผลิตเพื่อขายใน
ประเทศของรถยนต์บางรุ่นอาจจะลดลง ขณะที่รถยนต์นั่งไฟฟ้าซึ่งด่แล้วได้ประโยชน์จากโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่มาก
ที่สุดในบรรดารถยนต์นั่งด้วยกัน ทางภาครัฐเองก็ได้เร่ิมระบุถึงบ้างแล้วในการที่จะส่งเสริมให้มีการผลิตในประเทศ โดยที่
แม้ว่าปัจจุบันยังมีหลายสิ่งที่ต้องพัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะในเร่ือง การลงทุนสถานีบริการชาร์จไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ในวง
กว้าง ไม่เพียงเท่านี้ ส าหรับเทรนด์รถยนต์ในอนาคตอ่ืนๆ ที่ก าลังจะตามมา เช่น รถยนต์ พลังงานไฮโดรเจน รถยนต์พลัง
แรงดันอากาศ รถยนต์ ที่ไม่พึ่งพาคนขับ และยังรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์
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ต่างๆ เช่น สัญญาณไวไฟที่ติดต้ังในรถ ระบบสั่งงานด้วยเสียง แผงหน้าปัดดิจิตอล ระบบเซ็นเซอร์ เพื่อความปลอดภัยของรถ
ขณะขับขี่  ระบบน าทางอจัฉริยะที่ช่วยลดมลพิษ ระบบตรวจสอบสุขภาพผ่้ขับ เป็นต้น  ซึ่งการปรับเปลี่ยนของตลาด ไปส่่ 
โลกอนาคตมากขึ้นเร่ือย ๆ   ดังกล่าวนี้ ย่อมส่งผลตอ่ความต้องการชิ้นส่วนรถยนต์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ชิ้นส่วนที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น รวมถึงให้ทัศนวิสัยดีเยี่ยม และยังรวมไปถึงธุรกิจดิจิตอลจะเข้ามามี
บทบาทในการท าตลาดไปรถยนต์มากขึ้น  ซึ่งหากธุรกิจไม่ปรับตัวเพื่อให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ ก็
อาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น 

 
ในอนาคต 10-20 ปีข้างหน้าการผลิตยานยนต์จะใช้เทคโนโลยี (platform) เดียวกัน จะผลิตที่ไหนก็ได้ จะมีอย่างมาก 

10-15 ยี่ห้อเป็นต้นแบบ ชิ้นส่วนข้างในก็เหมือนกัน ภายนอกจะไปติดเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ เพราะจะได้ Economy of scale  
เทรนด์ตลาดโลกในอนาคตจะเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ในยุคนี้มีการสนับสนุนให้ใช้ไบโอดีเซลหรือพลังงานอื่นๆ ถือเป็น
ช่วงรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี ก่อนการก้าวไปส่่ยุคยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เน่ืองจากเราไม่มีแหล่ง
พลังงานเป็นของตนเอง พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ในช่วงนี้ ก็จะเป็นเพียงการผลิตในระยะหนึ่ง เพราะพื้นที่เรามีจ ากัดและ
ต้องเลือกระหว่างปล่กเพื่อบริโภคกับเพื่อใช้เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงเราจะเลือกอะไร ดังนั้นในอนาคต ก็จะหันไปใช้พลังงานที่
ประหยัดพื้นที่ ก็คือไฟฟ้า ซึ่งก็จะมีประเด็นที่ต้องไปคิดต่อว่า จะใช้พลังงานอะไรในการผลิตไฟฟ้า 

 
ส่วนทิศทางการผลิตรถยนต์ในประเทศปี พ.ศ. 2559 นั้น คาดว่าอาจจะยังต้องเผชิญภาวะเสี่ยงจากราคาสินค้าเกษตร

ตกต่ า และปัญหาหนี้เสียที่ยังคงอย่่ในระดับส่ง ซึ่งอาจจะมากดดันต่อการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ส าหรับสินเชื่อ
รถยนต์ ซึ่งในกรณีเลวร้าย หากตลาดรถยนต์ในประเทศไม่มีการขยายตัว ก็อาจมีความเป็นไปได้ว่าการผลิตรถยนต์ในปีหน้า
จะมียอดการผลิตได้เพียง 2 ล้านคันต้น ๆ โดยคาดหวังว่าในส่วนของการส่งออกน่าจะมีการขยายตัวมากกว่าปี 2558 สืบ
เน่ืองมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง และรถยนต์ส่งออกจากไทยสามารถท ายอดขายได้ดีมากขึ้นในตลาดส่งออกใหม่  ประเทศ
ไทยได้เปลี่ยนจากผลิตเพื่อส่งออกมากกว่าขายในประเทศแล้ว คือส่งออกประมาณ 60% และขายในประเทศ 40% 

 



20 
 

 
Light vehicle production forecast for the world's leading car brands from 2012 to 2017 

  
 
 แม้จะต้องมองแยกกันระหว่างยอดผลิต ยอดจ าหน่าย ความเชื่อมั่น และทิศทางของุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนับจากนี ้
แต่ต้องยอมรับว่า เมื่อแนวโน้มทุกอย่างอย่่ในสภาวะขาลง บรรยากาศของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยก็ต้องด่
หม่นหมองไปด้วยไม่มากก็น้อย ซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่  ๆ ในการพลิกฟื้นให้กลับมาส่่ภาวะปกติ สิ่งที่จะต้องจับ
ตามองเป็นพิเศษก็คือ การแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ทาต้องเข้มข้นขึ้นในระดับภ่มิภาค เพื่อเสริมสร้างการเป็นฐาน
ผลิตที่เข้มแข็งส าหรับตลาดโลก โดยมีอุตสาหกรรมสนับสนุนและตลาดในประเทศที่เข็มแข็ง ซึ่งทางรัฐบาลเป็นกลไลส าคัญ
ในการกอบก่้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยการแก้ปัญหาทั้งทางด้านศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงการกระตุ้นจาก
ผ่้ประกอบการและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ก็เชื่อว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะกลับมาส่่ทิศทางขาขึ้น 
ถึงแม้จะไม่เติบโตแบบก้าวกระโดดเหมือนช่วงที่มีโครงการกระตุ้น แต่ก็จะเป็นการปรับฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคงให้กับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคตอย่างแน่นอน 
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แนวโน้มลักษณะการตลาด และลักษณะการจดัให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ 
 
 อุตสาหกรรมเบาะหนังรถยนต์มีแนวโน้มคงตัว ตามแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีผลสืบ
เน่ืองมาจากการปรับอัตราภาษีตามอัตราการปล่อยของเสีย ซึ่งรถยนต์ประเภทอีโคคาร์จะได้รับอานิสงค์จากภาษีใหม่ไปเต็ม ๆ  
  

ตลาดรถยนต์อีโคคาร์ยังคงเป็นแรงผลักดันส าคัฐของการเติบโตของการผลิตยานยนต์ในปีหน้า มีการคาดการณ์ว่าจะ
มียอดการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ. 2559 อย่่ที่ 2 ล้านคัน  เพิ่มขึ้นจากปีนี้ 3-4% แบ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออก 1.22 ล้านคัน และ
ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศจ านวน 7.8 แสนคัน ประกอบกับมีค่ายรถยนต์หลายค่ายที่เข้าร่วมโครงการอีโคคาร์ เฟส 2 เพื่อ
ตอบสนองแนวนโยบายของรัฐและกระแสความนิยมรถยนต์ประหยัดพลังงาน   

 
  
 อย่างไรก็ตามการเติบโตของรายได้โดยรวมของบริษัทมีสัดส่วนที่มาจากงานรับจ้างผลิต ที่ไม่ใช่เบาะหนังรถยนต ์
(non-auto product) เพิ่มเข้ามา โดยมีการต้ังเป้าหมายให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าต้องการลดความผันผวนของรายได้ที่มาจาก
อุตสาหกรรมยานยนต์เพียงอย่างเดียว อีกทั้งเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นให้หลากหลาย (product mix) 
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ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 
สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน Porter’s 5 Forces 
 

 ปัจจุบันธุรกิจหนังเบาะรถยนต์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เน่ืองจากคุณภาพที่คงทน ท าความ
สะอาดง่ายและช่วยเสริมความหรูหราให้กับรถยนต์  ท าให้ธุรกิจผลิตหนังเบาะรถยนต์เร่ิมมีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น 
และเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาด แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการผลิตเบาะหนังต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ ทั้งการฟอกหนัง 
การย้อมการผลิต ทั้งยังต้องมีการวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งมีการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยค่าย
รถยนต์ ซึ่งแต่ละค่ายรถยนต์ก็มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน  รวมทั้งยังต้องใช้เงินทุนอย่างมากทั้งในเร่ืองของเคร่ืองจักร วัตถุดิบ 
และอุปกรณ์ในการทดสอบ ตรวจสอบต่าง ๆ  
 

1. Rivalry Among Current Competitors (การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม)  

 
บริษัทที่ผลิตหนังส าหรับเบาะรถยนต์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ธุรกิจที่ประกอบการโดยคนไทย และ

ธุรกิจที่ประกอบการโดยบริษัทข้ามชาตทิี่มาลงทุนในไทย หรือส่งสินค้ามาขายยังประเทศไทย  อุตสาหกรรมที่อยู่ในระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีย่อมมีการแข่งขันกันสูง เช่น การแข่งขันใน ด้านราคา การน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างความแตกต่าง
ในตัวผลิตภัณฑ์  ความเข้มข้นของภาวการณ์แข่งขัน ซึ่งจะมีมากน้อยเพียงใดย่อมเป็นผลจากปฏิกิริยาของปัจจัย จ านวนคู่
แข่งขัน ในตลาดนั้นๆ  ความเจริญเติบโตของตลาด ต้นทุนในการผลิต  ซึ่งต้นทุนในการผลิตเป็นปัจจัยหลักในการท าให้เกิด
ความต่างทางด้านราคา  ว่าจะสามารถแข่งขันในตลาดได้หรือไม่  ดังนั้นการควบคุมต้นทุนคือปัจจัยหลักในการด าเนินงาน 
 ในส่วนของธุรกิจที่เป็นของคนไทยเองนั้น ยังมีผู้ประกอบการไม่มากที่จะสามารถผ่านการตรวจสอบและผ่าน
มาตรฐานจากค่ายรถยนต์ต่าง ๆ เน่ืองจากผู้ประกอบการจ าเป็นที่จะต้องมีความช านาญและประสบการณ์ในการผลิต รวมทั้ง
ยังจะต้องลงทุนในส่วนของการวิจัยและพัฒนาสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพที่ทางค่ายรถยนต์ได้มี
การปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  

ในส่วนของธุรกิจที่เป็นของบริษัทข้ามชาตินั้น ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการแต่ละรายนั้น มีทั้งความช านาญ 
ประสบการณ์ การวิจัยและพัฒนา เงินทุน และได้เปรียบในด้านของการแข่งขันระดับโลก เน่ืองจากมีสาขาอยู่ในหลาย
ประเทศ และยังสามารถควบคุมสินค้าให้มีมาตรฐานเดียวกันได้อีกด้วย แต่บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ ส่วนใหญ่การตัดสินใจต่าง 
ๆ จะขึ้นอยู่กับบริษัทแม่เป็นหลัก ดังนั้น จึงมีข้อเสียเปรียบในเร่ืองของเวลาที่จะต้องรอคอยค าตอบจากบริษัทแม่  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจึงจ าเป็นจะต้องผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของค่ายรถยนต์ และตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น าด้านเบาะหนังรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียน 
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2. Bargaining  Power of Suppliers (อ านาจการต่อรองของ Suppliers)  

 

วัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมหนังส าหรับเบาะรถยนต์ คงหนี้ไม่พ้น หนังเค็ม (Salted Hide) และเคมีภัณฑ์ ( 
Chemical )ซึ่งราคาของหนังเค็มนั้น จะขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด คุณภาพ และอุปสงค์ อุปทาน ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ   และหนัง

เค็ม (Salted Hides) นั้น ยังเป็นวัตถุดิบส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สินค้าแฟชั่น เช่น รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด 

ฯลฯ จึงเป็นเร่ืองยากในการที่จะท าให้ราคาหนังเค็ม (Salted Hides) นั้นมีราคาที่คงที่  
เคมีภัณฑ์ ( Chemical ) คือวัตถุดิบอีกชนิดที่ถือว่าเป็นต้นทุนหลักของอุตสาหกรรมหนังส าหรับเบาะรถยนต์ ซึ่งทาง

บริษัทสามารถต่อรองกับทาง Supplier ได้ เนื่องจากบริษัทซื้อเป็นจ านวนมากในแต่ละคร้ัง ประกอบกับการที่บริษัทสามารถ
สั่งซื้อเคมีภัณฑ์กับบริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศได้โดยตรง จึงท าให้สามารถลดต้นทุนได้ 

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทยังต้องมีการประเมินแผนการผลิตล่วงหน้า และท าการสั่งซื้อหนังเค็ม (Salted Hide) ไว้
ล่วงหน้า โดยให้สอดคล้องกับแผนการผลิตล่วงหน้า โดยให้ได้ทั้งคุณภาพ ราคา ที่เหมาะสม    
 

3. Bargaining Power of Customer (อ านาจการต่อรองของลูกค้า) 

 
เมื่อมองถึงการผลิตภัณฑ์เบาะหนังรถยนต์   เบาะหนังรถยนต์จัดเป็นสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในแต่ละผู้ผลิต  

ซึ่งผู้ซื้อจะสามารท าการ switching cost เปลี่ยนไปใช้สนิค้าลูกค้ารายอ่ืนได้โดยไม่ยากนัก จึงท าให้ลูกค้ามีอ านาจต่อรองกับ
ผู้ผลิตมากพอสมควร  

ตลาด OEM เป็นตลาดกลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งจากการที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุน
บริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์จากหลายประเทศเข้ามาขยายฐานการผลิตในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยมีเงื่อนไขในการ
ใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศให้มากขึ้น (Local contents) ท าให้บริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์จึงจ าเป็นต้องหันมาใช้
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศแทนการน าเข้า  เป็นผลให้อ านาจต่อรองของบริษัทผู้ผลิตไทยมีอ านาจต่อรองเพิ่มมากขึ้น  แต่
อย่างไรก็ดี  จากสภาวะดังกล่าวท าให้ผู้ผลิตรถยนต์ในปัจจุบันหากลยุธต่าง ๆ มาท าการต่อรองทางธุรกิจ  โดยวิธีการต่อรองที่
ประสบผลส าเร็จอย่างหนึ่งก็คือการท าการประมาณการและรวม Order จากหลาย ๆ ประเทศและใช้ปริมาณที่มีมากขึ้นเป็น
ฐานในการต่อรองราคา หรือที่เราเรียกว่า Global  Sourcing  ดังนั้นอ านาจการต่อรองจึงตกไปอยู่ในมือของค่ายรถยนต์เสมอ 
และเมื่อทางค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ได้จัดท าระบบ Global Sourcing แล้ว  หลังจากท าการผลิตไปไม่นานทางค่ายรถยนต์จะมี
กิจกรรม ลดต้นทุน  และกิจกรรมลดต้นทุนของทางค่ายรถยนต์อีกวิธีหนึ่งก็คือการท า Localization Sourcing ส่งผลให้อ านาจ
ทั้งหมดตกอยู่ในมือของทางค่ายรถยนต์แต่เพียงฝ่ายเดียว   

ส่วนตลาด After Market หรือตลาดทดแทน เป็นตลาดที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ใช้รถทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนเบาะจากเดิม
เป็นเบาะหนังเพื่อทดแทนเบาะเดิมที่ติดมาจากโรงงานหรือเสื่อมสภาพไป เป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงมาก จึงท าให้ลูกค้ามี
ทางเลือกที่ดีในการเลือกซื้อสินค้าที่ตนเองพอใจมากที่สุดเป็นผลท าให้อ านาจต่อรองในของลูกค้ามีมากกว่าผู้ผลิต 
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4. Threat of Substitute Products or Services (ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน) 
 

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่จะน ามาท าเป็นเบาะรถยนต์ ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ผ้าก ามะหยี่, ผลิตภัณฑ์หนังเทียม 
(PVC, PU) ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ก็จะมีข้อดีและข้อด้วยที่แตกต่างกัน  

ผลิตภัณฑ์ผ้า เป็นวัสดุที่นิยมน ามาท าเป็นเบาะรถยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเหมาะกับรถยนต์ขนาดเล็ก (Eco Car) เพราะ
เน่ืองจากราคาผ้าก ามะหยี่ถูกกว่าราคาหนัง ไม่อมความร้อน มีผิวสัมผัสที่ดีกว่าหนังเทียม  ซึ่งไม่เป็นที่นิยมน าไปใส่ในรถยนต์
ที่เป็นระดับกลาง – ใหญ่ และยังมีผู้บริโภคอีกจ านวนมากที่เมื่อซื้อรถยนต์แล้ว น ารถยนต์ไปเปลี่ยนเบาะผ้าเป็นเบาะหนังใน
ภายหลัง เน่ืองจากเบาะหนังให้ความรู้สึก หรูหรา มีรสนิยม คงทน ท าความสะอาดได้ง่าย เมื่อเปรียบเทียบกับเบาะผ้า 

 ผลิตภัณฑ์หนังเทียม (PVC, PU) เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาเป็นวัสดุทดแทนหนังแท้ในการผลิตเบาะรถยนต์ 
นอกจากราคาที่ถูกกว่าหนังแท้แล้ว ผลิตภัณฑ์หนังเทียม (PVC, PU) ยังมีข้อดีอีกคือ มีความแข็งมากกว่าหนังแท้ แต่ถ้าหนัง
เทียมนุ่มกว่า นั้นไม่ได้มาจากตัวของมันเอง แต่มาจากวัสดุที่บุอยู่ข้างใน ไม่เก็บความชื้น และท าความสะอาดได้ง่ายที่สุด แต่ก็
ยังมีข้อเสียกล่าวคือ อมความร้อน ผิวสัมผัสไม่สบาย อบ ไม่ทนทานเท่ากับวัสดุอ่ืน  

 ดังนัน้ค่ายรถยนต์ต่าง ๆ จึงนิยมใช้หนังแท้ผสมกับผลิตภัณฑ์หนังเทียม (PVC, PU) ในการผลิตเบาะรถยนต์ โดยให้
ผลิตภัณฑ์หนังแท้ในส่วนของที่มีการสัมผัสโดยตรง และใช้ผลิตภัณฑ์หนังเทียม (PVC, PU) ในส่วนของที่ไม่ได้มีการ
สัมผัสมาก หรืออยู่ในมุมที่มองไม่เห็น เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุน 
 

5. Threat of New Entrants (ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่) 

 
อุตสาหกรรมฟอกหนังนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนและเงนิหมุนเวียนสูง ซึ่งมีผู้ประกอบการอยู่ประมาณ 

130 โรงงาน ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนัง และในนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่รายที่สามารถผลิตหนังส าหรับเบาะ
รถยนต์ได้ ถ้าหากถามว่าบริษัทที่เป็นของคนไทยที่จะพัฒนาตัวเองจนมาเป็นผู้แข่งหน้าใหม่นั้น อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะ
หนึ่ง แต่ถ้าหากถามถึงบริษัทข้ามชาติที่สามารถผลิตหนังส าหรับเบาะรถยนต์ได้แล้ว และยังไม่ได้เข้ามาท าการตลาดที่
เมืองไทยนั้น มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่า 

อีกส่วนหน่ึงที่จะต้องค านึงถึงคือบริษัทข้ามชาติที่จะเข้ามาลงทุนในไทย ก็นับได้ว่าเป็นผู้แข่งขันหน้าใหม่ด้วยเช่นกัน 

บริษัทที่น่าจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ  PT. Mastrotto Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Gruppo Mastrotto 
Leather Group บริษัทแม่อยู่ที่ประเทศอิตาลี ซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่ง ทั้งในด้านการผลิตและการรับออ
เดอร์ที่เล็กน้อยได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทข้ามชาติยังมีข้อเสียเปรียบอยู่ก็คือ การตัดสินใจยังคงต้องเป็นบริษัทแม่ ซึ่งจะต้องใช้
เวลาในการตัดสินใจค่อนข้างนาน และความพฤติกรรมผู้บริโภคของประเทศไทยนั้น จะแตกต่างกับผู้บริโภคที่อยู่ต่างประเทศ 
ซึ่งทางบริษัทยังสามารถใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้ในการแข่งขันกับผู้แข่งขันหน้าใหม่ 
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กลยุทธ์ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 
 
ข้อได้เปรียบในการแขง่ขัน SWOT ANALYSIS 
 

1. STRENGTHS (จุดแข็ง) 
 มีความช านาญและประสบการณ์ในการผลิตหนังมากกว่า 70 ปี และในส่วนของหนังเบาะรถยนต์มากกว่า 18 ปี  
 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/TS 16949:2002 จาก TUV Rheinland 
 ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งค่ายรถยนต์และผู้ผลิตเบาะรถยนต์ต่าง ๆ 
 มีอัตราก าลังการผลิตสูงสุดถึง 56 ล้านตารางฟุตต่อปี 
 สามารถควบคุมคุณภาพได้ในทุกขั้นตอน เพราะเป็นบริษัทผู้ผลิตต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 
 สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ต้ังแต่หนังผืนจนถึงงานเย็บ ที่เรียกว่า All in one service  
 แรงงานเป็นแรงงานฝีมือและได้รับการอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 

 

2. WEAKNESS (จุดอ่อน) 
 ต้องสร้างความแข็งแกร่งในเร่ืองของการ Design 
 พนักงงานมีการ Turn Over สูงเน่ืองจากตลาด Automotive ยังต้องการแรงงานอีกเป็นจ านวนมาก 
 พนักงานยังจ าเป็นจะต้องพัฒนาในเร่ืองของภาษา เพื่อรองรับการแข่งขันระดับภูมิภาค 
 ไม่มีการท าการตลาดให้ผู้ใช้รถยนต์ทราบ เนื่องจากผลิตสินค้าส่งให้กับทาง OEM เท่านั้น 

 

3. OPPORTUNITIES (โอกาส) 
 มีการเปิดตลาด AEC ซึ่งท าให้ตลาดใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ที่ได้รับผลประโยชน์จากการลดลง

ของภาษีน าเข้าและการกีดกันทางการค้าในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ เช่น โครงการ ECO CAR PHASE 2 
 ผู้บริโภคยังคงมีความต้องการเบาะหนังแท้มากขึ้น เพราะมีการเปลี่ยนเบาะผ้าเป็นเบาะหนัง (After Market) 
 การขยายการลงทุนของ Car Marker ต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์กลางของ

การผลิตยานยนต์ในภูมิภาค ASEAN  
 

4. THREATS (อุปสรรค) 
 นโยบายการขึ้นภาษีสรรพสมามิตรถยนต์ตามก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา ท าให้ราคารถยนต์ขยับตัว

สูงขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ซบเซาจนท าให้ประชาชนต้องประหยัดในการใช้จ่าย  
 การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงจากคู่แข่งต่างประเทศ เช่น จีนและอินโดนีเซีย 
 ราคาวัตถุดิบหลัก (Salted Hides) มีแนวโน้มสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก 
 พิธีการทางด้านศุลกากร ภาษีที่คิดซ้ าซ้อน และ Logistic ส่งผลให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 
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กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
 
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐานสูงได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/TS 16949:2002  จาก TUV 
Rheinland 

 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ตามค าสั่งของลูกค้าได้ในทุกความต้องการ (made-to-
order) โดยเป็นการร่วมพัฒนากับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ (Car Maker) โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและเคร่ืองจักรอัน
ทันสมัย ปัจจุบันบริษัทมีก าลังการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 56 ล้านตารางฟุตต่อปี นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้มีการ
พัฒนาสินค้าใหม่อย่างสม่ าเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
หนังปลอดสารโครเมียม (Chrome-free leather) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดมลภาวะ รวมไปถึงหนังนวัตกรรมใหม่ เช่นท้องฟอก ( 
Split Leather ) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 

 
2. กลยุทธ์ด้านการบริการ 

การสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการด าเนินงานของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจึงมี
การพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบที่ตรงเวลาและราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะด้าน
การส่งมอบซึ่งทางบริษัทฯตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า สายการผลิตของลูกค้าไม่สามารถจะหยุดได้หากมีการวางแผนไปแล้ว ทาง
บริษัทฯจึงได้มีการเตรียมก าลังการผลิตอย่างรอบคอบเพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

 
3. กลยุทธ์ด้านราคา 

ทางบริษัทฯได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านคุณภาพและราคา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยยังสามารถรักษาระดับก าไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ทางบริษัท
ได้มีการจัดตั้งทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการศึกษาและดูแลงานดังกล่าวโดยเฉพาะ 

 
4. กลยุทธ์ด้านการตลาด 

นอกเหนือจากการตอบสนองความต้องการปกติของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ การส่งมอบ และราคาที่เหมาะสมแล้ว 
ทางบริษัทฯจะเพิ่มทางเลือกโดยการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือกต่อไป  โดยการด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าวจะด าเนินการอย่างใกล้ชิดกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และบริษัทผู้ผลิตเบาะนั่งและชิ้นส่วนส าหรับรถยนต์โดยตรง อาทิ
เช่น การส ารวจความต้องการและความชอบของผู้ใช้รถยนต์ที่มีต่อวัสดุที่น ามาท าเบาะนั่ง ทั้งในด้านลวดลายและสีสนั เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและความชอบของผู้ใช้รถยนต์ให้มากที่สุด 
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5. กลยุทธ์ด้านการเสริมสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้า 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้า ด้วยการตอบกลับที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
ตรงจุด รวมทั้งมีการติดตามผลจากลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบและอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อท าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในระบบ
บริหารงานของบริษัทฯ และเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อลูกค้า 

 
6. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี 

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับเทคโนโลยี ด้วยการสร้างสรรค์ความสามารถของบุคลากรผ่าน
การฝึกอบรมและการเรียนรู้พร้อมไปกับการท างาน (On the Job Training) โดยยึดถือระดับเทคโนโลยีผู้ผลิตระดับโลกเป็น
เป้ามาตรฐานในการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยี เน้นการทบทวนกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้มากขึ้น  
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โครงสร้างการถือหุ้น 
 
               ปัจจุบนั บรษิัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) มทีุนจดทะเบียน 419,999,076.00 บำท เปน็ทุนช ำระแลว้ 
419,998,782.00 บำท แบง่เป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 419,999,076 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
 

 ผู้ถือหุ้น 
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก     ณ 31 ธันวาคม 2557 

   รายชื่อ     จ านวนหุ้น %ต่อหุ้นทั้งหมด 
1. กลุ่มนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์

 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มอีิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนนิงานของบริษัท 
- กลุ่มนำยองอำจ  ด ำรงสกุลวงษ์ มีกำรส่งตัวแทนเข้ำเป็นกรรมกำร 2 รำย คือ นำยองอำจ ด ำรงสกุลวงษ์ 

และ นำงสำวชุติมำ  บุษยโภคะ  

 
 
 
 
 
 

  นำย องอำจ ด ำรงสกุลวงษ์ 139,051,298 33.11% 

  น.ส. ชุติมำ บุษยโภคะ 96,404,247 22.95% 

  นำย วศิน ด ำรงสกุลวงษ์ 20,000,000           4.76% 

  นำย วริทธิ ์ ด ำรงสกุลวงษ์ 20,000,000 4.76% 

  น.ส. วรรณวิสำ ด ำรงสกุลวงษ์ 20,000,000 4.76% 

  รวมกลุ่มนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ์   295,455,545 70.34% 

            
2 นำย โสรัตน์ วณิชวรำกิจ 20,638,859 4.91% 

3 บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุป๊ จ ำกัด (มหำชน) 19,200,000 4.57% 

4 นำย โยธิน วณิชวรำกิจ 18,360,300 4.37% 

5 นำย สุรศักดิ ์ เหล่ำสำยเชื้อ 8,049,100 1.92% 

6 นำย ล ำพูน เปลี่ยนเที่ยงธรรม 4,479,999 1.07% 

7 นำย ชัยพร วงศ์แสงอนันต ์ 2,977,000 0.71% 

8 นำย ชัยทัต วณิชวรำกิจ 2,514,900 0.60% 

9 น.ส สุกัญญำ ต้นพ่ม 2,500,000 0.60% 

10 นำย พิชัย วิจักขณ์พันธ์ 1,942,400 0.46% 

  ประชำชนและผู้ถือหุน้อื่น   43,880,679 10.45% 

  รวมหุ้นทั้งหมด   419,998,782 100.00% 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  
 บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผล คือ ในกรณีที่บรษิัทฯ มีก ำไรสุทธิ บริษัทฯ จะจ่ำยเงินปนัผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิ เว้นแต่กรณีที่จะมีโครงกำรลงทุนอื่น ประวัติกำร
จ่ำยเงินปันผลของบริษทัฯในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ เป็นดังนี้ 

 
 2558 2557 2556 

อัตรำกำรจ่ำยหุ้นปนัผล  (จ ำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล) - - 5 : 1 
มูลค่ำเงินสดปันผล  (บำทต่อหุ้น) 0.4000 0.3500 0.1722 
รวมมูลค่ำกำรจ่ำยเงินปนัผล (บำทต่อหุน้) 0.4000 0.3500 0.3722 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบก ำไรสุทธิ 83% 76% 72% 
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คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองกรรมการผู้จัดการ 
(สายบริหาร) 

รองกรรมการผู้จัดการ 
(สายปฏิบัติการ) 

ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย
บัญชีและการเงิน 

ผู้จัดการทั่วไป 

ฝ่ายการการตลาด  

ผู้จัดการทั่วไป 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

ส่วนบัญชี และ
การเงิน 

ส่วนจัดซ้ือ ส่วนการตลาด 
ส่วนห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ 

ส่วนวิเคราะห์ต้นทุน 

ส่วน 

ประกันคุณภาพ 
ส่วนผลิตที่ 1-3 

เลขานุการบริษัท 

ส่วน 

ซ่อมบ ารุง 

ส่วนวางแผน และ
คลังสินค้า 

ผู้จัดการทั่วไป 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 

ส่วนความ
ปลอดภัยและ
ส่ิงแวดล้อม 

ส่วนวิศวกรรม 

ส่วนบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส่วนบริหาร 
ระบบคุณภาพ 

โครงสร้างการจัดการ 
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โครงสร้างกรรมการบริษัท 
โครงสร้างกรรมการบรษิัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
 

1.   คณะกรรมการบรษิัทฯ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ท่าน ดังนี้ 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายธีระ  วิภูชนิน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2 นายองอาจ  ด ารงสกุลวงษ ์ รองประธานกรรมการ 
3 นายสมชาติ ลิมปานุภาพ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4 นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ ์ ประธานกรรมการค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ 
5 นายสมยศ อัคคไพบูลย ์ ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ 
6 นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ กรรมการบริหาร 
7 นายอวยชัย  มติธนวิรุฬห์ กรรมการ 
8 นายทักษะ บษุยโภคะ กรรมการ 
9 นายนิติ เนื่องจ านงค ์ กรรมการ 

 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
1. คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบงัคับของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการดูแลและจัดการบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  

วัตถุประสงค์   และข้อบังคบัของบริษทัฯ  ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย 
2. ก าหนดทศิทางในการด าเนนิธุรกิจของบรษิัทฯและควบคุมตดิตามการด าเนินงานของบริษทัฯให้ถูกต้องตาม

กฎระเบียบข้อบังคบัของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปดิเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปรง่ใส น่าเชื่อถือและมี
มาตรฐานสูงให้กับผู้ถือหุ้นและผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทัฯ ควบคุมก ากับดูแลการบริหารการจัดการให้
เป็นไปตามนโยบายที่ได้รบัมอบหมาย เว้นแต่เรื่องซ่ึงกรรมการต้องได้รับอนุมตัิจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นก่อนการ
ด าเนินงาน ได้แก่ เรื่องกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมตขิองทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้น หรือการออกหุ้นกู้ การซ้ือขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ 
หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นมาเป็นของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรอืนิติบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์แบ่งก าไรขาดทุนกนั การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่ส าคัญ มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบรษิัทฯ การควบหรือเลิกบรษิทัฯ การจ่ายค่าตอบแทน
และบ าเหน็จกรรมการ เป็นต้น  

4. คณะกรรมการบริษทัฯ อาจแตง่ตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งตามทีเ่หน็สมควรใหเ้ป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัตงิาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการบริหาร 
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5. คณะกรรมการบริษทัฯ อาจแตง่ตั้งกรรมการผู้จดัการ หรือมอบอ านาจให้บุคคลอืน่ใดให้ด าเนินกิจการของบรษิทัฯ 
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการ
บริษทัฯ เห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควร และคณะกรรมการบรษิทัฯ อาจยกเลิก เพิก
ถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอ านาจดังกล่าวได้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอ านาจให้กรรมการผู้จัดการ
หรือบคุคลอืน่ท าหน้าที่แทนในเรือ่งเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอ านาจดงักล่าว ต้องเปน็ไปตามมติ
ของทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม  และ
หากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปน็กรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอ านาจนัน้  ต้องบนัทึกความเห็นของ
กรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้ การมอบอ านาจดงักล่าวจะต้องก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้รบัมอบอ านาจไว้อย่างชัดเจน   และตอ้งไม่มีลักษณะเปน็การมอบอ านาจที่ท าให้ผู้รบัมอบ
อ านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมคีวามขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์นลักษณะอื่นใดกบับรษิัทฯ  หรือบรษิัทย่อย 

6. คณะกรรมการบริษทัฯ จะด าเนินการให้บรษิัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มปีระสิทธิผล 
โดยจัดให้มผีู้ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัตงิานภายในเป็นผูต้ิดตามและด าเนินการ และร่วมประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

7. กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกของบรษิัทฯ ได้ใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณา
ก าหนดกลยุทธ์การบริหารงาน การแต่งตั้งกรรมการทดแทนที่กรรมการที่ลาออก และเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
ผลประโยชนข์องผู้มีส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ รวมถึงการเข้าถึงสารสนเทศทางการเงนิและทางธุรกิจอื่น ๆ อย่างเพียงพอ
ต่อการปฏิบตัิหน้าที ่

8. คณะกรรมการบริษทัฯ ต้องจัดใหม้ีคู่มือการปฏบิัติตามกฎระเบียบ (Compliance  Manual)  ของบริษทัฯเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธรุกิจ จริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏบิตัิภายในองค์กร 

        9.    จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เช่ือถือได้ รวมทั้งดูแลให้มกีระบวนการในการประเมิน        
ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน    ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล การบริหารการ
จัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล 

 
2.   คณะกรรมการบริหาร 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหาร จ านวน 2 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายองอาจ  ด ารงสกุลวงษ ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2 นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ กรรมการบริหาร 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบรษิทัฯ     คือ นางสาวชุติมา บุษยโภคะ และนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ์ ลงลายมือ
ช่ือร่วมกันและประทบัตราส าคัญของบรษิัทฯ 

 
] 
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หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ไดร้ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และใหม้ีอ านาจด าเนนิการตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิัทฯ  ซ่ึงอยู่ภายใต้กฎหมาย 
เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคบัของบริษทัฯ 

2. จัดท าโครงสร้างองค์กร อ านาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทกุรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้ายการ
ฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงาน ยกเว้นต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร        และกรรมการผู้จัดการ 

3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปทีี่กรรมการผู้จดัการน าเสนอ เพื่อกลั่นกรองก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท
ฯ พิจารณาอนุมัติ 

4. ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนินโยบาย และแนวทางบรหิารงานตา่ง ๆ ของบรษิัทฯ ที่ก าหนดเอาไว้ให้เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. มีอ านาจพิจารณา กล่ันกรอง การลงทุนในธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก หรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

6. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงิน    รวมทั้งการช าระหรือใช้จ่ายเงนิ
เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การใช้จ่ายเงนิเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อทีด่ิน หรือที่ดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้าง การจัดซื้อเครื่องจักรและทรัพย์สินอื่น   และการใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในวงเงินส าหรบัแต่ละ
รายการไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท หากเกินวงเงินจากที่ก าหนดใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมัติ 

7. มีอ านาจพิจารณาจัดสรรเงินบ าเหน็จ เงนิรางวัล หรือผลตอบแทนตา่ง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
8. ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 
9. อนุมัติให้กู้ยืมเงินแก่พนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้มีรายได้น้อย ในวงเงินไมเ่กิน 500,000 บาท 

อนึ่ง   การอนุมัติรายการใด ๆ ข้างต้น   จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   มีส่วนได้เสีย   หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตาม
ข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด)  ทั้งนี้ ส าหรับรายการที่
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใดหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น 
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3.   คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2 นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ ์ กรรมการตรวจสอบ 
3 นายสมยศ อัคคไพบูลย ์ กรรมการตรวจสอบ 

โดยมนีายภูเบศ  เบญจสิริวรกุล เปน็เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บรษิัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถว้น และเปิดเผยอย่างเพียงพอ 
2. สอบทานให้บรษิัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน(Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บรษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอบคุคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบคุคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มฝี่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์ห้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดตอ่บริษทัฯ 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดิเผยไว้ในรายงานประจ าปขีองบรษิทัฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยขอ้มูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้

(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เปน็ที่เชื่อถือไดข้องรายการทางการเงินของบรษิัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของ   

            ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญช ี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่               

                        ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎ 

                       บัตร(Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เหน็ว่าผู้ถือหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ 

                      รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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4.  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 3 ท่าน ดังนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ ์ ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายอวยชัย  มติธนวิรุฬห์ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 
1. พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการในแต่ละปี หน้าที่ความรับผิดชอบ 

สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และระดับอัตราค่าตอบแทน ซ่ึงเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและ
น าเสนอขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
 
5.  คณะกรรมการสรรหา 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 3 ท่าน ดังนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.   นายสมยศ อัคคไพบูลย ์ ประธานกรรมการสรรหา 
2.   นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ กรรมการสรรหา 
3.   นายอวยชัย  มติธนวิรุฬห์ กรรมการสรรหา 

 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
 
1. ท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ 
2. ก าหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมใน

การด ารงต าแหน่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
 

6. คณะผู้บริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผูบ้ริหารประกอบด้วยผูบ้รหิารจ านวน 2 ท่าน ดังนี ้
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายองอาจ  ด ารงสกุลวงษ ์ กรรมการผู้จัดการ 
2 นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ รองกรรมการผู้จัดการสายปฏบิัตกิาร / ผู้จดัการทั่วไปฝ่ายปฏิบตักิาร /

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด / ผู้จดัการทั่วไปฝ่ายประกนัคุณภาพ / 
รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร/ ผู้จดัการทั่วไปฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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7. เลขานุการบริษัท 

 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ี บริษทัฯ ได้แตง่ตั้งเลขานุการบรษิัท คือ    นางสาววรรณวิสา 

ด ารงสกุลวงษ์ โดยมีบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรับผิดชอบ
ในการดูแลและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกบักฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ และหลักการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบรษิัทฯ และรับผดิชอบจดัประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุน้ รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏบิัติ
ตามมติดังกล่าว และการรักษาเอกสารข้อมูลของบรษิัทฯ 
 
 
การพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส
โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : บริษัทฯ จัดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
และผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน 

อนึ่ง การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะค านึงถึงหลักความยุติธรรม และเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
เหมาะสมที่จะสามารถรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่ดีเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
 
การสรรหากรรมการ 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเป็นกจิการที่มีการก ากับกิจการทีด่ี (Good Corporate Governance) บริษทัฯ จึงได้
เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้เสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เมือ่วันที่ 12 ธันวาคม 2558 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้เสนอชือ่กรรมการได้ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม  2559 โดยรายช่ือที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของบรษิัทฯ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องตน้ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการของบริษทัเพื่อพิจารณา และบุคคลที่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะได้รบัการบรรจรุายช่ือในระเบียบ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัตจิากที่ประชุมผู้ถือหุน้ตอ่ไป 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกตัง้กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมคีะแนนเสียงเทา่กับจ านวนหุน้ที่ตนถือ 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบง่แยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บคุคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดับลงมา เป็นผู้ไดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ านวน

กรรมการที่จะพึงมหีรือพึงเลือกตัง้ในครั้งนั้น ในกรณีทีบ่คุคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถดัลงมา มี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมหีรือพึงเลือกตัง้ในครั้งนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานในทีป่ระชุมที่
เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผูม้ีสิทธิออกเสียงช้ีขาด 
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ในการประชุมสามัญประจ าปทีุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวน
กรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจ านวนใกล้เคียงที่สุดกบัสัดส่วน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปทีี่สองภายหลังจดทะเบียนบรษิัทฯ นั้นให้จบัสลากออก ส่วนในปีหลงั 
ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สุดนัน้ เปน็ผู้ออกจากต าแหน่ง 

กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นต าแหน่งเมื่อ  
- ตาย 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พน้จากต าแหน่ง 
- ศาลมีค าส่ังให้ออก 

 
ค านิยามกรรมการอิสระ 
 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ดังนี ้
“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยจะต้องเปน็ผูท้ี่ 
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม คณุสมบัติของกรรมการอิสระม ี
ดังนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแล้วของบรษิัทฯ บริษทัในเครอื บริษทัร่วม บรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ใหน้ับรวมหุ้นที่
ถือโดยผู้ทีเ่กี่ยวข้องด้วย 

2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและการบริหารของบรษิัทฯ หรือบรษิัทร่วม หรือบรษิัท
ย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตัง้เปน็กรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พจิารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคย
มีผลประโยชนห์รือส่วนได้เสียนัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัตหิน้าที่และการใหค้วามเห็นทีเ่ปน็อิสระของ
กรรมการ 

3. ต้องไม่เปน็กรรมการที่ได้รบัการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบรษิัทฯ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเปน็ผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบรษิทัฯ 

4. ต้องไม่เปน็ผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไม่เปน็ลูกจ้าง พนักงาน หรือทีป่รึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าใน
บริษทัฯ บรษิัทในเครือ บรษิทัร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทฯ 

5. ต้องไม่เปน็ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง หรือญาตสินิทของผู้บรหิารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทฯ 

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏบิัติงานตามหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บรหิาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบริษทัฯ รวมทั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนทิของบคุคลดงักล่าว 

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ได้อย่างเป็นอิสระ ซ่ึงนิยามดังกล่าว
เท่ากับข้อก าหนดที่ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ ได้ก าหนดไว้ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

1. ค่าตอบแทนทีเ่ปน็ตัวเงนิ  
ปี 2558 มีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 11,571,005.26 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนในฐานะของกรรมการบรษิัทฯ 
และค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ก. ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เปน็จ านวนเงินทั้งส้ิน 3,480,000 บาท 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งหมดเป็นจ านวนเงนิทั้งสิ้น 2,880,000 บาท 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมดเปน็จ านวนเงินทั้งส้ิน 600,000 บาท 
 

รายชื่อคณะกรรมการ  
 ค่าตอบแทน 

กรรมการบรษิัท 
(บาท) 

 ค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

1 นายธีระ    วิภูชนิน  480,000 - 480,000 

2 นายองอาจ    ด ารงสกุลวงษ์  300,000 - 300,000 

3 นางสาวชุติมา   บุษยโภคะ  300,000 - 300,000 

4 นายอวยชัย มติธนวิรุฬห์  300,000 - 300,000 

5 นายพรรณพ ชะระไสย ์ 75,000 60,000 135,000 

6 นายวิบูลย์ สิทธาพร 75,000 45,000 120,000 

7 นายทักษะ บุษยโภคะ 300,000 - 300,000 

8 นายนิต ิ เนื่องจ านงค ์ 300,000 - 300,000 

9 นายสมชาติ   ลิมปานุภาพ  300,000 225,000 525,000 

10 นายช.นันท ์  เพ็ชญไพศิษฏ ์ 225,000 135,000 360,000 

11 นายสมยศ   อัคคไพบูลย ์ 225,000 135,000 360,000 

   รวม 2,880,000 600,000 3,480,000 

ข. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารและผู้บรหิารของบรษิัทฯในปี 2558 ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ ทั้งหมด 
เป็นจ านวนเงินทัง้สิ้น 8,091,005.26 บาท  

หมายเหตุ   
1.  “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการผูจ้ัดการ หรือผูด้ ารงต าแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา 

โดยไม่รวมถึงผู้จดัการฝ่ายบัญชีหรือการเงินหากต าแหน่งผูจ้ัดการฝา่ยบัญชีหรือการเงินไม่ได้อยูใ่นระดับเดียวกัน
กับผู้บรหิารรายที่สี่  

2. ค่าตอบแทนอื่น 
   - ไม่มี -  
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2558 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการ  

 กรรมการบริษัท  
 

การเข้าร่วม
ประชุม/การ

ประชุมทั้งหมด 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

 
การเข้าร่วม
ประชุม/ การ
ประชุมทั้งหมด 

กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน  

 
การเข้าร่วม
ประชุม/ การ
ประชุมทั้งหมด 

กรรมการสรรหา 
 

การเข้าร่วม
ประชุม/ การ
ประชุมทั้งหมด 

นายธีระ    วิภูชนิน  10/10 - - - 

นายองอาจ    ด ารงสกุลวงษ์  10/10 - - - 

นางสาวชุติมา   บุษยโภคะ  10/10 - - - 
นายอวยชัย มติธนวิรุฬห์  9/10 - 1/1 1/1 
นายพรรณพ ชะระไสย์ 1/10 1/5 1/1 1/1 
นายวิบูลย ์ สิทธาพร 1/10 1/5 - - 
นายทักษะ บุษยโภคะ 8/10 - - - 
นายนิต ิ เนื่องจ านงค ์ 10/10 - - - 
นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ  10/10 5/5 1/1 1/1 
นายช.นันท ์  เพ็ชญไพศิษฏ ์ 8/10 4/5 - - 
นายสมยศ  อัคคไพบูลย ์ 8/10 4/5 - - 

 
หมายเหตุ: นายพรรณพ ชะระไสย์ และ นายวิบูลย์ สิทธาพร ได้พ้นต าแหน่งตามวะระ ในวันที่ 24 เมษายน 2558 และ 
นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ และ นายสมยศ อัคคไพบูลย์ ได้รับต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 เป็นตน้ไป 
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การก ากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการและเช่ือมั่นว่าระบบและการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการส าคัญในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือ

ริดรอนสิทธิ รวมถึงได้อ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ จึงได้มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายช่ือบุคคลขึ้นเป็นกรรมการ ล่วงหน้า
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์ และเอกสารประกอบการแจ้งเรื่องไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
ฯ  

 บริษัทฯ ด าเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้
ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยมีแนวทางว่าในแต่ละวาระจะต้องมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีการบันทึกการประชุม
อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอ านาจให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ 

 ก่อนเริ่มการประชุม คณะกรรมการจะช้ีแจงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การ
ด าเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน รวมทั้งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการตั้งค าถาม และแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน 

 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 
บริษัทฯ มั่นใจในการให้ความส าคัญถึงการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน ทั้งในส่วนของการเรียกประชุมผู้

ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นส าหรับเรื่องที่เป็นสาระส าคัญ โดยได้ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

 ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้
ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

 ก าหนดให้หุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง 
 อ านวยความสะดวกส าหรับการลงคะแนนเสียง ด้วยการจัดให้มีการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุเอกสารที่

จ าเป็นในการมอบฉันทะอย่างชัดเจนและได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะ 
(แบบ ข.) ส่งให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่มากพอ และเท่าที่บริษัทฯ จะสามารถกระท าได้ภายใต้
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ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้ก าหนดให้
กรรมการอิสระรับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนในการประชุมแต่ละครั้ ง ซ่ึง
รายละเอียดต่าง ๆ ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้แสดง
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถดาวน์โหลดได้ 

 ก าหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย  1 ช่ัวโมง ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีเวลาในการ
ลงทะเบียนที่เพียงพอ 

 ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนส าหรับการประชุมแต่ละวาระ 
 ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมเพื่อความถูกต้องแม่นย าในการนับคะแนนเสียง 
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงจะใช้บัตรลงคะแนนเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคล 
 ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมใหม่ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 
 กรรมการได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง 
 กรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจ า 
 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของ

ตนหรือของบุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง(ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลส าหรับใช้ประโยชน์ภายใน
บริษัทฯ ในการด าเนินการตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และติดตามดูแลให้
กรรมการและผู้บริหารท าหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซ่ือสัตย์สุจริต โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
 กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องส่งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

และผู้บริหาร” ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” กรรมการและ

ผู้บริหารต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” โดยทันที
หรือภายใน 7 วันท าการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ 

 เลขานุการบริษัทฯ ส่งส าเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ให้กับ
ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันท าการนับจากวันที่
บริษัทฯ ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว 

 คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดแนวทางไม่ให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ โดยปกติแล้วกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ๆ จะออกไปจากที่
ประชุมและกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งเมื่อเรื่องนั้น ๆ ได้ถูกตัดสินใจแล้ว 

 รายละเอียดของการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซ่ึงระบุถึงช่ือผู้เกี่ยวโยง ลักษณะของความเกี่ยวโยงกัน 
แนวโน้มการท ารายการในอนาคต และมูลค่าของรายการในแต่ละรายการ ได้ถูกเปิดเผยในหัวข้อ “รายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน” ในรายงานประจ าปีนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 
 ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ใน

หัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานประจ าปีนี้และยังไม่เคยมีกรณีการใช้ข้อมูลภายใน
ของกรรมการ และ/หรือผู้บริหารบริษัทฯ 
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3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ จะให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้าและเจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่ง 
และสังคม ดังนี้ 

 
ด้านผู้บริหาร : บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของผู้บริหารซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารมีโครงสร้างที่เหมาะสมและสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมและค่าเฉลี่ย
โดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ท างานอย่างอิสระ 
ปราศจากการแทรกแซง ภายใต้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
ด้านพนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นส่วนส าคัญของปัจจัยแห่งความส าเร็จอีกปัจจัยหนึ่งของการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ จึงก าหนดวิธีการจ้างงานบนความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคง และความก้าวหน้าทาง
อาชีพ และหลักการอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องกับพนักงานและการจ้างงาน บริษัทฯ มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ความช านาญที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ  และความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้ทันกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในอนาคต ตลอดจนให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างานของพนักงานทุกคน 
 นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายด้านผลตอบแทนส าหรับพนักงานทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และ
สวัสดิการต่าง ๆ เช่น การเสนอกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจ ผลตอบแทนของพนักงานขึ้นอยู่กับผลการ
ปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงาน ส่วนผลประโยชน์เพิ่มอื่น ๆ เช่นโบนัส ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ในเรื่องการสร้างแรงจูงใจระยะยาว แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีผลตอบแทนระยะ
ยาวส าหรับพนักงานงานในรูปของ ESOP เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าราคาหุ้นของบริษทัฯ จะขึน้อยู่กับปจัจยัต่าง ๆ ที่พนักงาน
ไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง นอกจากนี้ ราคาหุ้นของบริษัทฯ ก็ไม่ได้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่แท้จริง 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดสรรผลก าไรจากการด าเนินงานแก่พนักงานของบริษัทฯ ในรูปของเงินโบนัสประจ าปี โดยพิจารณา
จากผลการด าเนินของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้และใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสประจ าปีแก่พนักงาน 
 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
และบริษัทฯ ยังอนุญาตให้มีการลางานพิเศษ และก าหนดเวลาการท างานที่ยืดหยุ่น ส าหรับพนักงานที่ต้องการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกันและระหว่างพนักงานกับ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย 
 
ด้านเจ้าหนี้เงินกู้ยืม : บริษัทฯ ตระหนักดีว่า เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญของบริษัทฯ ในฐานะ
ผู้สนับสนุนด้านการเงิน  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและ
ข้อตกลงอื่น ๆ ที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัด 
 
ด้านคู่ค้า : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความส าคัญของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทฯ มั่นใจว่าเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ 
เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ตามมาตรฐานการค้าโดยทั่วไป รวมทั้งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด 
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ด้านลูกค้า : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่า ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯจึง
ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด รวมทั้งการให้บริการที่ได้มาตรฐาน และ
การรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยจะไม่ เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว เว้นแต่มีข้อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ก าหนด หรือได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางด้านการตลาด การก าหนดราคา รายละเอียด
ของการให้บริการ คุณภาพ และความปลอดภัย 
 
ด้านคู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี  ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา
บริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้าด้วยความไม่สุจริต และปราศจากข้อมูลความจริง รวมทั้งไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับ
ของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
 
ด้านชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ รวมทั้งเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้างชุมชนและสังคมรอบข้าง มากกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและ
พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
 
ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่า ภาครัฐคือผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ ท าหน้าที่ควบคุม
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความยุติธรรมและมีความโปร่งใส บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และได้ผนวกการสอบ
ทานการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้เป็นหนึ่งในหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การด าเนินการด้านฟอกและย้อมหนังที่ขาดความรับผิดชอบ จะก่อให้เกิด
ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางน้ า และ/หรือมลพิษทางอากาศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมี
ความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยให้ความส าคัญเทียบเท่ากับปัจจัยทางด้านการค้าและการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลาทั้งรายงานการเงิน ผลการด าเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูล
ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบการส่ือสารกับนักลงทุน รวมถึงการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ เช่น การเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ และพบผู้บริหาร เพื่อสอบถาม
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
นางสาววรรณวิสา  ด ารงสกุลวงษ์ เลขานุการบริษัท 
    โทรศัพท์ 02-3232754 อีเมล์ wanvisa.chip@interhides.com 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่าง

ชัดเจนตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการ จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคล
เดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก าหนดนโยบายก ากับดูแลและการ
บริหารงานประจ า รวมทั้งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ 3 ท่านเพื่อท าหน้าที่ถ่วงดุลและการสอบ
ทานการบริหารงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือน อย่างไรก็ตาม อาจมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยจะก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระรับทราบผลการด าเนินงานเป็นประจ า 
และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 
วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการบริหารจัดการ
ภายใต้คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร โดยรายช่ือและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 3 คณะเป็นไปตาม
รายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุก 3 
เดือนต่อครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจที่ส าคัญและการก ากับดูแลกิจการ งบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และรายงาน
ประจ าปีของบริษทัฯ ทั้งนี้ การจัดท างบการเงินดังกล่าวจะเปน็ไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดย
เลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดใน
การจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูล
ทั่วไปที่ส าคัญ เช่น โครงสร้างการถือหุ้น ปัจจัยความเส่ียง รายการที่เกี่ยวโยงต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่าง
ถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนด 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการด ารงรักษาไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้
อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินและเพื่อให้
ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน เพื่อท าหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษทัฯ มีนโยบายเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ ทั้งรายงานทางการเงินและ
ข้อมูลอื่นๆ ที่ส าคัญหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจด้วยความโปร่งใสและทันต่อเวลาให้กับผู้ถือหุน้ นักลงทุน และ
บุคคลทั่วไป 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษทัฯไดป้ฏิบัติตามกฎหมายข้อบงัคบัและระเบียบทีเ่กี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

ที่ทันต่อเวลาและด้วยความโปรง่ใส ซ่ึงการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษทัฯ ถือเป็นความรับผดิชอบของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานระดบัอาวุโส ซ่ึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เปน็ความลับ และ
ข้อมูลที่เป็นประโยชนข์องบริษทัฯ อย่างเครง่ครดั รวมถึงข้อมูลทีย่ังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มูลที่มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจหรือราคาหุ้นของบรษิัทฯ อีกทั้งการห้ามใช้ข้อมูลของบริษทัฯ ที่ได้มาจากการเป็นกรรมการ 
ผู้บริหารหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือในเรือ่งการท าธุรกิจที่แขง่ขนักับบรษิทัฯ หรือธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ก าหนดใหก้รรมการ ผู้บริหาร 
(และรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทฯ ได้ปฏิบัติตามทั้งหมดใน
ระหว่างปทีี่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการบรหิารซ่ึงเปน็พนักงานประจ าของบริษัทฯ (หรือบริษทั
ย่อย) และผู้บรหิารระดบัสูง ไม่สามารถซ้ือขาย โอนหุ้นของบรษิัทฯในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการเปดิเผยงบการเงนิให้แก่
สาธารณะชน และ 2 วันหลังเปิดเผยงบดงักล่าว และฝ่ายบริหารไดถู้กขอให้ ให้ความร่วมมือปฏบิัตติามนโยบายนี้อย่าง
เคร่งครัด โดยระหว่างปีที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารไดป้ฏบิัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเช่นกัน 
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การควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการบริษทัฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) รับผิดชอบก ากับดูแล
ให้ฝ่ายบริหารจดัให้มีระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มคีวามเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ 
โดยครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบญัชี  การเงิน การปฏิบัติงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องและการบรหิารความเสีย่ง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ปกป้องรักษาและดูแลเงนิทนุของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบรษิัทฯ อยู่เสมอ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่
ตรวจสอบ สอบทานและติดตามผลระบบการปฏบิัติงานของทุกระบบงานให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบภายใน
ประจ าปีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ  

 
คณะกรรมการบริษทัฯได้รบัทราบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้สอบทานและรับทราบผลการ

ปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ระบบควบคุม
ภายในมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินประสิทธิภาพและ
ความเพียงพอของการควบคุมภายในตามองคป์ระกอบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกส้ินปี ส าหรับปี 2558 นั้น
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้สรุปความเหน็เกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์ 2558 เห็นว่าโดยรวมบริษทัฯและบริษทั
ย่อยมีระบบการควบคุมภายในทีม่ีประสิทธิภาพเพียงพอ เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ และไม่พบข้อบกพร่องของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบอย่างเปน็สาระส าคัญต่อความเชื่อถือได้ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มบีุคลากรอย่าง
เพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการตดิตาม
ควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจากการที่กรรมการ
หรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ  รวมถึงการท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว  

 
ทั้งนี้ บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง จึงได้ให้ผูบ้ริหารมคีวามเข้าใจและตระหนักถึงการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้
แต่ละสายงานสร้างและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง (Control Self – 
Assessment)อย่างต่อเนื่อง และมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในเสริมสร้างความเข้าใจและประเมนิผล
กระบวนการท างานโดยยดึหลัก CSA ในทุกหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าระบบการบรหิาร
และระบบการปฏบิัติการจะสอดคล้องต่อโครงสร้างทางการควบคมุของบรษิทัฯ  เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการ
ควบคุมภายใน ทั้งการสร้างความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูล ก่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล และบรรลุวัตถปุระสงค์และเป้าหมายของบริษทัฯ อย่างแท้จรงิ ซ่ึงสามารถสรุปได้ตามองคป์ระกอบ
ของการควบคุมภายในตามแนว COSO - ERM 8 องค์ประกอบ ได้ดังนี ้

 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 

 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ก าหนดให้มผีังโครงสร้างการบริหารองค์กร ซ่ึงปรับเปลี่ยนใหเ้หมาะสมสอดคล้อง

กับการเติบโตของธุรกิจ และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบตัิอย่าง
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สม่ าเสมอ และส่ือสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้พนักงานได้รับทราบแนวนโยบายและเป้าหมายหลักขององค์กรโดย
ทั่วถึง เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจในทศิทางเดียวกัน เอื้ออ านวยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และ
เสริมสร้างความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยังใหค้วามส าคัญกับการควบคุมภายในในเรื่องจริยธรรมและคุณภาพของคน ซ่ึงเป็นการ
ควบคุมที่มุ่งเน้นให้เกดิจิตส านึก (Soft Control) ควบคู่ไปกับการควบคุมเชิงปฏบิัติการ สร้างบรรยากาศของการควบคุม 
เพื่อให้เกดิทศันคติทีด่ีต่อการควบคุมภายใน ท าให้ทั้งพนักงานและผู้บรหิารตระหนักถึงประโยชน์ของการควบคุม
ภายในและเกิดศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดเปน็ข้อพึงปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้น ต่อพนกังาน ต่อลูกค้า ต่อคู่
ค้า ต่อคู่แขง่ทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม รายละเอียดอยู่ภายใต้รายงานการปฏบิัติตามหลักก ากับดูแลกิจการที่ดใีน
รายงานนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผูเ้กี่ยวข้องโดยรวมมีความเชื่อม่ันต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบรษิัทฯ ในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมืออาชีพ ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองโดยใช้ข้อมูลใด ๆ 
ขององค์กรซ่ึงไม่ได้เปดิเผยต่อสาธารณชน ตลอดจน ก าหนดมาตรการในการท าธุรกรรมใด ๆ ในลักษณะที่ไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กรและได้มีการติดตามให้มีการปฏบิัติอย่างจริงจัง 

 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

 
บริษทัฯ  มีการก าหนดวัตถปุระสงค์และเป้าหมายธุรกิจขององค์กรไว้อย่างชัดเจนสามารถปฏิบตัแิละวัดผล

ได้ โดยก าหนดไว้เปน็แนวทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ อ านาจหน้าที่ สายการบังคับบัญชา การรายงาน และระเบียบวิธี
ปฏิบตัิงานแต่ละระดบัขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยทุธ์และคุณค่าหลัก (Core value) ของ
องค์กรได้อย่างเหมาะสมในทุกส่วนงาน โดยพนักงานในทุกกระบวนการได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการที่ตนเกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏบิัติงานเปน็ไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าหมายหลักขององค์กรที่ได้รบัรู้
ร่วมกันอย่างเกิดประสิทธผิล รวมทั้ง ได้มีการสอบทานวัตถุประสงค์เป็นระยะ ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุประสงค์
เหล่านี้ยังมคีวามสอดคล้องโดยรวมกับเป้าหมายของบรษิัทฯ 

 
3. การระบุเหตกุารณ์ที่เป็นความเส่ียง (Event Identification) 

 
บริษทัฯ ได้มีการระบุความเสี่ยงที่ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงแต่ละระดบั โดยมุง่เน้นให้แต่

ละหน่วยงานสามารถระบคุวามเสี่ยงทั้งเหตุการณ์หรือปจัจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลเสียหายต่อวัตถุประสงคใ์นระดับ
องค์กรและระดับปฏิบตัิการของบริษทัฯ ได้อย่างสม่ าเสมอ ทั้งจากปัจจัยภายในองค์กรและปจัจยัภายนอกองค์กรโดย
ระบุถึงปัจจัยในทางบวก (Opportunities) และปัจจัยในทางลบ (Risks) เพื่อให้สามารถหาแนวทางปฏบิัติที่ถูกต้องใน
กระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรได้อย่างสอดคล้องกัน 

 
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 
บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมนิความเสี่ยงว่าเป็นเครื่องมือทีบ่่งบอกล่วงหน้าถึงสัญญาณ

อันตรายที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่บรษิัทฯ ดังนั้น บริษทัฯ จงึก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกปี ทัง้นี้ การ
ประเมนิดังกล่าวจะสะท้อนให้เหน็ถึงความเสี่ยงของการด าเนินงานที่แทจ้ริง ซ่ึงต้องการการบริหารโดยการก าหนด
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กลไกการควบคุมที่ถูกต้องและเหมาะสม ผลการประเมินความเสี่ยงในแต่ละกจิกรรมนี้ได้ถูกน าเสนอต่อผู้บรหิาร
ระดับสูงและคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพิจารณาเป็นระยะ ๆ 

 
5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) 

 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคัญกับการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO – ERM ในองคป์ระกอบเรื่องความเสี่ยง

อย่างครบถ้วน ทั้งในเรื่องการระบุเหตุการณ์เสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองต่อความเสี่ยง โดยให้
ความส าคัญกับปจัจัยความเสี่ยงทัง้จากภายในและภายนอก ตั้งแต่ความเสี่ยงในระดับกจิกรรมจนถงึระดับองค์กร โดย
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ ได้น าแนวทางการวิเคราะห์จดัการความเสี่ยงมาประยุกต์ใช ้ เพื่อประเมนิความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและผลักดนัใหเ้กิดการควบคมุตนเอง (Control Self Assessment) ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดการควบคุมที่สามารถลดความเสียหายทีเ่กดิจากความเส่ียงให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้และสร้าง
มาตรฐานการท างานให้มปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 
บริษทัฯ ได้จดัให้มีกิจกรรมการควบคุมในทุกหน้าที่และทุกระดบัของการปฏิบตัิงานตามความจ าเป็นอย่าง

เหมาะสม โดยได้จดันโยบายและระเบียบวิธีปฏบิัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคนมีแนวทาง
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปในทิศทางเดยีวกันทั้งในด้านการเงิน การจดัซ้ือ การขายสินค้า การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน
ของบรษิัทฯ ให้เกิดประโยชน ์มกีารแบ่งแยกหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิาน ผูต้ิดตามควบคุม ประเมนิผล และผู้อนุมัติ ออกจากกัน 
เพื่อให้เกดิการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งการก าหนดวงเงินอ านาจอนุมัติไว้อย่างชัดเจน 
จัดให้มีแผนการปฏบิัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม โดยมี
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ในการตรวจสอบและตดิตามผลอย่างเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและประสิทธิผล
การควบคุมภายในบริษทัฯ 

 
7. สารสนเทศ และการสือ่สาร (Information & Communication) 

 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้

และทันต่อสถานการณ์เพื่อให้การตัดสินใจทั้งของผูถ้ือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท
ฯ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีความถูกต้องและมีความเป็นปัจจุบัน ซ่ึงรายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ข้อมูล/รายงาน
ทางด้านบัญชี การเงิน ข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส าคัญที่มีผลต่อกระบวนการพิจารณาประกอบการตัดสินใจ โดย
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) ใน website ของบริษัทฯ 
และผ่านช่องทางและส่ือสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนให้ความส าคัญการควบคุมระบบ
สารสนเทศให้เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานและการบริหาร  ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามขอบเขตการ
ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ก าหนด และจัดให้มีการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ ครบถ้วนถูกต้อง 
และเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้อง ทันเวลา และเอื้อประโยชน์เพื่อการบริหาร การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ได้จัดให้มีระบบการส ารองข้อมูล ระบบความปลอดภัย แผนงานฉุกเฉินส าหรับป้องกันความปลอดภัยของสารสนเทศ
อย่างเหมาะสมเพียงพอ เพื่อบริหารจัดการสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจอย่าง
เหมาะสม 
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8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
 

 คณะกรรมการบริหารจะติดตามผลการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ โดยจัดให้มีการประชุม
ระดับผู้บริหารของหน่วยงานในแต่ละสายงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับ
เป้าหมาย และแผนงานของทุกหน่วยงานที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสมและทันท่วงที โดยบริษัทฯ ได้น าระบบการประเมินผลงานโดยตัวช้ีวัดผล
การด าเนินงาน (KPI) มาใช้กับหน่วยงาน ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร โดยพัฒนาระบบการประเมิน
ให้เพิ่มมิติของการประเมินผลให้มีมุมมองรอบด้าน และสอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กรที่จะสนับสนุนให้เกิดการ
ปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมาย และสามารถวัดผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานและแต่ละคนได้อย่างเป็นรูปธรรม
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ 
 นอกจากนี้ ยังก าหนดใหฝ้่ายตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ มีความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและ
ประเมนิผล โดยก าหนดให้มีระบบการติดตามผลของโครงการตรวจสอบแต่ละโครงการอย่างใกลชิ้ด โดยได้ก าหนดไว้
ในแผนงานตรวจสอบประจ าปขีองฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อผลักดัน
ให้มีการปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ลดความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการท างาน ช่ือเสียง และฐานะ
การเงินของบรษิัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นตอ่การก ากับดูแลกิจการ การควบคุมภายในให้มีความ
ชัดเจนโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุน้อย่างแทจ้ริง 
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         รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท 
 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

จ านวนและ
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

(%)  

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปี
ที่ด ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

1. นายธีระ  วิภูชนิน 
- ประธานกรรมการ 
 
 

66 - ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน   
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DCP  
รุ่นท่ี 6/2001 และ ACP รุ่นท่ี 5 

- ไม่มี - -ไม่ม-ี 11 2518 - 2533 
2533 - 2537 
2537 - 2540 
2541 - 2546 
2543 - ปัจจุบัน 
2543 - ปัจจุบัน 
2546 - ปัจจุบัน 
2548 - ปัจจุบัน 
2548 - ปัจจุบัน 

รองประธาน 
ผู้แทนประจ าประเทศไทย 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
รองกรรมการผู้จัดการ 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  

บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรัน จ ากัด/ ประกันภัย 
Prudential Asset Management Asia Ltd./ กองทุน 
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์/ อสังหาริมทรัพย์และคา้ขาย 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย/ สถาบันการเงิน 
บริษัท พรีเซียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สหอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามแมค็โคร จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 

2. นายองอาจ  ด ารงสกุลวงษ ์
- รองประธานกรรมการ  
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จัดการ 
  (มีอ านาจลงนาม) 
 
 

58 - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP 
รุ่นท่ี 44/2005 

235,455,545 
(56.06%) 
(รวมหุ้นท่ีคู่
สมรสถือ) 

คู่สมรส 
นางสาวชุติมา 

24 2531 - 2534 
2535 - 2537 
2535 - 2558 
2548 - ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
 
2548 - ปัจจุบัน 
 

ผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงฟอกหนังโอซี (เลิกกิจการ)/ ฟอกหนัง 
บริษัท โรงฟอกหนังโอซี จ ากัด (เลิกกิจการ)/ ฟอกหนัง 
บริษัท วีวิด อทีเลีย จ ากัด / ผลิตชิ นงานเคลือบสีผลิตภัณฑ์ 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
บริษัท ชูว์แมนส์ อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด / อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค 
ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (ส าหรับรถยนต์) 
บริษัท ออโตโมทีฟ แอ็คเซซโซรี จ ากัด /  
งานเคลือบสีลงพื นวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต ์

3.นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ 
-กรรมการค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระ 
 

64 - ปริญญาตรีบัญชีบัณทิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Accreditation Program รุ่นท่ี 
28/2547 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Certification Program รุ่นท่ี 
76/2549 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit 
Committee Program รุ่นท่ี 
28/2552 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 1 2543 – 2544 
2544 – 2551 
2551 – 2554 
2554 – 2555 
2554 – 2555 
2549 – ปัจจุบัน 
2558 - ปัจจุบัน 

ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภาษี 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 
ท่ีปรึกษาด้านประสิทธิภาพ 
ผู้ตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการค่าตอบแทนและ
กรรมการอิสระ 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
กรมสรรพากร 
กรมสรรพากร  
กระทรวงการคลัง 
ธนาคารออมสิน 
บมจ. กรุงเทพประกันภัย 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

จ านวนและ
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

(%)  

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปี
ที่ด ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
Successful Formulation & 
Execution of Strategy  

-     ประกาศนียบัตรหลักสุตร     
Financial Institutions Governance 
Program 

4.นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 
 

64 - บัญชีมหาบัณฑิต/บัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP  
รุ่นท่ี 43/2005 และACP รุ่นท่ี 8 

630,000 
(0.15%) 

- ไม่มี - 11 2518 - 2527 
2528 - 2542 
2542 - 2551 
2551 - 2556 
2548 - ปัจจุบัน 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้จัดการสาขา 
ผู้จัดการฝ่ายงานบริหารสินเชื่อพิเศษ 
ผู้จัดการฝ่ายประนอมหนี ต่างจังหวัด 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย ์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย ์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย ์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย ์
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 

5. นายสมยศ  อัคคไพบูลย์ 
-กรรมการอิสระ 
-กรรมการสรรหา 

65 -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2517) 
-โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ (ปี 
พ.ศ. 2538) คณะพาณิชยศาสตร์และ  
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-นักบัญชียุคใหม่ (ปี พ.ศ. 2539) คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
-ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Accreditation Program รุ่นท่ี 118/2558 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 1 2518 – 2553 
 
 
 
2553 – ปัจจุบัน 
 
2558 – ปัจจุบัน 

ฝ่ายตรวจสอบ / ผู้จัดการสาขา / VP 
ผู้จัดการเขต / VP ผู้จัดกาสายควบคุม
ปฏิบัติงาน / VP ผู้จัดการควบคุมความ
เส่ียงด้านกฎเกณฑ์ 
รองกรรมการผู้จัดการสายงานส านัก
กรรมการ การเงินและบัญชี 
ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการ
อิสระ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน)  
  

  
   

บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จ ากัด 
 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
 

6.นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ 
- กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
- รองประธานกรรมการบริหาร  
- รองกรรมการผู้จัดการ  
  สายปฏิบัติการ 
- ผู้จัดการท่ัวไปฝ่ายปฏบัิติการ 
 

55 - อาชีวศึกษา สาขาการบัญชี 
วิทยาลัยปัญญาพาณิชย ์

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DCP  
รุ่นท่ี 66/2005 

 

235,455,545 
(56.06%) 
(รวมหุ้นท่ีคู่
สมรสถือ) 

คู่สมรส 
นายองอาจ 

24 2531 – 2534 
2535 - 2537 
2535 - ปัจจุบัน 
 
 
 

รองผู้จัดการ 
รองกรรมการผู้จัดการ 
รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงฟอกหนังโอซี (เลิกกิจการ)/ฟอกหนัง 
บริษัท โรงฟอกหนังโอซี จ ากัด (เลิกกิจการ) / ฟอกหนัง 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

จ านวนและ
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

(%)  

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปี
ที่ด ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

7.นายอวยชัย  มติธนวิรุฬห์ 
- กรรมการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 - ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 
Campbell University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP 
รุ่นท่ี 44/2005 

- ไม่มี - - ไม่ม ี- 11 2529 - 2532 
2532 - 2535 
2535 - 2536 
2536 - 2541 
2541 - 2546 
2546 - 2549 
2549 - 2551 
 
2551 - 2556 
 
2548 - ปัจจุบัน 

พนักงานฝ่ายเคร่ืองจักรกล 
หัวหน้าแผนก 
ผู้ช่วยผูจ้ัดการ 
ผู้จัดการ 
ผู้ช่วยผูจ้ัดการท่ัวไป 
ผู้จัดการท่ัวไป 
กรรมการและรองฝ่ายธุรกิจขนส่งและ
โครงสร้างพื นฐาน 
กรรมการและผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจ
ขนส่งและโครงสร้างพื นฐาน 
กรรมการ 

บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด/ค้าขาย (Trading) 
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด/ค้าขาย (Trading) 
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด/ค้าขาย (Trading) 
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด/ค้าขาย (Trading) 
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด/ค้าขาย (Trading) 
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด/ ค้าขาย (Trading) 
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด/ ค้าขาย (Trading) 
 
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด/ ค้าขาย (Trading) 
 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 

8. นายทักษะ บษุยโภคะ 
- กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 - ปริญญาโท 
New Technology Venture วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหดิล 

- ปริญญาตรี 
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร 
DCP รุ่นท่ี 32/2003 
 
 
 
 

1,572,000 
(0.37%) 

พี่ชาย 
นางสาวชุติมา 

3 2540 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
2532 – ปัจจุบัน 
2549 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จากัด (มหาชน)/เฟอร์นิเจอร์ 
บริษัท โมเดร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด 
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จ ากัด 
บริษัท ระฟ้าแอสโซซิเอท จ ากัด 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
บริษัท แอ๊บโซลูท ไฮจีนิคส์ จ ากัด 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

จ านวนและ
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

(%)  

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปี
ที่ด ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

9.นายนิติ เน่ืองจ านงค์  
- กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

35 - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ in 
collaboration with Indiana University  

- นิติศาสตร์บัณฑิต (Academic 
Excellence) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

- ใบรับรองการศึกษา High School 
Diploma The Winchendon School – 
บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

100,000 
(0.02%) 

- ไม่ม ี- 3 2545 
2548 
 
2556 – ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 
        ปัจจุบัน 

 
ปัจจุบัน 

 
 

 

ทนายความ 
อาจารย์ปริญญาโท หลักสูตรกฎหมาย
ธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม และ
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานการ
บริการด้านสุขภาพระดับสากลแห่ง
ประเทศไทย 

บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จ ากัด (ILCT)/ส านักงานกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ/สถาบันการศึกษา 
 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด/เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม/สถาบันการศึกษา 
 
มหาวิทยาลัยมหดิล/สถาบันการศึกษา 
 
 
 

10.นางสาววรรณวิสา ด ารงสกุลวงษ์ 

- เลขานุการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 

30 - ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจ Executive MBA 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

- ปริญญาตรี  
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอาเซียนย ู

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร 
The Company Secretary Program 
รุ่นท่ี 43/2011 

20,000,000 
(4.76%) 

บุตรสาว 
นายองอาจ 

และ 
นางสาวชุติมา 

5 2551 – 2557 
2554 – ปัจจุบัน 
2559 

ผู้จัดการฝ่ายจดัซื อ 
เลขานุการบริษัท 
ผู้จัดการท่ัวไปฝ่ายบริหาร 

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
 

 
หมายเหตุ ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 5 /2547 เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกับผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 
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Code รายการ ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลูกหนี้การค้า -                                -                              16,848,051.80        1,533,395.92        -                 -                  18,381,447.72        

10-001-05-15-02 ลูกหนี้อ่ืน -                                -                              3,261,474.97          -                        -                 -                  3,261,474.97          

10-001-06-01-01 ลูกหนี้ค่าเคร่ืองจักร -                                -                              -                          -                        -                 -                  -                          

20-001-02-01-01 เจ้าหนี้การค้า 16,526.33                     460,345.58 1,637,360.10          24,866.80             -                 -                  2,139,098.81          

20-001-08-02-32 เจ้าหนี้อ่ืน -                                -                              -                          -                        -                 -                  -                          

รวม 16,526.33                 460,345.58              21,746,886.87       1,558,262.72       -              -              23,782,021.50       

ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

O-SHU1/DO-AC-SME O-AAC1/DO-AC-AAC D-ISC D-MDF PT-H002 O-ONG1

43-009-01-00-11 รายได้อ่ืน -                                -                              -                          -                        -                 -                  -                          

43-001-01-00-11 รายได้ค่าเช่า -                                -                              2,025,270.00          -                        -                 -                  2,025,270.00          

43-002-01-00-11 รายได้ค่าสาธารณูปโภค -                                -                              229,004.03             -                        -                 -                  229,004.03             

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให-้ISC -                                -                              103,319,689.33      -                        -                 -                  103,319,689.33      

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให-้MDF -                                -                              -                          2,903,206.70        -                 -                  2,903,206.70          

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                                -                              3,503,970.79          -                        -                 -                  3,503,970.79          

43-011-02-01-11 รายได้ค่าแรงพนักงานรายวนั-ISC -                                -                              3,274,701.58          -                        -                 -                  3,274,701.58          

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ -                                -                              -                          -                        -                 -                  -                          

ซ้ือเคร่ืองใช้ส านักงานและอ่ืนๆ -                                -                              -                          -                        -                 -                  -                          

51-001-01-00-11 ซ้ือสินค้าส าเร็จรูป 41,057.54                     134,457.40                 879,660.44             -                        -                 -                  1,055,175.38          

52-001-07-00-11 ซ้ือวตัถดุิบ-อุปกรณ์เยบ็ในประเทศ -                                -                              190,991.85             -                        -                 -                  190,991.85             

60-030-00-00-11 ค่าที่ปรึกษา -                                -                              -                          -                        -                 -                  -                          

60-051-00-00-11 จ่ายค่าเช่า -                                -                              -                          -                        -                 -                  -                          

รวม 41,057.54                 134,457.40              113,423,288.02     2,903,206.70       -              -              116,502,009.66     

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ท่ี 1/2558

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

57



Code รายการ ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลกูหนี้การค้า -                       -                       25,995,978.76     3,001,912.61      -                 -                  28,997,891.37       

10-001-05-15-02 ลกูหนี้อ่ืน -                       -                       3,403,159.70       10,593.00           -                 -                  3,413,752.70         

10-001-06-01-01 ลกูหนี้ค่าเคร่ืองจักร -                       -                       -                       -                      -                 -                  -                        

20-001-02-01-01 เจ้าหนี้การค้า 21,135.94            117,655.49          35,687.34            11,770.00           -                 -                  186,248.77            

20-001-08-02-32 เจ้าหนี้อ่ืน -                       -                       -                       -                      -                 -                  -                        

รวม 21,135.94          117,655.49        29,434,825.80    3,024,275.61     -              -              32,597,892.84     

ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

O-SHU1 O-AAC1 D-ISC D-MDF PT-H002 O-ONG1

43-009-01-00-11 รายได้อ่ืน -                       -                       -                      -                 -                  -                        

43-001-01-00-11 รายได้ค่าเช่า -                       -                       2,025,270.00       -                      -                 -                  2,025,270.00         

43-002-01-00-11 รายได้ค่าสาธารณูปโภค -                       -                       167,842.90          -                      -                 -                  167,842.90            

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให-้ISC -                       -                       78,333,871.30     -                      -                 -                  78,333,871.30       

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให-้MDF -                       -                       2,326,371.80      -                 -                  2,326,371.80         

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                       -                       3,111,771.37       -                      -                 -                  3,111,771.37         

43-011-02-01-11 รายได้ค่าแรงพนักงานรายวัน-ISC 3,091,838.28       3,091,838.28         

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ -                       -                       -                      -                 -                  -                        

ซ้ือเคร่ืองใช้ส านักงานและอ่ืนๆ -                       -                       11,770.00           -                 -                  11,770.00              

51-001-01-00-11 ซ้ือสนิค้าส าเร็จรูป 26,905.42            109,958.40          542,757.24          -                      -                 -                  679,621.06            

52-001-07-00-11 ซ้ือวัตถดุิบ-อุปกรณ์เยบ็ในประเทศ -                       -                       -                      -                 -                  -                        

60-030-00-00-11 ค่าที่ปรึกษา -                       -                       -                       -                      -                 -                  -                        

60-051-00-00-11 จ่ายค่าเช่า -                       -                       -                       -                      -                 -                  -                        

รวม 26,905.42          109,958.40        87,273,351.09    2,338,141.80     -              -              89,748,356.71     

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ท่ี 2/2558

58



Code รายการ ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลูกหนีก้ารค้า -                   -                    13,215,521.18    7,619,307.50     -                -                 20,834,828.68                     

10-001-05-15-02 ลูกหนีอ่ื้น -                   -                    3,250,592.99      -                     -                -                 3,250,592.99                       

10-001-06-01-01 ลูกหนีค้่าเคร่ืองจักร -                   -                    -                     -                     -                -                 -                                       

20-001-02-01-01 เจ้าหนีก้ารค้า 42,482.91         157,680.99 16,322.09           171,060.90        -                -                 387,546.89                          

20-001-08-02-32 เจ้าหนีอ่ื้น -                   -                    -                     -                     -                -                 -                                       

รวม 42,482.91       157,680.99      16,482,436.26   7,790,368.40    -             -              24,472,968.56                 

ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

O-SHU1 O-AAC1 D-ISC D-MDF PT-H002 O-ONG1

43-009-01-00-11 รายได้อ่ืน -                   -                    54,495.79           -                     -                -                 54,495.79                            

43-001-01-00-11 รายได้ค่าเช่า -                   -                    2,025,270.00      -                     -                -                 2,025,270.00                       

43-002-01-00-11 รายได้ค่าสาธารณูปโภค -                   -                    161,854.18         -                     -                -                 161,854.18                          

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-ISC -                   -                    50,199,050.25    -                     -                -                 50,199,050.25                     

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-MDF -                   -                    807,845.10        -                -                 807,845.10                          

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                   -                    3,257,737.89      -                     -                -                 3,257,737.89                       

43-011-02-01-11 รายได้ค่าแรงพนักงานรายวัน-ISC 2,881,317.84      2,881,317.84                       

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ -                   -                    -                     -                     -                -                 -                                       

ซ้ือเคร่ืองใช้ส านักงานและอ่ืนๆ -                   -                    -                     -                     -                -                 -                                       

51-001-01-00-11 ซ้ือสินค้าส าเร็จรูป 29,380.28         37,407.00         2,507.49             -                     -                -                 69,294.77                            

52-001-07-00-11 ซ้ือวัตถุดิบ-อุปกรณ์เย็บในประเทศ -                   -                    12,746.80           -                     -                -                 12,746.80                            

60-030-00-00-11 ค่าทีป่รึกษา -                   -                    -                     -                     -                -                 -                                       

60-051-00-00-11 จ่ายค่าเช่า -                   -                    -                     -                     -                 -                                       

รวม 29,380.28       37,407.00       58,594,980.24   807,845.10       -             -              59,469,612.62                 

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ท่ี 3/2558

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

59



Code รายการ ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลูกหนีก้ารค้า -                    26,346,255.70            4,787,948.36     -                -                 31,134,204.06       

10-001-05-15-02 ลูกหนีอ่ื้น -                   -                    3,692,466.18              -                     -                -                 3,692,466.18         

10-001-06-01-01 ลูกหนีค้่าเคร่ืองจักร -                   -                    -                              -                     -                -                 -                         

20-001-02-01-01 เจ้าหนีก้ารค้า 25,135.26         340,581.33 17,548.00 41,134.01          -                -                 424,398.60            

20-001-08-02-32 เจ้าหนีอ่ื้น -                   -                    -                              -                     -                -                 -                         

รวม 25,135.26       340,581.33      30,056,269.88          4,829,082.37    -             -              35,251,068.84      

ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

O-SHU1 O-AAC1 D-ISC D-MDF PT-H002 O-ONG1

43-009-01-00-11 รายได้อ่ืน -                   -                    -                              -                     -                -                 -                         

43-001-01-00-11 รายได้ค่าเช่า -                   -                    2,025,270.00              -                     -                -                 2,025,270.00         

43-002-01-00-11 รายได้ค่าสาธารณูปโภค -                   -                    290,445.73                 -                     -                -                 290,445.73            

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-ISC -                   -                    92,065,542.82            -                     -                -                 92,065,542.82       

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-MDF -                   -                    -                              -                -                 -                         

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                   -                    3,311,423.70              -                     -                -                 3,311,423.70         

43-011-02-01-11 รายได้ค่าแรงพนักงานรายวัน-ISC -                   -                    4,882,504.81              -                     -                -                 4,882,504.81         

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ -                   -                    -                              -                     -                -                 -                         

ซ้ือเคร่ืองใช้ส านักงานและอ่ืนๆ -                   -                    -                              -                -                 -                         

51-001-01-00-11 ซ้ือสินค้าส าเร็จรูป 23,490.90         318,300.30       202,800.00                 -                     -                -                 544,591.20            

52-001-07-00-11 ซ้ือวัตถุดิบ-อุปกรณ์เย็บในประเทศ -                   -                    9,233.80                     -                     -                -                 9,233.80                

60-030-00-00-11 ค่าทีป่รึกษา -                   -                    -                              -                     -                -                 -                         

60-051-00-00-11 จ่ายค่าเช่า -                   -                    -                              -                     -                 -                         

รวม 23,490.90       318,300.30      102,787,220.86        -                 -             -              103,129,012.06     

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ท่ี 4/2558

60



Code รายการ ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลูกหนีก้ารค้า -                     -                   26,346,255.70      4,787,948.36     -                -                31,134,204.06               

10-001-05-15-02 ลูกหนีอ่ื้น -                     -                   3,692,466.18        -                     -                -                3,692,466.18                 

10-001-06-01-01 ลูกหนีค้่าเคร่ืองจักร -                     -                   -                        -                     -                -                -                                

20-001-02-01-01 เจ้าหนีก้ารค้า 25,135.26          340,581.33       17,548.00             41,134.01          -                -                424,398.60                   

20-001-08-02-32 เจ้าหนีอ่ื้น -                     -                   -                        -                     -                -                -                                

รวม 25,135.26        340,581.33      30,056,269.88     4,829,082.37    -             -             35,251,068.84            

ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

O-SHU1 O-AAC1 D-ISC D-MDF PT-H002 O-ONG1

43-009-01-00-11 รายได้อ่ืน -                     -                   54,495.79             -                     -                -                54,495.79                     

43-001-01-00-11 รายได้ค่าเช่า -                     -                   8,101,080.00        -                     -                -                8,101,080.00                 

43-002-01-00-11 รายได้ค่าสาธารณูปโภค -                     -                   849,146.84           -                     -                -                849,146.84                   

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-ISC -                     -                   323,918,153.70    -                     -                -                323,918,153.70             

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-MDF -                     -                   -                        6,037,423.60     -                -                6,037,423.60                 

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                     -                   13,184,903.75      -                     -                -                13,184,903.75               

43-011-02-01-11 รายได้ค่าแรงพนักงานรายวัน-ISC -                     -                   14,130,362.51      -                     -                -                14,130,362.51               

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ -                     -                   -                        -                     -                -                -                                

ซ้ือเคร่ืองใช้ส านักงานและอ่ืนๆ -                     11,770.00     11,770.00                     

51-001-01-00-11 ซ้ือสินค้าส าเร็จรูป 120,834.14        600,123.10       1,627,725.17        -                     -                -                2,348,682.41                 

52-001-07-00-11 ซ้ือวัตถุดิบ-อุปกรณ์เย็บในประเทศ -                     -                   212,972.45           -                     -                -                212,972.45                   

60-030-00-00-11 ค่าทีป่รึกษา -                     -                   -                        -                     -                -                -                                

60-051-00-00-11 จ่ายค่าเช่า -                     -                   -                        -                     -                -                -                                

รวม 120,834.14       600,123.10      362,078,840.21    6,037,423.60    11,770.00    -             368,848,991.05          

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ท่ี 1-4/2558

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

61
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
 
สรุปสำระส ำคัญและภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ 
 

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เตบิโตมาโดยตลอด ท าให้ปจัจบุันไทยมีความสามารถในการผลิตรถทุกโรงงานใน
ประเทศร่วมกัน 2.8 ล้านคัน ซ่ึงขณะนี้ยังใช้ก าลังการผลิตไม่เตม็ที่ โดยที่อุตสาหกรรมรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วน 10% ของ
ภาคอุตสาหกรรมระบบ ทั้งนี้ภาพรวมการผลิตในปี 2558 คาดว่าจะท าได้ 1.95 ล้านคัน ลดลง 25% เมื่อเทียบกับปทีี่ผ่านมา 
เนื่องจากตลาดในประเทศถดถอย อย่างไรก็ตามตัวช่วยคือการส่งออกที่อยู่ในเกณฑ์ดี คือ 1.1 ล้านคัน 

นอกจากนี้ ทศิทางราคาน้ ามันทีป่รับตัวลดลงอย่างมาก ท าให้คาดการณ์ว่าราคาน้ ามันดิบจะต่ าในระดับ 70 ดอลลาร์
ต่อบาร์เรล ไปจนถงึกลางป ี2559  หนนุใหค้วามต้องการซ้ือรถยนต์มีสูงขึ้น  แนวโน้มการส่งออกรถยนต์ยังคงสดใส เพราะเออี
ซี จะท าให้ประเทศอาเซียนใหม่ ได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ลดภาษีรถยนต์เปน็ 0% ท าให้ยอดการส่งออกผ่าน
เพิ่มขึ้น โครงสร้างใหม่ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่เริ่มใช้วันที่ 1 ม.ค.2559 คาดว่า จะส่งผลดตี่ออุตสาหกรรมยานยนต์ โดยที่ผ่าน
มาไทยมีนโยบายใช้ภาษีผลักดนัการพัฒนามาหลายครั้ง เช่น ผลักดันใหเ้กิดการลงทนุในโครงการอีโค คาร์ ซ่ึง ดึงดูดให้บริษทั
ต่างชาติเข้ามาผลิตรถยนต์ไฮบริด สอดรับกับโครงสร้างภาษีทีเ่น้นใหเ้กิดการประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยมลพิษ 
ผู้บริโภคมีแนวโน้มทีจ่ะซ้ือรถยนต์ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานจริงมากขึ้น 

 
รำยได้จำกกำรประกอบธรุกิจ  

(ล้ำนบำท) 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

รำยได ้ % รำยได้ % รำยได ้ % 

รายได้จากอุตสาหกรรมยานยนต ์ 1,977 82% 1,395 75% 1,369 76% 
รายได้ที่มิใชจ่ากอุตสาหกรรมยานยนต ์ 318 13% 457 24% 419 23% 

รายได้อื่น 112 5% 11 1% 9 1% 

รวม 2,407 100% 1,863 100% 1,797 100% 
 
 ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากอุตสาหกรรมยานยนต์ เพิ่มขึ้น 582 ล้านบาทจากปี 2557  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 41.72 
ในขณะที่รายได้ที่มใิช่จากอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลง  139 ล้านบาทจากปี 2557 หรือปรบัลดลงรอ้ยละ 30.41  
  

รำยได้จำกกำรขำยและบรกิำร    
(ล้ำนบำท) 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

รำยได้ % รำยได้ % รำยได ้ % 

รายได้จากการขายในประเทศ 1,698 74% 1,423 77% 1,260 70% 
รายได้จากการขายต่างประเทศ 597 26% 429 23% 528 30% 

รวม 2,295 100% 1,852 100% 1,788 100% 
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กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน  
 

ผลการด าเนินงาน ปี 2558 งบการเงินรวมของบรษิัทฯ มีก าไรสุทธิ  201.78  ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 193.70 ล้านบาท  ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 8.08 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 4.17  เป็นผลจากปัจจัยดังต่อไปนี ้
 
รำยได ้

รายได้จากการขายและบริการรวมปี  2558  เท่ากับ 2,295.10 ล้านบาท เทียบกับยอดขายของปกี่อน เท่ากับ 
1,851.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 443.45 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.95  ซ่ึงในไตรมาส 4 บรษิัทมคี าส่ังซื้อเพิ่มขึน้ 
เนื่องจากการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ประกาศใช้ปี 2559 ซ่ึงจะมีผลให้ราคารถสูงขึ้นประชาชนจึงเรง่ซื้อรถใหม่ใน
ปี 2558  นอกจากนีบ้ริษทัฯรบัรูร้ายได้อื่น จ านวน 105.0 ล้านบาท เนื่องจากศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายได้มีค าพิพากษา
ยืนตามค าพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง คือ ยกฟ้อง บริษัทฯ จงึกลับรายการส ารองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากข้อ
กล่าวหา จ านวน 105.0 ล้านบาทไว้ในบัญชีรายได้อื่น ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปี 2558 เนื่องจากผลของคดี
ส้ินสุดลงแล้ว และบริษัทฯ ไม่มีภาระที่จะต้องจ่ายช าระหนี้ดงักล่าวให้แก่ บสท. 
 
ค่ำใช้จ่ำย 
 ต้นทุนขำยและบริกำร   

ต้นทุนขายและบริการปี 2558 เท่ากับ 1,986.80  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.57 ของรายได้จากการขายและบริการ 
เปรียบเทียบกับปีก่อนซ่ึงมีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 1,502.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.14 ของรายได้จากการขายและ
บริการ โดยปัจจัยหลักยังคงมาจากภาวะต้นทุนค่าวัตถุดิบในส่วนของหนังดิบที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ก าไรขั้นต้นเมื่อเทียบกับ
รายได้จากการขายและบริการในปี 2558 ปรับลดลงเหลือร้อยละ 13.43  เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2558 มีจ านวน 130.73  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.70  เมื่อเทียบกับรายได้จากการ
ขายและบริการ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 119.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.46  
เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ ซ่ึงบริษัทฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ท าให้ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวไม่ปรับเพิ่มเปรียบเทียบกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น  
 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน   

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบรษิัทฯ ในปี 2558 เท่ากับ 38.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ านวน 3.93 ล้านบาท 
หรือคดิเปน็ร้อยละ 11.25  ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ มีการกู้ยืมเพิ่มขึ้นจากการขยายกิจการ มีการช าระค่า
เครื่องจักร ส่งผลใหค้่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2558 ปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บรษิัทฯ รับรูข้าดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที ่
22.83 ล้านบาท โดยเป็นการรับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว 2.0 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึ้น 20.82 ล้านบาท ซ่ึงเปน็ผลของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าจากระดับที่ 33 บาท/เหรียญสหรัฐ ในไตร
มาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 36 บาท/เหรียญสหรัฐ 
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กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงิน 
 
สินทรัพย ์  
 บริษทัฯ และบรษิัทย่อยมีสินทรพัย์หลัก ประกอบด้วย เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
โดยสินทรัพย์รวมของบรษิัทฯ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 2,670.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 528.43 ล้านบาท จากปี 2557 คิดเป็น
ร้อยละ 24.67 โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัดังต่อไปนี้ 
  
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 31.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากส้ินปี 2557 จ านวน 24.37 ล้านบาท 
 ลูกหนี้กำรค้ำสุทธ ิ  

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 ลูกหนี้การค้าสุทธิของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 335.62 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2557 
จ านวน 3.09 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.91  เนื่องจากประสิทธิภาพการบริหารหนี้ ท าให้ยอดคงค้างปรับลดลง
ในขณะที่ยอดขายปรับตัวสูงขึ้น 
 สินค้ำคงเหลือสุทธ ิ

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 สินค้าคงเหลือสุทธิของบริษทัฯ มีมูลค่าเท่ากับ 671.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2557 
จ านวน 51.19 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.25   
 
หนี้สิน  
 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 บริษัทฯ มหีนี้สินรวม 1,538 .63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินป ี2557 เป็นจ านวน 494.66 ล้านบาท 
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.38  โดยหนี้สินรวมดังกล่าวประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน จ านวน 1,286.55 ล้านบาท และหนี้สิน
ระยะยาว จ านวน 252.09 ล้านบาท โดยมีปจัจัยหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุน และขยายผลิตภัณฑ์  
  
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุน้ 1,132.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2557  เป็นจ านวน 33.78 ล้าน
บาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.07  โดยมาจากก าไรสะสมยกมา 1,098.39 ล้านบาท หักด้วยเงนิปนัผลจ่าย 167.99 ล้านบาท และ
บวกด้วยก าไรส าหรับปี 2558 จ านวน 201.78 ล้านบาท   
   
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัช ี
 
 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด จ านวน 1,568,000 บาท โดยเปน็
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ทั้งจ านวน  ทั้งนี้ บรษิัทฯ ไม่มีภาระค่าบริการอื่น (Non-
Audit Fee) ที่ช าระให้แก่ผู้สอบบัญชี ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
และส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดแต่อย่างใด 
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บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธันวำคม 2558 



67 

 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย               
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง     
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชี
ที่ส ำคัญและหมำยเหตุเร่ืองอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) 
ด้วยเช่นกัน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน     
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถ
จัดท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำก            
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจ ำนวนเงินและ      
กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมถึง             
กำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำรเพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน
ของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำม
สมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงิน
โดยรวม 
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ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยและเฉพำะของบริษัท  
อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 26.5 เร่ืองหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นซึ่งกล่ำวว่ำในปี 2550 บริษัทฯ
ได้รับหนังสือกล่ำวหำจำกบรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย (บสท.) และขอบอกเลิกสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ โดยบริษัทฯ
ได้ต้ังส ำรองเผื่อผลเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกข้อกล่ำวหำดังกล่ำวไว้เป็นจ ำนวน 105 ล้ำนบำท และในปี 2552 บสท.ได้
ยื่นค ำฟ้องบริษัทฯ ให้เป็นบุคคลล้มละลำย โดยศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำพิพำกษำให้ยกฟ้องในคดีนี้แล้ว แตบ่สท.ได้
ยื่นอุทธรณค์ ำพิพำกษำของศำลล้มละลำยกลำงต่อศำลฎีกำแผนกคดีล้มละลำย และบริษัทฯได้ยื่นค ำคัดค้ำนค ำอุทธรณ์
ต่อศำลฎีกำเช่นกัน ต่อมำในวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2558 ศำลฎีกำแผนกคดีล้มละลำยได้มีค ำพิพำกษำยกฟ้องโดยยืนตำม
ค ำพิพำกษำของศำลล้มละลำยกลำง ดังนั้นบริษัทฯจึงได้กลับรำยกำรส ำรองเผื่อผลเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกข้อกล่ำวหำ
ที่เคยบันทึกไว้จ ำนวน 105 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 เนื่องจำกผลของคดีสิ้นสุด
ลงแล้ว ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่ำงใด 

วธู ขยันกำรนำวี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5423 
 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
กรุงเทพฯ: 23 กุมภำพันธ์ 2559 



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สนิทรัพย์

สนิทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 31,878,140            7,507,130         26,940,343       3,650,493         

เงินลงทุนชัว่คราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 16,767,427            19,000,000       -                        -                        

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน 8 335,616,794           338,708,014     318,156,534     309,380,118     

สินคา้คงเหลอื 9 671,322,309           620,131,823     588,678,227     548,446,145     

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซื้อวัตถดุบิและอะไหล่ 6,056,456              3,199,769         6,056,456         3,199,769         

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 8,723,023              6,368,007         8,015,445         5,771,918         

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 1,070,364,149        994,914,743     947,847,005     870,448,443     

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 -                         -                    19,999,800       19,999,800       

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 11 1,586,845,389        1,116,784,218   1,555,974,042   1,082,566,283   

สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน 12 4,136,048              2,552,187         2,964,916         2,273,345         

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซื้อเคร่ืองจักร 192,600                 82,459              192,600            -                    

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 20 5,701,969              25,504,582       4,774,721         25,150,245       

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,567,374              2,535,804         3,564,314         2,534,004         

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,600,443,380        1,147,459,250   1,587,470,393   1,132,523,677   

รวมสนิทรัพย์ 2,670,807,529        2,142,373,993   2,535,317,398   2,002,972,120   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนี้สนิและสว่นของผู้ถอืหุ้น

หนี้สนิหมนุเวียน

เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 13 510,981,324           185,393,936     510,981,324     185,393,936     

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 13 417,291,795           233,671,563     417,291,795     233,671,563     

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 14 191,756,395           169,888,091     161,388,348     140,918,579     

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน

   ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 15 7,985,195              18,462,754       7,985,195         18,462,754       

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวที่ถงึก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 16 147,055,111 116,255,801 147,055,111 116,255,801

ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 3,808,903              4,204,661         3,593,474         3,248,884         

หนี้สินหมนุเวียนอ่ืน 7,669,853              8,224,862         7,854,036         7,382,395         

รวมหนี้สนิหมนุเวียน 1,286,548,576        736,101,668     1,256,149,283   705,333,912     

หนี้สนิไมห่มนุเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 15 11,880,535            18,301,943       11,880,535       18,301,943       

เงินกูยื้มระยะยาว  - สุทธิจากส่วนที่ถงึก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 16 220,286,648           169,745,000     220,286,648     169,745,000     

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17 16,416,895            14,831,144       14,069,232       12,799,099       

สัญญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบี้ย 3,501,650              -                        3,501,650         -                        

ส ารองเผ่ือผลเสียหายที่อาจเกดิขึน้จากขอ้กลา่วหา 26.5 -                             105,000,000     -                        105,000,000     

รวมหนี้สนิไมห่มนุเวียน 252,085,728           307,878,087     249,738,065     305,846,042     

รวมหนี้สนิ 1,538,634,304        1,043,979,755   1,505,887,348   1,011,179,954   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สว่นของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 419,999,076 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 419,999,076           419,999,076     419,999,076     419,999,076     

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูคา่แลว้

      หุ้นสามญั 419,998,782 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 419,998,782           419,998,782     419,998,782     419,998,782     

ส่วนเกนิมลูคา่หุ้นสามญั 211,584,110           211,584,110     211,584,110     211,584,110     

ก าไรสะสม

   จัดสรรแลว้

      ส ารองตามกฎหมาย - บริษัทฯ 18 42,000,000            42,000,000       42,000,000       42,000,000       

      ส ารองตามกฎหมาย - บริษัทย่อย 2,000,000              2,000,000         -                        -                        

   ยังไมไ่ด้จัดสรร 456,590,333           422,811,346     355,847,158     318,209,274     

รวมสว่นของผู้ถอืหุ้น 1,132,173,225        1,098,394,238   1,029,430,050   991,792,166     

รวมหนี้สนิและสว่นของผู้ถอืหุ้น 2,670,807,529        2,142,373,993   2,535,317,398   2,002,972,120   

-                         -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

sasitjup
Typewriter
71



หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ก ำไรขำดทนุ:

รำยได้

รายได้จากการขายและบริการ 21 2,295,097,184   1,851,645,045    1,951,282,951    1,453,329,010     
รายได้อ่ืน
   ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น -                         4,956,431           -                          4,956,431            
   เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 6, 10 -                         -                          125,998,740       119,998,800        
   โอนกลบัส ารองเผ่ือผลเสียหายทีอ่าจเกดิขึน้จากขอ้กลา่วหา 26.5 105,000,000      -                          105,000,000       -                           
   อ่ืนๆ 6,606,356          6,022,615           27,993,371         27,530,757          

รวมรำยได้ 2,406,703,540   1,862,624,091    2,210,275,062    1,605,814,998     

ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนขายและบริการ 1,986,798,968   1,502,385,636    1,796,164,327    1,269,001,102     
คา่ใชจ่้ายในการขาย 31,570,983        22,783,082         26,697,548         18,303,882          
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 99,163,049 96,840,759 94,914,062         92,699,589          
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น 22,827,801 -                      22,812,213         -                           

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,140,360,801   1,622,009,477    1,940,588,150    1,380,004,573     

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 266,342,739      240,614,614       269,686,912       225,810,425        
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (38,581,622)       (34,678,582)        (38,580,495)        (34,678,228)         

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 227,761,117      205,936,032       231,106,417       191,132,197        
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (25,982,617)       (12,233,583)        (25,469,020)        (5,790,327)           

ก ำไรส ำหรบัปี 201,778,500      193,702,449       205,637,397       185,341,870        

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน:

รายการทีจ่ะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
  ประกนัภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         (1,323,815)          -                          (1,323,815)           

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี -                         (1,323,815)          -                          (1,323,815)           

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปี 201,778,500      192,378,634       205,637,397       184,018,055        

ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พ้ืนฐำน 22
ก าไรส าหรับปี 0.48                   0.46                    0.49                    0.44                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

บรษัิท อินเตอรไ์ฮด์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็

(หน่วย: บาท)
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

sasitjup
Typewriter
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บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน ส ารองตามกฎหมาย - ส ารองตามกฎหมาย -
และช าระแล้ว มูลค่าหุน้สามัญ บริษัทฯ บริษัทย่อย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 419,998,782          211,584,110          42,000,000            2,000,000               377,432,285          1,053,015,177       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                              -                              -                              -                              (146,999,573)         (146,999,573)         
ก าไรส าหรับปี -                              -                              -                              -                              193,702,449          193,702,449          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              (1,323,815)             (1,323,815)             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              -                              192,378,634          192,378,634          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 419,998,782          211,584,110          42,000,000            2,000,000               422,811,346          1,098,394,238       

-                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558 419,998,782          211,584,110          42,000,000            2,000,000               422,811,346          1,098,394,238       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                              -                              -                              -                              (167,999,513)         (167,999,513)         
ก าไรส าหรับปี -                              -                              -                              -                              201,778,500          201,778,500          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              -                              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              -                              201,778,500          201,778,500          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 419,998,782          211,584,110          42,000,000            2,000,000               456,590,333          1,132,173,225       

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

จัดสรรแล้ว 

งบกำรเงินรวม
ก าไรสะสม

sasitjup
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ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกนิ จัดสรรแลว้ -
และช ำระแลว้ มลูคำ่หุ้นสำมญั ส ำรองตำมกฎหมำย ยังไมไ่ดจั้ดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 419,998,782          211,584,110          42,000,000            281,190,792          954,773,684          
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 25) -                            -                            -                            (146,999,573)         (146,999,573)         
ก ำไรส ำหรับปี -                            -                            -                            185,341,870          185,341,870          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                            -                            -                            (1,323,815)             (1,323,815)             
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี - - - 184,018,055          184,018,055          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 419,998,782          211,584,110          42,000,000            318,209,274          991,792,166          

-                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 419,998,782          211,584,110          42,000,000            318,209,274          991,792,166          
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 25) -                            -                            -                            (167,999,513)         (167,999,513)         
ก ำไรส ำหรับปี -                            -                            -                            205,637,397          205,637,397          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี - - - 205,637,397          205,637,397          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 419,998,782          211,584,110          42,000,000            355,847,158          1,029,430,050       

-                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น (ตอ่)

ก ำไรสะสม

ส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: บำท)
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2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก ำไรกอ่นภำษี 227,761,117      205,936,032      231,106,417       191,132,197        
รำยกำรปรับกระทบยอดก ำไรกอ่นภำษีเปน็เงินสดรับ (จ่ำย)
   จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน
   คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตัดจ ำหนำ่ย 147,851,150 151,008,249 142,121,504       146,999,406        
   คำ่เผ่ือหนี้สงสยัจะสญู 3,127,848          154,885             3,127,848           6,903                   
   กำรปรับลดสนิคำ้คงเหลอืเปน็มลูคำ่สทุธทิี่จะไดรั้บ (โอนกลบั) 4,851,957          (1,051,617)         2,355,460           (1,369,015)           
   ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุชั่วครำว (111,894)            -                         -                          -                           
   (ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยและตัดจ ำหนำ่ย
      เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 207,538             (92,142)              207,538              (92,142)                
   ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 2,137,146          3,520,273          1,745,931           1,488,228            
   โอนกลบัส ำรองเผ่ือผลเสยีหำยที่อำจเกดิขึ้นจำกขอ้กลำ่วหำ (105,000,000)     -                         (105,000,000)      -                           
   (ก ำไร) ขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กดิขึ้นจริง 5,102,553          (296,214)            5,102,553           (296,214)              
   เงินปนัผลรับจำกบริษัทย่อย -                         -                         (125,998,740)      (119,998,800)       
   กำรเปลี่ยนแปลงในมลูคำ่ยุติธรรมของสญัญำแลกเปลี่ยน
       อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ 3,501,650          -                         3,501,650           -                           
   คำ่ใชจ่้ำยดอกเบี้ย 31,504,274 33,140,688 31,503,147         33,140,334          
ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนกอ่นกำรเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์
   และหนี้สนิด ำเนนิงำน 320,933,339      392,320,154      189,773,308       251,010,897        
สนิทรัพย์ด ำเนนิงำน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
   ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อ่ืน (238,577)            (84,701,345)       (12,106,213)        (87,666,230)         
   สนิคำ้คงเหลอื (58,899,130)       (5,010,774)         (45,444,229)        (6,128,160)           
   สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 4,746,358 (1,919,139)         4,987,686           (1,988,441)           
   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (3,023,073)         (708,001)            (2,096,812)          (470,001)              
หนี้สนิด ำเนนิงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
   เจ้ำหนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้อ่ืน 30,483,498 43,746,497 29,084,963         51,034,575          
   จ่ำยผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน (551,395)            (671,660)            (475,798)             (671,660)              
   หนี้สนิหมนุเวียนอ่ืน (555,009)            4,831,561          471,641              4,288,194            
เงินสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 292,896,011      347,887,293      164,194,546       209,409,174        
   จ่ำยดอกเบี้ย (31,910,281)       (33,133,105)       (31,909,154)        (33,132,751)         
   จ่ำยภำษีเงินได้ (6,511,471)         (15,858,033)       (4,814,454)          (9,460,201)           

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนนิงาน 254,474,259      298,896,155      127,470,938       166,816,222        

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บรษัิท อินเตอรไ์ฮด์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินฝำกธนำคำรที่มภีำระค้ ำประกนัลดลง -                         5,525,000          -                          5,525,000            
เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุชั่วครำว 19,111,894        -                         -                          -                           
เงินสดจ่ำยเพ่ือซื้อเงินลงทนุชั่วครำว (16,767,427)       (19,000,000)       -                          -                           
เงินปนัผลรับจำกบริษัทย่อย -                         -                         125,998,740       119,998,800        
ซื้อที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (613,850,416)     (72,465,212)       (611,582,528)      (53,064,900)         
เงินสดจ่ำยดอกเบี้ยซึ่งบนัทกึเปน็ต้นทนุของที่ดนิ
   อำคำรและอุปกรณ์ (543,800)            (225,335)            (543,800)             (225,335)              
เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยอุปกรณ์ 880,916             216,243             880,916              216,243               

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (611,168,833)     (85,949,304)       (485,246,672)      72,449,808          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกู้ยืมระยะสั้น
   จำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 325,587,388      (152,285,770)     325,587,388       (152,285,770)       
เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซทีเพ่ิมขึ้น 160,338,629      90,843,964        160,338,629       90,843,964          
จ่ำยช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน (18,201,878)       (20,887,729)       (18,201,878)        (20,887,729)         
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำว 357,419,000      100,000,000      357,419,000       100,000,000        
จ่ำยช ำระเงินกู้ยืมระยะยำว (276,078,042)     (145,853,136)     (276,078,042)      (145,853,136)       
จ่ำยเงินปนัผล (167,999,513)     (147,115,362)     (167,999,513)      (147,115,362)       

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 381,065,584      (275,298,033)     381,065,584       (275,298,033)       

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ 24,371,010        (62,351,182)       23,289,850         (36,032,003)         
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดต้นปี 7,507,130          69,858,312        3,650,493           39,682,496          

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายปี 31,878,140        7,507,130          26,940,343         3,650,493            
-                         -                         -                          -                           

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเตมิ

รำยกำรที่ไมใ่ชเ่งินสด 
   เจ้ำหนี้คำ่เคร่ืองจักรเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 4,309,058          (3,234,245)         4,309,058           (547,333)              
   เงินจ่ำยลว่งหนำ้คำ่ซื้อเคร่ืองจักรเพ่ิมขึ้น 110,141             19,416               192,600              -                           
   เงินปนัผลคำ้งจ่ำยลดลง -                         115,789             -                          115,789               

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บรษัิท อินเตอรไ์ฮด์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

ส าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนว่ย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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77 
 

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2558 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษัท อินเตอร์ไฮด ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดต้ังและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
โดยมีบุคคลธรรมดำกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำย        
หนังเบำะรถยนต์ ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 678 ซอย ที.เจ.ซี. ถนนสุขุมวิท ต ำบลบำงปูใหม่ 
อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินนี้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่          
28 กันยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี ้

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่ำ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ 

  จัดตั้งขึ้นใน อัตรำร้อยละของกำรถือหุน้ 
บริษทั ลักษณะธุรกิจ ประเทศ 2558 2557 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั อินเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จ ำกัด  ผลิตและจ ำหน่ำยเบำะรถยนต์และ

อุปกรณ์เครื่องหนงัภำยในรถยนต ์
ไทย 100 100 

ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมี
ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อจ ำนวนผลตอบแทนนั้นได้ 

ค) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคัญได้ถูกตัดออกจำก       
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว  

2.3 บริษัทฯจัดท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมวิธีรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนำคตมี
รำยละเอียดดังน้ี 

 ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับ
ใหม่ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี  ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่               
1 มกรำคม 2558 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน กำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงิน
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับมี
กำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส ำคัญซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 มำตรฐำนฉบับปรับปรุงนี้ก ำหนดให้กิจกำรต้องรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม         
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทันทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะที่มำตรฐำนฉบับเดิมอนุญำตให้กิจกำร
เลือกรับรู้รำยกำรดังกล่ำวทันทีในก ำไรขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก ำไร
ขำดทุนก็ได ้

 มำตรฐำนฉบับปรับปรุงดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินนี้เนื่องจำกบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รำยกำร
ก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออก
จำกงำนของพนักงำนทันทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอยู่แต่เดิมแล้ว 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบกำรเงินรวม  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม โดยใช้
แทนเนื้อหำเกี่ยวกับกำรบัญชีส ำหรับงบกำรเงินรวมที่เดิมก ำหนดอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี  ฉบับที่ 27 เร่ือง        
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มำตรฐำนฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักกำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำว่ำ  
ผู้ลงทุนมีอ ำนำจกำรควบคุมหรือไม่ กล่ำวคือ ภำยใต้มำตรฐำนฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่ำตนควบคุมกิจกำรที่
เข้ำไปลงทุนได้ หำกตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และตน
สำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่ำตนจะมี
สัดส่วนกำรถือหุ้นหรือสิทธิในกำรออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ำกึ่งหนึ่งก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญนี้
ส่งผลให้ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรทบทวนว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอ ำนำจควบคุมใน
กิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน ำบริษัทใดในกลุ่มกิจกำรมำจัดท ำงบกำรเงินรวมบ้ำง 

 กำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรนี้ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 เร่ือง ส่วนได้เสียใน    
กำรร่วมค้ำ ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป มำตรฐำนฉบับนี้ก ำหนดให้กิจกำรที่ลงทุนในกิจกำรใดๆต้องพิจำรณำว่ำตนมี
กำรควบคุมร่วม (Joint control) กับผู้ลงทุนรำยอ่ืนในกิจกำรนั้นหรือไม่ หำกกิจกำรมีกำรควบคุมร่วมกับ     
ผู้ลงทุนรำยอ่ืนในกิจกำรที่ถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่ำกิจกำรนั้นเป็นกำรร่วมกำรงำน (Joint arrangement) 
หลังจำกนั้น กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรก ำหนดประเภทของกำรร่วมกำรงำนนั้นว่ำเป็น กำรด ำเนินงำน
ร่วมกัน (Joint operation) หรือ กำรร่วมค้ำ (Joint venture) และบันทึกส่วนได้เสียจำกกำรลงทุนให้เหมำะสม
กับประเภทของกำรร่วมกำรงำน กล่ำวคือ หำกเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกัน ให้กิจกำรรับรู้ส่วนแบ่งใน
สินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยแต่ละรำยกำรของกำรด ำเนินงำนร่วมกันตำมส่วนที่ตนมีสิทธิตำม
สัญญำในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของตน แต่หำกเป็นกำรร่วมค้ำ ให้กิจกำรรับรู้เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำตำม
วิธีส่วนได้เสียในงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย หรืองบกำรเงินรวม (หำกมี) และรับรู้       
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำตำมวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับงบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น  

มำตรฐำนฉบับนี้ก ำหนดเร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจกำรในบริษัทย่อย  กำรร่วม
กำรงำน บริษัทร่วม รวมถึงกิจกำรที่มีโครงสร้ำงเฉพำะตัว มำตรฐำนฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทำงกำรเงินต่อ
งบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

มำตรฐำนฉบับนี้ก ำหนดแนวทำงเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวัด      
มูลค่ำยุติธรรม กล่ำวคือ หำกกิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตำมข้อก ำหนดของ
มำตรฐำนที่เกี่ยวข้องอ่ืน กิจกำรจะต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของมำตรฐำนฉบับนี้  และใช้วิธี
เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเร่ิมใช้มำตรฐำนนี้ 

มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับในอนำคต 

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่  รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชี  จ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับ        
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ  ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่  
รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชีดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน ำมำถือปฏิบัติ 
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4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 ขายสินค้า 

 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส ำคัญของควำมเป็น
เจ้ำของสินค้ำให้กับผู้ซื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับสินค้ำโดยไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี       
สภำพคล่องสูง ซึ่งถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ ำกัดใน
กำรเบิกใช้ 

4.3 ลูกหน้ีกำรค้ำ 

 ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส ำหรับ    
ผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี ้

4.4 สินค้ำคงเหลือ 

 สินค้ำส ำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) หรือมูลค่ำสุทธิ
ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต 

 วัตถุดิบ สำรเคมีและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำ
ใดจะต่ ำกว่ำ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้ 
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4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์บันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน 

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรค ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน 

4.6 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ 

 ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และ       
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) 

 ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดังนี้  

อำคำร -  20 ป ี
ส่วนปรับปรุงอำคำร -  5 ป ี
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ -   10 ป ี
เคร่ืองตกแต่งและเครื่องใช้ส ำนักงำน -  5 ป ี
ยำนพำหนะ -      5 ป ี

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่ำงติดต้ังและระหว่ำงก่อสร้ำง 

บริษัทฯตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำก
บัญช ี

4.7 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรือขำย ได้ถูกน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์จนกว่ำสินทรัพย์นั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร 
ต้นทุนกำรกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมนั้น 
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) 
ของสินทรัพย์นั้น 

บริษัทฯตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำ
สินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดของบริษัทฯ คือ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ซึ่งมีอำยุกำรให้
ประโยชน์ 4 ปี และ 10 ปี 

4.9 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บริษัทฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหำรส ำคัญ กรรมกำรหรือ
พนักงำนของบริษัทฯ ที่มีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

4.10 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือ
มูลค่ำปัจจบุันสุทธิของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำ
เช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้
งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ 

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือ
เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 
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4.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น  

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯหำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯรับรู้ขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ  

 บริษัทฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

 บริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บรษิัทฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและ
เงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 บริษัทฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริษัทฯ
ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น บริษัทฯ
จัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวัลกำรปฏิบัติงำนครบ
ก ำหนดระยะเวลำ 
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 บริษัทฯค ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) 
โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก ำไรหรือขำดทุน 

4.14 ประมำณกำรหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ           
ปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริษัทฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ  

4.15 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษัทฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำ
ภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษัทฯรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

 



85 
 

4.16 ตรำสำรอนุพันธ์ 

 สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำแสดงในงบกำรเงินตำมมูลค่ำยุติธรรม ก ำไรขำดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริงจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดังกล่ำวจะถูกบันทึกไว้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย 

บริษัทฯรับรู้จ ำนวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ได้รับจำก/จ่ำยให้แก่คู่สัญญำตำมสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย
เป็นรำยได้/ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมเกณฑ์คงค้ำง  

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯแสดงไว้ในงบกำรเงินตำมมูลค่ำยุติธรรม ก ำไรขำดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริงจำกสัญญำดังกล่ำวจะถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.17 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้สินให้ผู้อ่ืนโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมใน
ตลำด) ณ วันที่วัดมูลค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะ
เดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่
สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด  

 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำง
ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำร  
วัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 
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5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส ำคัญมีดังน้ี 

สัญญำเช่ำ 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้
ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯได้โอนหรือรับโอน
ควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่ 

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร               
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้
ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่บันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้อขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต    
(ทั้งของธนำคำรฯ และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรค ำนวณ 
อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดับชั้นของมูลค่ำ
ยุติธรรม 

กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ 

ในกำรประมำณกำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับของสินค้ำคงเหลือ โดยจ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้รับจำกสินค้ำคงเหลือ
พิจำรณำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำขำยหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นภำยหลัง
วันที่ในงบกำรเงินและฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก
สินค้ำเสื่อมคุณภำพ โดยค ำนึงถึงอำยุของสินค้ำคงเหลือและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 
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ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น 
ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี
และขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำ
บริษัทฯควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไร
ทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน 

 หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน
ของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำร
ประมำณกำรน้ัน เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ในจ ำนวนพนักงำน เป็นต้น 

 ส ำรองเผื่อผลเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นจำกข้อกล่ำวหำ 

 ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 26.5 บริษัทฯถูกกล่ำวหำว่ำทรัพย์ที่บริษัทฯตีช ำระหนี้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำง
หนี้มีสภำพและรำคำที่แท้จริงไม่ถูกต้องเป็นจริงตำมที่น ำเสนอ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินผล
ของข้อกล่ำวหำและได้บันทึกส ำรองเผื่อผลเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกข้อกล่ำวหำดังกล่ำวไว้ในบัญชีแล้ว 
อย่ำงไรก็ตำมผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกที่ได้มีกำรประมำณไว้ 
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6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำร
ธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้  

  (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2558 2557 2558 2557  

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
ขำยสินค้ำ - - 324 265 ใกล้เคียงรำคำทุน 
รำยได้ค่ำบรหิำรจัดกำร - - 13 13 อัตรำตำมสัญญำ 
รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร - - 9 9 อัตรำตำมสัญญำ 
รำยได้ค่ำบรกิำร - - 14 11 รำคำที่ตกลงร่วมกนั 
ซื้อสินค้ำส ำเร็จรูป - - 2 11 ต้นทุนบวกก ำไรสว่นเพ่ิม 
เงินปนัผลรับ - - 126 120 ตำมที่ประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน      
ขำยสินค้ำ 12 7 12 7 ต้นทุนบวกก ำไรสว่นเพ่ิม 
ซื้อสินค้ำส ำเร็จรูป 1 6 1 6 ต้นทุนบวกก ำไรสว่นเพ่ิม 

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียด
ดังนี ้

(หนว่ย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมำยเหตุ 8) 

    

บริษัทย่อย - - 30,038 30,465 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรร่วมกัน) 5,005 2,470 4,788 2,309 

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 5,005 2,470 34,826 32,774 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมำยเหตุ 14) 

    

บริษัทย่อย - - 18 492 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรร่วมกัน) 407 410 407 410 

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 407 410 425 902 
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     ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,574 16,264 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 517 398 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 33 33 
รวม 20,124 16,695 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
เงินสด 269 215 262 213 
เงินฝำกธนำคำร 31,609 7,292 26,678 3,437 
รวม 31,878 7,507 26,940 3,650 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เงินฝำกออมทรัพย์มีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.10 - 0.37 ต่อปี (2557: ร้อยละ 
0.13 - 0.38 ต่อปี) 

8. ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหนี้อื่น 

  (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     

อำยุหนี้คงค้ำงนบัจำกวันที่ถึงก ำหนดช ำระ     

ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 201 1,072 26,330 28,286 
ค้ำงช ำระ     

ไม่เกิน 1 เดือน 296 1,080 296 1,080 
1 - 2 เดือน 282 157 282 157 
2 - 3 เดือน 882 161 882 161 
3 - 6 เดือน 3,344 - 3,344 - 

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 5,005 2,470 31,134 29,684 
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  (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อำยุหนี้คงค้ำงนบัจำกวันที่ถึงก ำหนดช ำระ     
ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 213,240 234,957 166,492 175,673 
ค้ำงช ำระ     

ไม่เกิน 1 เดือน 107,380 90,003 106,880 89,739 
1 - 2 เดือน 5,350 9,646 5,350 9,644 
2 - 3 เดือน 301 179 301 122 
3 - 6 เดือน 2,341 11 2,341 11 
6 - 12 เดือน 2,001 152 2,001 152 
มำกกว่ำ 12 เดือน 8,612 5,497 8,464 5,349 

รวม  339,225 340,445 291,829 280,690 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8,649) (5,521) (8,501) (5,373) 
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกีย่วข้องกัน, สุทธิ 330,576 334,924 283,328 275,317 
รวมลูกหนี้กำรค้ำ, สุทธิ 335,581 337,394 314,462 305,001 
ลูกหนี้อื่น     
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - 3,692 3,090 
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 36 1,314 3 1,289 
รวมลูกหนี้อื่น 36 1,314 3,695 4,379 

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น, สุทธ ิ 335,617 338,708 318,157 309,380 
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9. สินค้ำคงเหลือ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ 

 
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินค้ำส ำเร็จรูป 181,891 187,276 (7,690) (3,072) 174,201 184,204 
งำนระหว่ำงท ำ 353,079 286,120 (66) - 353,013 286,120 
วัตถุดิบ 78,758 82,055 (5,253) (5,085) 73,505 76,970 
วัสดุสิ้นเปลือง 5,451 5,837 - - 5,451 5,837 
วัตถุดิบระหว่ำงทำง 65,152 67,001 - - 65,152 67,001 
รวม 684,331 628,289 (13,009) (8,157) 671,322 620,132 

 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินค้ำส ำเร็จรูป 165,703 174,717 (6,038) (2,942) 159,665 171,775 
งำนระหว่ำงท ำ 309,316 253,649 - - 309,316 253,649 
วัตถุดิบ 52,698 54,529 (3,604) (4,345) 49,094 50,184 
วัสดุสิ้นเปลือง 5,451 5,837 - - 5,451 5,837 
วัตถุดิบระหว่ำงทำง 65,152 67,001 - - 65,152 67,001 
รวม 598,320 555,733 (9,642) (7,287) 588,678 548,446 

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิ
ที่จะได้รับ เป็นจ ำนวน 7.2 ล้ำนบำท (2557: 1.9 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 4.4 ล้ำนบำท 2557: 1.6 ล้ำนบำท) 
โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขำย และมีกำรกลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเป็นจ ำนวน       
2.3 ล้ำนบำท (2557: 3.0 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 2.0 ล้ำนบำท 2557: 3.0 ล้ำนบำท) โดยน ำไปหักจำก
มูลค่ำของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี 

 

 



92 
 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 

บริษทั ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทนุ รำคำทุน 

เงินปนัผลที่บรษิัทฯรับ
ระหว่ำงป ี

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั อินเตอร์ซีท 
คัฟเวอร์ จ ำกัด 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000 125,999 119,999 
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11. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่ิงปลูกสร้ำงและส่วน

ปรับปรุงอำคำร 
เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย ์
ระหว่ำงติดตั้งและ
ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2557 263,261 2,146 681,085 1,009,770 32,736 22,766 97,052 2,108,816 
ซ้ือเพิ่ม 15,000 1,300 - 10,759 1,966 1,129 39,058 69,212 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - - - (333) (168) (1,051) - (1,552) 
โอน - - 41,722 81,948 - - (123,670) - 
ดอกเบ้ียจ่ำยที่ถือเป็นต้นทุน - - - - - - 225 225 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 278,261 3,446 722,807 1,102,144 34,534 22,844 12,665 2,176,701 
ซ้ือเพิ่ม 392,275 28,811 - 8,967 2,684 5,038 180,275 618,050 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - - - (58,560) (745) (2,348) - (61,653) 
โอน - - 6,566 59,999 156 - (66,721) - 
ดอกเบ้ียจ่ำยที่ถือเป็นต้นทุน - - - - - - 543 543 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 670,536 32,257 729,373 1,112,550 36,629 25,534 126,762 2,733,641 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม         
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2557 - - 313,857 556,658 23,380 16,835 - 910,730 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 44,034 100,126 3,298 3,157 - 150,615 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - - - (224) (157) (1,047) - (1,428) 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 - - 357,891 656,560 26,521 18,945 - 1,059,917 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 41,507 100,379 3,385 2,172 - 147,443 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - - - (57,691) (732) (2,141) - (60,564) 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 - - 399,398 699,248 29,174 18,976 - 1,146,796 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 278,261 3,446 364,916 445,584 8,013 3,899 12,665 1,116,784 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 670,536 32,257 329,975 413,302 7,455 6,558 126,762 1,586,845 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี  
2557 (144 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 150,615 
2558 (142 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 147,443 
 (หน่วย: พันบำท) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   อำคำรและ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  
   ส่ิงปลูกสร้ำงและ เคร่ืองจักร และเคร่ืองใช้  ระหว่ำงติดตัง้และ  
 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
รำคำทุน         
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2557 263,261 2,146 681,085 969,562 32,560 22,766 85,598 2,056,978 
ซ้ือเพิ่ม 15,000 1,300 - 7,533 1,886 1,129 25,671 52,519 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - - - (333) (168) (1,051) - (1,552) 
โอน - - 41,722 57,190 - - (98,912) - 
ดอกเบ้ียจ่ำยที่ถือเป็นต้นทุน - - - - - - 225 225 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 278,261 3,446 722,807 1,033,952 34,278 22,844 12,582 2,108,170 
ซ้ือเพิ่ม 392,275 28,811 - 8,491 2,651 5,038 178,433 615,699 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - - - (58,560) (745) (2,348) - (61,653) 
โอน - - 6,566 58,074 156 - (64,796) - 
ดอกเบ้ียจ่ำยที่ถือเป็นต้นทุน - - - - - - 543 543 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 670,536 32,257 729,373 1,041,957 36,340 25,534 126,762 2,662,759 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม         
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2557 - - 313,857 526,390 23,313 16,835 - 880,395 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 44,034 96,192 3,254 3,157 - 146,637 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - - - (224) (157) (1,047) - (1,428) 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 - - 357,891 622,358 26,410 18,945 - 1,025,604 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 41,507 94,733 3,333 2,172 - 141,745 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - - - (57,691) (732) (2,141) - (60,564) 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 - - 399,398 659,400 29,011 18,976 - 1,106,785 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 278,261 3,446 364,916 411,594 7,868 3,899 12,582 1,082,566 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 670,536 32,257 329,975 382,557 7,329 6,558 126,762 1,555,974 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี  
2557 (140 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 146,637 
2558 (136 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 141,745 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำงจ ำนวน 
47 ล้ำนบำท (2557: 11 ล้ำนบำท) ซึ่งบริษัทฯได้ใช้เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินหลำยแห่งเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง
อำคำรดังกล่ำว ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯได้รวมต้นทุนกำรกู้ยืมเข้ำเป็นรำคำทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่ำว จ ำนวน 0.5 ล้ำนบำท (2557: 0.2 ล้ำนบำท) โดยค ำนวณจำกอัตรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนในอัตรำ
ร้อยละ 2.18 (2557: ร้อยละ 3.97) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเคร่ืองจักรและยำนพำหนะซึ่งได้มำตำมสัญญำเช่ำ   
ทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ ำนวนประมำณ 34 ล้ำนบำท (2557: 61 ล้ำนบำท) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำ
หมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวนเงิน
ประมำณ 398 ล้ำนบำท (2557: 214 ล้ำนบำท) 

บริษัทฯได้น ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีจ ำนวนประมำณ 650 ล้ำนบำท (2557: 380 
ล้ำนบำท) ไปค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงิน ซึ่งใช้โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558:   
รำคำทุน 10,485 9,233 
หัก: ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม (6,349) (6,268) 
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ 4,136 2,965 

   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557:   
รำคำทุน 8,493 8,166 
หัก: ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม (5,941) (5,893) 
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ 2,552 2,273 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส ำหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี 2,552 2,255 2,273 2,183 
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 1,992 691 1,067 454 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย (408) (394) (375) (364) 
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี 4,136 2,552 2,965 2,273 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน/เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท 

(หน่วย: พันบำท) 
 อัตรำดอกเบี้ย                                        

(ร้อยละต่อปี) 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 7.00 - 7.68 7.13 - 7.40 6,981 394 
ตั๋วสัญญำใช้เงิน 2.80 - 3.00 3.60 - 3.65 504,000 185,000 
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น  
จำกสถำบันกำรเงิน 

  
510,981 185,394 

 

(หน่วย: พันบำท) 
 อัตรำดอกเบี้ย                                        

(ร้อยละต่อปี) 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 

เจ้ำหน้ีทรัสต์รีซีท 0.88 - 2.85 0.90 - 3.65 417,292 233,672 

วงเงินสินเชื่อข้ำงต้นค้ ำประกันโดยกำรจ ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงและเครื่องจักรบำงส่วนของบริษัทฯ 
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14. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 366 366 384 858 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกัน 141,126 127,526 113,014 101,414 
เจ้ำหน้ีอื่น - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 41 44 41 44 
เจ้ำหน้ีอื่น - กิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกัน 28,265 21,426 27,323 19,741 
เจ้ำหน้ีค่ำเครื่องจักร - กิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกัน 6,440 2,131 6,440 2,131 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 15,518 18,395 14,186 16,731 
รวมเจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น 191,756 169,888 161,388 140,919 

15. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 21,446 39,392 
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจ ำหน่ำย (1,580) (2,627) 
รวม 19,866 36,765 
หัก: ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (7,985) (18,463) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ถึง 
    ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 11,881 18,302 

บริษัทฯได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลีสซิ่งหลำยแห่งเพื่อเช่ำเคร่ืองจักรและยำนพำหนะเพื่อใช้ใน                
กำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ย
ประมำณ 3 - 10 ปี และสัญญำดังกล่ำวเป็นสัญญำที่บอกเลิกไม่ได้  

บริษัทฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้  

(หนว่ย: พันบำท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สัญญำเช่ำ 8,533 10,874 2,039 21,446 

ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี  (548) (869) (163) (1,580) 
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำท่ีต้องจ่ำยทั้งส้ิน
ตำมสัญญำเช่ำ 7,985 10,005 1,876 19,866 
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 (หนว่ย: พันบำท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สัญญำเช่ำ 19,714 15,747 3,931 39,392 

ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี  (1,251) (1,264) (112) (2,627) 
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำท่ีต้องจ่ำยทั้งส้ิน
ตำมสัญญำเช่ำ 18,463 14,483 3,819 36,765 

16. เงินกู้ยืมระยะยำว 

(หนว่ย: พันบำท) 
   งบกำรเงินรวม / 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินกู้ อัตรำดอกเบ้ีย (ร้อยละ) กำรช ำระคืน 2558 2557 
1 MLR - 1.5 ส ำหรับสองปีแรก,           

MLR - 1 ส ำหรับปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 5 และ 
MLR - 0.5 ส ำหรับปีท่ี 6 ถึงปีท่ี 7 

ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน                 
เร่ิมตั้งแต่เดือนกมุภำพันธ์ 2554 - 12,630 

2 MLR - 1.5 ส ำหรับสองปีแรก,              
MLR - 1 ส ำหรับปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 5 และ           
MLR - 0.5 ส ำหรับปีท่ี 6 ถึงปีท่ี 7 

ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน              
เร่ิมตั้งแต่เดือนมกรำคม 2555 - 39,700 

3 MLR - 1.5 ส ำหรับสองปีแรก และ                
MLR - 1 ส ำหรับปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 5 

ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน             
เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยำยน 2554 - 17,595 

4 MLR - 2 ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน                  
เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษำยน 2556 13,145 129,965 

5 MLR - 2 ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน           
เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2557 52,778 86,111 

6 THBFIX1M+1.88 ส ำหรับสำมปีแรก 
และMLR - 2 ส ำหรับปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 5 

ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน        
เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2558  263,620 - 

7 MLR - 2.25 ส ำหรับสำมปีแรก และ                
MLR - 2 ส ำหรับปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 5 

ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน        
เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2558 37,799 - 

รวม 367,342 286,001 
หัก: ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งป ี (147,055) (116,256) 
เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 220,287 169,745 
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 เงินกู้ยืมระยะยำวค้ ำประกันโดยกำรจ ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงและเคร่ืองจักรบำงส่วนของ            
บริษัทฯ 

 ภำยใต้สัญญำเงินกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินและข้อจ ำกัดบำงประกำรตำมที่ระบุใน
สัญญำ เช่น กำรด ำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 
อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนและข้อจ ำกัดในกำรโอนสินทรัพย์ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำ เป็นต้น  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินเร่ืองกำรด ำรงอัตรำส่วนทุน
หมุนเวียนตำมที่ก ำหนดในสัญญำเงินกู้ยืมกับธนำคำรแห่งหนึ่งได้ อย่ำงไรก็ตำม เงินกู้ยืมดังกล่ำวถูกจัด
ประเภทเป็นเงินกู้ยืมที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีแล้ว 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ ำนวน 142
ล้ำนบำท (2557: ไม่มี) 

17.  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ประกอบด้วย ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และ
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน ซึ่งแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของ
พนักงำน 12,272 10,784 10,747 9,516 

โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 4,145 4,047 3,322 3,283 

รวม 16,417 14,831 14,069 12,799 

 

 



100 
 

17.1 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน แสดงได้
ดังนี ้

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 10,784 7,399 9,516 7,399 
ส่วนที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน  1,104 2,056 889 831 
ต้นทุนดอกเบี้ย 384 346 342 303 

ส่วนที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย     
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติ
ทำงกำรเงิน - 346 - 346 

ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์ - 1,309 - 1,309 

ผลประโยชน์ทีจ่่ำยในระหว่ำงปี - (672) - (672) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ปลำยปี 12,272 10,784 10,747 9,516 

 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
ต้นทุนขำย 1,021 1,769 764 501 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำร 467 633 467 633 

รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 1,488 2,402 1,231 1,134 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็น
จ ำนวนประมำณ 2.3 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 2.1 ล้ำนบำท) (2557: จ ำนวน 0.1 ล้ำน
บำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 0.1 ล้ำนบำท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมำณ 14 ปี และ 10 ปี ตำมล ำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 14 ปี)                 
(2557: 14 ปี และ 10 ปี ตำมล ำดับ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 14 ปี) 



101 
 

 สมมติฐำนที่ส ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อัตรำคิดลด 3.4 และ 3.7 3.4 และ 3.7 3.7 3.7 
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต                      
(ขึ้นกับชนิดของกำรจ้ำงงำน) 4.0 - 5.0 4.0 - 5.0 4.0 - 5.0 4.0 - 5.0 

 ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 1 

อัตรำคิดลด (313) (610) 330 679 
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน  384 785 (367) (718) 

 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 1 

อัตรำคิดลด (263) (513) 278 571 
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน  324 664 (310) (607) 
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17.2 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำนซึ่งเป็นเงินรำงวัลกำรปฏิบัติงำนครบก ำหนด
ระยะเวลำแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 4,047 2,929 3,283 2,929 
ส่วนที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
   ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน  543 1,321 432 583 
   ต้นทุนดอกเบี้ย 106 135 83 109 
   ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์  
      ประกันภัย - (338) - (338) 
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี (551) - (476) - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 4,145 4,047 3,322 3,283 

18. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำย
ไว้ครบถ้วนแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

19. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 263,647 229,590 204,040 188,514 
ค่ำเสื่อมรำคำ 147,443 150,615 141,745 146,637 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย 408 394 375 364 
ค่ำสำธำรณูปโภค 69,061 56,527 68,502 56,527 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 7,113 8,715 7,113 8,715 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,518,646 1,007,159 1,351,919 830,918 
กำรเปล่ียนแปลงในสินค้ำส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำ (61,574) 12,463 (46,653) (231) 
กำรเปล่ียนแปลงในรำยกำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็น
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ 4,852 (1,052) 2,355 (1,369) 

20. ภำษีเงินได้  

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลส ำหรบัป ี 6,172 12,376 5,093 5,578 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้นิตบิุคคลของปีก่อน 8 - - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช:ี      
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงช่ัวครำว

และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว 19,803 (142) 20,376 212 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 25,983 12,234 25,469 5,790 
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จ ำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีทีเ่กี่ยวข้องกับขำดทนุจำกกำรประมำณกำร         

ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - 332 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดังนี ้
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 

ก ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงนิได้นิตบิุคคล 227,761 205,936 231,106 191,132 

     
อัตรำภำษีเงินไดน้ิติบคุคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงนิได้นิตบิุคคลคูณอัตรำภำษ ี 45,552 41,187 46,221 38,226 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้นิตบิุคคลของปีก่อน 8 - - - 
ขำดทนุทำงภำษทีี่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได ้
   รอกำรตัดบัญชี  

 
4,346 

 
- 

 
4,346 

 
- 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

รำยได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น - - (25,200) (24,000) 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหต ุ21) (23,886) (26,781) - (6,322) 
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม 337 317 405 294 
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึน้ (1,320) (2,437) (1,320) (2,437) 

อื่น ๆ 946 (52) 1,017 29 

รวม (23,923) (28,953) (25,098) (32,436) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ 25,983 12,234 25,469 5,790 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม 

2558 
31 ธันวำคม 

2557 
31 ธันวำคม 

2558 
31 ธันวำคม 

2557 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 2,602 1,631 1,929 1,457 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 86 161 86 161 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 3,014 2,713 2,760 2,532 
ส ำรองเผ่ือผลเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกข้อ
กล่ำวหำ - 21,000 - 21,000 

รวม 5,702 25,505 4,775 25,150 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้จ ำนวน 22 ล้ำนบำท (2557: ไม่มี) ที่บริษัทฯ 
ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เนื่องจำกบริษัทฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริษัทฯอำจไม่มีก ำไร
ทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะน ำผลขำดทุนทำงภำษีมำใช้ประโยชน์ได้  

ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้จะสิ้นสุดระยะเวลำกำรใช้ประโยชน์ภำยในปี 2570 

21. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตหนังแต่งส ำเร็จ ตำม
บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1785(2)/2554 เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2554 ภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนดบำง
ประกำร สิทธิพิเศษดังกล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรที่ได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมเป็นจ ำนวนไม่เกินจ ำนวนเงินลงทุน (โดยไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน) โดย
มีก ำหนด 8 ปี นับจำกวันที่เร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วันที่ 3 มกรำคม 2557) สิทธิประโยชน์
ดังกล่ำวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 2 มกรำคม 2565 

 บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำก
หนังตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1981(5)/2554 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2554 ภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนดบำง
ประกำร สิทธิพิเศษดังกล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรที่ได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม เป็นระยะเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่เร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วันที่       
1 กันยำยน 2554) สิทธิประโยชน์ดังกล่ำวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหำคม 2562 
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รำยได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจ ำแนกตำมกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ได้รับกำรส่งเสริม
กำรลงทุนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 กิจกำรที่ได้รับ                      
กำรส่งเสริม 

กิจกำรที่ไม่ได้รับ                 
กำรส่งเสริม รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร       
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร   
ในประเทศ 662,969 594,083 1,034,743 828,526 1,697,712 1,422,609 

รำยได้จำกกำรส่งออก - - 597,385 429,036 597,385 429,036 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 662,969 594,083 1,632,127 1,257,562 2,295,097 1,851,645 

 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

กิจกำรที่ได้รับ                      
กำรส่งเสริม 

กิจกำรที่ไม่ได้รับ                 
กำรส่งเสริม รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร       
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรใน
ประเทศ 304,981 245,286 1,048,917 779,007 1,353,898 1,024,293 

รำยได้จำกกำรส่งออก - - 597,385 429,036 597,385 429,036 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 304,981 245,286 1,646,302 1,208,043 1,951,283 1,453,329 

22. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี  
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23. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุด
ด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับ
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งนี้ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯคือ กรรมกำรผู้จัดกำร 

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิ จตำม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริกำร บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 2 ส่วนงำน ดังน้ี  

 ส่วนงำนที่ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หนังและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ซึ่งประกอบด้วย หนังเบำะรถยนต์
และผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกกำรผลิตหนัง 

 ส่วนงำนบริกำร ซึ่งเป็นส่วนงำนที่ท ำกำรรับจ้ำงบริกำรฟอกย้อมและตกแต่งหนังสัตว์  

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น 

ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯประเมินผล            
กำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนขั้นต้นซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้
เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนขั้นต้นในงบกำรเงิน  

กำรบันทึกบัญชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนที่รำยงำนเป็นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกับบุคลลภำยนอก 
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ข้อมูลรำยได้และก ำไรของส่วนงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
และ 2557 มีดังต่อไปนี้  

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 ผลิตและจ ำหน่ำย              

ผลิตภัณฑ์หนังและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ งำนบริกำร 

รำยกำรปรับปรุง   
และตัดรำยกำร    
ระหว่ำงกัน รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 1,977 1,596 318 256 - - 2,295 1,852 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนข้ันต้นตำมสว่นงำน 184 250 124 99 - - 308 349 
รำยได้ (ค่ำใช้จำ่ย) ที่ไม่ได้ปันส่วน:         
รำยได้อื่น       112 6 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน       (23) 5 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย       (31) (22) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร       (99) (97) 
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน       (39) (35) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้       (26) (12) 

ก ำไรส ำหรับป ี       202 194 

ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดพิจำรณำสินทรัพย์รวมในกำรด ำเนินงำนของกิจกำร ดังนั้นจึงไม่มีกำรปันส่วน
สินทรัพย์ให้แต่ละส่วนงำน 

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์  

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกของบริษัทฯและบริษัทย่อยก ำหนดขึ้นตำมสถำนที่ตั้งของลูกค้ำ สำมำรถแสดงได้
ดังนี ้
 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 2558 2557 
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก   
   ประเทศไทย 1,698 1,423 
   ประเทศอังกฤษ 89 131 
   ประเทศจีน 263 150 
   ประเทศอินเดีย 22 30 
   ประเทศอินโดนีเซีย 138 43 
   ประเทศไต้หวัน 3 9 
   ประเทศมำเลเซีย 21 22 
   ประเทศฟิลิปปินส์ 29 26 
   ประเทศญี่ปุ่น 32 10 
   ประเทศอื่นๆ - 8 
รวม 2,295 1,852 
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่ 

ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จ ำนวนสี่รำยเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,355 
ล้ำนบำท ซึ่งมำจำกส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หนังและผลิตภัณฑ์พลอยได้และหนึ่งรำยเป็น
จ ำนวน 246 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำกส่วนงำนบริกำร (ปี 2557 มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จ ำนวนสำมรำยเป็น
จ ำนวนเงิน 849 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำกส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หนังและผลิตภัณฑ์พลอยได้)  

24. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนใน
อัตรำร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ซีไอเอ็ม
บี-พรินซิเบิล จ ำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุน ใน
ระหว่ำงปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 0.8 ล้ำนบำท (2557: 1.0 
ล้ำนบำท) 

25. เงินปันผล 

เงินปนัผล อนุมัติโดย เงินปนัผลจ่ำย 
เงินปนัผล 
จ่ำยต่อหุ้น 

  (พันบำท) (บำท) 
เงินปันผลส ำหรับปี 2557:    
เงินปนัผลประจ ำปี 2556 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้  

   เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2557 63,000 0.15 
เงินปนัผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2557  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ          

   เมื่อวนัที่ 13 สิงหำคม 2557 84,000 0.20 
รวมเงินปนัผลปี 2557  147,000 0.35 

    
เงินปันผลส ำหรับปี 2558:    

เงินปนัผลประจ ำปี 2557  ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ 
   เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2558 105,000 0.25 

เงินปนัผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ  
   เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2558 63,000 0.15 

รวมเงินปนัผลปี 2558  168,000 0.40 
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26. ภำระผูกพันและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 

26.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

 บริษัทฯไดเ้ข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำอุปกรณ์และยำนพำหนะ และสัญญำบริกำร อำยุ
ของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ย 3 - 4  ปี และสัญญำดังกล่ำวเป็นสัญญำที่บอกเลิกไม่ได้ 

บริษัทฯ มีจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรที่บอก
เลิกไม่ได้ ดังน้ี 

  (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 2558 2557 
จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ป ี 11 6 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 8 6 

26.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวน 47 ล้ำนบำท และ 0.2 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนและกำรซื้อเคร่ืองจักร (2557 : 33 ล้ำนบำท และ 0.3 
ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

26.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรซื้อวัตถุดิบ 

 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯมีภำระผูกพันจ ำนวนเงิน  1 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2557: 5             
ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรซื้อวัตถุดิบ  

26.4 หนังสือค้ ำประกันธนำคำร 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯมีหนังสือค้ ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯเหลืออยู่เป็น
จ ำนวนเงิน 12 ล้ำนบำท (2557: 12 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ ำประกันเพื่อค้ ำประกันกำรจ่ำยช ำระเงินแก่หน่วยงำนรำชกำร
จ ำนวน 3 ล้ำนบำท (2557: 3 ล้ำนบำท) เพื่อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำจ ำนวน 8 ล้ำนบำท (2557: 8 ล้ำนบำท) 
และเพื่อค้ ำประกันกำรซื้อสินค้ำจ ำนวน 1 ล้ำนบำท (2557: 1 ล้ำนบำท) 
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26.5 หนี้สินท่ีอำจจะเกิดขึ้น 

 บริษัทฯเคยปรับโครงสร้ำงหนี้กับบรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย (บสท.) ในปี 2546 โดยมีมูลหนี้จ ำนวน
ประมำณ 735 ล้ำนบำท และกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำวได้เสร็จสิ้นกระบวนกำรลงโดยบริษัทฯได้
จ่ำยเงินสดจ ำนวน 118 ล้ำนบำท และตีทรัพย์ (ที่ดิน) มูลค่ำประมำณ 105 ล้ำนบำทเพื่อช ำระหนี้ ซึ่งผลของกำร
ปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำวท ำให้บริษัทฯรับรู้ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในปี 2546 และไม่มียอดหนี้
คงค้ำงกับทำง บสท. อีก ต่อมำในเดือนเมษำยน 2550 บริษัทฯได้รับหนังสือจำก บสท.กล่ำวหำว่ำทรัพย์ 
(ที่ดิน) ที่บริษัทฯตีช ำระหนี้มีสภำพและรำคำที่แท้จริงไม่ถูกต้องเป็นจริงตำมที่น ำเสนอต่อ บสท. ดังนั้นจึง
ขอบอกเลิกสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำวรวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯได้รับตำมสัญญำฯ และบอก
กล่ำวให้บริษัทฯช ำระหนี้ตำมมูลหนี้เดิม ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทฯเห็นว่ำไม่ถูกต้อง จึงได้หำรือกับ
ที่ปรึกษำกฎหมำยเพื่อหำข้อยุติกับ บสท. โดยไม่เป็นกำรยอมรับว่ำบริษัทฯมีภำระหนี้ดังกล่ำวตำมกฎหมำย 
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯได้ตั้งส ำรองเผื่อผลเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรกล่ำวหำดังกล่ำวไว้เป็นจ ำนวน 105      
ล้ำนบำท ซึ่งส ำรองนี้เป็นกำรบันทึกไว้ในงบกำรเงินในทำงบัญชีเท่ำนั้นโดยที่บริษัทฯไม่ได้ยอมรับว่ำมี
หนี้สินทำงกฎหมำยใดๆ กับ บสท. อีก  

ในเดือนกรกฎำคมและเดือนกันยำยน 2552 บรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย (บสท.)ได้ยื่นค ำฟ้องบริษัทฯ เป็น
คดีล้มละลำยต่อศำลล้มละลำยกลำงเพื่อขอให้ศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด และพิพำกษำให้บริษัทฯเป็น
บุคคลล้มละลำยโดยอ้ำงว่ำ บริษัทฯเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งผู้บริหำรและที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทฯ
เชื่อว่ำบริษัทฯจะไม่ได้รับผลเสียหำยอย่ำงเป็นสำระส ำคัญจำกคดีควำมดังกล่ำว บริษัทฯได้มอบหมำยให้            
ที่ปรึกษำกฎหมำยต่อสู้คดีดังกล่ำวโดยคัดค้ำนข้ออ้ำงของ บสท.ว่ำบริษัทฯมิได้มีหนี้สินล้นพ้นตัวดังที่ บสท. 
กล่ำวอ้ำง นอกจำกนี้ ที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทฯได้ถกประเด็นข้อต่อสู้ว่ำสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้
สมบูรณ์ และบริษัทฯได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ครบถ้วน หนี้ทั้งหมดจึงได้ระงับ
สิ้นไปแล้ว ต่อมำในเดือนพฤศจิกำยน 2552 ศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำพิพำกษำให้ยกฟ้องในคดีดังกล่ำว
ข้ำงต้น โดยศำลวินิจฉัยว่ำมูลหนี้ที่น ำมำฟ้องนั้นเป็นมูลหนี้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ที่บริษัทฯได้เคย
ปรับโครงสร้ำงหนี้กับ บสท. และบริษัทฯหลุดพ้นจำกหนี้ตำมข้อก ำหนดที่ระบุในสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้
นั้นแล้ว อย่ำงไรก็ตำมในเดือนธันวำคม 2552 บสท.ได้ยื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำของศำลล้มละลำยกลำงต่อ
ศำลฎีกำแผนกคดีล้มละลำย และบริษัทฯได้ยื่นคัดค้ำนค ำอุทธรณ์ต่อศำลฎีกำเช่นกัน ซึ่งเมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกำยน 2558 ศำลฎีกำแผนกคดีล้มละลำยได้มีค ำพิพำกษำยืนตำมค ำพิพำกษำของศำลล้มละลำยกลำง 
คือ ยกฟ้อง บริษัทฯจึงได้กลับรำยกำรส ำรองเผื่อผลเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกข้อกล่ำวหำ จ ำนวน 105 ล้ำนบำท 
ไว้ในบัญชีรำยได้อ่ืน ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี 2558 เนื่องจำกผลของคดีสิ้นสุดลงแล้ว และ
บริษัทฯไม่มีภำระที่จะต้องจ่ำยช ำระหนีด้ังกล่ำว ให้แก่ บสท. อีก  

 ในระหว่ำงปี 2555 บริษัทฯได้รับหนังสือแจ้งจำก บสท. ว่ำ บสท. อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชีเลิกกิจกำรและ 
บสท. ได้โอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดในกรณีดังกล่ำวข้ำงต้นให้แก่บริษัท บริหำรสินทรัพย์ สุขุมวิท จ ำกัด 
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27. ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนช่ัวครำว      
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ในหน่วยลงทุนใน
กองทุนเปิด - 16,767 - 16,767 

ตรำสำรอนุพันธ์      
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - 1,008 - 1,008 

หนี้สนิที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
ตรำสำรอนุพันธ์      
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย - 3,502 - 3,502 

 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
ตรำสำรอนุพันธ์      
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - 1,008 - 1,008 

หนี้สนิที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
ตรำสำรอนุพนัธ์      
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย - 3,502 - 3,502 

บริษัทฯมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ก) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ -หน่วยลงทุน ค ำนวนโดยใช้รำคำมูลค่ำหน่วยลงทุน                       
ที่ประกำศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 

ข) มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ค ำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและ
แบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็น
ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลกเปลี่ยนทันที อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำของ
เงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบี้ย 

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

 



113 
 

28. เครื่องมือทำงกำรเงิน 

28.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญของบริษัทฯตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ     
เงินสด เงินลงทุนชั่วครำว ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน เจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อ่ืนๆ เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู้ยืมระยะสั้น เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และเงินกู้ยืมระยะยำว บริษัทฯมีควำมเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำม
เสี่ยงนี้โดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คำดว่ำ
จะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีกำร
กระจุกตัวเนื่องจำกบริษัทฯมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จ ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดที่    
บริษัทฯอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืนที่แสดงอยู่ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและ   
เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเงินกู้ยืมระยะยำวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์
และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำดหรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ง
ใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยตลำดในปัจจุบัน 



114 
 

 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และส ำหรับสินทรัพย์และ
หนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก ำหนด หรือ วันที่มีกำรก ำหนดอัตรำ
ดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้         

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 

 อัตรำดอกเบี้ยคงที่ 
อัตรำ          

ดอกเบี้ยปรับ    

 ภำยใน 1 ปี 
มำกกว่ำ  
1 ถึง 5 ป ี มำกกว่ำ 5 ปี 

ขึ้นลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย รวม อัตรำดอกเบี้ย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - 32 32 - 
เงินลงทุนชั่วครำว - - - - 17 17 - 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - 336 336 - 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เงินบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ

สั้นจำกสถำบันกำรเงิน 511 - - - - 511 2.80 - 7.68 
เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท 417 - - - - 417 0.88 - 2.85 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - - 192 192 - 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 8 10 2 - - 20 2.15 - 7.00 
เงินกู้ยืมระยะยำว - - - 367 - 367 4.25 - 5.15 
 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 

 อัตรำดอกเบี้ยคงที่ 
อัตรำ          

ดอกเบี้ยปรับ    

 ภำยใน 1 ปี 
มำกกว่ำ  
1 ถึง 5 ป ี มำกกว่ำ 5 ปี 

ขึ้นลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย รวม อัตรำดอกเบี้ย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 4 4 8 0.13 - 0.38 
เงินลงทุนชั่วครำว - - - - 19 19 - 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - 339 339 - 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เงินบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ

สั้นจำกสถำบันกำรเงิน 185 - - - - 185 3.60 - 7.40 
เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท 234 - - - - 234 0.90 - 3.65 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - - 170 170 - 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 18 15 4 - - 37 2.15 - 7.00 
เงินกู้ยืมระยะยำว - - - 286 - 286 4.75 - 5.75 
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 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 

 อัตรำดอกเบี้ยคงที่ 
อัตรำ          

ดอกเบี้ยปรับ    

 ภำยใน 1 ปี 
มำกกว่ำ  
1 ถึง 5 ป ี มำกกว่ำ 5 ปี 

ขึ้นลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย รวม อัตรำดอกเบี้ย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - 27 27 - 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - 318 318 - 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืมระยะ

สั้นจำกสถำบันกำรเงิน 511 - - - - 511 2.80 - 7.68 
เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท 417 - - - - 417 0.88 - 2.85 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - - 161 161 - 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 8 10 2 - - 20 2.15 - 7.00 
เงินกู้ยืมระยะยำว - - - 367 - 367 4.25 - 5.15 
 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 

 อัตรำดอกเบี้ยคงที่ 
อัตรำ          

ดอกเบี้ยปรับ    

 ภำยใน 1 ปี 
มำกกว่ำ  
1 ถึง 5 ป ี มำกกว่ำ 5 ปี 

ขึ้นลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย รวม อัตรำดอกเบี้ย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - 4 4 - 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - 309 309 - 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืมระยะ

สั้นจำกสถำบันกำรเงิน 185 - - - - 185 3.60 - 7.40 
เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท 234 - - - - 234 0.90 - 3.65 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - - 141 141 - 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 18 15 4 - - 37 2.15 - 7.00 
เงินกู้ยืมระยะยำว - - - 286 - 286 4.75 - 5.75 

 ในปี 2558 บริษัทฯได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่ง
จำกอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวตำมที่ระบุในสัญญำเงินกู้ยืมเป็นอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.35 ต่อปี ณ วันที่             
31 ธันวำคม 2558 สัญญำดังกล่ำวมีมูลค่ำสัญญำคงเหลือ (Notional amount) จ ำนวน 264 ล้ำนบำท 
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรซื้อหรือขำยสินค้ำและบริกำรและ       
ซื้อเคร่ืองจักรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บริษัทฯได้ตกลงท ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ        
ซึ่งส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้ 

สกุลเงิน 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

หนี้สินทำงกำรเงิน         
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                             
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 3 3 11 5 36.09 32.96 

 บริษัทฯมีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ ดังนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 

สกุลเงิน จ ำนวนที่ซ้ือ 
อัตรำแลกเปลี่ยน 

ตำมสัญญำของจ ำนวนที่ซื้อ วันครบก ำหนดตำมสัญญำ 

 (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 8 34.15 - 36.60 11 มกรำคม - 27 พฤษภำคม 2559 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯไม่มีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่คงเหลืออยู่อย่ำงเป็น
สำระส ำคัญ  

28.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืม
มีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของ เคร่ืองมือทำง
กำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

29. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส ำคัญของบริษัทฯ คือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม     
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น  โดย ณ วันที่        
31 ธันวำคม 2558 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 1.36:1 (2557: 0.95:1) และเฉพำะบริษัทฯมี
อัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 1.46:1 (2557: 1.02:1) 
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30. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน  

 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯได้มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2558 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท รวมเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 42 ล้ำนบำท ทั้งนี้ มติดังกล่ำวจะ
น ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป 

31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559 
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