


 

สารบัญ 

 

จุดเดนทางการเงิน 1 

ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับบริษัท 2 

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 3 

คณะกรรมการบริษัท 4 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6 

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต 8 

ปจจัยเสี่ยง 9 

โครงสรางการถือหุน 11 

โครงสรางการจัดการ 12 

การกํากับดูแลกิจการ 20 

รายละเอียดเก่ียวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท 24 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 28 

รายการระหวางกัน 31 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 39 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 40 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 43 

งบการเงิน 45 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 52 

 

 



1 

จุดเดนทางการเงิน  
 

(หน่วย : พันบาท)

2551 2552 2553

ผลการดําเนินงาน

รายได้จากการขาย 1,718,711     1,313,330   1,822,887   

รายได้รวม 1,727,973     1,317,313   1,847,831   

กําไรขั�นต้น 307,129        250,324      480,193      

กําไรจากการดําเนินการ 213,411        178,155      384,552      

กําไรสุทธิ 130,642        109,064      272,896      

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน 777,131        791,561      821,703      

สินทรัพย์รวม 1,639,769     1,664,848   1,872,503   

หนี�สินรวม 1,004,555     920,570      1,140,329   

ส่วนของผู้ถือหุ้น 635,214        744,278      732,174      

ขอมูลตอหุนเปรียบเทียบ* (หนวย : บาท)

กําไรสุทธิต่อหุ้น 0.44 0.36 0.91

เงินปันผลต่อหุ้น 0.00 0.00 0.95

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 2.12 2.48 2.44

อัตราสวนทางการเงิน (หนวย : %)

อัตรากําไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย 7.60% 8.30% 14.97%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 20.57% 14.65% 37.27%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 7.97% 6.55% 14.57%
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ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบรษิทั   

ชื่อบริษัท : 1บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ช่ือภาษาอังกฤษ  Interhides Public Company Limited 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบ1ธุรกิจ1ฟอกหนังสําหรับทําเบาะรถยนต และผลิตภัณฑอื่นที่เก่ียวของ 

สถานท่ีต้ัง :  

- สํานักงานใหญ : 678 ซอยที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 

- โรงงานแหงท่ี 1 : 192 หมู 2 ซ.ฟอกหนัง กม. 34 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

- โรงงานแหงท่ี 2 : 678 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

- โรงงานแหงท่ี 3 - 4 : 999 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

- โรงงานแหงท่ี 5 : 55/5 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

- โรงงานแหงท่ี 6 : 1111 หมู 2 ซ.ฟอกหนัง กม. 34 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

- โรงงานแหงท่ี 7 : 775 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู 2 ซอย 4 ต.บางปูใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

เลขท่ีทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107574800595 

Website  http://www.interhides.com  

โทรศัพท : (02) 323-2754-5, (02) 709-5512-4, (02) 709-6288-9, (02) 710-6244-5 

โทรสาร : (02) 709-5516, (02) 323-2749 

ทุนจดทะเบียน : หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

ทุนเรียกชําระแลว : หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

บุคคลอางอิงอ่ืน 1 ผูสอบบัญชี 

  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

  ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 

  ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม 

  โทรศัพท : (662) 264-0777, (662) 661-9190 

  โทรสาร : (662) 264-0789, (662) 661-9192 

 2 นายทะเบียนหลักทรัพย 

  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

  62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

  โทรศัพท : (662) 229-2800 

  โทรสาร : (662) 359-1259 

 3 ผูตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 

  สํานักงาน ชุติกาญจนการบัญชี 

  25/92 หมูที่3 ถนนสุขาภิบาล3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 

  โทรศัพท : (662) 373-8016, (662) 373-7776 

  โทรสาร : (662) 373-1277 

http://www.interhides.com/
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 

  

ถึงแมวาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะมีการฟนตัวคอนขางชาสงผลกระทบตอเศรษฐกิจทั่วโลกแต

อุตสาหกรรมยานยนตในเอเซียกลับไมไดรับผลกระทบมากนักรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย

ดวย ซึ่งในปที่ผานมาน้ีอัตราการเติบโตดีขึ้นตามที่ไดคาดการณไวและคงยังดีตอเน่ืองไปอีกในปหนาซึ่งมี

ปจจัยหลักดังน้ีคือ พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่เขมแข็งของเอเชีย  การผลักดันอุตสาหกรรมยานยนตใหมีความ

ยั่งยืนตามยุทธศาสตรยานยนตของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  ความแข็งแกรงและช่ือเสียงของ

อุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทยเองซึ่งดูไดจากประเทศไทยติด 1 ใน 10 ประเทศที่ประกอบรถยนตสูง

ที่สุดของโลก สวนในดานคุณภาพประเทศไทยติด 1 ใน 5 ของโลก รวมถึงปญหาการเมืองภายในประเทศ

ของไทยไดคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และในปหนาน้ีบริษัทรถยนตคายตางๆไดมีการเพ่ิมรุนรถยนตที่มีราคา

แพงสําหรับตลาดรถยนตระดับบนเขามาประกอบในประเทศไทยอีกดวย 

 

ในปหนาบริษัทอินเตอรไฮด จํากัด ( มหาชน ) คาดวาจะมีการเติบโตของยอดขายอยางตอเน่ืองโดย

จะมียอดขายเพ่ิมขึ้นจากป 2553 อีกประมาณ 5 – 10 % ซึ่งเปนผลมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต

บนพ้ืนฐานของปจจัยตางๆดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตน ยอมสงผลใหยอดขายของบริษัทเพ่ิมขึ้นตามไปดวย  

ในสวนของตนทุนและคุณภาพของสินคา บริษัทมีระบบบริหารการจัดการที่ดีรวมถึงการไดรับความรวมมือ

และชวยเหลือเปนอยางดีจากพันธมิตรทางธุรกิจอยาง SUMITOMO CORPORATION ในการจัดหาแหลง

หนังที่ดีใหกับบริษัท ซึ่งทําใหบริษัทมีผลกําไรที่ดีอยางตอเน่ืองและเพ่ิมขึ้นในระดับที่นาพอใจ 

 

สุดทายน้ีทางคณะกรรมการของบริษัท ขอขอบคุณทุกฝายที่เก่ียวของทั้งผูถือหุน ลูกคา คูคา 

พนักงานรวมถึงสถาบันการเงินตางๆที่สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา บริษัทยืนยันที่จะ

พัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูที่เก่ียวของทุกคน และมีความ

โปรงใสในการดําเนินงาน รวมถึงความมุงมั่นขององคกรที่จะเขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม

ไมวาจะดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอมในชุมชนอันจะนํามาซึ่งการอยูรวมกันชวยเหลือเก้ือกูล

กันระหวางชุมชนและโรงงานภายใตแนวคิดมิตรภาพระหวางโรงงาน ชุมชน สังคมเพื่อเปนสวนหน่ึงในการ

สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สังคม และประเทศตอไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

          (  นาย ธีระ   วิภูชนิน )       ( นาย องอาจ   ดํารงสกุลวงษ ) 

              ประธานกรรมการ                 กรรมการผูจัดการ 
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คณะกรรมการบริษัท 

 
 

รายช่ือ  ตําแหนง  

1. นาย ธีระ วิภูชนิน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นาย พรรณพ ชะระไสย ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นาย สมชาติ ลิมปานุภาพ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4. นาย วิบูลย สิทธาพร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5. นาย องอาจ ดํารงสกุลวงษ รองประธานกรรมการ 

6. นางสาว ชุติมา บุษยโภคะ กรรมการ 

7. นาง วัลลภา ทวนนวรัตน กรรมการ 

8. นายอวยชัย มติธนวิรุฬห กรรมการ  

9. นายคาซึฮิโกะ ยามาซากิ กรรมการ 



บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)
Interhides (Public) Co., Ltd.

5

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายช่ือ ตําแหนง

1. นาย พรรณพ ชะระไสย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. นาย สมชาติ ลิมปานุภาพ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นาย วิบูลย สิทธาพร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิต และจัดจําหนายหนังสําหรับเบาะรถยนต โดยใชโค หรือกระบือในการผลิต

หนังผืนสําเร็จรูป โดยผานกรรมวิธีฟอกยอม และนํามาตัด และ/หรือเย็บเปนผลิตภัณฑ ซึ่งผลิตภัณฑและบริการอยาง

ครบวงจรของบริษัทฯ เปนการดําเนินงานตามคําสั่งของลูกคา โดยสามารถแบงออกไดเปน 7 กลุมหลักดังน้ี 

 

1. หนังผืนท่ีตัดเปนชิ้น (Cut Part) ในสวนของ Cut Part จะเปนการผลิตตามความตองการของลูกคาโดย

ลูกคาสงแบบ(Drawing) ใหกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะนําหนังที่ผานการฟอกยอมตามกระบวนการผลิตมาตัดเปน

ช้ินงานสําเร็จรูปตามแบบ 

2. หนังผืนท่ีตัดและเย็บขึ้นรูป (Trim Cover)  โดยบริษัทจะบริการเย็บเบาะที่น่ังรถยนตพรอมสําหรับการ

ประกอบ ซึ่งเปนการรับจางชวงการผลิตจากบริษัทผูผลิตเบาะน่ังและช้ินสวนสําหรับรถยนตโดยตรง 

3. หนังผืนท่ีตัดและรอยเปนพวงมาลัยและกระปุกเกียร เปนบริการรอยหนังสําหรับพวงมาลัยรถยนต และ

กระปุกเกียรรถยนต 

4. หนังผืนสําเร็จรูป สําหรับผลิตเบาะที่น่ังรถยนตและอุปกรณตกแตงภายในรถยนตที่ใชหนัง ไดแก 

พวงมาลัย กระปุกเกียร เปนตน โดยลูกคาจะนําหนังผืนดังกลาวไปตัดเย็บขึ้นรูปเปนเบาะรถยนตเอง  

5. บริการรับพ่นสี  บริษัทรับบรกิารพนสีในรูปแบบของการจางผลิต  โดยทางบริษัทจะทําการรับวัตถุดิบที่

ใชในการผลิตมาจากลูกคา  และดําเนินการผลิตตามรูปแบบที่ลูกคาตองการ   

6. บริการรับฟอกหนัง  บริษัทบริการรับฟอกหนังในรูปแบบของการจางผลิต  โดยทางบริษัทจะทําการรับ

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมาจากลูกคา  และดําเนินการผลิตตามรูปแบบที่ลูกคาตองการ   

7. ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการในขั้นตอนตางๆ เชน หนังกาวจากขั้นตอนการฟอก

และเศษหนังจากขั้นตอนการตัด 

 

 

ทั้งน้ี ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/TS 16949 นับแตป 2545 จนถึงปจจุบัน 

สําหรับผลิตภัณฑและระบบงานทั้งหมด จากสถาบัน TUV Rheinland Group ประเทศเยอรมนี ซึ่งเปนมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมยานยนต โดยการผลิตเปนการรับจางผลิตตามคําสั่ง (Made to order) จากลูกคาทั้ง

ในและตางประเทศ ลูกคาสามารถสั่งผลิตผลิตภัณฑที่มีรูปแบบและคุณสมบัติเฉพาะ เชน หนังสัตวฟอกที่สามารถทํา

ความสะอาดไดงาย (Cleaning Leather) หนังสัตวฟอกไรสารโครเมียม (Chrome-free Leather) เปนตน ซึ่งบริษัทฯ 

สามารถรับงานผลิตผลิตภัณฑไดทุกรูปแบบและทุกความตองการ โดยเปนการรวมพัฒนากับลูกคาโดยออมของบริษทั

ฯ คือ บริษัท3ผูผลิตรถยนต 3(Car Maker) เน่ืองจากบริษัทฯ มีทีมงานผูเช่ียวชาญและเครื่องจักรอันทันสมัย ที่มีกําลังการ

ผลิตสูงสุดถึง 30 ลานตารางฟุตตอปหรือประมาณ  750,000 ผืนตอป 
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สัดสวนรายไดจากแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ 

 

ตารางแสดงโครงสรางรายไดของบริษัทฯ ต้ังแตป  2551 ถึงป 2553 

                                                                                                                                                               

 

ลูกคาหลักของบริษัทฯ คือ 3ผูผลิตเบาะหนังและช้ินสวนหนังสําหรับรถยนตโดยตรง 3(First Tier Original 

Equipment Manufacturers หรือ 1st Tier OEM) 3ใหกับบริษัทผูผลิตรถยนต3ช้ันนํา อาทิ โตโยตา ฮอนดา นิสสัน ฟอรด 

มิตซูบิชิ อีซูซุ มาสดา เปนตน อยางไรก็ตาม การที่บริษัทฯ จะสามารถไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาไดน้ัน บริษัทฯ จะตอง

ไดรับการคัดเลือกจาก3ผูผลิตรถยนตดังกลาว3 ใหเปน3ผูผลิตเบาะหนังและช้ินสวนหนังสําหรับรถยนตโดยออม3 (Second 

Tier Original Equipment Manufacturers หรือ 2nd Tier OEM) ของ3ผูผลิตรถยนต 3ซึ่งจะตองผานขั้นตอนการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑรวมกับผูผลิตรถยนตกอนการผลิตรถยนตรุนน้ันๆ ออกจําหนายในแตละประเทศ เพ่ือใหผูผลิตรถยนต

เช่ือมั่นตอคุณภาพผลิตภัณฑของบริษัทฯ นอกจากน้ัน บริษัทฯ จะตองสามารถแสดงใหผูผลิตรถยนตดังกลาวเช่ือมั่นถึง

ความพรอมดานกําลังการผลิต มาตรฐานของผลิตภัณฑ และการสงมอบผลิตภัณฑไดตรงเวลาตามความตองการของ

ลูกคา เน่ืองจากลักษณะธุรกิจเปนการวางแผนการผลิตลวงหนาที่ตองการการสงมอบผลิตภัณฑที่ตรงตอเวลาใหแก3

ผูผลิตเบาะหนังและช้ินสวนหนังสําหรับรถยนตโดยตรง 3เพ่ือที่จะนําผลิตภัณฑของบริษัทฯ เขาสูสายการผลิตรถยนต

ตอไป โดยหากบริษัทฯ ไดรับการคัดเลือกใหเปน3ผูผลิตเบาะหนังและช้ินสวนหนังสําหรับรถยนตโดยออม3ของ3ผูผลิต

รถยนตสําหรับรถยนตรุนใดๆ แลวน้ัน บริษัทฯ นําผลิตภัณฑไปเสนอใหกับลูกคาที่เปนผูผลิตเบาะหนังและช้ินสวน

หนังสําหรับรถยนตรุนน้ันๆ ไดโดยตรงทั่วโลก โดยไมจํากัดอยูเฉพาะในประเทศไทยเทาน้ัน3 ภายในระยะเวลาตามอายุ

การผลิต3ของรุนรถยนต (Model Life) ซึ่งโดยทั่วไป รถยนตแตละรุนจะมีอายุในการผลิตเฉลี่ยประมาณ 4 - 8 ป ทั้งน้ี 

การนําเสนอผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใหแกลูกคาทั้งในและตางประเทศน้ัน บริษัทฯ ตองผานขั้นตอนการเสนอราคา

แขงขันกับผูผลิตรายอื่นๆ ซึ่งเปนการปฏิบัติโดยทั่วไปในธุรกิจ 3โดยผลิตภัณฑของบริษัทฯ ที่สงออกไปยังตางประเทศ

จะมี 2 ชองทาง คือ (1) การสงออกทางออม โดยผูผลิตเบาะรถยนตไดนําผลิตภัณฑหนังของบริษัทฯ สงออกไปขายยัง

ตางประเทศ (2) การสงออกโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ เปนผูนําผลิตภัณฑไปนําเสนอแกลูกคาในตางประเทศโดยตรง อน่ึง 

บริษัทฯ ถือวาการขายในตางประเทศเปนเฉพาะการสงออกโดยตรงจากบริษัทฯ เทาน้ัน 

(หนวย: ลานบาท) 

รายได้จากการประกอบ

ธุรกจิ 

ดาํเนินการ

โดย 

% การถือหุ้น ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

    ของบริษัท รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

หนังผืนที่ตัดเปนช้ิน IHL 100% 894 52% 619 47% 977 53% 

หนังผืนที่ตัดและเย็บขึ้นรูป  IHL 100% 636 37% 467 36% 594 32% 

หนังผืนที่ตัดและรอยเปน

พวงมาลัยและกระปุกเกียร 
IHL 100% 32 2% 20 1% 6 1% 

หนังผืนสําเร็จรูป IHL 100% 83 5% 65 5% 48 3% 

งานบริการ IHL 100% - - 27 2% 70 4% 

ผลิตภัณฑอื่น ๆ  IHL 100% 74 4% 115 9% 128 7% 

รวม 1,719 100% 1,313 100% 1,823 100%   
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แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต 
 

อุตสาหกรรมรถยนตในป 2553 การผลิตรถยนตมีการขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา เน่ืองจาก

ผูบริโภคมีความเช่ือมั่นในเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจโลก สําหรับตลาดในประเทศไดรับผลดีจากการแนะนํา

รถยนตเขาสูตลาดของผูประกอบการต้ังแตตนป 2553 และบางรุนยังมียอดคางสงมอบ ในขณะที่ตลาดสงออกยัง

สามารถขยายตัวในทุกตลาดสงออก (เอเชีย, โอเชียเนีย, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา, ยุโรป, อเมริกากลาง และอเมริกา

ใต) นอกจากน้ียังไดรับผลดีจากการยกเวนอากรภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน อยางไรก็ดี การปรับตัวเพ่ิมขึ้นใน

อุตสาหกรรมรถยนตสวนหน่ึงอาจเกิดจากฐานที่คอนขางตํ่าในป 2552 

ปริมาณการผลิตรถยนตในป 2553 มีจํานวน 1,645,304 คัน ทําสถิติสูงสุดในรอบ 50 ปต้ังแตป 2504  และ

เพ่ิมขึ้นรอยละ  64 จากป 2553 ที่มีการผลิตรถยนต 999,378 คัน การฟนตัวอยางตอเน่ืองของภาวะเศรษฐกิจยังคาดหวัง

ในป 2554 การผลิตรถยนตจะอยูที่ประมาณ 1,800,000 คัน เพ่ิมขึ้นจากป 2553 ประมาณรอยละ 9 แนวโนมอยางหน่ึงที่

สามารถเห็นไดชัดคือความตองการรถยนตที่ประหยัดนํ้ามันเพิ่มขึ้น 

ถึงแมวาอุตสาหกรรมรถยนตจะเปนเพียงอุตสาหกรรมเดียวที่บริษัทฯพ่ึงพิง แตผลประกอบการของบริษัทฯ 

ในป พ.ศ. 2553 น้ันดีตามผลประกอบการของอุตสาหกรรมโดยมียอดขายเพ่ิมขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 39 ทั้งน้ี

เน่ืองมาจากความพยายามอยางหนักในการควบคุมตนทุน และการนําเสนอผลิตภัณฑใหม ที่ตรงกับความตองการของ

ลูกคา จากตรงน้ีบริษัทฯ ยังคงพยายามอยางหนักตอเน่ืองโดยการปรับกระบวนการทํางานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน ทั้งน้ีเพ่ือจุดมุงหมายที่จะลดตนทุนในการผลิต และตอบสนองความตองการของทั้งลูกคาและความคาดหวังของ

ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ 
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ปจจัยความเสี่ยง 
 
1. ความเส่ียงด้านรายได้ 

 

1.1) โครงสร้างของรายได้ 

รายไดหลักของบริษัทฯเกิดจากการผลิตและการขายผลิตภัณฑหนังแทสําหรับรถยนต ซึ่งไมใชแคสําหรบั

เบาะรถยนตเทาน้ัน แตรวมไปถึงพวงมาลัยและกระปุกเกียร ขั้นตอนที่จะไดมาของธุรกิจคือการประกวดราคา

แขงขันกับคูแขง โดยบริษัทฯจะเสนอราคาใหโดยตรงไปยังบริษัทผูผลิตรถยนตสําหรับรถยนตเปนรุนๆไป โดยจะ

ไมมีการทําสัญญาวาจางใหเปนผูสงมอบเพียงรายเดียว เน่ืองจากเปนนโยบายของผูผลิตรถยนตที่ตองการไดรับ

ขอเสนอที่ดีที่สุดสําหรับรถยนตในแตละรุน และไมตองการผูกขาดการซื้อจากผูสงมอบเพียงรายเดียวสําหรับ

รถยนตทุกรุน อยางไรก็ตาม เมื่อบริษัทฯไดรับหนังสือแตงต้ังใหเปนผูสงมอบในรถยนตรุนใดรุนหน่ึงแลว ทาง

ผูผลิตรถยนตจะออกจดหมายยืนยันการสั่งซื้อและอนุมัติใหบริษัทฯสงมอบสินคาใหสําหรับรถยนตรุนน้ันๆตลอด

ชวงเวลาการผลิตรถยนต ซึ่งโดยปกติจะอยูในชวง 4-8 ป 

สัดสวนหลักของรายไดมาจากการขายเพ่ือผลิตในประเทศ แตบางสวนของรถยนตที่ผลิตในประเทศโดยใช

หนังแทของบริษัทฯน้ีจะทําการสงออกโดยผูผลิตรถยนตในรูปของรถยนตสําเร็จรูป เน่ืองจากรายรับของบริษัทฯ

ขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมรถยนต ดังน้ันบริษัทฯจะไดรับผลกระทบอยางมาก หากอุตสาหกรรมรถยนตตกตํ่า อยางไร

ก็ตาม ทางบริษัทฯไดกระจายความเสี่ยงโดยการทําสัญญารับจางทํางาน เพ่ือลดการพ่ึงพาอุตสาหกรรมรถยนต

เพียงอยางเดียว 
 

1.2) การแข่งขันทางธุรกจิ 

สภาวะการแขงขันภายในประเทศของผลิตภัณฑหนังแท สําหรับรถยนตยังไมถือวาหนักมากนัก เน่ืองมาจาก

ความตองการดานคุณภาพที่เขมงวดจากบริษัทผูผลิตรถยนต บริษัทใดก็ตามที่ตองการจะไดรับการอนุมัติอยูใน

รายช่ือผูสงมอบน้ัน จะตองสามารถผลิตสินคาที่เปนไปตามความตองการที่ระบุอยูในขอกําหนดของผูผลิตรถยนต 

และมีผูสงมอบภายในประเทศไมก่ีรายมีทําธุรกิจน้ีในปจจุบัน 

แมวามาตรการการกีดกันทางการคาจะลดลงอันเน่ืองมาจากขอผูกผันตาม ขอตกลงเปดเสรีทางการคา (FTA) 

ซึ่งเปนมาตรการที่จะเอื้อประโยชนใหกับผูผลิตรถยนตในการใชวัตถุดิบจากตางประเทศภายใตนโยบายการจัดหา

แหลงวัตถุดิบจากทั่วโลก (Global Sourcing Policy) แตยังคงเปนการยากสําหรับผูผลิตหนังแทรายใหมจาก

ตางประเทศที่จะเขาสูธุรกิจน้ี เน่ืองจากขอกําหนดของภาครัฐในการจัดพ้ืนที่เฉพาะสําหรับอุตสากรรมฟอกหนัง 

และการใชเวลาที่ยาวนานในการพัฒนาและอนุมัติผูสงมอบรายใหมและผลิตภัณฑใหม อยางไรก็ดี ผลกระทบจาก

สิทธิประโยชนดังกลาวยังคงมีผลตอบริษัทฯอยูไมมากก็นอยในอนาคต โดยจะตองแขงขันมากขึ้นไมวาจะเกิดจาก

การลงทุนโดยตรงจากโรงงานฟอกยอมจากตางประเทศหรือจากการนําเขาโดยผูสงมอบที่ไดรับการอนุมัติจาก

ตางประเทศ 

 
2. ความเส่ียงด้านการบริหารต้นทุน 

   ความผนัผวนของราคาวัตถุดบิ 

ตนทุนสวนใหญมาจากหนังสัตวดิบและเคมี โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 70 ของตนทุนทั้งหมด ซึ่ง

ตนทุนดังกลาวจะเปนไปตามภาวะความตองการของตลาดโลก หรืออาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงไดดวยเหตุผล
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พิเศษตามโอกาส ยกตัวอยางเชน การที่ราคาขึ้นจากปญหาโรควัวบา นอกจากน้ี ราคาของหนังสัตวดิบยังสามารถ

เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของราคานํ้ามันซึ่งจะสงผลตอตนทุนคาขนสงที่อาจสูงขึ้น ผลลัพธของปจจัย

ตางๆที่กลาวมาแลวน้ัน บริษัทฯอาจจะตองแบกรับตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังคงที่จะ

สามารถเจรจาตอรองราคากับผูผลิตรถยนตตามขอเท็จจริงที่เปนสาเหตุใหราคาสูงขึ้น 

 
3. ความเส่ียงด้านทรัพยากรบุคคล 

 การพึง่พาบุคลากรที่มคีวามเช่ียวชาญ 

เน่ืองจากหนังแทเปนผลิตภัณฑที่มีลักษณะเฉพาะดวยเปนวัสดุธรรมชาติ ซึ่งตองอาศัยบุคลากรที่มีความ

ชํานาญในอุตสาหกรรมน้ีอยางจํากัด นอกจากน้ีกระบวนการผลิตที่ปลายนํ้า เชน การตัด และการเย็บยังตองการ

บุคคลที่มีทักษะในการทํางานอยางมากเพื่อที่จะสามารถผลิตสินคาที่ประณีตได ดังน้ันจึงเปนการยากสําหรับ

บริษัทฯที่จะรับรองวาบุคลากรที่มีความชํานาญและมีประสบการณเหลาน้ันจะทํางานกับบริษัทฯตลอดไป 

เพ่ือที่จะคลอบคลุมประเด็นขางตน ทางบริษัทฯจึงมีการจัดการใน 3 แนวทาง ไดแก การนําเครื่องจักรและ

เครื่องมือมาอํานวยความสะดวกหรือทดแทนการทํางานดวยคน ถัดมาคือการจัดฝกอบรมอยางตอเน่ืองเพ่ือที่จะ

สรางบุคลากรรุนใหมมาทดแทน และสุดทายคือ การเสนอผลประโยชนและสวัสดิการที่สมเหตุสมผล รวมไปถึง

การใหแรงจูงใจสําหรับการทํางานเมื่อประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ทั้งน้ีเพ่ือที่จะจูงใจใหทรัพยากรบุคคลที่มี

คุณคาเหลาน้ันอยูกับบริษัทฯ 

 

4. ความเส่ียงทางด้านการเงนิ 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

บริษัทฯ มีการนําเขาวัตถุดิบเชนหนังดิบ และเคมีภัณฑ จากตางประเทศเชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 

สิงคโปร เยอรมัน แอฟริกาใต โคลัมเบีย และ รัสเซีย ซึ่งในปจจุบันไดมีการชําระเงินเปนเงินเหรียญสหรัฐ เปน

หลัก ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็มีการสงออกซึ่งมีรายรับเปนเงินเหรียญสหรัฐเชนกัน อยางไรก็ตาม ทางบริษัทฯ มี

นโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธีการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural 

hedge) โดยการนําเงินตราตางประเทศที่ไดรับจากการสงออกไปชําระคาวัตถุดิบที่ตองชําระเปนเงินสกุล

ตางประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ ไดนํานโยบายในการปองกันความเสี่ยงโดยนําเครื่องมือทางการเงินมาใชเชน การซื้อ

เงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward contract) มาใชโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณที่เกิดขึ้น

ในชวงเวลาดังกลาว โดยไมมีนโยบายในการเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแตอยางใด ทําใหบริษัทฯสามารถ

บรรเทาความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนลงได 
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โครงสรางการถือหุน 

 

กลุมผูถือหุน 10 รายแรก 

 

     24 สิงหาคม 2553 

 รายชื่อ จํานวนหุน  % ตอหุนท้ังหมด  

1 กลุมนายองอาจ ดํารงสกุลวงษ   

    นาย องอาจ ดํารงสกุลวงษ 114,938,930 38.31% 

 น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ 75,595,820 25.20% 

    น.ส. วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ 14,938,800 4.98% 

    นาย วศิน ดํารงสกุลวงษ 4,366,800 1.46% 

    นาง วัลลภา ทวนนวรัตน 1,300,000 0.43% 

    นาย เพง ทวนนวรัตน 500,000 0.17% 

    นาย ธนรรถ บุษยโภคะ 200,050 0.07% 

  รวมกลุมนายองอาจ ดํารงสกุลวงษ 211,840,400 70.62% 

    

2 นาย สมพงษ ชลคดีดํารงกุล 10,163,000  3.39% 

3 นาย เจษฎา เลิศนันทปญญา 7,882,500  2.63% 

4 น.ส. รพีพรรณ ศรีหะรัญ 4,829,300  1.61% 

5 นาย ลําพูน เปลี่ยนเที่ยงธรรม 3,200,000  1.07% 

6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 3,104,600  1.03% 

7 บริษัท ทีพีพี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 2,250,000  0.75% 

8 นาย ชัยพร วงศแสงอนันต 1,700,000  0.57% 

9 นาย เอนก สุขีธรรมรักษ 1,237,000  0.41% 

10 นาง สุรางค ตันติศิริวัฒน 1,000,000  0.33% 

                    ประชาชน และผูถือหุนอื่น             52,793,200  17.59% 

 รวมหุนท้ังหมด  300,000,000  100.00% 

 

 

กลุมผูถือหุนรายใหญท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัท 

- กลุมนายองอาจ  ดํารงสกุลวงษ มีการสงตัวแทนเขาเปนกรรมการ 3 ราย คือ นายองอาจ ดํารงสกุลวงษ 

นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ และนางวัลลภา  ทวนนวรัตน 

 

นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจายเงินปนผล คือ ในกรณีที่บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ บริษัทฯ จะจายเงินปนผลใหแกผู

ถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ เวนแตกรณีที่จะมีโครงการลงทุนอื่น 
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คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการ หนวยตรวจสอบภายใน 

รองกรรมการผูจัดการ 
(สายบริหาร) 

รองกรรมการผูจัดการ 
(สายปฏิบัติการ) 

ผูจัดการทั่วไปฝาย

บัญชีและการเงิน 
ผูจัดการท่ัวไป 

ฝายการการตลาด 
และวิศวกรรม 

ผูจัดการทั่วไป 
ฝายปฏิบัติการ 

สวนบัญชี 

และการเงิน 

สวนจัดซื้อ สวนการตลาด และ

วิศวกรรม 

สวนหองปฏบิัติการ

ทดสอบ 

สวนวิเคราะห

ตนทุน 

สวน 
ประกันคุณภาพ 

สวนผลิตที่ 1-3 

เลขานุการบริษัท 

สวน 
ซอมบํารุง 

สวนวางแผน 

และคลังสินคา 

ผูจัดการทั่วไป 
ฝายประกันคุณภาพ 

สวนทรัพยากรบุคคล

และคอมพิวเตอร 

สวนความปลอดภัย

และสิ่งแวดลอม 

โครงสรางการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางกรรมการบริษัท 

โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 

1.   คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 คน รายช่ือดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายธีระ  วิภูชนิน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2 นายองอาจ  ดํารงสกุลวงษ รองประธานกรรมการ 

3 นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ กรรมการ 

4 นางวัลลภา  ทวนนวรัตน กรรมการ 

5 นายอวยชัย  มติธนวิรุฬห กรรมการ 

6 นายคาซึฮิโกะ ยามาซากิ กรรมการ 

7 นายพรรณพ  ชะระไสย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

8 นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

9 นายวิบูลย  สิทธาพร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ     คือ นางสาวชุติมา บุษยโภคะ     นายองอาจ ดํารงสกุลวงษ 

และ นางวัลลภา ทวนนวรัตน กรรมการสองในสามคนน้ี ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. จัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค   และขอบังคับของบริษัทฯ  ตลอดจนมติของที่ประชุม

ผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย 

2. กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และควบคุมติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯใหถูกตองตาม

กฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานราชการที่เก่ียวของ          มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหกับผูถือหุน

และผูที่เก่ียวของทุกฝาย และใหมีการ บริหารงานอยางโปรงใส รวมทั้งใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน  

3. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกํากับดูแลการบริหารการ

จัดการใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย  เวนแตเรื่องซึ่งกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ

หุนกอนการดําเนินงาน ไดแก เรื่องกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การแกไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน หรือการออกหุนกู การซื้อ

ขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ หรือการ

รวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคแบงกําไรขาดทุนกัน การแกไขหรือเลิกสัญญา

เก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจ

ของบริษัทฯ การควบหรือเลิกบริษัทฯ การจายคาตอบแทนและบําเหน็จกรรมการ เปนตน  

4. คณะกรรมการบริษัทฯอาจแตงต้ังกรรมการจํานวนหน่ึงตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหารเพ่ือ

ปฏิบัติงาน ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และใหคณะกรรมการบริษัทฯต้ัง

กรรมการบริหารคนหน่ึงเปน ประธานกรรมการบริหาร 

5. คณะกรรมการบริษัทฯอาจแตงต้ังกรรมการผูจัดการ หรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของ

บริษัทฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ    หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่ คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก

ถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแกไขอํานาจดังกลาวได ในกรณีที่คณะกรรมการ บริษัทฯไดมอบอํานาจให

กรรมการผูจัดการหรือบุคคลอื่นทําหนาที่แทนในเรื่องเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอํานาจ

ดังกลาว     ตองเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปน

กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม  และ หากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบ

คัดคานการมอบอํานาจน้ัน  ตองบันทึกความเห็นของกรรมการดังกลาวในรายงานการประชุมใหชัดเจน  ทั้งน้ี

การมอบอํานาจดังกลาวจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจไว 

อยางชัดเจน   และตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับ

บริษัทฯ  หรือบริษัทยอย 

6. คณะกรรมการบริษัทฯจะดําเนินการใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี

ประสิทธิผล โดยจัดใหมีผูตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเปนผูติดตามและดําเนินการ และรวม

ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกของบริษัทฯไดใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการ

พิจารณากําหนดกลยุทธ การบริหารงาน การแตงต้ังกรรมการแทนที่กรรมการที่ลาออก และเรื่องที่มี
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ผลกระทบตอผล ประโยชนของผูมีสวนไดเสีย ของบริษัทฯ รวมถึงการเขาถึงสารสนเทศทางการเงินและทาง

ธุรกิจอื่นอยางเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ 

8. คณะกรรมการ ตองจัดใหมีคูมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance  Manual)  ของบริษัทฯเก่ียวกับ

จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผูบริหาร และพนักงานเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติภายใน

องคกร 

 

2.   คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการบริหารจํานวน 3 คน รายช่ือดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายองอาจ  ดํารงสกุลวงษ ประธานกรรมการบริหาร 

2 นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ รองประธานกรรมการบริหาร 

3 นางวัลลภา  ทวนนวรัตน กรรมการบริหาร 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และหลักในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับเปาหมายที่ไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ และใหมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งอยูภายใต

กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ 

2. จัดทําโครงสรางองคกร อํานาจบริหารองคกร โดยใหครอบคลมุทุกรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การ

โยกยายการฝกอบรม และการเลิกจางพนักงาน ยกเวนตําแหนง ประธานกรรมการบริหาร        และกรรมการ

ผูจัดการ 

3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปที่กรรมการผูจัดการนําเสนอ  เพ่ือกลั่นกรองกอนนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ 

4. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่กําหนดเอาไวใหเปน ไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

5. มีอํานาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวของกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไมเก่ียวของกับธุรกิจ

หลักกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ 

6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินหรือการขอสินเช่ือเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน    รวมทั้งการชําระหรือใช

จายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การใชจายเงินเพื่อการลงทุน เพ่ือการจัดซื้อที่ดิน หรอื

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง การจัดซื้อเครื่องจักร และทรัพยสินอื่น และการใชจายเพ่ือการดําเนินงานตางๆ 

ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 50 ลานบาท หากเกินวงเงินที่กําหนดใหนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

7. มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 

9. อนุมัติใหกูยืมเงินแกพนักงานเพ่ือเปนสวัสดิการแกผูมีรายไดนอย ในวงเงินไมเกิน 500,000 บาท 
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อน่ึง   การอนุมัติรายการใด ๆ ขางตน   จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหคณะกรรมการ

บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   มีสวนไดเสีย   หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประ

โยชนอื่นใด    (ตามขอบังคับบริษัทฯ และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

กําหนด)  ทั้งน้ี สําหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนได

เสียในเรื่องใด      หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องน้ัน 

 

3.   คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน รายช่ือดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายพรรณพ  ชะระไสย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2 นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3 นายวิบูลย  สิทธาพร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ทั้งน้ี โดยมีนางสาวนันทพร กาญจนไวกูณฐ ผูจัดการสวนบัญชีและการเงินเปนเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทาน ใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองครบถวน และเปดเผยอยางเพียงพอ 

2. สอบทาน ใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน  (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

การใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ังโยกยาย เลิกจางหัวหนางานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่น

ที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยหรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งน้ี เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุด

ตอบริษัทฯ 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายการทางการเงินของบริษัท 

ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
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จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ

ทาน 

ช) ความเห็นหรือขอสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

(Charter) 

ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ

ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

4.  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน 

รายช่ือดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายพรรณพ  ชะระไสย ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

2. นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

3. นายอวยชัย  มติธนวิรุฬห กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

1. พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการในแตละป หนาที่ความ

รับผิดชอบ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และระดับอัตราคาตอบแทน ซึ่งเปรียบเทียบไดกับเกณฑ

มาตรฐานอุตสาหกรรมและนําเสนอขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือน หรือผลประโยชนอื่นใดจากคณะกรรมการ

บริษัท 

2. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

 

คณะผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะผูบริหารประกอบดวยผูบริหารจํานวน 3 คน รายช่ือดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายองอาจ  ดํารงสกุลวงษ กรรมการผูจัดการ 

2 นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ รองกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการ / ผูจัดการทั่วไปฝายปฏิบัติการ/

ผูจัดการทั่วไปฝายการตลาดและวิศวกรรม / ผูจัดการทั่วไปฝายประกัน

คุณภาพ 

3 นางวัลลภา  ทวนนวรัตน รองกรรมการผูจัดการ สายบริหาร/ ผูจัดการทั่วไปฝายบัญชีและการเงิน 

 

การสรรหากรรมการ 

 

เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการเปนกิจการที่มีการกํากับกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัท

จึงไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือกรรมการเปนการลวงหนา โดยแจงผานระบบของตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 30 
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พฤศจิกายน 2553 และเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือกรรมการไดในชวงระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 30 

ธันวาคม 2553 โดยรายช่ือที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของบริษัทจะไดรับการเสนอตอคณะกรรมการของ

บริษัทเพ่ือพิจารณา และบุคคลที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดรับการบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พรอมขอคิดเห็นของคณะกรรมการ เพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตอไป 

 

ที่ประชุมผูถือหุนจะเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 

2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยูใหแกบุคคลใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทากับ

จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนน

เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมที่เลือกต้ังกรรมการ

คราวน้ันเปนผูมีสิทธิออกเสียงช้ีขาด 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 

ถาจํานวนกรรมการที่ออกแบงใหตรงเปน 3 สวนไมได ใหกรรมการออกตามจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสัดสวน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ันใหจับสลากออก 

สวนในปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ัน เปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนตําแหนงเมื่อ  

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกัษณะตองหามตามาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด      

พ.ศ. 2535 

- ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหพนจากตําแหนง 

- ศาลมีคําสั่งใหออก 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ป 2553 ทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 22,984,086 บาท โดยแบงเปนคาตอบแทนใน

ฐานะของกรรมการบริษัท และคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ก. ในฐานะกรรมการบริษัท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,380,000 บาท 

• คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 2,780,000 บาท 

• คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท 
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รายชื่อคณะกรรมการ  
 คาตอบแทน 

กรรมการบริษัท  

 คาตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ   รวม  

        1   นายธีระ     วิภูชนิน  480,000 - 480,000 

        2   นายองอาจ     ดํารงสกุลวงษ  300,000 - 300,000 

        3   นางสาวชุติมา    บุษยโภคะ  300,000 - 300,000 

        4   นางวัลลภา     ทวนนวรัตน  300,000 - 300,000 

        5   นายอวยชัย 1      มติธนวิรุฬห  250,000 - 250,000 

        6   นายเออิอิจิ  2  เซโตะ 125,000 - 125,000 

        7  นายคาซึฮิโกะ 3  ยามาซากิ 125,000 - 125,000 

        8   นายพรรณพ     ชะระไสย  300,000 240,000 540,000 

        9   นายสมชาติ     ลิมปานุภาพ  300,000 180,000 480,000 

      10   นายวิบูลย    สิทธาพร  300,000 180,000 480,000 

    รวม 2,780,000 600,000 3,380,000 

 

หมายเหตุ : 

1. นายอวยชัย มติธนวิรุฬ ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที ่31 พฤษภาคม 2553 และไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการเมือ่วันที่ 10 กรกฎาคม 2553  

2. นายเออิอิจิ เซโตะ  ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 

3.  นายคาซึฮิโกะ ยามาซากิ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2553 

 

 ข. คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร* ของบริษัทฯในป 2553 ซึ่งเปนเงินเดือน โบนัส และ

สวัสดิการ ทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 19,604,086 บาท  

 

หมายเหตุ  * ผูบริหาร” หมายความวา กรรมการผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกตอจากกรรมการผู

จัดการลงมา โดยไมรวมถึงผูจัดการฝายบัญชีหรือการเงินหากตําแหนงผูจัดการฝายบัญชีหรือการเงินไมไดอยูในระดับ

เดียวกันกับผูบริหารรายที่สี่  

 

2. คาตอบแทนอ่ืน 

- ไมมี -  
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การเขารวมประชุมของกรรมการแตละคณะในป 2553 

รายชื่อคณะกรรมการ  

กรรมการบริษัท   การ

เขารวมประชุม/การ

ประชุมท้ังหมด 

กรรมการตรวจสอบ   

การเขารวมประชุม/ 

การประชุมท้ังหมด 

กรรมการคาตอบแทน 

การเขารวมประชุม/ 

การประชุมท้ังหมด 

 นายธีระ     วิภูชนิน  6/6 - - 

 นายองอาจ     ดํารงสกุลวงษ  6/6 - - 

 นางสาวชุติมา    บุษยโภคะ  6/6 - - 

 นางวัลลภา     ทวนนวรัตน  6/6 - - 

 นายอวยชัย 1      มติธนวิรุฬห  5/5 - 1/1 

 นายเออิอิจิ  2  เซโตะ 0/3 - - 

 นายคาซึฮิโกะ 3 ยามาซากิ 0/2 - - 

 นายพรรณพ     ชะระไสย  5/6 4/5 1/1 

 นายสมชาติ     ลิมปานุภาพ  6/6 5/5 1/1 

 นายวิบูลย    สิทธาพร  6/6 5/5 - 

หมายเหตุ : 

1. นายอวยชัย มติธนวิรุฬ ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที ่31 พฤษภาคม 2553 และไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการเมือ่วันที่ 10 กรกฎาคม 2553  

2. นายเออิอิจิ เซโตะ  ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 

3.  นายคาซึฮิโกะ ยามาซากิ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2553 
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การกํากับดูแลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการและเช่ือมั่นวาระบบ และการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี เปนปจจัยตอการดําเนินธุรกิจ เพ่ือใหการบริหารจัดการธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองและเกิดความเปนธรรมกับทุกฝายที่เก่ียวของ จากเหตุผล

ดังกลาวคณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยมีเน้ือหาครอบคลุมหลักการสําคัญในเรื่อง

ดังตอไปน้ี 

 

1. สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยจะไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือ

ลิดรอนสิทธิ รวมถึงไดอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิเรื่องตางๆ จึงไดมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือ

สรางความมั่นใจวาผูถือหุนจะไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี 

• บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และเสนอรายช่ือบุคคลขึ้นเปนกรรมการ 

ลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน โดยไดแจงหลักเกณฑ และเอกสารประกอบการแจงเรื่องไวที่

เว็บไซตของบริษัทฯ  

• บริษัทฯ ดําเนินการการจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมวาระตางๆ ใหผู

ถือหุนไดทราบลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน และบริษัทฯ ยังไดเผยแพรเอกสารดังกลาว

ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ โดยมีแนวทางวาในแตละวาระจะตองมีความเห็นของคณะกรรมการ

ประกอบ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการประชุมผูถือหุน และมีการบันทึกการประชุมอยางถูกตอง

ครบถวน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  

• กรณีที่ผูถือหุนไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบอํานาจใหกรรมการตรวจสอบเขา

รวมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได 

• กอนเริ่มการประชุม คณะกรรมการจะช้ีแจงแกผูถือหุนใหทราบถึงสิทธิตามขอบังคับของบริษัทฯ การ

ดําเนินการประชุม วิธีการใชสิทธิลงคะแนน รวมทั้งใหสิทธิแกผูถือหุนในการต้ังคําถาม และแสดง

ความคิดเห็นในที่ประชุมอยางเทาเทียมกัน 

 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ มั่นใจในการใหความสําคัญถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ทั้งในสวนของการเรียก

ประชุมผูถือหุน การจัดประชุมผูถือหุนและเพื่อเปนการปกปองสิทธิของผูถือหุนสําหรับเรื่องที่เปนสาระสําคัญ โดยได

ปฏิบัติดังตอไปน้ี 
• กําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมผูถือหุน โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเขารวมประชุม

ของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน 

• กําหนดใหหุน 1 หุน มีคะแนนเสียง 1 เสียง 

• อํานวยความสะดวกสําหรับการลงคะแนนเสียง ดวยการจัดใหมีการมอบฉันทะโดยจัดแบบฟอรมการ

มอบฉันทะ พรอมทั้งอธิบายถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการมอบฉันทะและพยายามจัดสง

หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนภายในระยะเวลาที่มากพอและเทาที่บริษัทฯ สามารถกระทําไดภายใต

ขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของ 
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• กําหนดใหมีการลงทะเบียนผูถือหุนอยางนอย 1 ช่ัวโมง กอนเริ่มประชุมผูถือหุน เพ่ือใหมีเวลาในการ

ลงทะเบียนที่เพียงพอ 

• กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลและรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนได

เสียของตนหรือของบุคคลใกลชิดที่มีความเก่ียวของ เพ่ือใหบริษัทฯ มีขอมูลสําหรับใชประโยชน

ภายในบริษัทฯ ในการดําเนินการตามขอกําหนดเก่ียวกับการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และติดตามดูแล

ใหกรรมการและผูบริหารทําหนาที่ดวยความระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต 

• ใหความสําคัญเก่ียวกับการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน ที่อาจจะนํามาซึ่งความขัดแยงทางผลประโยชน

และไดเปดเผยไวในหัวขอ “รายการที่เก่ียวโยงกัน” ในรายงานประจําปน้ี  
 

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ จะใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียประโยชนทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน 

ไดแก พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คูแขง เจาหน้ี ดังน้ี 

 - พนักงาน : ปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน และใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสม 

 - คูคาและเจาหน้ี : ปฏิบัติอยางเปนธรรม และเปนไปตามเง่ือนไขทางการคา ตามสัญญาทีต่ก

ลงรวมกัน 

 - ลูกคา : เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

และสามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดเปนอยางดี โดยเนนให

ความสําคัญถึงคุณภาพสินคา การบริการ ในราคาที่เหมาะสม 

 - คูแขง : ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันที่เหมาะสม เพ่ือบรรทัดฐานของขอพึง

ปฏิบัติในการแขงขัน 

 - สังคม : มีความรับผิดชอบและดูแลสังคม โดยการดําเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ 

โดยมิใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในชุมชน รวมทั้งใหการสนับสนุน

กิจกรรมในชุมชนเพ่ือเก้ือกูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม 

 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทฯ ตระหนักดีวาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เก่ียวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดเสียของบริษัทฯ บริษัทฯจึงใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มี

ความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั่วถึง และทันเวลาทั้งรายงานการเงิน ผลการดําเนินงาน และขอมูลอื่นที่เก่ียวของ 

ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร

ขอมูลขาวสารตางๆ  ผานชองทางการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังจัดใหมีนักลงทุนสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบการสื่อสารกับนักลงทุน รวมถึงการจัด

กิจการเพ่ือสงเสริมความสัมพันธกับนักลงทุน นักวิเคราะห เชน การเขาเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ และพบผูบริหาร เพ่ือ

สอบถามขอมูลขาวสารตางๆ  

 

5. ความรับผิดของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีการแบงแยกหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการอยาง

ชัดเจนตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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บริหารและกรรมการผูจัดการจะอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งน้ี ประธานกรรมการไมเปน

บุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ และเปนกรรมการอิสระ เพ่ือเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายกํากับ

ดูแลและการบริหารงานประจํา รวมทั้งบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนอิสระ 3 ทานเพ่ือทําหนาที่

ถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ มีนโยบายใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการโดยปกติเปนประจําทุก 3 เดือน อยางไรก็ตาม อาจมี

การประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจําเปน โดยจะกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระรับทราบผลการดําเนินงาน

เปนประจํา และจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมกอนการ

ประชุมลวงหนา 7 วัน เพ่ือใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอในการเขารวมประชุมทุกครั้ง 

 

บริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นมา 2 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนด

คาตอบแทน เพ่ือชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการบริหารจัดการภายใตคณะกรรมการและ

คณะกรรมการบริหาร โดยรายช่ือและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการทั้ง 2 คณะเปนไปตามรายละเอียดในหัวขอ

โครงสรางกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมโดยปกติเปนประจําทุก 3 เดือนตอครั้ง และจะ

จัดใหมีการประชุมเปนพิเศษในกรณีที่มีวาระเรงดวน 

 

บริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2550 โดยมีกรรมการอิสระ

ไมตํ่ากวา 1 ทานเปนคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งไดเปดเผยคาตอบแทนไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 

ตามที่สํานักงาน กลต. กําหนดแลว โดยบริษัทฯ มีนโยบายดังน้ี 

คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการ ไวอยางชัดเจน และ

โปรงใสโดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

อุตสาหกรรม 

คาตอบแทนผูบริหาร : บริษัทฯ จัดคาตอบแทนใหแกผูบริหารใหเปนไปตามหลักการและ

นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ และผลงานของผูบริหารแตละทาน 

อน่ึง การจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารจะคํานึงถึงหลักความยุติธรรม และเปนคาตอบแทนที่

เพียงพอและเหมาะสมที่จะสามารถรักษาผูบริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ตองการ รวมทั้งสรางแรงจูงใจใหมีการ

ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีเหมาะสมกับหนาทีแ่ละความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจที่สําคัญและการกํากับดูแลกิจการ งบการเงิน

รวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏตอสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และ

รายงานประจําปของบริษัทฯ ทั้งน้ี การจัดทํางบการเงินดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน

ประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและ

ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

นอกจากน้ี ตองมีการเปดเผยขอมูลทั่วไปที่สําคัญ เชน โครงสรางการถือหุน ปจจัยความเสี่ยง รายการที่เก่ียวโยงตาง ๆ 

ตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปอยางถูกตอง เปนไปตามที่กฎหมายและขอบังคับทีเ่ก่ียวของกําหนด 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือใหมั่นใจ

ไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและ

เพ่ือใหทราบจุดออน เพ่ือปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ นอกจากน้ี 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและเปนอิสระ

อยางเพียงพอ เปนผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน เพ่ือทําหนาที่สอบ

ทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบรหิารและผูมอีํานาจควบคุมของบริษัท 
ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง  

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท 

(%)  

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

1 นายธีระ  วิภูชนิน 

- ประธานกรรมการ 

 

 

61 - ปริญญาตรี 

บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน   

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DCP  

รุนท่ี 6/2005 และ ACP รุนท่ี 5 

- ไมมี - -ไมมี- 2548 - ปจจุบัน 

2548 - ปจจุบัน 

2546 - ปจจุบัน 

2543 - ปจจุบัน 

 

2543 - ปจจุบัน 

2541 - 2546 

2537 - 2540 

2533 - 2537 

2518 - 2533 

ประธานคณะกรรมและกรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

รองกรรมการผูจัดการ 

รองกรรมการผูจัดการอาวุโส 

ผูแทนประจําประเทศไทย 

รองประธาน 

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

พรีเซียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย/ สถาบันการเงิน 

กลุมบริษัทพรีเมียร/ อสังหาริมทรัพยและคาขาย 

Prudential Asset Management Asia Ltd./ กองทุน 

บริษัท อเมริกันอินเตอรเนช่ันแนลแอสชัวรัน จํากัด/ ประกันภัย 

2 นายองอาจ  ดํารงสกุลวงษ 

- รองประธานกรรมการ  

- ประธานกรรมการบริหาร 

- กรรมการผูจัดการ 

  (มีอํานาจลงนาม) 

 

 

52 - มัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

- การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP 

 รุนท่ี 44/2005 

63.51 

(รวมหุนท่ีคู

สมรสถือ) 

คูสมรส 

นางสาวชุติมา 

2535 - ปจจุบัน 

2548 - ปจจุบัน 

2548 - ปจจุบัน 

 

2548 - ปจจุบัน 

 

2535 - 2537 

2531 - 2534 

กรรมการผูจัดการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการผูจัดการ 

ผูจัดการ 

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 

บจก. วีวิด อทีเลีย/ ผลิตช้ินงานเคลือบสีผลิตภัณฑ 

บจก. ชูวแมนส อิเล็กทรอนิกส/ อุปกรณอิเล็คโทรนิค 

ท่ีใชในอุตสาหกรรมยานยนต (สําหรับรถยนต) 

บจก. ออโตโมทีฟ แอ็คเซซโซรี/  

งานเคลือบสีลงพื้นวัสดุท่ีใชในอุตสาหกรรมยานยนต 

บริษัท โรงฟอกหนังโอซี จํากัด (เลิกกิจการ)/ ฟอกหนัง 

หหส. โรงฟอกหนังโอซี จํากัด (เลิกกิจการ)/ ฟอกหนัง 

3 นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ 

- กรรมการ (มีอํานาจลงนาม) 

- รองประธานกรรมการบริหาร  

- รองกรรมการผูจัดการ  

  สายปฏิบัติการ 

- ผูจัดการท่ัวไป ฝายปฏิบัติการ 

49 - อาชีวศึกษา สาขาการบัญชี 

วิทยาลัยปญญาพาณิชย 

- การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP  

รุนท่ี 44/2005 

63.51 

(รวมหุนท่ีคู

สมรสถือ) 

คูสมรส 

นายองอาจ 

2535 - ปจจุบัน 

2535 - 2537 

2531 - 2534 

รองกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการ 

รองกรรมการผูจัดการ 

รองผูจัดการ 

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 

บริษัท โรงฟอกหนังโอซี จํากัด (เลิกกิจการ) / ฟอกหนัง 

หางหุนสวนสามัญ โรงฟอกหนังโอซี จํากัด (เลิกกิจการ)/ 

ฟอกหนัง 

หมายเหตุ ผูบริหารของบริษัทฯ ไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 3 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กจ. 5 /2547 เรื่อง ขอกําหนดเก่ียวกับผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
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ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง  

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

4 นางวัลลภา  ทวนนวรัตน 

- กรรมการ (มีอํานาจลงนาม) 

- กรรมการบริหาร  

- รองกรรมการผูจัดการ  

  สายบริหาร 

- ผูจัดการท่ัวไปฝายบัญชีและ

การเงิน 

58 - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP 

รุนท่ี 44/2005. 

0.33 

(รวมหุนท่ีคู

สมรสถือ) 

 

พี่สาวนางสาวชุติมา 2537 - ปจจุบัน 

2521 - 2536 

 

2520 - 2521 

รองกรรมการผูจัดการ สายบริหาร 

หัวหนาแผนกบัญชีท่ัวไป 

 

เจาหนาท่ีการบัญชี 

 

 

 

 

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํากัด (มหาชน)/ 

เงินทุนหลักทรัพย 

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย พูลพิพัฒน จํากัด (มหาชน)/ 

เงินทุนหลักทรัพย 

5 นายอวยชัย  มติธนวิรุฬห 

กรรมการ 

 

 

51 - ปริญญาโท 

สาขาบริหารธุรกิจ 

Campbell University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP 

รุนท่ี 44/2005 

- ไมมี - - ไมมี - 2551 - ปจจุบัน 

 

2548 - ปจจุบัน 

2549 - 2551 

 

2546 - 2549 

 

2541 - 2546 

 

2536 - 2541 

 

2535 - 2536 

 

2532 - 2535 

 

2529 - 2532 

กรรมการและผูอํานวยการฝายธุรกิจขนสง

และโครงสรางพื้นฐาน 

กรรมการ 

กรรมการและรองฝายธุรกิจขนสงและ

โครงสรางพื้นฐาน 

ผูจัดการท่ัวไป 

 

ผูชวยผูจัดการท่ัวไป 

 

ผูจัดการ 

 

ผูชวยผูจัดการ 

 

หัวหนาแผนก 

 

พนักงานฝายเครื่องจักรกล 

 

บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรช่ัน ไทยแลนด จํากัด/  

คาขาย (Trading) 

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 

บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรช่ัน ไทยแลนด จํากัด/  

คาขาย (Trading) 

บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรช่ัน ไทยแลนด จํากัด/  

คาขาย (Trading) 

บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรช่ัน ไทยแลนด จํากัด/  

คาขาย (Trading) 

บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรช่ัน ไทยแลนด จํากัด/  

คาขาย (Trading) 

บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรช่ัน ไทยแลนด จํากัด/  

คาขาย (Trading) 

บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรช่ัน ไทยแลนด จํากัด/  

คาขาย (Trading) 

บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรช่ัน ไทยแลนด จํากัด/  

คาขาย (Trading) 

 

 

หมายเหตุ ผูบริหารของบริษัทฯ ไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 3 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กจ. 5 /2547 เรื่อง ขอกําหนดเก่ียวกับผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
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ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง  

 

อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

6 นายคาซึฮิโกะ ยามาซากิ 

- กรรมการ 

63 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร  

มหาวิทยาลัยเคียวโอะ 

ประเทศญี่ปุน 

- ไมมี - -ไมมี- 2553 - ปจจุบัน 

2549 - 2552 

 

2544 -  2548 

 

2540 - 2544 

 

2533 - 2539 

 

2528 - 2533 

 

2521 - 2528 

 

2513 - 2521 

กรรมการ 

ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 

ประธานบริษัท 

 

ผูจัดการท่ัวไป 

 

ผูจัดการท่ัวไป 

 

ผูจัดการ 

 

ผูชวยผูจัดการ 

 

เจาหนาท่ี 

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 

บริษัทซูมิโตโม โชจิ เคมีคอล จํากัด/ประเทศญี่ปุน 

 

บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรช่ัน ไทยแลนด จํากัด / คาขาย 

(Trading) 

บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรช่ัน จํากัด/ประเทศญี่ปุน / 

คาขาย (Trading) 

บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรช่ัน สิงคโปร จํากัด / คาขาย 

(Trading) 

บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรช่ัน จํากัด/ประเทศญี่ปุน / 

คาขาย (Trading) 

บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรช่ัน สหรัฐฯ จํากัด / คาขาย 

(Trading) 

บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรช่ัน จํากัด/ประเทศญี่ปุน / 

คาขาย (Trading) 

7 นายพรรณพ  ชะระไสย 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

63 - Master Science of Management 

Arthur D. Little University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP  

รุนท่ี 43/2005 และ ACP.รุนท่ี 8 

- ไมมี - - ไมมี - 2551 - 2553 

2548 - ปจจุบัน 

2539 - 2551 

2519 - 2539 

ท่ีปรึกษา 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

ผูอํานวยการฝาย 

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย 

8 นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

59 - บัญชีมหาบัณฑิต/บัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP  

รุนท่ี 43/2005 และACP รุนท่ี 8 

0.14 - ไมมี - 2551 - ปจจุบัน 

2548 - ปจจุบัน 

2542 - 2551 

2528 - 2542 

2518 - 2527 

ผูจัดการฝายประนอมหน้ีตางจังหวัด 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

ผูจัดการฝายงานบริหารสินเช่ือพิเศษ 

ผูจัดการสาขา 

ผูตรวจสอบภายใน 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย 

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย 

 

หมายเหตุ ผูบริหารของบริษัทฯ ไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 3 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กจ. 5 /2547 เรื่อง ขอกําหนดเก่ียวกับผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
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ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง  อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

9 นายวิบูลย  สิทธาพร 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

63 - LL.M. 

Temple University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา 

- การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP  

รุนท่ี 43/2005 และ ACP รุนท่ี 8 

- ไมมี - - ไมมี - 2548 - ปจจุบัน 

2549 - 2551 

 

2541 - 2549 

 

2519 - 2540 

 

2517 - 2518 

2514 - 2516 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

.ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

 

ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายบริหารหน้ีและนิติ

กรรม 

ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 

 

ทนายความ 

พนักงานประนอมหน้ี 

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

 

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)/  

ธนาคารพาณิชย 

สํานักงาน อดุลย สิงหเนตร/ สํานักงานกฏหมาย 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย 

หมายเหตุ ผูบริหารของบริษัทฯ ไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 3 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กจ. 5 /2547 เรื่อง ขอกําหนดเก่ียวกับผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ทานผูถือหุนบริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) 

 

ปจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)  ประกอบดวย นายพรรณพ ชะระไสย

ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมชาติ ลิมปานุภาพ กรรมการตรวจสอบ และนายวิบูลย สิทธาพร กรรมการ

ตรวจสอบ โดยทุกทานมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับ

ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยมี

นางสาวนันทพร กาญจนไวกูณฐ  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเกิดความชัดเจนในการบริหารงานดวยความซื่อสัตยและความ

รับผิดชอบของกรรมการบริหารหรือผูบริหาร  อันจะพึงมีตอผูถือหุนของบริษัทฯ  ตลอดจนดําเนินการใหมั่นใจวา  

กรรมการบริหารและผูบริหารไดบริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯอยางถูกตอง  ครบถวน  และมีมาตรฐาน  โดย

ในรอบป 2551   ไดจัดใหมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง  ทั้งน้ีไดรวมประชุมกับผูบริหาร  ผูตรวจสอบภายใน  และผูสอบ

บัญชี  เพ่ือรวมเสนอขอมูล  หารือ  และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น  ในวาระที่เก่ียวของ  สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

 

1. ใหความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2553  ที่ผานการสอบทานและตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชี  กอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  โดยไดสอบถามผูสอบบัญชีและผูบริหารใน

เรื่องความถูกตอง  ครบถวนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล  นอกจากน้ียังไดพิจารณา

ขอเสนอแนะตอระบบการควบคุมภายใน (Management Letter)  ของผูสอบบัญชี  และรบัทราบแผนการสอบบัญชี

ประจําป 2553  คณะกรรมการตรวจสอบ  มีความเห็นวา  กระบวนการรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ  

มีการควบคุมที่เพียงพอใหรายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯอยาง

ถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกําหนด  และมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ

และทันเวลา  เพ่ือเปนประโยชนกับนักลงทุนหรือผูใชงบการเงินในการตัดสินใจลงทุน 

 

2. สอบทานและใหความเห็นตอการเขาทํารายงานที่เก่ียวโยงกัน  หรือ รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

รวมถึงสอบทานการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหถูกตอง  ครบถวน  เปนไปตามประกาศ  ขอกําหนด  และแนวทาง

ปฏิบัติที่เก่ียวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  คณะกรรมการตรวจสอบ  มีความเห็นวา  ฝายจัดการได

ทํารายการดังกลาวดวยความเปนธรรม  และเปนการดําเนินการเพ่ือผลประโยชนของบริษัทฯเปนสําคัญ  ดังเชนที่

ทํากับบุคคลภายนอกทั่วไปดวยราคาที่สมเหตุสมผล  รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  ถูกตอง  และ

ครบถวน 

 

3. สอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือ  กฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  เชน  พระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  ประมวลรัษฎากร  กฎหมายแรงงาน  และสัญญาจางแรงงาน  รวมถึงขอกําหนด  
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ภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทํากับบุคคลภายนอก  และขอเรียกรองอื่น ๆ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  มีความเห็นวา  บริษัทฯไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ ที่เก่ียวของอยางเหมาะสม 

 

4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ชวย

สงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว  โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน

ประจําป 2553  ตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติ  ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สําคัญของบริษัทฯ เชน ระบบการควบคุม

สินคาคงคลัง  ระบบการบริหารการผลิต  หรือระบบการเก็บเงิน  เปนตน  ทั้งน้ีไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่

เปนสาระสําคัญ  นอกจากน้ีไดประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ กําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ในดานการควบคุมดานการบริหาร  การเงิน  และการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา  บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  เพียงพอ  

และมีประสิทธิผล  ซึ่งประกอบดวยสภาพแวดลอมภายใน  การประเมินความเสี่ยง  กิจกรรมควบคุม  ระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารขอมูลที่ดี  และระบบการติดตามผลการดําเนินงานที่ชัดเจน 

 

5. สอบทานระบบการจัดการความเสี่ยง  เพ่ือประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะพิจารณานโยบายการจัดการความเสี่ยง คูมือการจัดการความเสี่ยง  การระบุความเสี่ยง และแนวทาง

การรับมือกับความเสี่ยง รวมไปถึงความคืบหนาของแผนการจัดการความเสี่ยงประจําปที่จัดทําโดยผูบริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบไดสรุปวาบริษัทมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและใชงานไดอยางมีประสิทธิผล

โดยมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน พรอมทั้งมีการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และรับมือกับความเสี่ยงอยาง

สมบูรณ 

 

6. พิจารณาคัดเลือก  เสนอแตงต้ัง  และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2554  เพ่ือนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทใหขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2554  คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพิจารณา

ความเปนอิสระ  ผลการปฏิบัติงาน  และบริการของผูสอบบัญชี  รวมถึงความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว  เห็น

วา  ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในดานการจัดทํารายงานทางการเงินและการ

ควบคุมภายใน  จึงเห็นควรเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก

บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  เปนผูสอบบัญชีประจําป 2554  ตอไปอีกวาระหน่ึง 

 

7. ไดมีการนําเสนอรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบใหกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

8. พิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจําป  และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบรวมทั้งประเมินผลการควบคุม

ภายในเพ่ือใหมั่นใจวา การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และเหมาะสม

กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ในรอบป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการจัดใหมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีรายละเอียดการผูเขารวมประชุม

ดังน้ี 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการจรวจสอบ ตําแหนง 
การเขารวมประชุม/ 

การประชุมท้ังหมด 

 นายพรรณพ     ชะระไสย  ประธานกรรมการตรวจสอบ 3/4 

 นายสมชาติ     ลิมปานุภาพ  กรรมการตรวจสอบ 4/4 

 นายวิบูลย    สิทธาพร  กรรมการตรวจสอบ 4/4 

 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย โดยใชความรู

ความสามารถประกอบกับความรอบคอบ  และมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ  โดยไมมีขอจํากัดในการไดรับขอมูลทั้ง

จากผูบริหาร  พนักงาน  และผูเก่ียวของ  ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ือประโยชนตอผูมีสวนได

เสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน 

 

โดยสรุปในภาพรวมแลว  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา  คณะกรรมการบริษัทตลอดจนผูบริหารของบริษัทฯมี

จริยธรรมและความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของบริษัทฯอยางมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ  ไดให

ความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ภายใตการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม

เหมาะสมและตอเน่ือง  มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเพียงพอ  โปรงใสและเช่ือถือได  รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุง

ระบบการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

 

 

 

                         

             

(นายพรรณพ ชะระไสย) (นายสมชาติ ลิมปานุภาพ) (นายวิบูลย สิทธาพร) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 
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รายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงของ ป 2552 และ ป 2553  

 

1. บริษัท ชูวแมนส อิเล็กทรอนิกส จํากัด (“ชูวแมนส”)  

ลักษณะธุรกิจ การประกอบอุปกรณอิเลคโทรนิค สําหรับใชในอุตสาหกรรมยานยนต เชน รีเวอรส เซ็นเซอร  โดยจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 และได

แจงการเปลี่ยนช่ือดังกลาวตอกรมทะเบียนการคาและมีผลบังคับใชเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2549 

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 10 ลานบาท มีทั้งหมด 1 ลานหุน หุนละ 10 บาท (ตามแบบ บ.อ.จ.5 ณ 23 กุมภาพันธ 2553) 

โครงสรางการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  

 

 หุน รอยละ 

บ.ชูวแมนส(ประเทศไทย) จํากัด  682,496 68.25 

รามาจันดราน ทังกาเวรุ  145,000 14.50 

นายองอาจ  ดํารงสกุลวงษ 100,000 10.00 

ทาน ฮวน กวน 72,500 7.25 

บุคคลอื่นสัญญาชาติตางดาว 3 0.00 

บุคคลอื่นสัญญาติไทย 1 0.00 

 1,000,000 100.00 

 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ เปนกิจการที่เก่ียวของกัน  โดยกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ และผูบริหารของบริษัทฯ คือ นายองอาจ ดํารงสกุลวงษ ถือหุนในชูว

แมนส จํานวน 100,000 หุน คิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนทั้งหมด 

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคารายการ(บาท) เงื่อนไขราคา/ความจําเปน รางความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ป 2552 ป 2553   

รายการท่ีเกิดขึ้นเปนปกติ 

1. บริษัทฯ ซื้อสินคาสําเร็จรูป จากชูวแมนส 

- ซื้อสินคา 

 

 

6,784,662 

 

 

7,652,447 

- บริษัทฯ ซื้อชุดสัณญาณกะระยะถอย สําหรับรถยนต

รถยนตจากชูวแมนส  เพื่อจําหนายใหแกลูกคาหรือ

บริษัทผูผลิตรถยนต โดยจะเปนลักษณะการสั่งผลิต

-   รายการดังกลาวมีการกําหนดราคาและเงื่อนไขของ

รายการที่ไมทําใหบริษัทฯ เสียเปรียบแตอยางใด อีกทั้ง

ราคาซื้อ-ขาย ที่กําหนดเปนราคายุติธรรม 
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ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคารายการ(บาท) เงื่อนไขราคา/ความจําเปน รางความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ป 2552 ป 2553   

   ตามคําสั่งซื้อที่บริษัทฯ ได รับ ซึ่งบริษัทฯ จะมี

รายไดจากกําไรสวนเพิ่มจากการทํารายการดังกลาว 

โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดกําไรสวนเพิ่ม

สําหรับสินคาที่ซื้อจากบริษัทที่เก่ียวของกันมาเพื่อ

จําหนายตอ  ตองบวกอัตรากําไรสวนเพิ่มไมนอย

กวารอยละ 15  

- บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาซื้อขายกับชูวแมนส

ดังกลาวเปนรายโมเดล ควบคูไปกับการที่บริษัทฯ 

ไดรับหนังสือแจงความจํานงใหเปนผูจัดหาชุด

อุปกรณตกแตงใหแกบริษัทผูผลิตรถยนต (Letter of 

Intent) เปนรายโมเดล  ซึ่งจะมีการระบุราคาซื้อขาย

ชัดเจน ทําใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรสวนเพิ่มชัดเจน

เปนซึ่งมีอัตราที่เปนไปตามรายการคาปกติทั่วไป 

นอกจากนี้ในการสั่งผลิตสินคาดังกลาวจะเปนการ

สั่งผลิตตามคําสั่งซื้อที่ไดรับ โดยบริษัทฯ ไมตอง 

สตอคสินคา   จึงเห็นวารายการดังกลาวไมทําให

บริษัทฯ เสียประโยชนแตอยางใด 

- ในการรับคําสั่งซื้อสําหรับรุนรถที่ออกใหม หากรุน

ใดที่บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑสัญญาณกะ

ระยะถอย รวมกับบริษัทผูผลิตรถยนต จะถือวา

บริษัทฯ ไดรับมอบหมายใหเปนผูจัดหาผลิตภัณฑ

ใหแกบริษัทผูผลิตรถยนต บริษัทฯ จะทําการจาง

ผลิตตอ โดยจะได รับกําไรสวนเพิ่มในอัตราที่

กําหนด หากรุนใดที่ ชูวแมนสสามารถติดตอกับ

บริษัทผูผลิตรถยนตโดยตรงจะสามารถทําไดโดยไม

ผานบริษัทฯ 
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2. บริษัท ออโตโมทีฟ แอ็คเซซโซรี จํากัด (“ออโตโมทีฟ”) 

ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจําหนายงานเคลือบสี เคลือบลาย พนลาย พนสีเคลือบไม พนสีลงบนช้ินงาน รวมทั้งงานตกแตงลงพ้ืนวัสดุ ที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนต  

โดยจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 15 ลานบาท มีทั้งหมด 1.5 ลานหุน หุนละ 10 บาท (ตามแบบ บ.อ.จ.5 ณ 26 เมษายน 2553) 

โครงสรางการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  

 

 หุน รอยละ 

นายองอาจ  ดํารงสกุลวงษ 719,999 48.00 

นางสาวชุติมา บุษยโภคะ 719,998 48.00 

นางสาววรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ 60,003 4.00 

 1,500,000 100.00 

       

 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ ผูถือหุนใหญของบริษัท คือ นายองอาจ ดํารงสกุลวงษ  นางสาวชุติมา บุษยโภคะ และนางสาววรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ ถือหุนทั้งหมดใน 

ออโตโมทีฟและมีกรรมการรวมกันคือ นายองอาจ ดํารงสกุลวงษ 

 

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคารายการ

(บาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจําเปน รางความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ป 2552 ป 2553   

รายการท่ีเกิดขึ้นเปนปกต ิ     

1. บริษัทฯ ใหออโตโมทีฟ เชาพื้นที่

สํานักงานและโรงงาน 

- คาเชา และคาบริการสวนกลางรับ 

- ลูกหนี้ 

 

 

 

 

1,170,000 

97,500 

 

 

 

1,170,000 

97,500 

 

- บริษัทฯ ใหเชาพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 750 ตรม. ซึ่ง

เปนพื้นที่ชั้นหนึ่งของอาคารเลขที่ 55/5 เพื่อใชเปน

สํานักงานและโรงงาน โดยระยะเวลาเชานับต้ังแต 1 

กรกฎาคม 2550 เมื่อครบกําหนด 1 ป บริษัทฯ ยินยอม

ใหผูเชาตอสัญญาไดอีกคราวละ 1 ป โดยบริษัทฯ จะ

ปรับคาเชาเพิ่มไมเกินรอยละ 10 บริษัทฯ คิดคาเชารวม

-  รายการดังกลาวเปนรายการที่มีอัตราคาเชาตามราคาตลาด เชนเดียวกับ

คาเชาทั่วไปตามปกติ และไมทําใหบริษัทฯ เสียเปรียบแตประการใด 

และถือวาเปนการใชประโยชนจากพื้นที่ที่ยังไมไดใชงานของบริษัทฯ 

ไดอยางเต็มที่ โดยเปนการใหเชาในระยะสั้น  เผ่ือกรณีที่บริษัทฯ อาจจะ

มีความจําเปนตองใชพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต 

ทั้งนี้สัญญาดังกลาวสามารถตออายุได หากบริษัทฯ เห็นสมควร 
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ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคารายการ

(บาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจําเปน รางความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ป 2552 ป 2553   

คาบริการสวนกลางในอัตรา 130 บาทตอตรม.ตอเดือน  

ซึ่งถือเปนอัตราใกลเคียงกับอัตราตลาด ที่บริษัท แคน

เดอร คอนซัลแตนท จํากัด ประเมินพื้นที่เชาไว 

- สัญญาเชากําหนดใหบริษัทฯหรือผูเชาสามารถยกเลิก

สัญญากอนครบกําหนด โดยตองบอกกลาวเปนลาย

ลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา3 เดือน  

- สําหรับคาปรับที่เกิดขึ้นนั้น คํานวณจากการที่ผูเชาผิด

นัดชําระคาเชาติดตอกันเปนเวลาเกิน 2 เดือน โดย

บริษัทฯ เรียกเก็บเบี้ยปรับจากผูเชาในอัตราไมตํ่ากวา

รอยละ 1.25 ตอเดือน ของจํานวนที่คางชําระตามที่ระบุ

ในสัญญาเชา 

 

- อยางไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ ควรดําเนินการ

จัดเก็บคาเชาในระยะเวลาดังกลาวอยางเครงครัด 

- กรณีที่ผูเชาผิดนัดชําระคาเชาติดตอกันเปนเวลาเกินเดือน บริษัทฯ 

จะตองเรียกเก็บเบี้ยปรับจากผูเชาในอัตรา  รอยละ 1.25 ตอเดือนของ

จํานวนที่คางชําระตามที่ระบุใน สัญญาเชา 

 

2. บริษัทฯ คิดคาสาธารณูปโภค จากออโต

โมทีฟ 

- คาสาธารณูปโภครับ 

- ลูกหนี้ 

 

736,610 

107,125 

 

974,704 

71,546 

- บริษัทฯ ใหออโตโมทีฟ ในฐานะผูเชาใชน้ํา และไฟฟา 

โดยใหมีการติดต้ังมาตรวัดแยกสําหรับน้ํา ไฟที่จุดจาย

เพื่อใหทราบปริมาณการใชน้ํา และไฟฟาที่แทจริง 

ทั้งนี้ ออโตโมทีฟฯ จะเปนผูรับผิดชอบในการชําระ

คาใชจายดังกลาวตามอัตราการประปาสวนภูมิภาค 

และการไฟฟาสวนภูมิภาคมีการเรียกเก็บจริง  1โดย

จะตองจายชําระภายใน7 วันหลังจากไดรับแจงจาก

บริษัทฯ 

- รายการดังกลาวถือเปนการแยกคาใชจายของบริษัทฯ และผูเชาอยาง

ชัดเจน เนื่องจากการติดต้ังมิเตอรแยกตางหาก ทําใหทราบปริมาณการ

ใชจริง และสามารถเรียกเก็บจากบริษัท ออโตโมทีฟฯ ในอัตราที่สวน

ราชการเรียกเก็บจริง   

- อยางไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ ควรดําเนินการ

จัดเก็บคาสาธารณูปโภคที่คางอยูอยางเครงครัด 

3. บริษัทฯ ซื้อสินคาสําเร็จรูปจากออโตโม

ทีฟ 

-  ซื้อสินคา 

-  เจาหนี้ 

 

19,344,630 

7,233,857 

 

 

22,937,633 

3,032,792 

- บริษัทฯ ซื้อชุดอุปกรณตกแตงลายไมในรถยนตจากออ

โตโมทีฟ เพื่อจําหนายใหแกลูกคาหรือบริษัทผูผลิต

รถยนต โดยจะเปนลักษณะการสั่งผลิตตามคําสั่งซื้อที่

บริษัทฯ ไดรับ ซึ่งบริษัทฯ จะมีรายไดจากกําไรสวน

เพิ่มจากการทํารายการดังกลาว โดยบริษัทฯ มีนโยบาย

ในการกําหนดกําไรสวนเพิ่มสําหรับสินคาที่ซื้อจาก

- รายการดังกลาวเปนรายการคา ซึ่งสมเหตุสมผลตามธุรกิจปกติ และราคา

ที่ทําการคาระหวางกันนี้ เปนราคาที่ไมทําใหบริษัทเกิดความเสียเปรียบ

ทางการคาแตประการใด รวมทั้งสัญญาทางธุรกิจมีการจัดทําขึ้นมาอยาง

ชัดเจนเชนเดียวกับการทําธุรกิจกับบุคคลภายนอก 
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ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคารายการ

(บาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจําเปน รางความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ป 2552 ป 2553   

บริษัทที่เก่ียวของกันมาเพื่อจําหนายตอ  ตองบวกอัตรา

กําไรสวนเพิ่มไมนอยกวารอยละ 15  

- ในปจจุบันยังไมมีบริษัทผูผลิตชุดอุปกรณตกแตงลาย

ไมในรถยนตภายในประเทศ สวนใหญจะตองมีการ

นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งมักจะมีราคาสูง ประกอบกับ

ลักษณะของผลิตภัณฑจะแตกตางกันไปในแตละรุน

รถยนต ซึ่งจะตองมีการออกแบบเฉพาะรุน จึงทําใหไม

สามารถหาราคาตลาดเปรียบเทียบได อยางไรก็ตาม 

บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาซื้อขายกับออโตโมทีฟ 

สําหรับชุดอุปกรณตกแตงดังกลาวเปนรายโมเดล 

ควบคูไปกับการที่บริษัทฯ ไดรับหนังสือแจงความ

จํ า น ง ใ ห เ ป น ผู จั ด ห า ชุ ด อุ ป ก ร ณ ต ก แ ต ง ใ ห แ ก

บริษัทผูผลิตรถยนต (Letter of Intent) เปนรายโมเดล  

ซึ่งจะมีการระบุราคาซื้อขายชัดเจน ทําใหบริษัทฯ มี

อัตรากําไรสวนเพิ่มชัดเจนเปนซึ่งมีอัตราที่เปนตาม

รายการคาปกติทั่วไป นอกจากนี้ในการสั่งผลิตสินคา

ดังกลาวจะเปนการสั่งผลิตตามคําสั่งซื้อที่ไดรับ โดย

บริษัทฯ ไมตอง สตอคสินคา   จึงเห็นวารายการ

ดังกลาวไมทําใหบริษัทฯ เสียประโยชนแตอยางใด 

- ในการรับคําสั่งซื้อสําหรับรุนรถที่ออกใหม หากรุนใด

ที่บ ริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑลายไมรวมกับ

บริษัทผูผลิตรถยนต จะถือวาบริษัทฯ ไดรับมอบหมาย

ใหเปนผูจัดหาผลิตภัณฑใหแกบริษัทผูผลิตรถยนต 

บริษัทฯ จะทําการจางผลิตตอ โดยจะไดรับกําไรสวน

เพิ่มในอัตราที่กําหนด  
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3. นางสาวชุติมา   บุษยโภคะ 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ เปนกรรมการบริษัทฯ, ผูถือหุนใหญ และผูบริหารของบริษัทฯ 

 

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคารายการ(บาท) เงื่อนไขราคา/ความจําเปน รางความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ป 2552 ป 2553   

รายการท่ีเกิดขึ้นเปนปกต ิ     

1. บริษัทฯ เชาที่ดินจากคุณชุติมา 

-   คาเชาจาย  

 

 

417,000 

 

 

111,200 

 

-   บริษัทฯ เชาที่ดิน เพื่อใชในการปลูกสรางอาคารโรงงาน 5 

และโรงอาหาร คิดเปนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,668 ตรว. โดยมี

คาเชาเดือนละ 34,750 บาท  

-   ในเดือนเมษายน 2554 บริษัทฯ ไดยกเลิกสัญญาเชาที่ดิน

ดังกลาว จึงไมมีรายการระหวางกันนี้อีกตอไป 

 

- เปนรายการที่มี เงื่อนไขที่ เหมาะสมและราคา

เปนไปตามราคาตลาดตามปกติ และไมทําให

บริษัทฯ เสียเปรียบแตประการใด  

 

2. บริษัทฯ ซื้อที่ดินจากคุณชุติมา 

-   ซื้อสินทรัพย  

 

 

- 

 

17,500,000 

 

-   บริษัทฯ ซื้อที่ดินจํานวน 1,668 ตรว.จากคุณชุติมา โดย

ราคาซื้อขายเปนราคายุติธรรม ซึ่งอางอิงราคาประเมินโดย

บริษัทประเมินกลางที่อยูในบัญชีรายชื่อของกลต. ทั้งนี้

รายการดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาความ

เหมาะสมของรายการทั้งในเร่ืองของเง่ือนไขและการ

กําหนดราคา ทั้งนี้ผูมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนไมไดมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติ

รายการดังกลาว 

- เปนรายการที่มี เงื่อนไขที่ เหมาะสมและราคา

เปนไปตามราคาตลาดตามปกติ และไมทําให

บริษัทฯ เสียเปรียบแตประการใด  
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบทานรวมกับผูบริหารของ

บริษัทฯ  แลวมีความเห็นวา  รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันเปนไปอยาง

สมเหตุสมผล ประกอบกับการกําหนดราคาหรือเง่ือนไขของรายการดังกลาวถือเปนราคายุติธรรมและไดมีการ

เปรียบเทียบกับราคาประเมินโดยบริษัทประเมินกลาง หรือราคาตลาดเปรียบเทียบ   

หากพิจารณาถึงธุรกิจของบริษัทที่เก่ียวของดังกลาว  อาจถือไดวาเปนธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจผลิตหนัง

สําหรับใชในอุตสาหกรรมยานยนต เชน ชูวแมนส และออโตโมทีฟ   แตอยางไรก็ตาม ในการเสนอเขาเปนผูผลิต

สินคาใหแกบริษัทผูผลิตรถยนตน้ันจะมีการเสนอแตละช้ินสวนแยกจากกัน และไมสามารถเสนอผลิตภัณฑของแต

ละบริษัทพรอม ๆ กับการเสนอผลิตภัณฑของบริษัทฯ   ซึ่งถือเปนขั้นตอนการจัดซื้อปกติของบริษัทผูผลิตรถยนต 

ประกอบกับบริษัทผูผลิตรถยนตเองก็มีตนทุนมาตรฐานของผลิตภัณฑแตละรายการเพ่ือประกอบในการคัดเลือกผู

ผลิตในแตละช้ินสวนของแตละโมเดลรถ   เน่ืองจากบริษัทผูผลิตรถยนตจะตองคํานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑและ

บริษัทตางๆ     เปนรายบริษัทแยกอิสระจากกัน  เพ่ือประโยชนสูงสุดทั้งในแงของตนทุน คุณภาพ ความเช่ือถือไดเปน

สําคัญ  

สําหรับรายการที่บริษัทฯ ใหบริษัท และบุคคลที่เก่ียวของเชาพ้ืนที่โรงงานบางสวนน้ัน เปนรายการที่บริษัท

ไดให ออโตโมทีฟ เชาช้ัน 1 อาคาร 5 เปนพ้ืนที่ 1,250 ตรม. โดยบริษัทฯมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 23,425 ตรม.  

 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน  

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามขอกําหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย   แหงประเทศไทย ทั้งน้ี ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันซึ่งอาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนจะตองผานความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริษัท  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผู

พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการ  โดยคํานึงถึง ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ทั้งน้ี  การกําหนดราคา

และเง่ือนไขการทํารายการจะตองเปนไปตามลักษณะธุรกิจปกติและเปนไปตามราคายุติธรรมหรือมีการเปรียบเทียบ

กับราคาตลาด   นอกจากน้ี ผูมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในรายการระหวางกันน้ัน ๆ จะไม

สามารถมี  สวนรวมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหวางกันในลักษณะดังกลาวได  

สําหรับรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง     ซึ่งไดเคยผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

ไปแลวน้ันหากรายการดังกลาวยังเกิดขึ้นอยู ทางคณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายในการสอบทานรายการดังกลาว         

เปนรายไตรมาส  
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นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต  

บริษัทฯ  มีนโยบายในการทํารายการระหวางกันในอนาคต สําหรับรายการที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองโดย

คํานึงถึงความจําเปน  และ ความสมเหตุผลของรายการดังกลาว ซึ่งไดคํานึงถึงราคายุติธรรม และราคาตลาด โดย

คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ   โดย สามารถสรุปรายการหลัก ๆ  ไดดังน้ี  

-   รายการใหเชาพ้ืนที่แกบริษัทที่เก่ียวของกันเพ่ือใชเปนสํานักงานและโรงงาน  

อัตราคาเชากําหนดจากอัตราคาเชาที่ประเมินโดยบริษัทประเมินกลางที่อยูในบัญชีรายช่ือของกลต.  และเปนการให

เชา ในระยะสั้น    ไมเกิน 1 ปเผ่ือกรณีที่บริษัทฯ อาจจะมีความจําเปนตองใชพ้ืนที่เพ่ิมเติม โดยกําหนดใหบริษัทฯ 

สามารถตออายุสัญญา เชาไดหากเห็นสมควร เมื่อหมดอายุสัญญา  

-   รายการใหบริษัทที่เก่ียวของกันใชสาธารณูปโภค  

บริษัทฯ กําหนดใหมีการติดมิเตอรนํ้า  - ไฟ ของแตละบริษัทฯ และเรียกเก็บจากบริษัทฯ ดังกลาวในอัตราที่การ

ประปา สวนภูมิภาค และการไฟฟาสวนภูมิภาคเรียกเก็บจริง  

-   รายการเชาที่ดินจากคุณชุติมา เพื่อใชสรางโรงงานแหงที่ 5 และอาคารโรงอาหาร  

อัตราคาเชาเทากับอัตราคาเชาที่ประเมินโดยบริษัทประเมินกลางที่อยูในบัญชีรายช่ือของกลต. และกําหนดใหบริษัทฯ 

สามารถตออายุสัญญาเชาไดเมื่อหมดอายุสัญญา ในกรณีที่ผูใหเชาตองการขายที่ดินจะตองใหสิทธิบริษัทฯ ซื้อเปน

รายแรก  
 

-   รายการซื้อสินคาจากบ.ออโตโมทีฟ เพ่ือจําหนายตอ  

บริษัทฯ  มีนโยบายในการกําหนดอัตรากําไรสวนเพ่ิมสําหรับสินคาที่ซื้อจากบริษัทที่เก่ียวของกันมาเพ่ือจําหนายตอ  

โดย บวกอัตรากําไรสวนเพ่ิมไมนอยกวารอยละ 15  

 

  ทั้งน้ี    บริษัทฯ   จะปฏิบัติตามขอกําหนด  กฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดในการ         เปดเผยขอมูล

เก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน  และการไดมาและจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอย  และ

ตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งน้ี  หากมีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  บริษัท

จะจัดใหคณะกรรมการบริษัท      โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบรวมดวยเปนผู พิจารณาความจําเปนและ

สมเหตุสมผลของการเขาทํารายการน้ัน  ๆ  ซึ่งรวมถึงการกําหนดราคา  และเง่ือนไขการทํารายการวาเปนไปตาม

ลักษณะธุรกิจปกติและพิจารณาเปรียบเทียบการกําหนดราคากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด โดยที่ผูมีสวนไดเสีย

จะไมมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติการทํารายการ  หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณา

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น  บริษัทฯ  จะจัดใหมีผูเช่ียวชาญ อิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ           เปนผูให

ความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว     เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ     หรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยที่บริษัทฯ จะมีการ         เปดเผยรายการระหวางกันใน

หมาย เหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู สอบบัญชีของบริษัทฯ และในแบบแสดงรายการ

ประจําป (แบบ 56-1)  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 
 

คณะกรรมการบริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการ

ดําเนินงานของบริษัท สําหรับป 2553 ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทที่ปรากฏในรายงานประจําป 

โดยขอยืนยันวางบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบาย

บัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา 

รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด โดยในการตรวจสอบน้ันคณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมูล และเอกสารตางๆ เพ่ือใหผูสอบบัญชีสามารถ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานผูสอบ

บัญชีซึ่งแสดงไวในรายงายประจําปแลว 

 
คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือใหมั่นใจไดอยางมี

เหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพ่ือใหทราบ

จุดออนเพ่ือปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 
 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแล

รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย และความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงาน

ประจําปแลว 
 
คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถ

สรางความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 
 
 
 
 
 

(นายธีระ วิภูชนิน)      (นายองอาจ ดํารงสกุลวงษ) 
ประธานกรรมการ             กรรมการผูจัดการ 
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

 ในรอบป 2553 ผลประกอบการของบริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) อยูในระดับที่นาพึงพอใจโดยรายงานผล

กําไรสุทธิ 273 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในสวนของ วัตถุดิบ คาแรง และคาใชจาย

โรงงาน ตลอดจนรายไดเสริมจากงานบริการ ซึ่งชวยเพิ่มความมั่นคงของโครงสรางรายไดของบริษัท รายไดหลักยังคงเปนจาก

การผลิตและจําหนายหนังสําเร็จรูปสําหรับใชในอุตสาหกรรมรถยนต เชน หนังสําหรับผลิตเบาะที่น่ัง หนังหุมพวงมาลัยรถยนต 

และหนังหุนกระปุกเกียร ใหแกบริษัทผูผลิตรถยนตช้ันนําหลายแหง  โดยมีโรงงานทั้งสิ้น 7 โรงงาน ดวยกําลังการผลิตรวม

ประมาณ 30 ลานตารางฟุตตอป หรือประมาณ 750,000 ผืนตอป ในป 2553 บริษัทมีปริมาณการผลิตอยูที่ 29 ลานตารางฟุต หรือ

รอยละ 97 โดยมีสัดสวนการสงออกไปยังตางประเทศ (เฉพาะสงออกโดยตรง) ในสัดสวนรอยละ 18  

  

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน  

รายได 

รายไดรวมของบริษัท สามารถแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย รายไดจากการขายและการบริการ และรายไดอื่นๆ 

โดยรายไดจากการขายและการบริการของบริษัท สามารถแบงออกเปนรายไดจากการขายหนังผืนที่ตัดเปนช้ิน หนังผืนที่ตัดและ

เย็บขึ้นรูป หนังผืนที่ตัดและรอยเปนพวงมาลัยและกระปุกเกียร หนังผืนสําเร็จรูป รวมถึงงานบริการ สวนรายไดอื่น ๆ น้ัน

ประกอบดวย คาเชารับ กําไรจากการจําหนายอุปกรณ และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  

 

สําหรับป 2553 บริษัทมีรายไดรวม 1,848 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2552 จํานวน 531 ลานบาทคิดเปนรอยละ 40.32 โดย

การเพ่ิมขึ้นเปนไปตามคําสั่งซื้อของลูกคาที่เพ่ิมขึ้นประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจและแนวโนมของอุตสาหกรรมยานยนตที่ฟนตัว

ในป 2553  

 

                     ตารางแสดงแหลงท่ีมาของรายไดจากการขายและบริการแยกตามผลิตภัณฑ   

              (หนวย: ลานบาท) 

 

เมือ่เทียบรายไดจากการขายและบริการแยกตามผลิตภัณฑจากตารางขางตน  รายไดจากหนังเบาะรถยนตมีการปรับตัว

ขึ้นคอนขางมากซึ่งเปนสัดสวนหลักที่มีผลตอการเพ่ิมขึ้นของยอดขายในป 2553 รายไดงานบริการไดมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นถึง

เทาตัวเมื่อเทียบกับป 2552 สวนผลิตภัณฑอื่นมีการเปลี่ยงแปลงจากปกอนเพียงเล็กนอย 

 

รายได้จากการประกอบธุรกจิ 
ปี 2552 ปี 2553 

รายได้ % รายได้ % 

หนังผืนที่ตัดเปนช้ิน 619 47% 977 53% 

หนังผืนที่ตัดและเย็บขึ้นรูป  467 36% 594 32% 

หนังผืนที่ตัดและรอยเปนพวงมาลัยและกระปุกเกียร 20 1% 6 1% 

หนังผืนสําเร็จรูป 65 5% 48 3% 
งานบริการ 27 2% 70 4% 

ผลิตภัณฑอื่น ๆ  115 9% 128 7% 

รวม 1,313 100% 1,823 100% 
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คาใชจาย 

 ตนทุนขาย   

 ในป 2553 ตนทุนขายของบริษัท มีมูลคาเทากับ 1,368 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนตนทุนตอยอดขายรอยละ 75 

ซึ่งลดลงจากป 2552 ซึ่งมีอัตราดังกลาวประมาณรอยละ 81 เน่ืองจากในป 2553 บริษัทมีการบริหารจัดการตนทุนอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในสวนของราคาวัตถุดิบ และการบริหารจัดการคาแรงและคาใชจายโรงงานซึ่งกอใหเกิดการประหยัดจาก

ขนาดการผลิต 

 

 คาใชจายในการขายและการบริหาร 

 ในป 2553 คาใชจายในการดําเนินงานของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 96 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2552 ที่มีจํานวน 72 ลาน

บาท คิดเปนอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 33.3 ซึ่งสอดคลองกับการเติบโตของยอดขายในป 2553 

 

 คาใชจายทางการเงิน   

 คาใชจายทางการเงินของบริษัท ในป 2553 มีจํานวนเทากับ 30 ลานบาท ลดลงจากป 2552 จํานวน 7 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 18.5 เน่ืองมาจากบริษัทมกีารบริหารจัดการตนทุนทางการเงินที่ดีขึ้น  

 

กําไรสุทธิ 

 สําหรับป 2553 ดวยยอดขายที่เพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัด ประกอบกับอัตราสวนกําไรขั้นตนที่อยูในระดับที่ดี ทําให

บริษัทมกํีาไรสุทธิ 273 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.8 เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิในป 2552 จํานวน 109 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.28  

 

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย  

 สินทรัพยหลักของบริษัท ประกอบดวย เงินสด ลูกหน้ีและต๋ัวเงินรับการคา สินคาคงเหลือ และที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ โดยสินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553 มีมูลคาเทากับ 1,872 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 207 ลานบาท จากป 2552 คิด

เปนรอยละ 12.4 โดยมีปจจัยหลกัจากการเพ่ิมขึ้นของสินคาคงเหลือและ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

 

 สินคาคงเหลือสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553 สินคาคงเหลือสุทธิของบริษัทมีมูลคาเทากับ 600 ลานบาท เพ่ิมจากสิ้นป 2552 จํานวน 96 ลาน

บาท โดยมีปจจัยหลักมาจากวัตถุดิบประเภทหนังดิบที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ดวยสภาวะราคาหนังดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นใน

ครึ่งหลังของป 2553 ทําใหบริษัทไดซื้อหนังดิบจํานวนมากในชวงราคาที่เหมาะสมเพ่ือเปนการบริหารจัดการตนทุนใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  
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ตารางแสดงรายละเอียดสวนประกอบของสินคาคงเหลือ 

                                (หนวย: ลานบาท) 

 2552 2552 

วัตถุดิบ - หนัง 

วัตถุดิบ – เคมี 

วัตถุดิบ -  วัสดุสิ้นเปลือง 

สินคาระหวางทํา 

สินคาสําเร็จรูป 

สินคาระหวางทาง 

17.3 

67.4 

8.2 

214.8 

174.4 

38.1 

171.5 

47.2 

6.0 

163.2 

142.8 

86.0 

รวม 520.2 616.7 

หัก คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา (16.4) (16.2) 

ยอดสุทธิ 503.8 600.5 

 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ  

 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553 บริษัทมีมูลคาสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 1,048 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2552 เปน

จํานวน 191 ลานบาท เน่ืองจากมีลงทุนในสวนของโรงงานแหงที่ 7 บนที่ดินพ้ืนที่กวา 15ไร ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู และ

ซื้อเครื่องจักรใหม เพ่ือขยายกําลังการผลิตสําหรับป 2554 ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถรองรับยอดขายที่จะเพ่ิมขึ้นจากการขยายตัว

ของอุตสาหกรรม รวมถึงการขยายตัวสูตลาดใหม และชองทางการจําหนายใหมทั้งในและตางประเทศ  

  

หน้ีสิน  

 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553 บริษัทมีหน้ีสินรวม 1,140 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 220 ลานบาท โดยการเพ่ิมขึ้นสอดคลองกับการ

ลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสงผลใหสัดสวนของหน้ีสินตอทุน (“D/E ratio”) ของบริษัทในป 2553 เพ่ิมขึ้น

เปน 1.56 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 ที่ 1.24 เทา  

   

สวนของผูถือหุน 

 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเปนจํานวน 732 ลานบาท ลดลง 12 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการ

ดําเนินการที่มีกําไรสุทธิ 273 ลานบาท และมีการจายเงินปนผลจํานวน 285 ลานบาท  

 

การวิเคราะหกระแสเงินสด 

ในป 2553 บริษัทมีกระแสเงินลดลงจํานวน 7 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 284 

ลานบาท และกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 268 ลานบาท และไดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 274 ลานบาท และจายเงินปนผล

เปนจํานวน 285 ลานบาท  

 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 บริษัท จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด จํานวน 1,100,000 บาท โดยเปน

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท ทั้งจํานวน  ทั้งน้ี บริษัท ไมมีภาระคาบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่ชําระ

ใหแกผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบ

บัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดแตอยางใด 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท 

อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ

ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ตองบการเงินดังกลาว

จากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง

วางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตผุลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง    

อันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวธีิการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ี

เปนจํานวนเงนิและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ี

กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน 

ตลอดจน          การประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเช่ือวา                การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดง

ความเหน็ของขาพเจา 

ขาพเจาเหน็วา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท อินเตอรไฮด จํากดั 

(มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหขอสังเกตวา ตามท่ีกลาว

ไว   ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22.6 บริษัทฯเคยปรับโครงสรางหนี้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย

ไทย (บสท.) ในป 2546 โดยมีมูลหนี้จํานวนประมาณ 735 ลานบาท และการปรับโครงสรางหนี้ดังกลาว

ได       เสร็จส้ินกระบวนการลงโดยบริษัทฯไดจายเงินสดจํานวน 118 ลานบาท และตีทรัพย (ท่ีดนิ) 

มูลคาประมาณ 105 ลานบาทเพื่อชําระหนี ้ซ่ึงผลของการปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวทําใหบริษัทฯรับรู

กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ในป 2546 และไมมียอดหนี้คงคางกบัทาง บสท. อีก ตอมาในเดือน 

เมษายน 2550 บริษัทฯไดรับหนังสือจาก บสท. กลาวหาวาทรัพย (ท่ีดนิ) ท่ีบริษัทฯตีชําระหนี้ มีสภาพ

และราคาท่ีแทจริงไมถูกตองเปนจริงตามท่ีนําเสนอตอ บสท. ดังนั้นจึงขอบอกเลิกสัญญาปรับโครงสราง

หนี้ดังกลาวรวมท้ังสิทธิประโยชนท่ีบริษัทฯไดรับตามสัญญาฯ และบอกกลาวใหบริษัทฯ ชําระหนีต้าม

มูลหนี้เดิม ซ่ึงเร่ืองดังกลาวฝายบริหารของบริษัทฯยังมีขอโตแยงกับขอกลาวหาของ บสท. และไดหารือ

กับท่ีปรึกษากฎหมายเพื่อหา   ขอยุติกบั บสท. ตอไป อยางไรกต็ามเพ่ือความรอบคอบแตโดยไมไดเปน

การยอมรับวาบริษัทฯ มีภาระหนีด้ังกลาวตามกฎหมาย บริษัทฯ ไดตั้งสํารองเผ่ือผลเสียหายท่ีอาจเกดิข้ึน 
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จากขอกลาวหาไวเปนจํานวน 105 ลานบาท ซ่ึงสํารองนี้เปนการบันทึกไวในงบการเงนิในแงบัญชี

เทานั้นโดยท่ีบริษัทฯไมไดยอมรับวามีหนีสิ้นทางกฎหมายใดๆ 

ตอมาในเดือนกรกฎาคม 2552 บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ไดยื่นคําฟองตอศาลลมละลายกลาง

เพื่อขอใหศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยเดด็ขาด และพิพากษาใหบริษัทฯ เปนบุคคลลมละลาย เนื่องจาก

บริษัทฯ ไมไดดําเนินการขอปรับโครงสรางหนี้สําหรับมูลหนี้ท่ี บสท.รับโอนมาจากธนาคาร ไทย

ธนาคาร จํากัด (มหาชน) บวกดอกเบ้ียจนถึงวันท่ีฟองเปนจํานวนรวมประมาณ 56.6 ลานบาท อยางไรก็

ตาม ผูบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯเช่ือวา บริษัทฯจะไมไดรับผลเสียหายอยางเปน

สาระสําคัญจากคดีความดังกลาว เนื่องจากมูลหนี้ตามคําฟองขางตนไดรวมอยูในมูลหนี้ท่ีบริษัทฯไดเคย

ปรับโครงสรางหนี้กับ บสท. ดังท่ีกลาวไวในตอนตนแลว บริษัทฯจึงไมไดตั้งสํารองเผ่ือผลเสียหายท่ี

อาจเกิดข้ึนเพิม่เติมไวในบัญชีและ         ในเดือนพฤศจกิายน 2552 ศาลลมละลายกลางไดมีคําพิพากษา

ใหยกฟองในคดีดังกลาวขางตน เนื่องจาก    ศาลวินิจฉัยวามูลหนี้ตามคําฟองเปนหนี้ตามสัญญาปรับ

โครงสรางหนี้ท่ีบริษัทฯไดเคยปรับโครงสรางหนี้กับ บสท. และบริษัทฯหลุดพนจากหนี้ตามขอกําหนด

ท่ีระบุในสัญญาปรับโครงสรางหนี้นั้นแลว อยางไรก็ตามในเดือนธันวาคม 2552 บสท. ไดยื่นคําอุทธรณ

ตอศาลฎีกาแผนกคดีลมละลายเพื่ออุทธรณคําตัดสินของ     ศาลลมละลายกลางดังกลาวและบริษัทฯได

ยื่นคัดคานคําอุทธรณตอศาลฎีกาเชนกนั ดงันั้นผลของคดีความขางตนจึงข้ึนอยูกับการพิจารณาตัดสิน

ของศาล ซ่ึงจนถึงปจจุบัน ยงัไมมีคําพิพากษาตัดสินจากศาลฎีกา 

จากเหตุการณดังกลาวขางตนแสดงใหเหน็วามีความไมแนนอนท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงอาจมีผลกระทบตอ

การดําเนนิงานตอเนื่องของบริษัทฯ หรือในท่ีสุดอาจไมมีผลกระทบใดๆ ซ่ึงในสถานการณปจจุบันยังไม

สามารถประเมินได 

 

 

ทิพวัลย นานานุวัฒน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 

 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ 2554 
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บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

1. ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิลําเนาใน

ประเทศไทย โดยมีบุคคลธรรมดากลุมหนึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการ

ผลิตและจําหนายหนังเบาะรถยนต นอกจากนี้บริษัทฯยังใหบริการฟอกยอมและตกแตงหนังสัตวแก

ลูกคาบางราย ซ่ึงรายไดจากการใหบริการดังกลาวมีจํานวนท่ีไมเปนสาระสําคัญ ท่ีอยูตามท่ี                  

จดทะเบียนของบริษัทฯอยู ท่ี  678 ซอย ที. เจ.ซี.  ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม อําเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย

แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 30 มกราคม 

2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบาย       

การบัญชี 

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการ

บัญชีใหมตามรายละเอียดขางลางนี้  

ก) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2554 (เวนแตแมบทการบัญชีซ่ึงมีผลบังคับใชทันที) 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)  

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชี และขอผิดพลาด 
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มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 19  ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี     

เงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 

(ปรับปรุง 2552) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 15 

สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
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ข) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2556 

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 12  ภาษีเงนิได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศ 

ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ

งบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ท่ีฝาย

บริหารคาดวาจะมีผลกระทบตองบการเงินในปท่ีนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติ  

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานเปนคาใชจายเม่ือ

กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก

หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุและผลประโยชน โดยใชการคํานวณ

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงในปจจุบันบริษัทฯรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานดังกลาว

เม่ือเกิดรายการ  

บริษัทฯไดจัดให มีการประเมินภาระหนี้ สินเกี่ ยวกับผลประโยชนพนักงานดังกลาวโดย                            

นักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงผลการประเมินไดแสดงภาระหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน         

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวน 6.73 ลานบาท 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกตางของ

มูลคาสินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปน

สินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ีเร่ิมนํา

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

4.1 การรับรูรายได 

ขายสินคา 

รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญของ

ความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดย

ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี

สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมี

ขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3 ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณา

จากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี ้

4.4 สินคาคงเหลือ 

สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักหรือมูลคาสุทธิท่ี

จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตท้ังหมดรวมท้ังคาโสหุย

โรงงานดวย 

วัตถุดิบ สารเคมีและวัสดุส้ินเปลืองแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักหรือมูลคาสุทธิท่ีจะ

ไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช 
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4.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม 

และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน

โดยประมาณดังนี้  

อาคาร -  20 ป 

สวนปรับปรุงอาคาร -  5 ป 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ -   5, 10 ป 

ยานพาหนะ -      5 ป 

คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน สินทรัพยระหวางติดตั้งและระหวางกอสราง 

บริษัทฯตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมได

รับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือ

ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจําหนายสินทรัพย

กับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น) จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้น

ออกจากบัญชี 

4.6 ตนทุนการกูยืม 

  ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานานในการทําให

อยูในสภาพพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยู

ในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิด

รายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูยืมนั้น 

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน 

บริษัทฯบันทึกตนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเร่ิมแรก 

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม  

(ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมี      

ขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการ       

ตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจาย

ในงบกําไรขาดทุน 
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สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดของบริษัทฯ คือ ซอฟแวรคอมพิวเตอร ซ่ึงมีอายุ

การใหประโยชน 4 ป 

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 

หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ

บริษัทฯ 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ

หรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.9 สัญญาเชาระยะยาว 

สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญได

โอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแต

มูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว 

สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตาม      

สัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา 

จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอด

อายุสัญญาเชา 

4.10 เงินตราตางประเทศ 

รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใช

อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล 

กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ

ดําเนินงาน 
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4.11 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยท่ี

ไมมีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคาเปนรายป บริษัทฯรับรู

ขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ

สินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใช

สินทรัพย บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและ

คํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมินความเส่ียงใน

สภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี

กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใชแบบจําลองการ

ประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมา

จากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความ

รอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ี

ไมมีความเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 

4.12 ผลประโยชนพนักงาน 

บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

เปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

4.13 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต

ไดเกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ

ปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

4.14 ภาษีเงินได 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ

จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

4.15 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันส้ินงวดบัญชี กําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูก

บันทึกในงบกําไรขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธี

เสนตรงตามอายุของสัญญา 
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5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้

สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ           

งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการท่ีสําคัญ ไดแก 

 สัญญาเชา 

  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย

บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯได

หรือรับโอนความเส่ียงและประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาแลวหรือไม 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุ

ของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น เปนตน 

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 

 ในการประมาณคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณ

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับของสินคาคงเหลือ โดยจํานวนเงินท่ีคาดวาจะไดรับจากสินคาคงเหลือพิจารณา

จากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตนทุนท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันท่ี

ในงบการเงินและฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจาก

สินคาเส่ือมคุณภาพ โดยคํานึงถึงอายุของสินคาคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเส่ือมราคา 

 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอาย ุ      

การใชงานและมูลคาซากเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและ

มูลคาซากใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเชนนั้นเกิดข้ึน 

 นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา

และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ

คาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 
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สํารองเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากขอกลาวหา 

 บริษัทฯถูกกลาวหาวาทรัพยท่ีบริษัทฯตีชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้มีสภาพและราคา         

ท่ีแทจริงไมถูกตองเปนจริงตามท่ีนําเสนอ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของ             

ขอกลาวหาและไดบันทึกสํารองเผ่ือผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอกลาวหาดังกลาวไวในบัญชีแลว 

อยางไรก็ตามผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากท่ีไดมีการประมาณไว 

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ

ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

  (หนวย: ลานบาท) 

 2553 2552 นโยบายการกําหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทท่ีเกี่ยวของกัน    

รายไดคาเชาและคาบริการ 2.1 1.9 อัตราตามสัญญา 

ซื้อสินคาสําเร็จรูป 30.6 26.1 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มของ 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

รายจายคาบริหารจัดการ - 0.8 อัตราตามสัญญา 

รายการธุรกจิกบัผูบริหารและกรรมการ    

รายจายคาเชา 0.1 0.4 อัตราตามสัญญา 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มี

รายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: บาท) 

 2553 2552 

ลูกหนี้อ่ืนกิจการท่ีเก่ียวของกัน   

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน   

บริษัท ออโตโมทีฟ แอ็คเซซโซรี จํากัด 169,047 204,625 

รวมลูกหนี้อ่ืนกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 169,047 204,625 

เจาหนีก้ารคากิจการท่ีเก่ียวของกัน   

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน   

บริษัท ออโตโมทีฟ แอ็คเซซโซรี จํากัด 3,032,792 7,233,857 

รวมเจาหนี้การคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3,032,792 7,233,857 
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(หนวย: บาท) 

 2553 2552 

เจาหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวของกัน   

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน   

บริษัท ซูมิไทย อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - 72,800 

รวมเจาหนี้อ่ืนกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - 72,800 

เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2553 บริษัทฯไดมีการเปล่ียนโครงสรางผูถือหุนโดยกลุมซูมิโตโมไดขายหุนของ

บริษัทฯท้ังหมดท่ีถืออยู (ประมาณรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวของบริษัทฯ) ใหกับกลุม 

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ซ่ึงการเปล่ียนโครงสรางผูถือหุนดังกลาวสงผลใหสัดสวนการถือหุน

ของกลุมผูหุนรายใหญเพิ่มเปนรอยละ 65 และทําใหกลุมซูมิโตโมไมไดเปนบริษัทท่ีเกี่ยวของกันกับ

บริษัทฯอีกตอไป 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในป 2553 บริษัทฯมีคาใชจายสําหรับเงินเดือน โบนัส คาเบ้ียประชุมและเงินบําเหน็จของกรรมการ

และผูบริหาร เปนจํานวนเงิน 23.0 ลานบาท (2552: 23.0 ลานบาท) 

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

(หนวย: บาท) 

 2553 2552 

เงินสด 240,086 326,042 

เงินฝากธนาคาร 8,610,570 15,883,913 

รวม 8,850,656 16,209,955 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.50 ถึง 1.25 ตอป                

(2552: รอยละ 0.50 ตอป) 
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8. ลูกหนี้การคา 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้ท่ีคงคางนับจาก

วันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 

 2553 2552 

อายุหนี้คางชาํระ   

ยังไมถึงกําหนดชําระ 131,992,116 163,445,844 

คางชําระ   

ไมเกิน 3 เดือน 65,248,580 96,831,880 

3 - 6 เดือน 2,335,060 407,076 

6 - 12 เดือน 1,278,736 1,368,556 

มากกวา 12 เดอืน 1,305,837 1,072,726 

รวม  202,160,329 263,126,082 

หัก: คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (1,305,837) (812,364) 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 200,854,492 262,313,718 

9. สินคาคงเหลือ 

(หนวย: บาท) 

 ราคาทุน 

คาเผ่ือการลดลงของ               

มูลคาสินคาคงเหลือ สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

สินคาสําเร็จรูป 142,847,646 174,366,532 (13,225,217) (13,347,408) 129,622,428 161,019,124 

งานระหวางทํา 163,179,488 214,804,530 (1,120,532) (1,374,736) 162,058,956 213,429,794 

วัตถุดิบ 218,763,000 84,709,850 (1,860,469) (1,684,054) 216,902,531 83,025,796 

วัสดุสิ้นเปลือง 5,940,542 8,152,175 - - 5,940,542 8,152,175 

วัตถุดิบระหวางทาง 86,016,379 38,149,399 - - 86,016,379 38,149,399 

รวม 616,747,055 520,182,486 (16,206,218) (16,406,198) 600,540,837 503,776,288 

10. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 คือเงินฝากประจํา ซ่ึงบริษัทฯไดนําไปคํ้าประกันเงินสินเช่ือ 

อยางไรก็ตามบริษัทฯไดไถถอนหลักประกันดังกลาวแลวในระหวางปปจจุบัน 
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11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 (หนวย: บาท) 

      สินทรัพย  

    เครื่องตกแตง  ระหวางติดต้ัง  

  อาคารและ เครื่องจักร และเครื่องใช  และระหวาง  

 ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 

ราคาทุน        

31 ธันวาคม 2552 176,689,875 472,017,253 598,483,183 18,648,867 15,719,250 38,030,340 1,319,588,768 

ซื้อเพ่ิม 65,927,200 - 4,431,868 3,553,117 4,350,220 207,040,326 285,302,731 

จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (17,701,259) (821,747) - - (18,523,006) 

โอน - 79,618,978 105,060,684 136,496 - (184,816,158) - 

ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน - - - - - 1,653,088 1,653,088 

31 ธันวาคม 2553 242,617,075 551,636,231 690,274,476 21,516,733 20,069,470 61,907,596 1,588,021,581 

คาเสื่อมราคาสะสม        

31 ธันวาคม 2552 - 155,383,681 286,812,329 13,159,816 6,708,916 - 462,064,742 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 33,434,143 57,363,317 2,512,292 3,149,176 - 96,458,928 

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (17,701,251) (782,984) - - (18,484,235) 

31 ธันวาคม 2553 - 188,817,824 326,474,395 14,889,124 9,858,092 - 540,039,435 

มูลคาสุทธิตามบัญชี        

31 ธันวาคม 2552 176,689,875 316,633,572 311,670,854 5,489,051 9,010,334 38,030,340 857,524,026 

31 ธันวาคม 2553 242,617,075 362,818,407 363,800,081 6,627,609 10,211,378 61,907,596 1,047,982,146 

คาเสื่อมราคาสําหรับป  

2552 (73.03 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 79,173,251 

2553 (89.92 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 96,458,928 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอาคารระหวางกอสรางและเคร่ืองจักรระหวาง

ติดตั้งจํานวนประมาณ 61.9 ลานบาท (2552: 38.0 ลานบาท) ซ่ึงบริษัทฯไดใชเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงินหลายแหงเพื่อใชในการกอสรางอาคารและติดตั้งเคร่ืองจักรดังกลาว ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของสินทรัพยดังกลาว จํานวน 1.7 

ลานบาท (2552: 2.4 ลานบาท) โดยคํานวณจากอัตราการตั้งข้ึนเปนทุนในอัตรารอยละ 3.72 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีเคร่ืองจักรและยานพาหนะซ่ึงไดมาภายใตสัญญาเชาการเงิน โดย

มีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ 49.0 ลานบาท (2552: 53.4 ลานบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยัง

ใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนประมาณ 176 ลาน

บาท (2552: 159 ลานบาท) 

บริษัทฯไดนําสินทรัพยซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 จํานวนประมาณ 206 ลาน

บาท (2552: 212 ลานบาท) ไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชย 

12. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัท คือซอฟแวรคอมพิวเตอรซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: บาท) 

 2553 2552 

ราคาทุน 4,693,526 3,949,826 

ซ้ือเพิ่ม 481,300 743,700 

คาตัดจําหนายสะสม (3,742,703) (2,701,405) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 1,432,123 1,992,121 

คาตัดจําหนายท่ีรวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 1,041,298 971,364 

13. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: บาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย 

(รอยละตอป) 2553 2552 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท 2.10 - 3.50 326,436,094 128,383,637 

ตั๋วสัญญาใชเงิน 3.40 - 3.50 115,000,000 176,000,000 

ตั๋วแลกเงิน 3.90 99,727,463 - 

รวม  541,163,557 304,383,637 

วงเงินสินเช่ือขางตนคํ้าประกันโดยการจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักรบางสวนของ

บริษัทฯ 
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14. หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

 (หนวย: บาท) 

 2553 2552 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 27,120,833 42,180,806 

หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจําหนาย (1,380,403) (3,000,854) 

รวม 25,740,430 39,179,952 

หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (17,234,403) (15,904,927) 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป 8,506,027 23,275,025 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินกับสถาบันการเงินหลายแหงสําหรับเคร่ืองจักรและยานพาหนะโดยมี

กําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 - 4 ปและสัญญา

ดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได  

ณ วันท่ี 3 1 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันต่ําตามสัญญาเชาการเงินดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 4 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินข้ันต่ําที่ตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชา 18,239,031 8,881,802 27,120,833 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี  (1,004,628) (375,775) (1,380,403) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่ําที่ตองจายทัง้ส้ินตามสัญญาเชา 17,234,403 8,506,027 25,740,430 
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15. เงินกูยืมระยะยาว 

   (หนวย: บาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย  

เงินกู (รอยละ) การชําระคืน 2553 2552 

1 MLR - 0.25 ชําระคืนเปนงวดทุกเดือน 

เริ่มต้ังแตกุมภาพันธ 2548 

- 71,080,000 

2 MLR - 0.25 ชําระคืนเปนงวดทุกเดือน 

เริ่มต้ังแตพฤศจิกายน 2548 

- 5,653,883 

3 BBL’s MLR - 1.5 สําหรับสองป

แรก และ BBL’s MLR - 1 

สําหรับปท่ี 3 ถึงปท่ี 7 

ชําระคืนเปนงวดทุกเดือน 

เริ่มต้ังแตกันยายน 2550 

72,204,983 98,571,447 

4 BBL’s MLR - 1.5 สําหรับสองป

แรก และ BBL’s MLR - 1 

สําหรับปท่ี 3 ถึงปท่ี 7 

ชําระคืนเปนงวดทุกเดือน 

เริ่มต้ังแตเมษายน 2551 

22,930,468 58,541,547 

5 BBL’s MLR - 1.5 สําหรับสองป

แรก, BBL’s MLR - 1 สําหรับป

ท่ี 3 ถึงปท่ี 5 และ BBL’s MLR - 

0.5 สําหรับปท่ี 6 ถึงปท่ี 7 

ชําระคืนเปนงวดทุกเดือน 

เริ่มต้ังแตกุมภาพันธ 2554 

73,600,000 - 

6 BBL’s MLR - 1.5 สําหรับสองป

แรก, BBL’s MLR - 1 สําหรับป

ท่ี 3 ถึงปท่ี 5 และ BBL’s MLR - 

0.5 สําหรับปท่ี 6 ถึงปท่ี 7 

ชําระคืนเปนงวดทุกเดือน 

เริ่มต้ังแตกันยายน 2553 

49,428,560 - 

7 BBL’s MLR - 1.5 สําหรับสองป

แรก, BBL’s MLR - 1 สําหรับป

ท่ี 3 ถึงปท่ี 5 และ BBL’s MLR - 

0.5 สําหรับปท่ี 6 ถึงปท่ี 7 

ชําระคืนเปนงวดทุกเดือน 

เริ่มต้ังแตมกราคม 2555 

15,150,000 - 

8 BBL’s MLR - 1.5 สําหรับสองป

แรก และ BBL’s MLR - 1 

สําหรับปท่ี 3 ถึงปท่ี 5 

ชําระคืนเปนงวดทุกเดือน 

เริ่มต้ังแตกันยายน 2554 

47,579,000 - 

รวม 280,893,011 233,846,877 

หัก: สวนท่ีถึงกาํหนดชําระภายในหนึ่งป  (67,168,992) (80,511,426) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 213,724,019 153,335,451 

เงินกูยืมระยะยาวคํ้าประกันโดยการจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักรของบริษัทฯ 
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ภายใตสัญญาเงินกู บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน 

การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ขอจํากัดในการโอนสินทรัพยและการกอภาระหนี้สิน

เปนตน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ียังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 

159.3 ลานบาท 

16. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป   

หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ    

ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

17. คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

(หนวย: บาท) 

 2553 2552 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 180,250,701 137,184,593 

คาเส่ือมราคา 96,458,928 79,173,251 

คาตัดจําหนาย 1,041,298 971,364 

คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน 855,789 944,396 

วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 893,123,151 708,955,623 

การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา 82,682,259 50,672,813 

18. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของ      

หุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป  

19. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจหลักคือธุรกิจผลิตและจําหนายหนังเบาะรถยนต 

นอกจากนี้บริษัทฯยังใหบริการฟอกยอมและตกแตงหนังสัตวซ่ึงมีรายไดในจํานวนท่ีไมเปน

สาระสําคัญและดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร

จากการดําเนินงาน และสินทรัพยสวนใหญท่ีแสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจหลัก

และสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไวขางตน ในระหวางป 2553 รายไดจากการขายจํานวน 

332.46 ลานบาท (2552: 180.33 ลานบาท) เปนการขายโดยสงออกตางประเทศ 
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20. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรา

รอยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด

และจะจายใหแกพนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ             

ในระหวางป 2553 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 373,500 บาท (2552: 341,992 บาท) 

21.  เงินปนผล 

 (หนวย: บาท) 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

เงินปนผลประจําป ประกาศจายจาก 

กําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ

วันที่ 26 มีนาคม 2553 210,000,000 0.70 

เงินปนผลระหวางกาล สําหรับป 2553 

ประกาศจายจากกําไรสุทธิสําหรับ         

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

2553 

ที่ประชุมคณะกรรมการของ

บริษัทฯครั้งที่ 5/2553 เมื่อ

วันที่ 7 สิงหาคม 2553 

75,000,000 0.25 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2553  285,000,000 0.95 

22. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

22.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 0.6 ลานยูโร ซ่ึง

เกี่ยวของกับการซ้ือเคร่ืองจักร 

22.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดาํเนินงาน 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย 

3 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีจํานวนเงนิข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคตภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน

ท่ีบอกเลิกไมไดดังนี้ 

จายชําระภายใน ลานบาท 

ภายใน 1 ป 4.7 

1 ป ถึง 3 ป 3.1 
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22.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือวัตถุดิบ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันจํานวนเงิน 1.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเกี่ยวของ

กับการซ้ือวัตถุดิบ 

22.4 สัญญารับบริการดานการจัดการ 

 บริษัทฯไดเขาทําสัญญารับบริการดานการจัดการกับบุคคลธรรมดารายหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของกับการ

สนับสนุนการขายโดยบริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาบริการจัดการ ในอัตราเดือนละ 5,000 

เหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญาดังกลาวจะส้ินสุดลงในป 2555 

22.5 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ

เหลืออยูเปนจํานวนเงิน 11.0 ลานบาท ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติ

ธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวยหนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการจายชําระเงินแกหนวยงาน

ราชการจํานวน 2.0 ลานบาท และคํ้าประกันการใชไฟฟาจํานวน 9.0 ลานบาท 

22.6 หนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

บริษัทฯเคยปรับโครงสรางหนี้กับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ในป 2546 โดยมีมูลหนี้

จํานวนประมาณ 735 ลานบาท และการปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวไดเสร็จส้ินกระบวนการลงโดย

บริษัทฯไดจายเงินสดจํานวน 118 ลานบาท และตีทรัพย (ท่ีดิน) มูลคาประมาณ 105 ลานบาท        

เพื่อชําระหนี้  ซ่ึงผลของการปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวทําใหบริษัทฯรับรูกํ าไรจากการ                 

ปรับโครงสรางหนี้ในป 2546 และไมมียอดหนี้คงคางกับทางบสท.อีก ตอมาในเดือนเมษายน 2550 

บริษัทฯไดรับหนังสือจากบสท.กลาวหาวาทรัพย (ท่ีดิน) ท่ีบริษัทฯตีชําระหนี้มีสภาพและราคา          

ท่ีแทจริงไมถูกตองเปนจริงตามท่ีนําเสนอตอบสท. ดังนั้นจึงขอบอกเลิกสัญญาปรับโครงสรางหนี้

ดังกลาวรวมท้ังสิทธิประโยชนท่ีบริษัทฯไดรับตามสัญญาฯ และบอกกลาวใหบริษัทฯชําระหนี้ตาม

มูลหนี้เดิม ซ่ึงเร่ืองดังกลาวฝายบริหารของบริษัทฯยังมีขอโตแยงกับขอกลาวหาของบสท. และได

หารือกับท่ีปรึกษากฎหมายเพื่อหาขอยุติกับบสท.ตอไป อยางไรก็ตามเพื่อความรอบคอบแตโดยไมได

เปนการยอมรับวาบริษัทฯมีภาระหนี้ดังกลาวตามกฎหมาย บริษัทฯไดตั้งสํารองเผ่ือผลเสียหายท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากขอกลาวหาไวเปนจํานวน 105 ลานบาท ซ่ึงสํารองนี้เปนการบันทึกไวในงบการเงินในแง

บัญชีเทานั้นโดยท่ีบริษัทฯไมไดยอมรับวามีหนี้สินทางกฎหมายใดๆ 
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ตอมาในเดือนกรกฎาคม 2552 บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.)ไดยื่นคําฟองตอศาลลมละลาย

กลางเพื่อขอใหศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด และพิพากษาใหบริษัทฯเปนบุคคลลมละลาย 

เนื่องจากบริษัทฯไมไดดําเนินการขอปรับโครงสรางหนี้สําหรับมูลหนี้ท่ีบสท.รับโอนมาจากธนาคาร          

ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) บวกดอกเบ้ียจนถึงวันท่ีฟองเปนจํานวนรวมประมาณ 56.6 ลานบาท 

อยางไรก็ตาม ผูบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯเช่ือวาบริษัทฯจะไมไดรับผลเสียหาย   

อยางเปนสาระสําคัญจากคดีความดังกลาว เนื่องจากมูลหนี้ตามคําฟองขางตนไดรวมอยูในมูลหนี้ท่ี

บริษัทฯไดเคยปรับโครงสรางหนี้กับบสท.ดังท่ีกลาวไวในตอนตนแลว บริษัทฯจึงไมไดตั้งสํารอง 

เผ่ือผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนเพิ่มเติมไวในบัญชี และในเดือนพฤศจิกายน 2552 ศาลลมละลายกลางได

มีคําพิพากษาใหยกฟองในคดีดังกลาวขางตน เนื่องจากศาลวินิจฉัยวามูลหนี้ตามคําฟองเปนหนี้ตาม

สัญญาปรับโครงสรางหนี้ท่ีบริษัทฯไดเคยปรับโครงสรางหนี้กับบสท. และบริษัทฯหลุดพนจากหนี้

ตามขอกําหนดท่ีระบุในสัญญาปรับโครงสรางหนี้นั้นแลว อยางไรก็ตามในเดือนธันวาคม 2552 

บสท.ไดยื่นคําอุทธรณตอศาลฎีกาแผนกคดีลมละลายเพื่ออุทธรณคําตัดสินของศาลลมละลายกลาง

ดังกลาวและบริษัทฯไดยื่นคัดคานคําอุทธรณตอศาลฎีกาเชนกัน ดังนั้นผลของคดีความขางตนจึง

ข้ึนอยูกับการพิจารณาตัดสินของศาล ซ่ึงจนถึงปจจุบัน ยังไมมีคําพิพากษาตัดสินจากศาลฎีกา 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

23.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดง

รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา เจาหนี้อ่ืนๆ เงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาว 

บริษัทฯมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความ

เส่ียงดังนี้ 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคุมความเส่ียงนี้

โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวา

จะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี้ การใหสินเช่ือของบริษัทฯไมมี

การกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงิน

สูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาท่ีแสดงอยูใน

งบดุล 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะส้ัน

และเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญ

ไมมีดอกเบ้ียหรือมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของ  

บริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา

ดอกเบ้ียไดดังนี้ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่

อัตรา          

ดอกเบี้ยปรับ    

 ภายใน 1 ป 

มากกวา 

 1 ถึง 3 ป 

ขึ้นลงตาม

ราคาตลาด ไมมีดอกเบี้ย รวม 

อัตราดอกเบี้ย

ที่แทจริง 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

   

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 1 8 9 0.50 - 1.25 

ลูกหนี้การคา - - - 201 201 - 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 100 - 441 - 541 2.10 - 3.90 

เจาหนี้การคา - - - 114 114 - 

เจาหนี้คาเคร่ืองจักร - - - 6 6 - 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 17 9 - - 26 2.60 - 3.80 

เงินกูยืมระยะยาว - - 281 - 281 4.63 - 5.00 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯมีรายการเงินฝากธนาคาร 

ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา เจาหนี้คาเคร่ืองจักร และเงินกูยืมระยะส้ันท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตรา

ตางประเทศ ดังนี้ 

 สินทรัพย หนี้สิน อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

สกุลเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 

 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.5 14.3 30.1513 
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23.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะส้ัน เงินกูยืมมี

อัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ

หนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบดุล 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสองฝายมี

ความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะท่ี

ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน   

มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม 

24. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงคในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทางการเงินท่ี

เหมาะสมและการดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 ตามงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.56:1 (2552: 1.24:1) 

25. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2554 
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