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ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบรษิทั   

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

ช่ือภาษาอังกฤษ  Interhides Public Company Limited 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจฟอกหนังสําหรับทําเบาะรถยนต 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 - 3 : 678 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

- โรงงานแหงท่ี 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 : 0-2 323-2754-5, 0-2709-5512-4, 0-2709-6288-9, 0-2710-6244-5 

โทรสาร : 0-2709-5516, 0-2323-2749 

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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ขอมูลบริษัทยอย 

 

ช่ือ   บริษัทอินเตอรซีท คัฟเวอร จํากัด 

ที่ต้ัง   999 หมู 2 ซอย ที.เจ.ซี. ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ 10280 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจําหนายชุดหุมเบาะรถยนต หุมพวงมาลัย และหุมเกียร 

เลขทะเบียนบริษัท  0115554009416 

โทรศัพท   0-2 323-2754-5, 0-2709-5512-4 

โทรสาร   0-2709-5516, 0-2323-2749 

ทุนจดทะเบียน  หุนสามัญ 200,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 

ทุนชําระแลว  หุนสามัญ 200,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 

จํานวนหุนที่ถือครอง  199,998 หุน 

สิทธิประโยชนทางภาษี  ไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป จากสํานักงานคณะกรรการ

สงเสริมการลงทุน (BOI) 

 

 



 

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
  

ในป 2554 เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนปที่อุตสาหกรรมยานยนตไดรับผลกระทบจากปจจัยที่ไม
สามารถควบคุมไดหลายดาน จากปญหาเรื่องสึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุนสงผลกระทบมายังอุตสาหกรรมยาน
ยนตในประเทศไทยทําใหเศรษฐกิจภาคธุรกิจยานยนตไมดีเทาที่ควรในชวงตนป 2554  สวนภายในประเทศไทย
เองปญหาจากเร่ืองอุทกภัยหรือภัยจากนํ้าทวมทําใหบริษัทผูผลิตช้ินสวนรถยนตหลายแหงไดรับความเสียหายจน
ไมสามารถผลิตช้ินสวนรถยนตปอนเขาโรงงานประกอบรถยนตได การดําเนินธุรกรรมทางการคาบางอยางตอง
หยุดชะงักสงผลกระทบอยางหนักใหกับบริษัทในชวงไตรมาสที่ 3 เปนตนมา ซึ่งปญหาตางๆเริ่มคล่ีคลายไป
ในทางที่ดีขึ้นและคาดวาประมาณตนป 2555 ธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนตจะคอยๆฟนตัวกลับสูสภาวะปกติ
และจะมีการผลิตที่เพ่ิมขึ้นดวย สาเหตุหลักคือหลังจากกําลังการผลิตที่ไดถูกหยุดไวในชวงนํ้าทวมเมื่อกลับสู
สภาวะปกติจะมีการเรงกําลังการผลิตใหทันตอคําสั่งซื้อและความตองการของลูกคา และตามแผนธุรกิจเดิมของ
คายรถยนตตางๆถือวาในป 2555 น้ีจะเปนปที่คายรถยนตหลายคายจะเปดตัวรถยนตรุนใหมหลายรุนพรอมกันเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ยังคงมีอยางตอเน่ือง รวมถึงนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลที่จะชวย
กระตุนยอดขายรถยนตภายในประเทศใหเพ่ิมขึ้นดวย 

ในปหนาบริษัทอินเตอรไฮด จํากัด ( มหาชน ) คาดวาอัตราการเติบโตของยอดขายขององคกรจะเพ่ิมขึ้น
จากป 2554 ประมาณ 10 – 15 % ซึ่งเปนผลมาจากการกลับเขาสูสภาวะปกติของธุรกิจยานยนต  การเรงกําลังการ
ผลิต  การเปดตัวของรถยนตรุนใหมของคายรถยนตตางๆ  นโยบายรถคันแรก ดังที่กลาวมาแลวในขางตนยอม
สงผลใหยอดขายของบริษัทเพ่ิมขึ้นตามไปดวยในสวนแนวคิดและทิศทางการดําเนินงานในป 2555 น้ีทางบริษัท
จะใชกลยุทธการต้ังรับเปนหลักในการดําเนินงาน  ดวยความพรอมดานปจจัยการผลิตที่เรามีอยูโดยเนนให
ความสําคัญตอตนทุนและคุณภาพสินคาภายใตแผนงานการบริหารและการจัดการที่ดีควบคูไปกับการทํากิจกรรม
ตางๆรวมกันภายในองคกร 

สุดทายน้ีทางคณะกรรมการของบริษัททุกทานขอขอบคุณทุกฝายที่เก่ียวของทั้งผูถือหุน ลูกคา คูคา 
พนักงานรวมถึงสถาบันการเงินตางๆที่สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา บริษัทยืนยันที่จะพัฒนา
ศักยภาพในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูที่เก่ียวของทุกคนบนพ้ืนฐานความ
โปรงใสในการดําเนินงาน ในสวนความมุงมั่นขององคกรที่เขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆเพ่ือสังคม
ภายใตแนวคิดมิตรภาพระหวางโรงงาน ชุมชน สังคมเปนสิ่งที่เราไดดําเนินการอยางตอเน่ืองดวยดีเสมอมาซึ่งเรา
จะคงรักษาไวและดําเนินการใหดียิ่งขึ้นตอไป สวนปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นทําใหทางองคกรตะหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญของปญหาเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้นจึงมีความต้ังใจในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆท่ีจะ
มีสวนรวมในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมถึงการชวยเหลือสนับสนุนหนวยงานราชการ เอกชน 
องคกรดานสิ่งแวดลอมตางๆเพ่ือเปนสวนหน่ึงในสนับสนุนและทําใหเกิดการดํารงอยูรวมกันระหวาง 
อุตสาหกรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมไดอยางสมดุลยยาวนานและย่ังยืนตอไปในอนาคต 

 
 
 
          (  นาย ธีระ   วิภูชนิน )       ( นาย องอาจ   ดํารงสกุลวงษ ) 
              ประธานกรรมการ                 กรรมการผูจัดการ 

4 



 

คณะกรรมการบริษัท 

 
 

รายชื่อ  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 
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รายชื่อ 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 บริษัทผูผลิตรถยนต (Car Maker) เน่ืองจากบริษัทฯ มีทีมงานผูเช่ียวชาญและเครื่องจักรอันทันสมัย ที่มีกําลังการ
ผลิตสูงสุดถึง 30 ลานตารางฟุตตอปหรือประมาณ  750,000 ผืนตอป 
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สัดสวนรายไดของบริษัทฯ แยกตามสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ 

 

                              ตารางแสดงโครงสรางรายไดของบริษัทฯ ต้ังแตป 2552 ถึงป 2554 

                  (หนวย: ลานบาท) 

 

ลูกคาหลักของบริษัทฯ คือ ผูผลิตเบาะหนังและช้ินสวนหนังสําหรับรถยนตโดยตรง (First Tier Original 

Equipment Manufacturers หรือ 1st Tier OEM) ใหกับบริษัทผูผลิตรถยนตช้ันนํา อาทิ โตโยตา ฮอนดา นิสสัน ฟอรด 
มิตซูบิชิ อีซูซุ มาสดา เปนตน อยางไรก็ตาม การที่บริษัทฯ จะสามารถไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาไดน้ัน บริษัทฯ จะตอง
ไดรับการคัดเลือกจากผูผลิตรถยนตดังกลาว ใหเปนผูผลิตเบาะหนังและช้ินสวนหนังสําหรับรถยนตโดยออม (Second 

Tier Original Equipment Manufacturers หรือ 2nd Tier OEM) ของผูผลิตรถยนต ซึ่งจะตองผานขั้นตอนการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑรวมกับผูผลิตรถยนตกอนการผลิตรถยนตรุนน้ันๆ ออกจําหนายในแตละประเทศ เพ่ือใหผูผลิตรถยนต
เช่ือมั่นตอคุณภาพผลิตภัณฑของบริษัทฯ นอกจากน้ัน บริษัทฯ จะตองสามารถแสดงใหผูผลิตรถยนตดังกลาวเช่ือมั่นถึง
ความพรอมดานกําลังการผลิต มาตรฐานของผลิตภัณฑ และการสงมอบผลิตภัณฑไดตรงเวลาตามความตองการของ
ลูกคา เน่ืองจากลักษณะธุรกิจเปนการวางแผนการผลิตลวงหนาที่ตองการการสงมอบผลิตภัณฑที่ตรงตอเวลาใหแก
ผูผลิตเบาะหนังและช้ินสวนหนังสําหรับรถยนตโดยตรง เพ่ือที่จะนําผลิตภัณฑของบริษัทฯ เขาสูสายการผลิตรถยนต
ตอไป โดยหากบริษัทฯ ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูผลิตเบาะหนังและช้ินสวนหนังสําหรับรถยนตโดยออมของผูผลิต
รถยนตสําหรับรถยนตรุนใดๆ แลวน้ัน บริษัทฯ นําผลิตภัณฑไปเสนอใหกับลูกคาที่เปนผูผลิตเบาะหนังและช้ินสวน
หนังสําหรับรถยนตรุนน้ันๆ ไดโดยตรงทั่วโลก โดยไมจํากัดอยูเฉพาะในประเทศไทยเทาน้ัน ภายในระยะเวลาตามอายุ
การผลิตของรุนรถยนต (Model Life) ซึ่งโดยทั่วไป รถยนตแตละรุนจะมีอายุในการผลิตเฉลี่ยประมาณ 4 - 8 ป ทั้งน้ี 
การนําเสนอผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใหแกลูกคาทั้งในและตางประเทศน้ัน บริษัทฯ ตองผานขั้นตอนการเสนอราคา
แขงขันกับผูผลิตรายอื่นๆ ซึ่งเปนการปฏิบัติโดยทั่วไปในธุรกิจ โดยผลิตภัณฑของบริษัทฯ ที่สงออกไปยังตางประเทศ
จะมี 2 ชองทาง คือ (1) การสงออกทางออม โดยผูผลิตเบาะรถยนตไดนําผลิตภัณฑหนังของบริษัทฯ สงออกไปขายยัง
ตางประเทศ (2) การสงออกโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ เปนผูนําผลิตภัณฑไปนําเสนอแกลูกคาในตางประเทศโดยตรง อน่ึง 
บริษัทฯ ถือวาการขายในตางประเทศเปนเฉพาะการสงออกโดยตรงจากบริษัทฯ เทาน้ัน 

รายไดจากการประกอบ

ธุรกิจ 

ดําเนินการ

โดย 

% การถือหุน ป 2552 ป 2553 ป 2554 

    ของบริษัท รายได % รายได % รายได % 

หนังผืนที่ตัดเปนช้ิน IHL 100% 619 47% 977 53% 698 45% 

หนังผืนที่ตัดและเย็บขึ้นรูป  IHL 100% 467 36% 594 32% 373 24% 

หนังผืนที่ตัดและรอยเปน
พวงมาลัยและกระปุกเกียร 

IHL 100% 20 1% 6 1% 3 1% 

หนังผืนสําเร็จรูป IHL 100% 65 5% 48 3% 98 6% 

หนังพ้ืนและหนัง Wet Blue IHL 100% - - - - 199 13% 

งานบริการ IHL 100% 27 2% 70 4% 92 6% 

ผลิตภัณฑอื่น ๆ  IHL 100% 115 9% 128 7% 78 5% 

รวม 1,313 100% 1,823 100% 1,541 100%   
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ภาวะอุตสาหกรรมและแขงขัน 
 
ภาวะอุตสาหกรรม 

ป 2554 ที่ผานมาอุตสาหกรรมยานยนตไดรับผลกระทบจากปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดหลายดาน ทั้งจาก
เหตุการณสึนามิที่ประเทศญี่ปุนในชวงเดือนเมษายน 2554 และเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 
2554 ซึ่งทั้ง 2 เหตุการณเปนสาเหตุใหการผลิตรถยนตในประเทศลดลง ไมสามารถผลิตรถยนตเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของลูกคาได ในขณะท่ีความตองการในตลาดท้ังในประเทศและสงออกมีสูง จึงเปนที่คาดหมายวา ภาวะ
อุตสาหกรรมรถยนตในป 2555 จะมีการเติบโตสูงมาก โดยคาดวาจะมีการผลิตรถยนตประมาณ 2.1 ลานคัน เพ่ิมขึ้น
รอยละ 43 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา อันเปนผลจากการลงทุนผลิตรถยนตรุนใหมและรถยนตยี่หอ
ใหมที่เริ่มผลิตในประเทศ เพ่ือจําหนายในประเทศและสงออกไปประเทศสําคัญในเอเชีย  ตลอดจนการฟนตัวของ
อุตสาหกรรมรถยนตภายหลังจากปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ของประเทศและการกระตุนยอดจําหนายจาก
นโยบายรถยนตคันแรก อยางไรก็ตาม ยังคงมีปจจัยเสี่ยงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยและราคานํ้ามัน ที่อาจสงผลตอการเลือก
ซื้อรถยนตของผูบริโภค 

 
ภาวะการแขงขัน 

บริษัทฯ เปนผูนําในการผลิตเบาะหนังรถยนตและอุปกรณตกแตงภายในรถยนตที่ใชหนังเปนสวนประกอบ  
โดยมีศักยภาพที่โดดเดนในดานการผลิตสินคาที่ครบวงจรเริ่มต้ังแตขบวนการฟอกหนังจนกระทั่งผลิตเปนหนังเบาะ
รถยนต ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ตองการความประณีตในการตัดเย็บ  

บริษัทฯ มีเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัยแหงหน่ึงของอุตสาหกรรมฟอกหนังของประเทศไทย  
และมีหนวยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่ทําหนาที่พัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและตรงกับความ
ตองการของลูกคา นอกจากน้ีแรงงานของบริษัทเปนแรงงานที่มีฝมือที่ไดรับการพัฒนามาอยางตอเน่ือง เหลาน้ีลวนเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทฯ ยังคงไดรับความไววางใจจากคายรถยนตตางๆ และสามารถคงความเปนผูนําในการผลิต
เบาะหนังรถยนตและอุปกรณตกแตงภายในรถยนตที่ใชหนังเปนสวนประกอบของประเทศไทย 
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ปจจัยความเส่ียง 
 
1. ความเส่ียงดานรายได 
 

1.1) โครงสรางของรายได 
รายไดหลักของบริษัทฯเกิดจากการผลิตและการขายผลิตภัณฑหนังแทสําหรับรถยนต ซึ่งไมใชแคสําหรบั

เบาะรถยนตเทาน้ัน แตรวมไปถึงพวงมาลัยและกระปุกเกียร ขั้นตอนท่ีจะไดมาของธุรกิจคือการประกวดราคา

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) การแขงขันทางธุรกิจ 
สภาวะการแขงขันภายในประเทศของผลิตภัณฑหนังแท สําหรับรถยนตยังไมถือวาหนักมากนัก เน่ืองมาจาก

ความตองการดานคุณภาพที่เขมงวดจากบริษัทผูผลิตรถยนต บริษัทใดก็ตามที่ตองการจะไดรับการอนุมัติอยูใน

รายช่ือผูสงมอบน้ัน จะตองสามารถผลิตสินคาที่เปนไปตามความตองการท่ีระบุอยูในขอกําหนดของผูผลิตรถยนต 
และมีผูสงมอบภายในประเทศไมก่ีรายที่ทําธุรกิจน้ีในปจจุบัน 

แมวามาตรการการกีดกันทางการคาจะลดลงอันเน่ืองมาจากขอผูกผันตาม ขอตกลงเปดเสรีทางการคา (FTA) 
ซึ่งเปนมาตรการที่จะเอื้อประโยชนใหกับผูผลิตรถยนตในการใชวัตถุดิบจากตางประเทศภายใตนโยบายการจัดหา

แหลงวัตถุดิบจากทั่วโลก (Global Sourcing Policy) แตยังคงเปนการยากสําหรับผูผลิตหนังแทรายใหมจาก

ตางประเทศท่ีจะเขาสูธุรกิจน้ี เน่ืองจากขอกําหนดของภาครัฐในการจัดพ้ืนที่เฉพาะสําหรับอุตสากรรมฟอกหนัง 
และการใชเวลาที่ยาวนานในการพัฒนาและอนุมัติผูสงมอบรายใหมและผลิตภัณฑใหม อยางไรก็ดี ผลกระทบจาก
สิทธิประโยชนดังกลาวยังคงมีผลตอบริษัทฯอยูไมมากก็นอยในอนาคต โดยจะตองแขงขันมากขึ้นไมวาจะเกิดจาก
การลงทุนโดยตรงจากโรงงานฟอกยอมจากตางประเทศหรือจากการนําเขาโดยผูสงมอบที่ไดรับการอนุมัติจาก

ตางประเทศ 
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2. ความเส่ียงดานการบริหารตนทุน 
   ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

ตนทุนสวนใหญมาจากหนังสัตวดิบและเคมี โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 70 ของตนทุนทั้งหมด ซึ่ง

ตนทุนดังกลาวจะเปนไปตามภาวะความตองการของตลาดโลก หรืออาจจะสามารถเปล่ียนแปลงไดดวยเหตุผล

พิเศษตามโอกาส ยกตัวอยางเชน การท่ีราคาขึ้นจากปญหาโรควัวบา นอกจากนี้ ราคาของหนังสัตวดิบยังสามารถ
เปลี่ยนแปลงตามการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามันซึ่งจะสงผลตอตนทุนคาขนสงที่อาจสูงขึ้น ผลลัพธของปจจัย

ตางๆที่กลาวมาแลวน้ัน บริษัทฯอาจจะตองแบกรับตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังคงที่จะ

สามารถเจรจาตอรองราคากับผูผลิตรถยนตตามขอเท็จจริงที่เปนสาเหตุใหราคาสูงขึ้น 
 
3. ความเส่ียงดานทรัพยากรบุคคล 

 การพ่ึงพาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
เน่ืองจากหนังแทเปนผลิตภัณฑที่มีลักษณะเฉพาะดวยเปนวัสดุธรรมชาติ ซึ่งตองอาศัยบุคลากรที่มีความ

ชํานาญในอุตสาหกรรมน้ีอยางจํากัด นอกจากนี้กระบวนการผลิตที่ปลายนํ้า เชน การตัด และการเย็บยังตองการ
บุคคลที่มีทักษะในการทํางานอยางมากเพ่ือที่จะสามารถผลิตสินคาที่ประณีตได ดังน้ันจึงเปนการยากสําหรับ

บริษัทฯที่จะรับรองวาบุคลากรที่มีความชํานาญและมีประสบการณเหลาน้ันจะทํางานกับบริษัทฯตลอดไป 
เพ่ือที่จะคลอบคลุมประเด็นขางตน ทางบริษัทฯจึงมีการจัดการใน 3 แนวทาง ไดแก การนําเครื่องจักรและ

เครื่องมือมาอํานวยความสะดวกหรือทดแทนการทํางานดวยคน ถัดมาคือการจัดฝกอบรมอยางตอเน่ืองเพ่ือที่จะ

สรางบุคลากรรุนใหมมาทดแทน และสุดทายคือ การเสนอผลประโยชนและสวัสดิการท่ีสมเหตุสมผล รวมไปถึง
การใหแรงจูงใจสําหรับการทํางานเมื่อประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ทั้งน้ีเพ่ือที่จะจูงใจใหทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณคาเหลาน้ันอยูกับบริษัทฯ 

 
4. ความเส่ียงทางดานการเงิน 

ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
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

บรรเทาความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนลงได 
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โครงสรางการถือหุน 
 
กลุมผูถือหุน 10 รายแรก 

     30 สิงหาคม 2554 
 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   11,400,000  3.80% 
 นาย วศิน ดํารงสกุลวงษ     5,300,000  1.77% 
 นาย ศิรุต บุษยโภคะ     1,513,500  0.50% 
 นาง วัลลภา ทวนนวรัตน     1,000,000  0.33% 
 น.ส. ศิรตา บุษยโภคะ        844,100  0.28% 
 นาย เพง ทวนนวรัตน        500,000  0.17% 
 น.ส. วริฏฐา ทวนนวรัตน        285,000  0.10% 
 นาย ธนรรถ บุษยโภคะ        200,000  0.07% 
 นาย กิตติ บุษยโภคะ        140,000  0.05% 
 นาย ทักษะ บุษยโภคะ        100,000  0.03% 
 น.ส. สุธีรา บุษยโภคะ          40,000  0.01% 
  รวมกลุมนายองอาจ ดํารงสกุลวงษ 211,857,350 70.62% 

2 นาย สมพงษ ชลคดีดํารงกุล           4,921,400  1.64% 
3 บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)           3,827,700 1.28% 
4 นาย ลําพูน เปลี่ยนเท่ียงธรรม           3,200,000  1.07% 
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด           2,690,000 0.90% 
6 นาย ชัยพร วงศแสงอนันต           2,310,000  0.77% 
7 นาย สุรศักด์ิ เหลาสายเช้ือ           2,090,000  0.70% 
8 นาง สุรางค ตันติศิริวัฒน           2,000,000  0.67% 
9 นาย ชัชวาล ศิริวัชรไพบูลย           1,300,000  0.43% 
10 นาย พิสิษฐ สรอยสุวรรณ           1,076,200  0.36% 

                    ประชาชน และผูถือหุนอื่น    64,727,350  21.58% 
 รวมหุนท้ังหมด  300,000,000  100.00% 

 
กลุมผูถือหุนรายใหญท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัท 

- กลุมนายองอาจ  ดํารงสกุลวงษ มีการสงตัวแทนเขาเปนกรรมการ 3 ราย คือ นายองอาจ ดํารงสกุลวงษ 
นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ และนางวัลลภา  ทวนนวรัตน 
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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 

นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจายเงินปนผล คือ ในกรณีที่บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ บริษัทฯ จะจายเงินปนผลใหแกผู
ถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ เวนแตกรณีที่จะมีโครงการลงทุนอื่น 

 

โครงสรางการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางกรรมการบริษัท 

โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 

1.   คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 คน รายช่ือดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายธีระ  วิภูชนิน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2 นายองอาจ  ดํารงสกุลวงษ รองประธานกรรมการ 

3 นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ กรรมการ 

4 นางวัลลภา  ทวนนวรัตน กรรมการ 

5 นายคาซึฮิโกะ ยามาซากิ กรรมการ 
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รายชื่อ ตําแหนง 

6 นายอวยชัย  มติธนวิรุฬห กรรมการ 

7 นายพรรณพ  ชะระไสย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

8 นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

9 นายวิบูลย  สิทธาพร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ     คือ นางสาวชุติมา บุษยโภคะ     นายองอาจ ดํารงสกุลวงษ 
และ      นางวัลลภา ทวนนวรัตน กรรมการสองในสามคนน้ี ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. จัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค   และขอบังคับของบริษัทฯ  ตลอดจนมติของที่ประชุม
ผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย 

2. กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และควบคุมติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯใหถูกตองตาม
กฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานราชการที่เก่ียวของ          มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหกับผูถือหุ
นและผูที่เก่ียวของทุกฝาย 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 บริษัทฯไดมอบอํานาจใหกรรม
การผูจัดการหรือบุคคลอื่นทําหนาที่แทนในเรื่องเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอํานาจดังกลาว 
ตองเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯที่มีกรรมการอสิระหรือกรรมการที่เปนกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุม  และ หากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบ
อํานาจน้ัน  ตองบันทึกความเห็นของกรรมการดังกลาวในรายงานการประชุมใหชัดเจน  ทั้งน้ีการมอบอํานาจ
ดังกลาวจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจไว อยางชัดเจน   

และตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ
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มีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ  หรือ
บริษัทยอย 

6. คณะกรรมการบริษัทฯจะดําเนินการใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิผล โดยจัดใหมีผูตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเปนผูติดตามและดําเนินการ และรวม
ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกของบริษัทฯไดใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการ
พิจารณากําหนดกลยุทธ การบริหารงาน การแตงต้ังกรรมการแทนที่กรรมการที่ลาออก และเรื่องที่มี
ผลกระทบตอผล ประโยชนของผูมีสวนไดเสีย ของบริษัทฯ รวมถึงการเขาถึงสารสนเทศทางการเงินและทาง
ธุรกิจอื่นอยางเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ 

8. คณะกรรมการ ตองจัดใหมีคูมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance  Manual)  ของบริษัทฯเก่ียวกับ
จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผูบริหาร และพนักงานเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติภายใน
องคกร 

 

2.   คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 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 

ไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5. มีอํานาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวของกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไมเก่ียวของกับธุรกิจ
หลักกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ 

6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินหรือการขอสินเช่ือเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน    รวมทั้งการชําระหรือใช
จายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การใชจายเงินเพื่อการลงทุน เพ่ือการจัดซื้อที่ดิน หรอื
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง การจัดซื้อเครื่องจักร และทรัพยสินอื่น   และการใชจายเพ่ือการดําเนินงานตางๆ 
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ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 50   ลานบาท   หากเกินวงเงินที่กําหนดใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

7. มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 

9. อนุมัติใหกูยืมเงินแกพนักงานเพ่ือเปนสวัสดิการแกผูมีรายไดนอย ในวงเงินไมเกิน 500,000 บาท 

 

อน่ึง   การอนุมัติรายการใด ๆ ขางตน   จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหคณะกรรมการ
บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   มีสวนไดเสีย   หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประ
โยชนอื่นใด    (ตามขอบังคับบริษัทฯ และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด)  ทั้งน้ี สําหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแย
งทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนได
เสียในเรื่องใด      หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องน้ัน 

 

3.   คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน รายช่ือดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายพรรณพ  ชะระไสย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2 นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3 นายวิบูลย  สิทธาพร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ทั้งน้ี โดยมีนางวันนิดา จิระวัทโธ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

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 
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

ก)  ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายการทางการเงินของบริษัท 

ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ

ทาน 

ช) ความเห็นหรือขอสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(Charter) 

ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

4.  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 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 

 

5.  คณะกรรมการสรรหา 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน รายช่ือดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 

1.     นายพรรณพ  ชะระไสย ประธานกรรมการสรรหา 

2.     นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ กรรมการสรรหา 

3.     นายอวยชัย  มติธนวิรุฬห กรรมการสรรหา 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายช่ือเปนกรรมการใหม หรือสรรหากรรมการผูจัดการ 

2. กําหนดวิธีการ และหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผูจัดการเพ่ือใหเกิดความโปรงใส 

 

คณะผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 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 

พฤศจิกายน 2554 และเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือกรรมการไดในชวงระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 30 

ธันวาคม 2554 โดยรายช่ือที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณา
กล่ันกรองในเบื้องตนกอนนําเสนอตอคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือพิจารณา และบุคคลที่ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจะไดรับการบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน พรอมขอคิดเห็นของคณะกรรมการ เพ่ือ
ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตอไป 

 

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  
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- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด      
พ.ศ. 2535 

- ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหพนจากตําแหนง 

- ศาลมีคําสั่งใหออก 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ป 2554 ทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 17,029,047.37 บาท โดยแบงเปนคาตอบแทนใน
ฐานะของกรรมการบริษัท และคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ก. ในฐานะกรรมการบริษัท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,770,000 บาท 

• คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,170,000 บาท 

• คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท 

 

รายชื่อคณะกรรมการ  
 คาตอบแทน 

กรรมการบริษัท  

 คาตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ   รวม  

1  นายธีระ     วิภูชนิน  550,000 - 550,000 

2  นายองอาจ     ดํารงสกุลวงษ  300,000 - 300,000 

3  นางสาวชุติมา    บุษยโภคะ  300,000 - 300,000 

4  นางวัลลภา     ทวนนวรัตน  300,000 - 300,000 

5  นายคาซึฮิโกะ  ยามาซากิ 300,000 - 300,000 

6  นายอวยชัย  มติธนวิรุฬห  350,000 - 350,000 

7  นายพรรณพ     ชะระไสย  370,000 240,000 610,000 

8  นายสมชาติ     ลิมปานุภาพ  350,000 180,000 530,000 

9  นายวิบูลย    สิทธาพร  350,000 180,000 530,000 

    รวม 3,170,000 600,000 3,770,000 

 

 ข. คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร* ของบริษัทฯในป 2554 ซึ่งเปนเงินเดือน โบนัส และ
สวัสดิการ ทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 13,259,047.37 บาท  
 

หมายเหตุ  * ผูบริหาร” หมายความวา กรรมการผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกตอจากกรรมการผู

จัดการลงมา โดยไมรวมถึงผูจัดการฝายบัญชีหรือการเงินหากตําแหนงผูจัดการฝายบัญชีหรือการเงินไมไดอยูในระดับ
เดียวกันกับผูบริหารรายที่สี่  

2. คาตอบแทนอ่ืน 

- ไมมี -  
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การเขารวมประชุมของกรรมการแตละคณะในป 2554 

รายชื่อคณะกรรมการ  

 กรรมการบริษัท  

 

การเขารวมประชุม/

การประชุมท้ังหมด 

 กรรมการตรวจสอบ    

 

การเขารวมประชุม/ 

การประชุมท้ังหมด 

กรรมการกําหนด

คาตอบแทน  

การเขารวมประชุม/ 

การประชุมท้ังหมด 

กรรมการสรรหา 

 

การเขารวมประชุม/ 

การประชุมท้ังหมด 

 นายธีระ     วิภูชนิน  4/4 - - - 

 นายองอาจ     ดํารงสกุลวงษ  4/4 - - - 

 นางสาวชุติมา    บุษยโภคะ  4/4 - - - 

 นางวัลลภา     ทวนนวรัตน  4/4 - - - 

 นายคาซึฮิโกะ เซโตะ 0/4 - - - 

 นายอวยชัย  มติธนวิรุฬห  4/4 - 1/1 1/1 

 นายพรรณพ     ชะระไสย  3/4 3/4 1/1 1/1 

 นายสมชาติ     ลิมปานุภาพ  3/4 3/4 1/1 1/1 

 นายวิบูลย    สิทธาพร  4/4 4/4 - - 
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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 รวมท้ังใหสิทธิแกผูถือหุนในการตั้งคําถาม และแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมอยางเทาเทียมกัน 

 
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ มั่นใจในการใหความสําคัญถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ทั้งในสวนของการเรียก
ประชุมผูถือหุน การจัดประชุมผูถือหุนและเพ่ือเปนการปกปองสิทธิของผูถือหุนสําหรับเรื่องที่เปนสาระสําคัญ โดยได
ปฏิบัติดังตอไปน้ี 

 กําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมผูถือหุน โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเขารวมประชุม
ของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน 

 กําหนดใหหุน 1 หุน มีคะแนนเสียง 1 เสียง 
 อํานวยความสะดวกสําหรับการลงคะแนนเสียง ดวยการจัดใหมีการมอบฉันทะโดยจัดแบบฟอรมการ

มอบฉันทะ พรอมทั้งอธิบายถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการมอบฉันทะและพยายามจัดสง
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนภายในระยะเวลาท่ีมากพอและเทาที่บริษัทฯ สามารถกระทําไดภายใต
ขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของ 
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 กําหนดใหมีการลงทะเบียนผูถือหุนอยางนอย 1 ช่ัวโมง กอนเร่ิมประชุมผูถือหุน เพ่ือใหมีเวลาในการ
ลงทะเบียนที่เพียงพอ 

 กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลและรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนได
เสียของตนหรือของบุคคลใกลชิดที่มีความเก่ียวของ เพ่ือใหบริษัทฯ มีขอมูลสําหรับใชประโยชน
ภายในบริษัทฯ ในการดําเนินการตามขอกําหนดเก่ียวกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 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 ตามสัญญาที่ตก

ลงรวมกัน 
 - ลูกคา : เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

และสามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดเปนอยางดี โดยเนนให
ความสําคัญถึงคุณภาพสินคา การบริการ ในราคาท่ีเหมาะสม 

 - คูแขง : ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันที่เหมาะสม เพ่ือบรรทัดฐานของขอพึง
ปฏิบัติในการแขงขัน 

 - สังคม : มีความรับผิดชอบและดูแลสังคม โดยการดําเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ 
โดยมิใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในชุมชน รวมทั้งใหการสนับสนุน
กิจกรรมในชุมชนเพ่ือเก้ือกูลสังคมในวาระและโอกาสท่ีเหมาะสม 

 
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทฯ ตระหนักดีวาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เก่ียวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดเสียของบริษัทฯ บริษัทฯจึงใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มี
ความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั่วถึง และทันเวลาท้ังรายงานการเงิน ผลการดําเนินงาน และขอมูลอื่นที่เก่ียวของ 
ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร
ขอมูลขาวสารตางๆ  ผานชองทางการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดใหมีนักลงทุนสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบการส่ือสารกับนักลงทุน รวมถึงการจัด
กิจการเพ่ือสงเสริมความสัมพันธกับนักลงทุน นักวิเคราะห เชน การเขาเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ และพบผูบริหาร เพ่ือ
สอบถามขอมูลขาวสารตางๆ  

 
 
 
 



 
 

23 

5. ความรับผิดของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ มีการแบงแยกหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการอยาง

ชัดเจนตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารและกรรมการผูจัดการจะอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งน้ี ประธานกรรมการไมเปน
บุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ และเปนกรรมการอิสระ เพ่ือเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายกํากับ
ดูแลและการบริหารงานประจํา รวมท้ังบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเปนอิสระ 3 ทานเพื่อทําหนาที่
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 โดยรายช่ือและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการท้ัง 2 คณะเปนไปตามรายละเอียดในหัวขอ
โครงสรางกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมโดยปกติเปนประจําทุก 3 เดือนตอครั้ง และจะ
จัดใหมีการประชุมเปนพิเศษในกรณีที่มีวาระเรงดวน 

 
บริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2550 โดยมีกรรมการอิสระ

ไมตํ่ากวา 1 ทานเปนคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งไดเปดเผยคาตอบแทนไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 
ตามท่ีสํานักงาน กลต. กําหนดแลว โดยบริษัทฯ มีนโยบายดังน้ี 

คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการ ไวอยางชัดเจน และ
โปรงใสโดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
อุตสาหกรรม 

คาตอบแทนผูบริหาร : บริษัทฯ จัดคาตอบแทนใหแกผูบริหารใหเปนไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และผลงานของผูบริหารแตละทาน 

อน่ึง การจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารจะคํานึงถึงหลักความยุติธรรม และเปนคาตอบแทนที่
เพียงพอและเหมาะสมท่ีจะสามารถรักษาผูบริหารที่มีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทฯ ตองการ รวมท้ังสรางแรงจูงใจใหมีการ
ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจที่สําคัญและการกํากับดูแลกิจการ งบการเงิน

รวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏตอสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และ
รายงานประจําปของบริษัทฯ ทั้งน้ี การจัดทํางบการเงินดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและ
ประมาณการท่ีดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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นอกจากนี้ ตองมีการเปดเผยขอมูลทั่วไปที่สําคัญ เชน โครงสรางการถือหุน ปจจัยความเสี่ยง รายการที่เก่ียวโยงตาง ๆ 
ตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปอยางถูกตอง เปนไปตามท่ีกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของกําหนด 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือใหมั่นใจ

ไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและ
เพ่ือใหทราบจุดออน เพ่ือปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ นอกจากน้ี 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารและเปนอิสระ
อยางเพียงพอ เปนผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน เพ่ือทําหนาที่สอบ
ทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 



 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบรหิารและผูมอีํานาจควบคุมของบริษัท 
ประสบการณทํางาน ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง  

 
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา  

 
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%)  

ความสัมพันธ 
(ป) ทางครอบครัว ชวงเวลา ตําแหนง 

ระหวางผูบริหาร 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

1 นายธีระ  วิภูชนิน 
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- ประธานกรรมการ 
 
 

62 - ปริญญาตรี - ไมมี - -ไมมี- 2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน   
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DCP  
รุนที่ 6/2005 และ ACP รุนที่ 5 

2546 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
2543 - ปจจุบัน บริษัท พรีเซียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2541 - 2546 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย/ สถาบันการเงิน รองกรรมการผูจัดการ 
2537 - 2540 กลุมบริษัทพรีเมียร/ อสังหาริมทรัพยและคาขาย รองกรรมการผูจัดการอาวุโส 
2533 - 2537 Prudential Asset Management Asia Ltd./ กองทุน ผูแทนประจําประเทศไทย 
2518 - 2533 รองประธาน บริษัท อเมริกันอินเตอรเนชั่นแนลแอสชัวรัน จํากัด/ ประกันภัย 

2 นายองอาจ  ดํารงสกุลวงษ 53 - มัธยมศึกษาตอนปลาย 63.67 คูสมรส 2535 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (รวมหุนที่คู

สมรสถือ) 
นางสาวชุติมา 2548 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. วีวิด อทีเลีย/ ผลิตชิ้นงานเคลือบสีผลิตภัณฑ - รองประธานกรรมการ  

- การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP 
 รุนที่ 44/2005 

2548 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ชูวแมนส อิเล็กทรอนิกส/ อุปกรณอิเล็คโทรนิค - ประธานกรรมการบริหาร 
  ที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนต (สําหรับรถยนต) - กรรมการผูจัดการ 
2548 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ออโตโมทีฟ แอ็คเซซโซรี/  

งานเคลือบสีลงพื้นวัสดุที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนต 
  (มีอํานาจลงนาม) 

   
2535 - 2537 บริษัท โรงฟอกหนังโอซี จํากัด (เลิกกิจการ)/ ฟอกหนัง กรรมการผูจัดการ  
2531 - 2534 ผูจัดการ หหส. โรงฟอกหนังโอซี จํากัด (เลิกกิจการ)/ ฟอกหนัง 

3 นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ 50 - อาชีวศึกษา สาขาการบัญชี 63.67 คูสมรส 2535 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการ บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
วิทยาลัยปญญาพาณิชย (รวมหุนที่คู

สมรสถือ) 
นายองอาจ 2535 - 2537 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท โรงฟอกหนังโอซี จํากัด (เลิกกิจการ) / ฟอกหนัง - กรรมการ (มีอํานาจลงนาม) 

- การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP  
รุนที่ 44/2005 

2531 - 2534 รองผูจัดการ - รองประธานกรรมการบริหาร  
- รองกรรมการผูจัดการ  
  สายปฏิบัติการ 
- ผูจัดการทั่วไป ฝายปฏิบัติการ 
 

หางหุนสวนสามัญ โรงฟอกหนังโอซี จํากัด (เลิกกิจการ)/ 
ฟอกหนัง 

หมายเหตุ ผูบริหารของบริษัทฯ ไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 3 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 5 /2547 เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 
 

 



 
ประสบการณทํางาน ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง  

 
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา  

 
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว (ป) ชวงเวลา ตําแหนง 

ระหวางผูบริหาร 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

4 นางวัลลภา  ทวนนวรัตน 59 - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต 0.50 พี่สาวนางสาวชุติมา 2537 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ สายบริหาร บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
สาขาการจัดการ (รวมหุนที่คู

สมรสถือ) 
2521 - 2536 หัวหนาแผนกบัญชีทั่วไป บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํากัด (มหาชน)/ 

เงินทุนหลักทรัพย 
- กรรมการ (มีอํานาจลงนาม) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   - กรรมการบริหาร  
- การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP 
รุนที่ 44/2005. 

 2520 - 2521 เจาหนาที่การบัญชี - รองกรรมการผูจัดการ  
  สายบริหาร  

 - ผูจัดการทั่วไปฝายบัญชีและ
การเงิน  

 

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย พูลพิพัฒน จํากัด (มหาชน)/ 
เงินทุนหลักทรัพย 

5 นายอวยชัย  มติธนวิรุฬห 52 - ปริญญาโท - ไมมี - - ไมมี - 2551 - ปจจุบัน กรรมการและผูอํานวยการฝายธุรกิจขนสง
และโครงสรางพื้นฐาน 

บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น ไทยแลนด จํากัด/  
คาขาย (Trading) สาขาบริหารธุรกิจ  

2548 - 
กรรมการ 

Campbell University ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2549 - 2551 กรรมการและรองฝายธุรกิจขนสงและ

โครงสรางพื้นฐาน 
บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น ไทยแลนด จํากัด/  
คาขาย (Trading) 

 
- การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP 

 
2546 - 2549 ผูจัดการทั่วไป บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น ไทยแลนด จํากัด/  

คาขาย (Trading) รุนที่ 44/2005   
2541 - 2546 ผูชวยผูจัดการทั่วไป บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น ไทยแลนด จํากัด/  

คาขาย (Trading)   
2536 - 2541 ผูจัดการ บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น ไทยแลนด จํากัด/  

คาขาย (Trading)   
2535 - 2536 ผูชวยผูจัดการ บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น ไทยแลนด จํากัด/  

คาขาย (Trading)   
2532 - 2535 หัวหนาแผนก บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น ไทยแลนด จํากัด/  

คาขาย (Trading)   
2529 - 2532 พนักงานฝายเครื่องจักรกล บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น ไทยแลนด จํากัด/  

คาขาย (Trading)  
 
 

หมายเหตุ ผูบริหารของบริษัทฯ ไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 3 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 5 /2547 เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
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ประสบการณทํางาน ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง  

 
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา  

 
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว (ป) ชวงเวลา ตําแหนง 

ระหวางผูบริหาร 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง กรรมการ 6 นายคาซึฮิโกะ ยามาซากิ 64 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร  - ไมมี - -ไมมี- 2553 - ปจจุบัน 
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ - กรรมการ มหาวิทยาลัยเคียวโอะ 2549 - 2552 

 
2544 -  2548 
 
2540 - 2544 
 
2533 - 2539 
 
2528 - 2533 
 
2521 - 2528 
 
2513 - 2521 

บริษัทซูมิโตโม โชจิ เคมีคอล จํากัด/ประเทศญี่ปุน 
 ประเทศญี่ปุน  
ประธานบริษัท บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น ไทยแลนด จํากัด / คาขาย 

(Trading)  
ผูจัดการทั่วไป บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น จํากัด/ประเทศญี่ปุน / 

คาขาย (Trading)  
ผูจัดการทั่วไป บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น สิงคโปร จํากัด / คาขาย 

(Trading)  
ผูจัดการ บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น จํากัด/ประเทศญี่ปุน / 

คาขาย (Trading)  
ผูชวยผูจัดการ บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น สหรัฐฯ จํากัด / คาขาย 

(Trading)  
เจาหนาที่ บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น จํากัด/ประเทศญี่ปุน / 

คาขาย (Trading) 
7 นายพรรณพ  ชะระไสย 64 - Master Science of Management - ไมมี - - ไมมี - 2551 - 2553 ที่ปรึกษา 
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- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

Arthur D. Little University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP  
รุนที่ 43/2005 และ ACP.รุนที่ 8 

2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 

2539 - 2551 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
2519 - 2539 ผูอํานวยการฝาย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย 

8 นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ 60 - บัญชีมหาบัณฑิต/บัญชี 0.15 - ไมมี - 2551 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายประนอมหนี้ตางจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง - กรรมการอิสระ 
- การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP  
รุนที่ 43/2005 และACP รุนที่ 8 

2542 - 2551 ผูจัดการฝายงานบริหารสินเชื่อพิเศษ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย - กรรมการตรวจสอบ 
2528 - 2542 ผูจัดการสาขา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย  
2518 - 2527 ผูตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย 

 
หมายเหตุ ผูบริหารของบริษัทฯ ไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 3 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 5 /2547 เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
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ประสบการณทํางาน ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง  อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

9 นายวิบูลย  สิทธาพร 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 

64 - LL.M. 
Temple University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา 
- การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP  
รุนที่ 43/2005 และ ACP รุนที่ 8 

- ไมมี - - ไมมี - 2548 - ปจจุบัน 
2549 - 2551 
 
2541 - 2549 
 
2519 - 2540 
 
2517 - 2518 
2514 - 2516 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
.ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
 
ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายบริหารหนี้และนิติ
กรรม 
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 
 
ทนายความ 
พนักงานประนอมหนี้ 

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
 
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)/  
ธนาคารพาณิชย 
สํานักงาน อดุลย สิงหเนตร/ สํานักงานกฏหมาย 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย 

หมายเหตุ ผูบริหารของบริษัทฯ ไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 3 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 5 /2547 เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
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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   
โดยมีนางวนิดา จิระวัทโธ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเกิดความชัดเจนในการบริหารงานดวยความซื่อสัตยและความ
รับผิดชอบของกรรมการบริหารหรือผูบริหาร  อันจะพึงมีตอผูถือหุนของบริษัทฯ  ตลอดจนดําเนินการใหมั่นใจวา  
กรรมการบริหารและผูบริหารไดบริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯอยางถูกตอง  ครบถวน  และมีมาตรฐาน  โดย
ในรอบป 2554   ไดจัดใหมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง  ทั้งน้ีไดรวมประชุมกับผูบริหาร  ผูตรวจสอบภายใน  และผูสอบ
บัญชี  เพ่ือรวมเสนอขอมูล  หารือ  และแลกเปล่ียนขอคิดเห็น  ในวาระที่เก่ียวของ  สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
 
1. ใหความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2554  ที่ผานการสอบทานและตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชี  กอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  โดยไดสอบถามผูสอบบัญชีและผูบริหารใน
เรื่องความถูกตอง  ครบถวนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล  นอกจากนี้ยังไดพิจารณา
ขอเสนอแนะตอระบบการควบคุมภายใน (Management Letter)  ของผูสอบบัญชี  และรับทราบแผนการสอบบัญชี
ประจําป 2554  คณะกรรมการตรวจสอบ  มีความเห็นวา  กระบวนการรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ  
มีการควบคุมที่เพียงพอที่จะทําใหรายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
อยางถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกําหนด  และมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยาง
เพียงพอและทันเวลา  เพ่ือเปนประโยชนกับนักลงทุนหรือผูใชงบการเงินในการตัดสินใจลงทุน 

 
2. สอบทานและใหความเห็นตอการเขาทํารายงานที่เก่ียวโยงกัน  หรือ รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

รวมถึงสอบทานการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหถูกตอง  ครบถวน  เปนไปตามประกาศ  ขอกําหนด  และแนวทาง
ปฏิบัติที่เก่ียวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  คณะกรรมการตรวจสอบ  มีความเห็นวา  ฝายจัดการได
ทํารายการดังกลาวดวยความเปนธรรม  และเปนการดําเนินการเพ่ือผลประโยชนของบริษัทฯเปนสําคัญ  ดังเชนที่
ทํากับบุคคลภายนอกท่ัวไปดวยราคาที่สมเหตุสมผล  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 2554  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 รวมไปถึงความคืบหนาของแผนการจัดการความเส่ียงประจําปที่จัดทําโดยผูบริหาร  
คณะกรรมการตรวจสอบไดสรุปวาบรษิัทมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและใชงานไดอยางมีประสิทธิผล
โดยมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน พรอมทั้งมีการระบุความเส่ียง ประเมินความเสี่ยง และรับมือกับความเสี่ยงอยาง
สมบูรณ 

 
6. พิจารณาคัดเลือก   เสนอแตงต้ัง   และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป  2555 เ พ่ือนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทใหขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2555   คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพิจารณา
ความเปนอิสระ  ผลการปฏิบัติงาน  และบริการของผูสอบบัญชี  รวมถึงความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว  เห็น
วา  ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในดานการจัดทํารายงานทางการเงินและการ
ควบคุมภายใน  จึงเห็นควรเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก
บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  เปนผูสอบบัญชีประจําป 2555  ตอไปอีกวาระหน่ึง 

 
7. ไดมีการนําเสนอรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบใหกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
8. พิจรณาแผนงานการตรวจสอบประจําป  และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบรวมทั้งประเมินผลการควบคุม

ภายในเพ่ือใหมั่นใจวา การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ในรอบป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการจัดใหมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีรายละเอียดการผูเขารวมประชุม
ดังน้ี 
 

 

รายชื่อคณะกรรมการจรวจสอบ ตําแหนง 
การเขารวมประชุม/ 
การประชุมท้ังหมด 

 นายพรรณพ     ชะระไสย  ประธานกรรมการตรวจสอบ 3/4 
 นายสมชาติ     ลิมปานุภาพ  กรรมการตรวจสอบ 3/4 
 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 
รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ป 2553 และ ป 2554 
 

1. บริษัท ชูวแมนส อิเล็กทรอนิกส จํากัด (“ชูวแมนส”)  
ลักษณะธุรกิจ การประกอบอุปกรณอิเลคโทรนิค สําหรับใชในอุตสาหกรรมยานยนต เชน รีเวอรส เซ็นเซอร  โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 และได

แจงการเปลี่ยนชื่อดังกลาวตอกรมทะเบียนการคาและมีผลบังคับใชเมื่อ 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 2554  
 

 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 เปนกิจการที่เกี่ยวของกัน  โดยกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ และผูบริหารของบริษัทฯ คือ นายองอาจ ดํารงสกุลวงษ ถือหุนในชูว

แมนส จํานวน 100,000 หุน คิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนทั้งหมด 
ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคารายการ(บาท) เงื่อนไขราคา/ความจําเปน รางความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ป 2553 ป 2554   
รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติ 
1. บริษัทฯ ซื้อสินคาสําเร็จรูป จากชูวแมนส 

 
 

 
 

- บริษัทฯ ซื้อชุดสัณญาณกะระยะถอย สําหรับรถยนต
รถยนตจากชูวแมนส  เพื่อจําหนายใหแกลูกคาหรือ

-   รายการดังกลาวมีการกําหนดราคาและเงื่อนไขของ
รายการที่ไมทําใหบริษัทฯ เสียเปรียบแตอยางใด อีก
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ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคารายการ(บาท) รางความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เงื่อนไขราคา/ความจําเปน 
 ป 2553 ป 2554   
- ซื้อสินคา 
 

7,652,447 7,322,358 บริษัทผูผลิตรถยนต โดยจะเปนลักษณะการสั่งผลิตตาม
คําสั่งซื้อที่บริษัทฯ ไดรับ ซึ่งบริษัทฯ จะมีรายไดจาก
กําไรสวนเพิ่มจากการทํารายการดังกลาว โดยบริษัทฯ มี
นโยบายในการกําหนดกําไรสวนเพิ่มสําหรับสินคาที่ซื้อ
จากบริษัทที่เกี่ยวของกันมาเพื่อจําหนายตอ  ตองบวก
อัตรากําไรสวนเพิ่มไมนอยกวารอยละ 15  

- บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาซื้อขายกับชูวแมนสดังกลาว
เปนรายโมเดล ควบคูไปกับการที่บริษัทฯ ไดรับหนังสือ
แจงความจํานงใหเปนผูจัดหาชุดอุปกรณตกแตงใหแก
บริษัทผูผลิตรถยนต (Letter of Intent) เปนรายโมเดล  
ซึ่งจะมีการระบุราคาซื้อขายชัดเจน ทําใหบริษัทฯ มี
อัตรากําไรสวนเพิ่มชัดเจนซึ่งมีอัตราที่ เปนไปตาม
รายการคาปกติทั่วไป นอกจากนี้ในการสั่งผลิตสินคา
ดังกลาวจะเปนการสั่งผลิตตามคําสั่งซื้อที่ไดรับ โดย
บริษัทฯ ไมตอง สตอคสินคา   จึงเห็นวารายการดังกลาว
ไมทําใหบริษัทฯ เสียประโยชนแตอยางใด 

- ในการรับคําสั่งซื้อสําหรับรุนรถที่ออกใหม หากรุนใดที่
บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑสัญญาณกะระยะถอย 
รวมกับบริษัทผูผลิตรถยนต จะถือวาบริษัทฯ ไดรับ
มอบหมายใหเปนผูจัดหาผลิตภัณฑใหแกบริษัทผูผลิต
รถยนต บริษัทฯ จะทําการจางผลิตตอ โดยจะไดรับ
กําไรสวนเพิ่มในอัตราที่กําหนด หากรุนใดที่ ชูวแมนส
สามารถติดตอกับบริษัทผูผลิตรถยนตโดยตรงจะ
สามารถทําไดโดยไมผานบริษัทฯ 

 

ทั้งราคาซื้อ-ขาย ที่กําหนดเปนราคายุติธรรม 
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2. บริษัท ออโตโมทีฟ แอ็คเซซโซรี จํากัด (“ออโตโมทีฟ”) 
ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจําหนายงานเคลือบสี เคลือบลาย พนลาย พนสีเคลือบไม พนสีลงบนชิ้นงาน รวมทั้งงานตกแตงลงพื้นวัสดุ ที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนต  

โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 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 2554  
 

 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 ถือหุนทั้งหมดในออโตโม

ทีฟ และมีกรรมการรวมกันคือ นายองอาจ ดํารงสกุลวงษ 
 

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคารายการ(บาท) เงื่อนไขราคา/ความจําเปน รางความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ป 2553 ป 2554   
รายการที่เกิดขึ้นเปนปกต ิ     
1. บริษัทฯ ใหออโตโมทีฟ เชาพื้นที่สํานักงานและ
โรงงาน 
- คาเชา และคาบริการสวนกลางรับ 
- ลูกหนี้ 

 
 

 
 

1,170,000 
97,500 

 

 
 

1,170,000 
97,500 

 

- บริษัทฯ ใหเชาพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 750 ตรม. ซึ่ง
เปนพื้นที่ชั้นหนึ่งของอาคารเลขที่ 55/5 เพื่อใชเปน
สํานักงานและโรงงาน โดยระยะเวลาเชานับตั้งแต 1 
กรกฎาคม  2550 เมื่อครบกําหนด  1 ป  บริษัทฯ 
ยินยอมใหผูเชาตอสัญญาไดอีกคราวละ 1 ป โดย
บริษัทฯ จะปรับคาเชาเพิ่มไมเกินรอยละ 10 บริษัทฯ 

-  รายการดังกลาวเปนรายการที่มีอัตราคาเชาตามราคา
ตลาด เชนเดียวกับคาเชาทั่วไปตามปกติ และไมทําให
บริษัทฯ เสียเปรียบแตประการใด และถือวาเปนการใช
ประโยชนจากพื้นที่ที่ยังไมไดใชงานของบริษัทฯ ได
อยางเต็มที่ โดยเปนการใหเชาในระยะสั้น  เผื่อกรณีที่
บริษัทฯ อาจจะมีความจําเปนตองใชพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อ
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ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคารายการ(บาท) รางความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เงื่อนไขราคา/ความจําเปน 
 ป 2553 ป 2554   

คิดคาเชารวมคาบริการสวนกลางในอัตรา 130 บาท
ตอตรม.ตอเดือน  ซึ่งถือเปนอัตราใกลเคียงกับอัตรา
ตลาด  ที่บริษัท  แคนเดอร  คอนซัลแตนท  จํากัด 
ประเมินพื้นที่เชาไว 

- สัญญาเชากําหนดใหบริษัทฯหรือผู เชาสามารถ
ยกเลิกสัญญากอนครบกําหนด โดยตองบอกกลาว
เปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา3 เดือน  

- สําหรับคาปรับที่เกิดขึ้นนั้น คํานวณจากการที่ผูเชา
ผิดนัดชําระคาเชาติดตอกันเปนเวลาเกิน 2 เดือน 
โดยบริษัทฯ เรียกเก็บเบี้ยปรับจากผูเชาในอัตราไม
ต่ํากวารอยละ 1.25 ตอเดือน ของจํานวนที่คางชําระ
ตามที่ระบุในสัญญาเชา 

 

รองรับการขยายงานในอนาคต ทั้งนี้สัญญาดังกลาว
สามารถตออายุได หากบริษัทฯ เห็นสมควร 

- อยางไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ 
ควรดําเนินการจัดเก็บคาเชาในระยะเวลาดังกลาวอยาง
เครงครัด 

- กรณีที่ผูเชาผิดนัดชําระคาเชาติดตอกันเปนเวลาเกินเดือน 
บริษัทฯ จะตองเรียกเก็บเบี้ยปรับจากผูเชาในอัตรา  รอย
ละ 1.25 ตอเดือนของจํานวนที่คางชําระตามที่ระบุใน 
สัญญาเชา 

 

2. บริษัทฯ คิดคาสาธารณูปโภค จากออโตโมทีฟ 
- คาสาธารณูปโภครับ 
- ลูกหนี้ 

 
974,704 
71,546 

 
845,001 
152,772 

- บริษัทฯ ใหออโตโมทีฟ ในฐานะผูเชาใชน้ํา และ
ไฟฟา โดยใหมีการติดตั้งมาตรวัดแยกสําหรับน้ํา ไฟ
ที่จุดจายเพื่อใหทราบปริมาณการใชน้ํา และไฟฟาที่
แทจริง ทั้งนี้ ออโตโมทีฟฯ จะเปนผูรับผิดชอบใน
การชําระคาใชจายดังกลาวตามอัตราการประปา
สวนภูมิภาค และการไฟฟาสวนภูมิภาคมีการเรียก
เก็บจริง  โดยจะตองจายชําระภายใน7 วันหลังจาก
ไดรับแจงจากบริษัทฯ 

- รายการดังกลาวถือเปนการแยกคาใชจายของบริษัทฯ 
และผูเชาอยางชัดเจน เนื่องจากการติดตั้งมิเตอรแยก
ตางหาก ทําใหทราบปริมาณการใชจริง และสามารถ
เรียกเก็บจากบริษัท  ออโตโมทีฟฯ  ในอัตราที่สวน
ราชการเรียกเก็บจริง   

- อยางไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ 
ควรดําเนินการจัดเก็บคาสาธารณูปโภคที่คางอยูอยาง
เครงครัด 

3. บริษัทฯ ซื้อสินคาสําเร็จรูปจากออโตโมทีฟ 
-  ซื้อสินคา 
-  เจาหนี้ 

 
22,937,633 
3,032,792 

 
20,993,297 
2,977,732 

- บริษัทฯ ซื้อชุดอุปกรณตกแตงลายไมในรถยนตจาก
ออโตโม ทีฟ  เ พื่ อ จํ าหน า ย ให แก ลู กค าห รือ
บริษัทผูผลิตรถยนต โดยจะเปนลักษณะการสั่งผลิต
ตามคําสั่งซื้อที่บริษัทฯ  ได รับ  ซึ่งบริษัทฯ  จะมี
รายไดจากกําไรสวนเพิ่มจากการทํารายการดังกลาว 

- รายการดังกลาวเปนรายการคา ซึ่งสมเหตุสมผลตามธุรกิจ
ปกติ และราคาที่ทําการคาระหวางกันนี้ เปนราคาที่ไมทํา
ใหบริษัทเกิดความเสียเปรียบทางการคาแตประการใด 
รวมทั้งสัญญาทางธุรกิจมีการจัดทําขึ้นมาอยางชัดเจน
เชนเดียวกับการทําธุรกิจกับบุคคลภายนอก 
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ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคารายการ(บาท) รางความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เงื่อนไขราคา/ความจําเปน 
 ป 2553 ป 2554   

โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดกําไรสวนเพิ่ม
สําหรับสินคาที่ซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวของกันมาเพื่อ
จําหนายตอ  ตองบวกอัตรากําไรสวนเพิ่มไมนอย
กวารอยละ 15  

- ในปจจุบันยังไมมีบริษัทผูผลิตชุดอุปกรณตกแตง
ลายไมในรถยนตภายในประเทศ สวนใหญจะตองมี
การนําเขาจากตางประเทศ  ซึ่งมักจะมีราคาสูง 
ประกอบกับลักษณะของผลิตภัณฑจะแตกตางกัน
ไปในแตละรุนรถยนต ซึ่งจะตองมีการออกแบบ
เฉพาะรุน  จึง ทําใหไมสามารถหาราคาตลาด
เปรียบเทียบได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีการทํา
สัญญาซื้อขายกับออโตโมทีฟ สําหรับชุดอุปกรณ
ตกแตงดังกลาวเปนรายโมเดล ควบคูไปกับการที่
บริษัทฯ ไดรับหนังสือแจงความจํานงใหเปนผูจัดหา
ชุดอุปกรณตกแตงใหแกบริษัทผูผลิตรถยนต (Letter 
of Intent) เปนรายโมเดล  ซึ่งจะมีการระบุราคาซื้อ
ขายชัดเจน ทําใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรสวนเพิ่ม
ชัดเจนเปนซึ่งมีอัตราที่เปนตามรายการคาปกติ
ทั่วไป นอกจากนี้ในการสั่งผลิตสินคาดังกลาวจะ
เปนการสั่งผลิตตามคําสั่งซื้อที่ไดรับ โดยบริษัทฯ 
ไมตอง สตอคสินคา   จึงเห็นวารายการดังกลาวไม
ทําใหบริษัทฯ เสียประโยชนแตอยางใด 

- ในการรับคําสั่งซื้อสําหรับรุนรถที่ออกใหม หากรุน
ใดที่บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑลายไมรวมกับ
บริ ษัทผู ผลิตรถยนต  จะถือว าบ ริ ษัทฯ  ได รับ
มอบหม า ย ให เ ป น ผู จั ด ห า ผลิ ต ภั ณฑ ให แ ก
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ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคารายการ(บาท) รางความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เงื่อนไขราคา/ความจําเปน 
 ป 2553 ป 2554   

บริษัทผูผลิตรถยนต บริษัทฯ จะทําการจางผลิตตอ 
โดยจะไดรับกําไรสวนเพิ่มในอัตราที่กําหนด  

 

3. นางสาวชุติมา   บุษยโภคะ 
ความสัมพันธกับบริษัทฯ เปนกรรมการบริษัทฯ, ผูถือหุนใหญ และผูบริหารของบริษัทฯ 
 

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคารายการ(บาท) เงื่อนไขราคา/ความจําเปน รางความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ป 2553 ป 2554   
รายการที่เกิดขึ้นเปนปกต ิ     
1. บริษัทฯ เชาที่ดินจากคุณชุติมา 
-   คาเชาจาย  
 

 
111,200 

 

 
- 

-   บริษัทฯ เชาที่ดิน เพื่อใชในการปลูกสรางอาคารโรงงาน 5 
และโรงอาหาร คิดเปนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,668 ตรว. โดยมี
คาเชาเดือนละ 34,750 บาท  

-   ในเดือนเมษายน 2553 บริษัทฯ ไดยกเลิกสัญญาเชาที่ดิน
ดังกลาว จึงไมมีรายการระหวางกันนี้อีกตอไป 

 

- เปนรายการที่มี เ งื่อนไขที่เหมาะสมและราคา
เปนไปตามราคาตลาดตามปกติ และไมทําให
บริษัทฯ เสียเปรียบแตประการใด  

 

2. บริษัทฯ ซื้อที่ดินจากคุณชุติมา 
-   ซื้อสินทรัพย  
 

 
17,500,000 

 

 
- 

-   ป 2553 บริษัทฯ ซื้อที่ดินจํานวน 1,668 ตรว.จากคุณชุติมา 
โดยราคาซื้อขายเปนราคายุติธรรม ซึ่งอางอิงราคาประเมิน
โดยบริษัทประเมินกลางที่อยูในบัญชีรายชื่อของกลต. ทั้งนี้
รายการดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาความ
เหมาะสมของรายการทั้งในเรื่องของเงื่อนไขและการ
กําหนดราคา ทั้งนี้ผูมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนไมไดมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติ
รายการดังกลาว 

- เปนรายการที่มี เ งื่อนไขที่เหมาะสมและราคา
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  เพ่ือประโยชนสูงสุดท้ังในแงของตนทุน 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
สามารถมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหวางกันในลักษณะดังกลาวได  

สําหรับรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง     ซึ่งไดเคยผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไปแลวน้ันหากรายการดังกลาวยังเกิดขึ้นอยู ทางคณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายในการสอบทานรายการดังกลาว         
เปนรายไตรมาส  
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นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต  
บริษัทฯ  มีนโยบายในการทํารายการระหวางกันในอนาคต สําหรับรายการท่ีเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองโดย

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 สวนภูมภิาค และการไฟฟาสวนภูมิภาคเรียกเก็บจริง  

-   รายการเชาที่ดินจากคุณชุติมา เพ่ือใชสรางโรงงานแหงที่ 5 และอาคารโรงอาหาร  
อัตราคาเชาเทากับอัตราคาเชาที่ประเมินโดยบริษัทประเมินกลางที่อยูในบัญชีรายช่ือของกลต. และกําหนดใหบริษัทฯ 
สามารถตออายุสัญญาเชาไดเมื่อหมดอายุสัญญา ในกรณีที่ผูใหเชาตองการขายท่ีดินจะตองใหสิทธิบริษัทฯ ซื้อเปน
รายแรก  
 

-   รายการซื้อสินคาจากบ.ออโตโมทีฟ เพ่ือจําหนายตอ  
บริษัทฯ  มีนโยบายในการกําหนดอัตรากําไรสวนเพิ่มสําหรับสินคาที่ซื้อจากบริษัทที่เก่ียวของกันมาเพื่อจําหนายตอ  
โดย บวกอัตรากําไรสวนเพ่ิมไมนอยกวารอยละ 15  
 

  ทั้งน้ี    บริษัทฯ   จะปฏิบัติตามขอกําหนด  กฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดในการ         เปดเผยขอมูล
เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  และการไดมาและจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอย  และ
ตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งน้ี  หากมีรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  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 เหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และในแบบแสดงรายการ
ประจําป (แบบ 56-1)  



 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

 
 

คณะกรรมการบริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัท สําหรับป 2554 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 ซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารเปนผูดูแล

รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย และความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงาน
ประจําปแลว 

 
คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถ

สรางความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 
 
 
 
 
 

(นายธีระ วิภูชนิน)      (นายองอาจ ดํารงสกุลวงษ) 
ประธานกรรมการ             กรรมการผูจัดการ 
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
ภาพรวมผลการดําเนินงาน 
 ในรอบป 2554 ผลประกอบการของบริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) ไดรับผลกระทบจากปจจัยที่ไมสามารถ
ควบคุมไดหลายดาน ทั้งจากเหตุการณสึนามิที่ประเทศญี่ปุนในชวงเดือนเมษายน 2554 และเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญในชวง
ไตรมาสที่ 4 ของป 2554 ซึ่งทั้ง 2 เหตุการณเปนสาเหตุใหการผลิตรถยนตในประเทศลดลง 

อยางไรก็ตามบริษทัฯ ยังคงมีผลประกอบการอยูในระดับที่นาพึงพอใจ โดยรายงานผลกําไรสุทธิ 130 ลานบาท ซึ่งเปน
ผลมาจากการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในสวนของ วัตถุดิบ คาแรง และคาใชจายโรงงาน ตลอดจนรายไดเสริมจาก
งานบริการ ซึ่งชวยเพ่ิมความมั่นคงของโครงสรางรายไดของบริษัท รายไดหลักยังคงเปนจากการผลิตและจําหนายหนังสําเร็จรูป
สําหรับใชในอุตสาหกรรมรถยนต เชน หนังสําหรับผลิตเบาะที่น่ัง หนังหุมพวงมาลัยรถยนต และหนังหุนกระปุกเกียร ใหแก
บริษัทผูผลิตรถยนตช้ันนําหลายแหง โดยมีโรงงานทั้งสิ้น 7 โรงงาน และมีสัดสวนการสงออกไปยังตางประเทศ (เฉพาะสงออก
โดยตรง) ในสัดสวนรอยละ 29  
  
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน  
รายได 

รายไดรวมของบริษัท สามารถแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย รายไดจากการขายและการบริการ และรายไดอื่นๆ 
โดยรายไดจากการขายและการบริการของบริษัท สามารถแบงออกเปนรายไดจากการขายหนังผืนที่ตัดเปนช้ิน หนังผืนที่ตัดและ
เย็บขึ้นรูป หนังผืนที่ตัดและรอยเปนพวงมาลัยและกระปุกเกียร หนังผืนสําเร็จรูป รวมถึงงานบริการ สวนรายไดอื่น ๆ น้ัน
ประกอบดวย คาเชารับ คาสาธารณูปโภครับ และกําไรจากการจําหนายอุปกรณ เปนตน  

 
ในป 2554 บริษัทมีรายไดรวม 1,554 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2553 บริษัทมีรายไดรวม 1,848 ลานบาท บริษัทมียอด

รายไดรวมลดลง 294 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.91 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากเหตุการณสึนามิที่ประเทศญี่ปุนในชวงเดือนเมษายน 
2554 และเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญในชวงไตรมาสท่ี 4 ของป 2554 

 

                     ตารางแสดงแหลงท่ีมาของรายไดจากการขายและบริการแยกตามผลิตภัณฑ   

                (หนวย: ลานบาท) 
ป 2553 ป 2554 

รายไดจากการประกอบธุรกิจ 
รายได % รายได % 

หนังผืนที่ตัดเปนช้ิน 977 53% 698 45% 
หนังผืนที่ตัดและเย็บขึ้นรูป 594 32% 373 24% 

หนังผืนที่ตัดและรอยเปนพวงมาลัยและกระปุกเกียร 6 1% 3 1% 

หนังผืนสําเร็จรูป 48 3% 98 6% 
หนังพ้ืนและหนัง Wet Blue - - 199 13% 
งานบริการ 70 4% 92 6% 
ผลิตภัณฑอื่น ๆ 128 7% 78 5% 

รวม 1,823 100% 1,541 100% 
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เมื่อเทียบรายไดจากการขายและบริการแยกตามผลิตภัณฑจากตารางขางตน  จะเห็นไดวารายไดหลักยังคงมาจาก
รายไดจากหนังเบาะรถยนต(หนังผืนที่ตัดเปนช้ิน หนังผืนที่ตัดและเย็บขึ้นรูป และหนังผืนที่ตัดและรอยเปนพวงมาลัยและ
กระปุกเกียร) นอกจากน้ีในป 2554 ยังมีรายไดจากการขายหนังพ้ืนและหนัง Wet Blue เพ่ิมขึ้นมาจํานวนในสัดสวนรอยละ 13 ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ตองการจะกระจายแหลงที่มาของรายได 
 
คาใชจาย 
 ตนทุนขาย   

ในป 2554 บริษัทมีตนทุนขาย 1,222 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79 ของยอดรายไดจากการขาย เปรียบเทียบกับป 2553 
บริษัทมีตนทุนการขาย 1,368 ลานบาท คิดเปนรอยละ 75 ของยอดรายไดจากการขาย ซึ่งอัตรารอยละที่เพ่ิมขึ้นมีสาเหตุมาจาก
ราคาวัตถุดิบที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับผลผลิตที่ลดลงจึงเปนผลใหบริษัทไมมีการประหยัดจากขนาดการผลิต 

 
 คาใชจายในการขายและการบริหาร 

ในป 2554 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร 102 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.57 ของรายไดรวม เปรียบเทียบ
กับป 2553 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร 96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.18 ของรายไดรวม ซึ่งอัตรารอยละที่เพ่ิมขึ้นมี
สาเหตุมาจากป 2554 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการสงออกมากขึ้นทําใหมีคาใชจายในการสงออกที่เพ่ิมขึ้น 

 
 คาใชจายทางการเงิน   
 คาใชจายทางการเงินของบริษัท ในป 2554 มีจํานวนเทากับ 35 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2553 จํานวน 5 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 16.7 เน่ืองมาจากแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และการกูเพ่ือมาลงทุนขยายกิจการของบริษัทฯในป 2554  
 
กําไรสุทธิ 
 สําหรับป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิ 130 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2553 ซึ่งบริษัทมีกําไรสุทธิ 273 ลานบาท กําไร
สุทธิลดลง 143 ลานบาทคิดเปนรอยละ 52.36 
 
การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย  
 สินทรัพยหลักของบริษัท ประกอบดวย เงินสด ลูกหน้ีและต๋ัวเงินรับการคา สินคาคงเหลือ และที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ โดยสินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554 มีมูลคาเทากับ 2,113 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 240 ลานบาท จากป 2553 คิด
เปนรอยละ 12.8 โดยมีปจจัยหลักจากการเพ่ิมขึ้นของสินคาคงเหลือและ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 
 สินคาคงเหลือสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554 สินคาคงเหลือสุทธิของบริษัทมีมูลคาเทากับ 731 ลานบาท เพ่ิมจากสิ้นป 2553 จํานวน 131 
ลานบาท โดยมีปจจัยหลักมาจากวัตถุดิบประเภทหนังดิบที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้น เน่ืองมาจากเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญในชวง
ไตรมาสที่ 4 ของป 2554 ซึ่งทําใหยอดขายลดลง ประกอบกับสภาวะราคาหนังดิบในตลาดโลกที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น ทําให
บริษัทไดซื้อหนังดิบจํานวนมากในชวงราคาที่เหมาะสมเพ่ือเปนการบริหารจัดการตนทุนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 



 
 

43 

ตารางแสดงรายละเอียดสวนประกอบของสินคาคงเหลือ 
                                (หนวย: ลานบาท) 

 2553 2554 
สินคาสําเร็จรูป 
งานระหวางทํา 
วัตถุดิบ 
วัสดุสิ้นเปลือง 
วัตถุดิบระหวางทาง 

130 
162 
217 

6 
86 

156 
437 

79 
5 

54 
รวม 601 731 

 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ  
 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554 บริษัทมีมูลคาสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 1,189 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2553 เปน
จํานวน 148 ลานบาท เน่ืองจากมีลงทุนเพ่ือขยายกําลังการผลิต ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถรองรับยอดขายที่จะเพ่ิมขึ้นจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม รวมถึงการขยายตัวสูตลาดใหม และชองทางการจําหนายใหมทั้งในและตางประเทศ  
  
หน้ีสิน  
 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554 บริษัทมีหน้ีสินรวม 1,422 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2553 เปนจํานวน 282 ลานบาท โดยการ
เพ่ิมขึ้นสอดคลองกับการลงทุนเพ่ือขยายกําลังการผลิต ซึ่งสงผลใหสัดสวนของหนี้สินตอทุน (“D/E ratio”) ของบริษัทในป 2554 
เพ่ิมขึ้นเปน 2.06 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับป 2553 ที่ 1.56 เทา  
   
สวนของผูถือหุน 
 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเปนจํานวน 690 ลานบาท ลดลง 42 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการ
ดําเนินการท่ีมีกําไรสุทธิ 130 ลานบาท และมีการจายเงินปนผลจํานวน 165 ลานบาท  
 
การวิเคราะหกระแสเงินสด 

ในป 2554 บริษัทมีกระแสเงินลดลงจํานวน 2 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 165 
ลานบาท และกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 105 ลานบาท และไดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 272 ลานบาท และจายเงินปนผล
เปนจํานวน 165 ลานบาท  
 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 บริษัท จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด จํานวน 1,100,000 บาท โดยเปน
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท ทั้งจํานวน  ทั้งน้ี บริษัท ไมมีภาระคาบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ที่ชําระ
ใหแกผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบ
บัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดแตอยางใด 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกนัของบริษัท 
อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อินเตอรไฮด 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน
เหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของ
ขาพเจา และงบการเงินของบริษัท อินเตอรไฮด จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และสําหรับปส้ินสุด
วันเดียวกันท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบไว ณ ท่ีนี้ ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีทานอ่ืนในสํานักงานเดยีวกันกับ
ขาพเจา ซ่ึงไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขและ
ไดใหขอสังเกตเก่ียวกับขอกลาวหาจากบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ตามรายงานลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ 
2554 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงาน เพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง    อันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจน          การประเมินถึงความ
เหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวา                การตรวจสอบดังกลาว
ใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเหน็วา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนนิงานและกระแส
เงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดยีวกันของบริษัท อินเตอรไฮด จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอยและเฉพาะกจิการของ
บริษัท อินเตอรไฮด จํากดั (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหขอสังเกตหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 3 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการ
บัญชีใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจดัทําและนําเสนองบการเงินนี้ และขอใหขอสังเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 27.4 บริษัทฯเคยปรับโครงสรางหนี้กับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ในป 2546 โดยมีมูลหนี้
จํานวนประมาณ 735 ลานบาท และการปรับโครงสรางหน้ีดังกลาวไดเสร็จส้ินกระบวนการลงโดยบริษัทฯไดจายเงิน
สดจํานวน 118 ลานบาท และตีทรัพย (ท่ีดนิ) มูลคาประมาณ 105 ลานบาทเพื่อชําระหนี้ ซ่ึงผลของการปรับ
โครงสรางหนี้ดังกลาวทําใหบริษัทฯรับรูกาํไรจากการปรับโครงสรางหนี้ในป 2546 และไมมียอดหนี้คงคางกับ
ทาง บสท.อีก ตอมาในเดือนเมษายน 2550 บริษัทฯไดรับหนังสือจาก บสท. กลาวหาวาทรัพย (ท่ีดนิ) ท่ีบริษัทฯตี
ชําระหนี้ มีสภาพและราคาท่ีแทจริงไมถูกตองเปนจริงตามท่ีนําเสนอตอ บสท. ดังนั้นจึงขอบอกเลิกสัญญาปรับ
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โครงสรางหนี้ดังกลาวรวมท้ังสิทธิประโยชนท่ีบริษัทฯไดรับตามสัญญาฯ และบอกกลาวใหบริษัทฯชําระหนี้
ตามมูลหนี้เดิม ซ่ึงการดําเนินการดังกลาว บริษัทฯเหน็วาไมถูกตอง จึงไดหารือกับท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือหาขอ
ยุติกับ บสท. โดยไมเปนการยอมรับวาบริษทัฯมีภาระหน้ีดังกลาวตามกฎหมาย อยางไรก็ดี บริษัทฯไดตั้งสํารอง
เผ่ือผลเสียหายที่อาจเกดิข้ึนจากการกลาวหาดังกลาวไวเปนจํานวน 105 ลานบาท ซ่ึงสํารองนีเ้ปนการบันทึกไวใน
งบการเงินในแงบัญชีเทานัน้โดยท่ีบริษัทฯไมไดยอมรับวามีหนี้สินทางกฎหมายใดๆ กับ บสท. อีก  

ในเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายน 2552 บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.)ไดยืน่คําฟองบริษทัฯเปนคดี
ลมละลายตอศาลลมละลายกลางเพื่อขอใหศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยเดด็ขาด และพิพากษาใหบริษทัฯเปนบุคคล
ลมละลายโดยอางวา บริษัทฯเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว ซ่ึงผูบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯเช่ือวา
บริษัทฯจะไมไดรับผลเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากคดีความดังกลาว บริษัทฯไดมอบหมายให     ท่ีปรึกษา
กฎหมายตอสูคดีดังกลาวโดยคัดคานขออางของ บสท.วาบริษัทฯมิไดมีหนี้สินลนพนตัวดังท่ี บสท. กลาวอาง 
นอกจากนี้ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯไดถกประเดน็ขอตอสูวา สัญญาปรับโครงสรางหนี้สมบูรณ และบริษทั
ฯไดปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาปรับโครงสรางหนี้ครบถวน หนี้ท้ังหมดจึงไดระงับส้ินไปแลว ตอมาในเดือน
พฤศจิกายน 2552 ศาลลมละลายกลางไดมีคําพิพากษาใหยกฟองในคดดีังกลาวขางตน โดยศาลวนิจิฉัยวามูลหนี้
ท่ีนํามาฟองนัน้เปนมูลหนีต้ามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ท่ีบริษัทฯไดเคยปรับโครงสรางหนี้กับ บสท. และ
บริษัทฯหลุดพนจากหนี้ตามขอกําหนดที่ระบุในสัญญาปรับโครงสรางหนี้นั้นแลว อยางไรกต็ามในเดอืนธันวาคม 
2552 บสท.ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลลมละลายตอ             ศาลฎีกาแผนกคดลีมละลาย และบริษัทฯได
ยื่นคัดคานคําอุทธรณตอศาลฎีกาเชนกนั ดงันั้นผลของคดีความขางตนจึงข้ึนอยูกับการพิจารณาตัดสินของศาล 
ซ่ึงจนถึงปจจบัุนยังไมมีคําพิพากษาตดัสินจากศาลฎีกา 

จากเหตุการณดังกลาวขางตนแสดงใหเหน็วามีความไมแนนอนท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงอาจมีผลกระทบตอ            
การดําเนนิงานตอเนื่องของบริษัทฯ หรือในท่ีสุดอาจไมมีผลกระทบใดๆ ซ่ึงในสถานการณปจจุบันยังไมสามารถ
ประเมินได 

 
วราพร ประภาศิริกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ 2555 
 



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม 

หมายเหตุ 2554 2554 2553

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8 12,134,509           6,782,782             8,850,656             

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 9 150,032,718         150,109,618         208,379,120         

สินคาคงเหลือ 10 771,437,636         731,451,204         600,540,837         

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,826,942             2,691,884             3,932,889             

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 936,431,805         891,035,488         821,703,502         

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 -                            19,999,800           -                            

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 12 6,544,260             6,544,260             6,866,517             

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 13 1,196,785,816      1,189,397,948      1,041,115,629      

สินทรัพยไมมีตัวตน 14 2,029,096             1,986,156             1,432,123             

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,919,138             3,919,338             1,385,627             

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,209,278,310      1,221,847,502      1,050,799,896      

รวมสินทรัพย 2,145,710,115      2,112,882,990      1,872,503,398      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม 

หมายเหตุ 2554 2554 2553

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 15 432,318,215         387,318,215         214,727,463         

เจาหนี้ทรัสตรีซีท 444,223,806         444,223,806         326,436,094         

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย 7 -                            40,000,000           -                            

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 16 163,239,443         153,963,957         156,563,255         

สวนของหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 17 7,913,718             7,913,718             17,234,403           

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 18 92,660,481           92,660,481           67,168,992           

ภาษีเงินไดคางจาย 16,625,245           16,534,832           28,482,251           

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,758,535             2,701,352             2,487,004             

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,159,739,443      1,145,316,361      813,099,462         

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ่งป 17 2,527,991             2,527,991             8,506,027             

เงินกูยืมระยะยาว  - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งป 18 161,802,258         161,802,258         213,724,019         

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 19 7,768,135             7,768,135             -                            

สํารองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากขอกลาวหา 27.4 105,000,000         105,000,000         105,000,000         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 277,098,384         277,098,384         327,230,046         

รวมหนี้สิน 1,436,837,827      1,422,414,745      1,140,329,508      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)



งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม 

หมายเหตุ 2554 2554 2553

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

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

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 211,584,110         211,584,110         211,584,110         

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 20 30,000,000           30,000,000           30,000,000           

   ยังไมไดจัดสรร 167,288,178         148,884,135         190,589,780         

รวมสวนของผูถือหุน 708,872,288         690,468,245         732,173,890         

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,145,710,115      2,112,882,990      1,872,503,398      

-                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม 

หมายเหตุ 2554 2554 2553

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 23 1,552,955,134      1,541,105,133      1,822,886,907      

รายไดอื่น

   คาเชารับ 1,170,000             2,556,840             1,170,000             

   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -                            -                            13,987,362           

   อื่นๆ 5,901,250             10,522,414           9,787,257             

รวมรายได 1,560,026,384      1,554,184,387      1,847,831,526      

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 1,208,570,696      1,222,361,676      1,367,638,585      

คาใชจายในการขาย 27,366,764           27,076,714           16,334,308           

คาใชจายในการบริหาร 75,879,885           75,075,300           79,306,543           

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 16,468,406           16,468,406           -                            

รวมคาใชจาย 1,328,285,751      1,340,982,096      1,463,279,436      

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 231,740,633         213,202,291         384,552,090         

คาใชจายทางการเงิน (34,808,727)          (34,764,841)          (29,987,567)          

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 196,931,906         178,437,450         354,564,523         

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 22 (48,516,231)          (48,425,818)          (81,668,641)          

กําไรสําหรับป 148,415,675         130,011,632         272,895,882         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                            -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 148,415,675         130,011,632         272,895,882         

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 24

กําไรสําหรับป 0.49 0.43 0.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

49

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553



งบการเงินรวม 

2554 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี 196,931,906         178,437,450         354,564,523         

รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 112,188,283         111,577,192         97,500,226           

   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4,069,944             4,069,944             493,473                

   คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ (โอนกลับ) 5,016,026             5,016,026             (199,980)               

   ตัดจําหนายสินทรัพยหมุนเวียนอื่น -                            -                            1,238,406             

   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (2,846,118)            (3,728,362)            (3,032,661)            

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 1,413,708             1,413,708             -                            

   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 14,894,563           14,894,563           54,943                  

   คาใชจายดอกเบี้ย 32,787,386           32,748,552           28,056,680           

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ

   หนี้สินดําเนินงาน 364,455,698         344,429,073         478,675,610         

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 55,514,943           55,438,043           57,922,484           

   สินคาคงเหลือ (175,912,825)        (135,926,393)        (96,564,569)          

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,140,435             1,272,435             516,537                

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (4,009,611)            (3,965,711)            (505,699)               

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 3,517,814             (5,413,083)            (37,340,887)          

   จายสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (362,850)               (362,850)               -                            

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,167,070             1,109,887             (4,238,029)            

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 245,510,674         256,581,401         398,465,447         

จายดอกเบี้ย (31,069,044)          (31,374,799)          (29,199,923)          

จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (60,407,725)          (60,404,667)          (85,691,025)          

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 154,033,905         164,801,935         283,574,499         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม 

2554 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันลดลง -                            -                            11,171,744           

เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทยอย -                            (19,999,800)          -                            

จายชําระเจาหนี้คาเครื่องจักร (6,480,987)            (6,480,987)            (10,625,227)          

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (252,671,041)        (252,665,641)        (275,975,856)        

เงินสดจายดอกเบี้ยซึ่งบันทึกเปนตนทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ (5,286,754)            (5,286,754)            (1,653,088)            

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 3,621,586             12,496,229           3,071,432             

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (260,817,196)        (271,936,953)        (274,010,995)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 217,590,752         172,590,752         38,727,463           

เจาหนี้ทรัสตรีซีท 101,889,964         101,889,964         198,589,010         

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย -                            40,000,000           -                            

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (17,983,300)          (17,983,300)          (16,285,410)          

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 38,635,000           38,635,000           188,229,000         

จายชําระเงินกูยืมระยะยาว (65,065,272)          (65,065,272)          (141,182,866)        

จายเงินปนผล (165,000,000)        (165,000,000)        (285,000,000)        

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 110,067,144         105,067,144         (16,922,803)          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 3,283,853             (2,067,874)            (7,359,299)            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 8,850,656             8,850,656             16,209,955           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 12,134,509           6,782,782             8,850,656             

-                            -                            -                            

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไมใชเงินสด

   ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากการทําสัญญาเชาการเงิน 2,684,579             2,684,579             2,845,888             

   ซื้อเครื่องจักรที่ยังไมไดจายชําระ 6,790,180 6,790,180 6,480,987             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

51

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน จัดสรรแลว -

และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 300,000,000   211,584,110   22,106,772         210,587,126         744,278,008          

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน

   สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20) -                     -                     7,893,228           (7,893,228)           -                            

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 26) -                     -                     -                         (285,000,000)       (285,000,000)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - 272,895,882         272,895,882          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 300,000,000   211,584,110   30,000,000         190,589,780         732,173,890          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 300,000,000   211,584,110   30,000,000         190,589,780         732,173,890          

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

   เกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 3) -                     -                     -                         (6,717,277)           (6,717,277)             

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 26) -                     -                     -                         (165,000,000)       (165,000,000)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - 130,011,632         130,011,632          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 300,000,000   211,584,110   30,000,000         148,884,135         690,468,245          

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน จัดสรรแลว -

และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 300,000,000     211,584,110     30,000,000       190,589,780     732,173,890     

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

   เกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 3) -                        -                        -                        (6,717,277)        (6,717,277)        

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 26) -                        -                        -                        (165,000,000)    (165,000,000)    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - 148,415,675     148,415,675     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 300,000,000     211,584,110     30,000,000       167,288,178     708,872,288     

-                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม
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บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปส้ินสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบุคคลธรรมดากลุมหนึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิต
และจําหนายหนังเบาะรถยนต ท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยูท่ี 678 ซอย ที.เจ.ซี. ถนนสุขุมวิท 
ตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการ
บัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)               
(ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้ 

  จัดต้ังขึ้นใน อัตรารอยละของการถือหุน 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ 2554 2553 

   รอยละ รอยละ 
บริษัท อินเตอรซีท คัฟเวอร จํากัด  ผลิตและจําหนายเบาะรถยนต

และอุปกรณเครื่องหนัง
ภายในรถยนต 

ไทย 100 - 
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ข) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2554 ไดมีมติใหดําเนินการ
จัดต้ังบริษัท อินเตอรซีท คัฟเวอร จํากัด (“บริษัทยอย”) โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 20 ลานบาท 
(หุนสามัญ 200,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) และใหบริษัทฯถือหุนในอัตรารอยละ 100 ซ่ึง
บริษัทยอยดังกลาวไดดําเนินการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทฯเรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 
2554  

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีบริษัทฯมี
อํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีท่ี
สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แลว  

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย 
ตามวิธีราคาทุน 

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางป 

  ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี
ใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และ 

ขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
ฉบับท่ี 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
ฉบับท่ี 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ีอาจ 

เกิดข้ึน 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบับท่ี 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 31 รายได - รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

  มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการ
บัญชีดังตอไปนี้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนกังาน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานเปนคาใชจายเม่ือ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุและผลประโยชนระยะยาวอ่ืนท่ีใหกับ
พนักงานโดยใชการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงเดิมบริษัทฯรับรูผลประโยชนท่ีใหกับ
พนักงานดังกลาวเม่ือเกิดรายการ  

 บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวงท่ีเปล่ียนแปลง
โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
บัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน ซ่ึงปรับกําไรสะสม ณ ตนป แสดงเปนรายการแยกตางหากใน            
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 
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 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการบันทึกอสังหาริมทรัพยท่ีมีไว เพื่อเชาไวในบัญชี
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและใหเลือกบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยวิธีราคาทุน                     
(ตองเปดเผยมูลคายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) หรือดวยมูลคายุติธรรม ซ่ึงเดิมบริษัทฯ
บันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนภายใตรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ซ่ึงแสดงตามวิธีราคาทุน 

 บริษัทฯเลือกบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยใชราคาทุนและไดจัดประเภทรายการ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท่ีมีผลกระทบตอการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี    
31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน  
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน 6,867 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณลดลง 6,867 

4. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซ่ึงมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้  

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 12  

 
ภาษีเงินได 

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล 
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
ตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง 

กับกิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได – การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิดคาเส่ือม 

ราคาท่ีตีราคาใหม 
ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ 

ผูถือหุน 

 ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ    
งบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ 
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 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกตางของมูลคา
สินทรัพยและหน้ีสินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพ่ือรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปท่ีเร่ิมนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  

5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

5.1 การรับรูรายได 

 ขายสินคา 

 รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความ
เปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

 ดอกเบ้ียรับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

5.3 ลูกหนี้การคา 

 ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณา
จากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ 

5.4 สินคาคงเหลือ 

 สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักหรือมูลคาสุทธิท่ี
จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตท้ังหมดรวมท้ังคาโสหุย
โรงงานดวย 

 วัตถุดิบ สารเคมีและวัสดุส้ินเปลืองแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักหรือมูลคาสุทธิท่ีจะ
ไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช 
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5.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 

5.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

บริษัทฯบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตนทุนการทํา
รายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคา
สะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 
คาเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณ 20 ป คาเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมอยูในการคํานวณ
ผลการดําเนินงาน 
บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี 

5.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และ
คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

 คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน
โดยประมาณดังนี้  

อาคาร -  20 ป 
สวนปรับปรุงอาคาร -  5 ป 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ -   5, 10 ป 
ยานพาหนะ -      5 ป 

คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน สินทรัพยระหวางติดตั้งและระหวางกอสราง 

บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมได
รับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการ
สินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 
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5.8 ตนทุนการกูยืม 

ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพย
นั้นจะอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดท่ี
เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูยืมนั้น 

5.9 สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม              
(ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมี      
ขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการ        
ตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจาย
ในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดของบริษัทฯ คือ ซอฟแวรคอมพิวเตอร ซ่ึงมีอายุการ
ใหประโยชน 4 ป 

5.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5.11 สัญญาเชาระยะยาว 

 สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญได
โอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแต
มูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว 
สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมา
ตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา 

 จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธี
เสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
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5.12 เงินตราตางประเทศ 

 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

5.13 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณหรือ
สินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรู
ขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ
สินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา  

 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

5.14 ผลประโยชนพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสม
และเงินท่ีบริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจาก
สินทรัพยของบริษัทฯ เงินท่ีบริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
บริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 
นอกจากนั้น บริษัทฯจัดใหมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ไดแก โครงการเงิน
รางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา 
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 บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย  

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน เปนคร้ังแรก              
บริษัทฯเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวาหนี้สินท่ีรับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบาย
การบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน  

5.15 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได
เกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

5.16 ภาษีเงินได 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

5.17 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปล่ียน 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ดังกลาวจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาจะ
ถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา 

6. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                     
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสําคัญ ไดแก 

 สัญญาเชา 

  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯได
หรือรับโอนความเส่ียงและประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาแลวหรือไม 
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 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการ   
ผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุ
ของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 

 คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 

 ในการประมาณคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณ
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับของสินคาคงเหลือ โดยจํานวนเงินท่ีคาดวาจะไดรับจากสินคาคงเหลือพิจารณา
จากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตนทุนท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับเหตุการณที่เกิดข้ึนภายหลังวันท่ี
ในงบการเงินและฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจาก
สินคาเส่ือมคุณภาพ โดยคํานึงถึงอายุของสินคาคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเส่ือมราคา 

 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน และผลประโยชนระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชนระยะยาว
อ่ืนของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆ ในการ
ประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

 สํารองเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากขอกลาวหา 

 บริษัทฯถูกกลาวหาวาทรัพยท่ีบริษัทฯตีชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้มีสภาพและราคา         
ท่ีแทจริงไมถูกตองเปนจริงตามท่ีนําเสนอ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของ             
ขอกลาวหาและไดบันทึกสํารองเผ่ือผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอกลาวหาดังกลาวไวในบัญชีแลว 
อยางไรก็ตามผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากท่ีไดมีการประมาณไว 
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7. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกจิโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกําหนดราคา 

 2554 2554 2553  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
ขายสินคา - 94 - ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
ขายเคร่ืองจักรและอุปกรณ - 9 - ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
รายไดคาบริหารจัดการ - 3 - อัตราตามสัญญา 
รายไดคาเชาและบริการ - 2 - อัตราตามสัญญา 
     
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน     
ซื้อสินคาสําเร็จรปู 28 28 31 ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมของ

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 
รายไดคาเชาและบริการ 2 2 2 อัตราตามสัญญา 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มี
รายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2554 2553 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
(หมายเหตุ 9) 

   

บริษัทยอย - 36,674 - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีกรรมการรวมกัน) 348 348 169 
รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนกิจการที่เกี่ยวของกัน 348 37,022 169 

    
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นกิจการท่ีเกี่ยวของกนั (
หมายเหตุ 16) 

   

บริษัทยอย - 75 - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีกรรมการรวมกัน) 2,978 2,978 3,033 
รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนกิจการทีเ่กี่ยวของกัน 2,978 3,053 3,033 

เงินกูยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    
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(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2554 2553 
บริษัทยอย - 40,000 - 

ยอดคงคางของเงินกูยืมระยะส้ันระหวางบริษัทฯกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
เปนเงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอย โดยคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 4.5 ตอป มีกําหนดชําระคืน
ภายในเดือนมกราคม 2555 การเคล่ือนไหวของเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

เงินกูยืม 
ลักษณะ

ความสัมพันธ 

ยอคงเหลือ  
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2553 
เพิ่มขึ้น 
ระหวางป 

ลดลง 
ระหวางป 

ยอดคงเหลอื  
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2554 

   
บริษัท อินเตอรซีท คัฟเวอร จํากัด บริษัทยอย - 40,000 - 40,000 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน
พนักงานที่ใหกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 17 ลานบาท และ 23 ลานบาทตามลําดับ 

8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2554 2553 
เงินสด 292 291 240 
เงินฝากธนาคาร 11,843 6,492 8,611 
รวม 12,135 6,783 8,851 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.25 - 0.75 ตอป               
(2553: รอยละ 0.50 ถึง 1.25 ตอป) 
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9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2554 2553 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน    

อายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ    

ยังไมถึงกําหนดชําระ - 10,667 - 
คางชําระ    

ไมเกิน 3 เดือน - 22,310 - 
3 - 6 เดือน - - - 
6 - 12 เดือน - - - 
มากกวา 12 เดือน - - - 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน - 32,977 - 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน    
อายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ    
ยังไมถึงกําหนดชําระ 114,335 79,128 131,992 
คางชําระ    

ไมเกิน 3 เดือน 31,477 31,477 65,248 
3 - 6 เดือน 453 453 2,335 
6 - 12 เดือน 24 24 1,279 
มากกวา 12 เดือน 5,376 5,376 1,306 

รวม  151,665 116,458 202,160 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (5,376) (5,376) (1,306) 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน, สุทธ ิ 146,289 111,082 200,854 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน 348 4,045 169 
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 3,396 2,006 7,356 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 150,033 150,110 208,379 

 



 
 

 
67 

10. สินคาคงเหลือ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให
เปนมูลคาสุทธิทีจ่ะไดรับ 

 
สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ

 2554 2554 2554 

สินคาสําเร็จรูป 178,894 (13,905) 164,989 
งานระหวางทํา 463,537 (3,170) 460,367 
วัตถุดิบ 90,897 (4,147) 86,750 
วัสดุสิ้นเปลือง 4,611 - 4,611 
วัตถุดิบระหวางทาง 54,721 - 54,721 

รวม 792,660 (21,222) 771,438 

 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ

 2554  2553 2554  2553 2554  2553 

สินคาสําเร็จรูป 169,945 142,848 (13,905) (13,226) 156,040 129,622 
งานระหวางทํา 439,917 163,179 (3,170) (1,120) 436,747 162,059 
วัตถุดิบ 83,479 218,763 (4,147) (1,860) 79,332 216,903 
วัสดุสิ้นเปลือง 4,611 5,941 - - 4,611 5,941 
วัตถุดิบระหวางทาง 54,721 86,016 - - 54,721 86,016 

รวม 752,673 616,747 (21,222) (16,206) 731,451 600,541 

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

    (หนวย: พันบาท) 
บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

  รอยละ  
บริษัท อินเตอรซีท คัฟเวอร จํากัด 20,000 100 20,000 
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12. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดินใหเชา อาคารโรงงานใหเชา รวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554:    
ราคาทุน 1,967 6,427 8,394 
หัก: คาเส่ือมราคาสะสม - (1,850) (1,850) 
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 1,967 4,577 6,544 
   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553:  
ราคาทุน 1,967 6,427 8,394 
หัก: คาเส่ือมราคาสะสม - (1,527) (1,527) 
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 1,967 4,900 6,867 

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับป 2554 และ 2553 แสดงได
ดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 
มูลคาตามบัญชีตนป 6,867 7,186 
คาเส่ือมราคา (323) (319) 
มูลคาตามบัญชีปลายป 6,544 6,867 

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 แสดงไดดงันี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ท่ีดินใหเชา 2,087 
อาคารโรงงานใหเชา 4,950 
รวม 7,037 

มูลคายุติธรรมประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑราคาตลาดสําหรับท่ีดินและใชเกณฑ
วิธีตนทุนทดแทนใหมหักคาเส่ือมราคาสะสม (Replacement Cost) สําหรับอาคารโรงงานใหเชา  



 
 

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

    เครื่องตกแตง  สินทรัพย  
  อาคารและ เครื่องจักร และเครื่องใช  ระหวางติดตั้งและ  
 ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 

ราคาทุน        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 240,650 545,209 690,274 21,517 20,069 61,908 1,579,627 
ซื้อเพิ่ม 9,628 - 12,765 2,766 3,934 233,054 262,147 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (8,276) (188) (2,086) - (10,550) 
โอน - 11,636 166,669 304 - (178,609) - 
ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน - - - - - 5,286 5,286 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 250,278 556,845 861,432 24,399 21,917 121,639 1,836,510 

คาเสื่อมราคาสะสม        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 187,291 326,474 14,889 9,858 - 538,512 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 38,088 65,896 2,868 4,135 - 110,987 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (7,662) (157) (1,956) - (9,775) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 225,379 384,708 17,600 12,037 - 639,724 

มูลคาสุทธิตามบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 250,278 331,466 476,724 6,799 9,880 121,639 1,196,786 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 
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 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

    เครื่องตกแตง  สินทรัพย  
  อาคารและ เครื่องจักร และเครื่องใช  ระหวางติดตั้งและ  
 ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 

2554 (104 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 110,987 
 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    เครื่องตกแตง  สินทรัพย  
  อาคารและ เครื่องจักร และเครื่องใช  ระหวางติดตั้งและ  
 ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 
ราคาทุน        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 174,723 465,590 598,483 18,649 15,719 38,030 1,311,194 
ซื้อเพิ่ม 65,927 - 4,432 3,553 4,350 207,041 285,303 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (17,701) (822) - - (18,523) 
โอน - 79,619 105,060 137 - (184,816) - 
ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน - - - - - 1,653 1,653 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 240,650 545,209 690,274 21,517 20,069 61,908 1,579,627 
ซื้อเพิ่ม 9,628 - 12,765 2,760 3,934 233,054 262,141 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (40,258) (188) (2,086) - (42,532) 
โอน - 11,636 166,669 304 - (178,609) - 
ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน - - - - - 5,286 5,286 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 250,278 556,845 829,450 24,393 21,917 121,639 1,804,522 
คาเสื่อมราคาสะสม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 - 154,177 286,812 13,160 6,709 - 460,858 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 33,114 57,363 2,512 3,149 - 96,138 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (17,701) (783) - - (18,484) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 187,291 326,474 14,889 9,858 - 538,512 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 

 
- 38,088 65,292 2,862 4,135 - 110,377 
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 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    เครื่องตกแตง  สินทรัพย  
  อาคารและ เครื่องจักร และเครื่องใช  ระหวางติดตั้งและ  
 ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (31,652) (157) (1,956) - (33,765) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 225,379 360,114 17,594 12,037 - 615,124 
มูลคาสุทธิตามบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 240,650 357,918 363,800 6,628 10,211 61,908 1,041,115 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 250,278 331,466 469,336 6,799 9,880 121,639 1,189,398 
คาเสื่อมราคาสําหรบัป  
2553 (90 96,138 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 
2554 (103 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 110,377 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอาคารระหวางกอสรางและเคร่ืองจักรระหวาง
ติดต้ังจํานวนประมาณ 122 ลานบาท (2553: 62 ลานบาท) ซ่ึงบริษัทฯไดใชเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
หลายแหงเพ่ือใชในการกอสรางอาคารและติดต้ังเคร่ืองจักรดังกลาว ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี            
31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของสินทรัพยดังกลาว จํานวน 5 ลานบาท 
(2553: 2 ลานบาท) โดยคํานวณจากอัตราการต้ังข้ึนเปนทุนในอัตรารอยละ 2.75 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีเคร่ืองจักรและยานพาหนะซ่ึงไดมาภายใตสัญญาเชาการเงิน โดย
มีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ 46 ลานบาท (2553: 49 ลานบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหน่ึงซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยัง
ใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนประมาณ             
173 ลานบาท (2553: 176 ลานบาท) 

บริษัทฯไดนําสินทรัพยซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวนประมาณ             
460 ลานบาท (2553: 206 ลานบาท) ไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากสถาบันการเงิน ซ่ึงใชโดย
บริษัทฯและบริษัทยอย 

14. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัท คือซอฟแวรคอมพิวเตอรซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554:   
ราคาทุน 6,651 6,607 
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (4,622) (4,621) 
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 2,029 1,986 

   
  (หนวย: พันบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553:   
ราคาทุน  5,175 
หัก: คาจําหนายสะสม  (3,743) 
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ  1,432 
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 การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2554 2553 
มูลคาตามบัญชีตนป 1,432 1,432 1,992 
ซ้ือซอฟแวรคอมพิวเตอร 1,476 1,432 481 
คาตัดจําหนาย (879) (878) (1,041) 
มูลคาสุทธิตามบัญชีปลายป 2,029 1,986 1,432 

15. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบ้ีย             

(รอยละตอป) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553 2554 2554  2553 
ตั๋วสัญญาใชเงิน 4.00 - 4.50 3.40 - 3.50 333,700 288,700 115,000 

4.75 3.90 98,618 98,618 99,728 ตั๋วแลกเงิน 
  432,318 387,318 214,728 รวม 

วงเงินสินเช่ือขางตนคํ้าประกันโดยการจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักรบางสวนของ
บริษัทฯ 

16. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2554 2553 
เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2,978 2,978 3,033 
เจาหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 117,740 110,319 110,957 
เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - 75 - 
เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 17,817 16,608 14,982 
เจาหนี้คาเคร่ืองจักร 6,790 6,790 6,481 
คาใชจายคางจาย 17,914 17,194 21,110 
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 163,239 153,964 156,563 
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17. หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

 (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2554 2553 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 11,011 27,121 

(569) (1,381) หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจําหนาย 
รวม 10,442 25,740 

(7,914) (17,234) หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,528 8,506 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินกับสถาบันการเงินหลายแหงสําหรับเครื่องจักรและยานพาหนะโดยมี
กําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 - 4 ปและสัญญา
ดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได  

ณ วันท่ี 3 1 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาการเงินดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 ไมเกิน 1 ป 1 - 4 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชา 8,220 2,791 11,011 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี  (306) (263) (569) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ตองจายทัง้ส้ินตามสัญญาเชา 7,914 2,528 10,442 

18. เงินกูยืมระยะยาว 

 (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2554 2553 
เงินกูยืมระยะยาว 254,462 280,893 

(92,660) (67,169) หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระ  

ภายในหนึ่งป 161,802 213,724 
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เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯประกอบดวยวงเงินกูยืมหลายสัญญาจากธนาคารพาณิชย 2 
แหง เงินกูยืมสวนใหญคิดดอกเบ้ียในอัตราท่ีอางอิงกับอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืมข้ันตํ่าของธนาคาร  
(MLR) ลบสวนตางตามท่ีกําหนดในสัญญา และมีกําหนดชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน กําหนดชําระ
คืนเงินตนท้ังหมดภายในเดือนพฤษภาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 

 เงินกูยืมระยะยาวคํ้าประกันโดยการจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักรบางสวนของ            
บริษัทฯ   

 ภายใตสัญญาเงินกู บริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน 
การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ขอจํากัดในการโอนสินทรัพย เปนตน  

19.  สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย ผลประโยชน
หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ซ่ึงแสดงไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 6,017 

1,751 โครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน 
7,768 รวม 

19.1 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

 (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม/            

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับผลประโยชน 

5,150 พนักงานโดยปรับกําไรสะสมตนป (หมายเหตุ 3) 
ตนทุนบริการปจจุบัน  625 

242 ตนทุนดอกเบ้ีย 
6,017 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จ  
- ตนทุนขาย 359 
- คาใชจายในการบริหาร 508 
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 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมิน สรุปไดดังนี้ 

อัตราคิดลด รอยละ 4.7 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับชนิดของการจางงาน) รอยละ  2.5 - รอยละ 4.0 

19.2 โครงการผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม/          

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับผลประโยชน 
พนักงานโดยปรับกําไรสะสมตนป (หมายเหตุ 3) 1,567 
ตนทุนบริการปจจุบัน  478 
ตนทุนดอกเบ้ีย 69 
ผลประโยชนที่จายในระหวางป (363) 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่น 1,751 

20. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป   
หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ    
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

21. คาใชจายตามลักษณะ 

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
 2554 2554 2553 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่น 
 ของพนักงาน 161,296 154,015 180,251 
คาเสื่อมราคา 111,310 110,700 96,457 
คาตัดจําหนาย 879 878 1,041 
คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน 771 771 856 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 1,157,417 1,149,796 893,123 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสาํเร็จรูปและ 
งานระหวางทํา (336,404) (303,835) 82,682 
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22. ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณข้ึนจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับปสําหรับ
สวนงานท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุนหลังจากบวกกลับดวยสํารองและคาใชจายตางๆ ท่ีไม
อนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี รายการสํารองดังกลาวจะถือเปนรายจายในการคํานวณ
ภาษีในปท่ีเกิดขึ้นจริง 

 

23. การสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตหนังแตงสําเร็จ 
ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1785(2)/2554 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2554 ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด
บางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดจากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมเปนจํานวนไมเกินจํานวนเงินลงทุน (โดยไมรวมคาท่ีดินและ     
ทุนหมุนเวียน) โดยมีกําหนด 8 ป นับจากวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น ในปจจุบัน                    
บริษัทฯยังมิไดเปดดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับการสงเสริม 

 บริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ
จากหนังตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1981(5)/2554 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2554 ภายใตเง่ือนไขที่
กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ได
จากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริม เปนระยะเวลา 8 ป นับจากวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการนั้น (วันท่ี 1 กันยายน 2554) สิทธิประโยชนดังกลาวจะส้ินสุดลงในวันท่ี 31 สิงหาคม 
2562 

 รายไดของบริษัทฯสําหรับปจําแนกตามกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริม
การลงทุนสามารถสรุปไดดังตอไปนี้  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

กิจการที่ไดรับ          กิจการที่ไมไดรับ         

รวม การสงเสริม การสงเสริม 

 2554 2554 2554 
รายไดจากการขาย    
รายไดจากการขายในประเทศ 102,277 1,010,728 1,113,005 

- 439,950 439,950 รายไดจากการสงออก 

รวมรายไดจากการขาย 102,277 1,450,678 1,552,955 



 
 

 
78 

 
 (หนวย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
รายไดจากการขาย       
รายไดจากการขายในประเทศ - - 1,101,155 1,490,424 1,101,155 1,490,424 

- - 439,950 332,463 439,950 332,463 รายไดจากการสงออก 
- - 1,541,105 1,822,887 1,541,105 1,822,887 รวมรายไดจากการขาย 

24. กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

 

25. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจหลักคือธุรกิจผลิตและจําหนายหนังเบาะ
รถยนต นอกจากน้ีบริษัทฯยังใหบริการฟอกยอมและตกแตงหนังสัตว ซ่ึงมีรายไดในจํานวนท่ีไมเปน
สาระสําคัญและดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรจาก
การดําเนินงานและสินทรัพยสวนใหญท่ีแสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจหลักและ
สวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไวขางตน ในระหวางป 2554 รายไดจากการขายและบริการของ
บริษัทฯจํานวน 440 ลานบาท เปนการขายโดยสงออกไปยังตางประเทศ (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
สําหรับป 2553: 332 ลานบาท) 

26. เงินปนผล 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 
  (พันบาท) (บาทตอหุน) 
เงินปนผลสําหรับป 2553:    
เงินปนผลประจําป ประกาศจาย ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเมือ่ 
จากกําไรสะสม ณ วันท่ี วันท่ี 26 มีนาคม 2553 
31 ธันวาคม 2552 210,000 0.70 
เงินปนผลระหวางกาล ประกาศ ท่ีประชุมคณะกรรมการของ 
จายจากกําไรสุทธิสําหรับงวด บริษัทฯครั้งท่ี 5/2553 เมื่อ 
หกเดือนส้ินสุดวันท่ี วันท่ี 7 สิงหาคม 2553 

75,000 0.25 30 มิถุนายน 2553 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2553  285,000 0.95 

    



 
 

อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน เงินปนผล 
  (พันบาท) (บาทตอหุน) 
เงินปนผลสําหรับป 2554:    
เงินปนผลประจําป ประกาศจาย ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเมือ่ 
จากกําไรสะสม ณ วันท่ี วันท่ี 7 เมษายน 2554 

120,000 0.40 31 ธันวาคม 2553 
เงินปนผลระหวางกาล ประกาศ ท่ีประชุมคณะกรรมการของ 
จายจากกําไรสําหรับงวด        บริษัทฯครั้งท่ี 3/2554 เมื่อ 
หกเดือนส้ินสุดวันท่ี  วันท่ี 11 สิงหาคม 2554 

45,000 0.15 30 มิถุนายน 2554 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2554  165,000 0.55 

27. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

27.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดาํเนินงาน 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย 
3 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคตภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน
ท่ีบอกเลิกไมไดดังนี้ 

 

จายชําระภายใน ลานบาท 
ภายใน 1 ป 4 
1 ป ถึง 3 ป 1 

27.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือวัตถุดิบ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันจํานวนเงิน 4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเกี่ยวของ
กับการซ้ือวัตถุดิบ 

27.3 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ
เหลืออยูเปนจํานวนเงิน 13 ลานบาท ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวยหนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการจายชําระเงินแกหนวยงาน
ราชการจํานวน 3 ลานบาท และคํ้าประกันการใชไฟฟาจํานวน 9 ลานบาท และคํ้าประกันการซ้ือ
สินคาจํานวน 1 ลานบาท 
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27.4 หนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 บริษัทฯเคยปรับโครงสรางหนี้กับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ในป 2546 โดยมีมูลหนี้
จํานวนประมาณ 735 ลานบาท และการปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวไดเสร็จส้ินกระบวนการลงโดย
บริษัทฯไดจายเงินสดจํานวน 118 ลานบาท และตีทรัพย (ท่ีดิน) มูลคาประมาณ 105 ลานบาทเพื่อชําระหนี้ 
ซ่ึงผลของการปรับโครงสรางหน้ีดังกลาวทําใหบริษัทฯรับรูกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ในป 
2546 และไมมียอดหนี้คงคางกับทาง บสท. อีก ตอมาในเดือนเมษายน 2550 บริษัทฯไดรับหนังสือจาก 
บสท.กลาวหาวาทรัพย (ท่ีดิน) ท่ีบริษัทฯตีชําระหนี้มีสภาพและราคาท่ีแทจริงไมถูกตองเปนจริงตามท่ี
นําเสนอตอ บสท. ดังนั้นจึงขอบอกเลิกสัญญาปรับโครงสรางหน้ีดังกลาวรวมท้ังสิทธิประโยชนท่ี
บริษัทฯไดรับตามสัญญาฯ และบอกกลาวใหบริษัทฯชําระหนี้ตามมูลหน้ีเดิม ซ่ึงการดําเนินการ
ดังกลาว บริษัทฯเห็นวาไมถูกตอง จึงไดหารือกับท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือหาขอยุติกับ บสท. โดยไมเปน
การยอมรับวาบริษัทฯมีภาระหน้ีดังกลาวตามกฎหมาย อยางไรก็ดี บริษัทฯไดตั้งสํารองเผ่ือผลเสียหาย
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการกลาวหาดังกลาวไวเปนจํานวน 105 ลานบาท ซ่ึงสํารองนี้เปนการบันทึกไวใน      
งบการเงินในทางบัญชีเทานั้นโดยท่ีบริษัทฯไมไดยอมรับวามีหนี้สินทางกฎหมายใดๆ กับ บสท. อีก  

 ในเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายน 2552 บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.)ไดยื่นคําฟองบริษัทฯ 
เปนคดีลมละลายตอศาลลมละลายกลางเพื่อขอใหศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด และพิพากษาให
บริษัทฯเปนบุคคลลมละลายโดยอางวา บริษัทฯเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว ซ่ึงผูบริหารและท่ีปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทฯเช่ือวาบริษัทฯจะไมไดรับผลเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากคดีความดังกลาว บริษัทฯ
ไดมอบหมายใหท่ีปรึกษากฎหมายตอสูคดีดังกลาวโดยคัดคานขออางของ บสท.วาบริษัทฯมิไดมี
หนี้สินลนพนตัวดังท่ี บสท. กลาวอาง นอกจากนี้ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯไดถกประเด็นขอตอสู
วาสัญญาปรับโครงสรางหนี้สมบูรณ และบริษัทฯไดปฎิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาปรับโครงสรางหน้ี
ครบถวน หนี้ท้ังหมดจึงไดระงับส้ินไปแลว ตอมาในเดือนพฤศจิกายน 2552 ศาลลมละลายกลางไดมี           
คําพิพากษาใหยกฟองในคดีดังกลาวขางตน โดยศาลวินิจฉัยวามูลหนี้ท่ีนํามาฟองนั้นเปนมูลหนี้ตาม
สัญญาปรับโครงสรางหน้ีท่ีบริษัทฯไดเคยปรับโครงสรางหน้ีกับ บสท. และบริษัทฯหลุดพนจากหน้ี
ตามขอกําหนดท่ีระบุในสัญญาปรับโครงสรางหนี้นั้นแลว อยางไรก็ตามในเดือนธันวาคม 2552 บสท.
ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลลมละลายตอศาลฎีกาแผนกคดีลมละลาย และบริษัทฯไดยื่นคัดคาน
คําอุทธรณตอศาลฎีกาเชนกัน ดังนั้นผลของคดีความขางตนจึงข้ึนอยูกับการพิจารณาตัดสินของ             
ศาล ซ่ึงจนถึงปจจุบันยังไมมีคําพิพากษาตัดสินจากศาลฎีกา 

 เหตุการณขางตนแสดงใหเห็นถึงความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานตอเนื่องของบริษัทฯ หรือในท่ีสุดอาจไมมีผลกระทบใดๆ ซ่ึงในสถานการณปจจุบันยังไม
สามารถประเมินได อยางไรก็ตาม งบการเงินนี้ยังคงจัดทําข้ึนภายใตขอสมมติฐานการดําเนินงาน
ตอเนื่องของกิจการ 
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28. เคร่ืองมือทางการเงิน 

28.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา เจาหนี้อ่ืนๆ เงินกูยืมระยะส้ัน เจาหนี้ทรัสตรีซีท และเงินกูยืมระยะยาว 
บริษัทฯมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความ
เส่ียงดังนี้ 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคุมความเส่ียงนี้
โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวา
จะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี้ การใหสินเช่ือของบริษัทฯไมมี
การกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาท่ีแสดงอยูใน   
งบแสดงฐานะการเงิน 

 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะส้ัน
และเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญ
ไมมีดอกเบ้ียหรือมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯ
จึงอยูในระดับตํ่า  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ียไดดังน้ี 
งบการเงินรวม  

  (หนวย: ลานบาท)  

 
อัตรา          

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ดอกเบี้ยปรับ    

 
มากกวา ขึ้นลงตาม

ราคาตลาด 
อัตราดอกเบี้ยที่

แทจริง ภายใน 1 ป ไมมีดอกเบี้ย รวม 1 ถึง 3 ป 
      (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 4 8 12 0.25 - 0.75 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - 150 150 - 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 432 - - - 432 4.00 - 4.75 
เจาหนี้ทรัสตรีซีท 444 - - - 444 2.13 - 4.48 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 163 163 - 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 8 2 - - 10 2.15 - 2.60 
เง ินกูยืมระยะยาว - - 254 - 254 5.75 - 6.25 



 
 

 
82 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  (หนวย: ลานบาท)  

 
อัตรา          

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ดอกเบี้ยปรับ    

 

มากกวา ขึ้นลงตาม
ราคาตลาด 

อัตราดอกเบี้ยที่
แทจริง ไมมีดอกเบี้ย รวม ภายใน 1 ป  1 ถึง 3 ป 

      (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 4 3 7 0.25 - 0.75 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - 150 150 - 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 387 - - - 387 4.00 - 4.75 
เจาหนี้ทรัสตรีซีท 444 - - - 444 2.13 - 4.48 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย 40 - - - 40 4.50 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 154 154 - 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 8 2 - - 10 2.15 - 2.60 
เงินกูยืมระยะยาว - - 254 - 254 5.75 - 6.25 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯมีรายการเงินฝากธนาคาร 
ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา เจาหนี้คาเคร่ืองจักรและเจาหนี้ทรัสตรีซีทท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศ ดังนี้ 

 สินทรัพย หนี้สิน อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  
ทางการเงิน ทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 สกุลเงิน 

 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 16 31.6912 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 

  อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา   
สกุลเงิน จํานวนท่ีซื้อ ของ จํานวนท่ีซื้อ วันครบกําหนดตามสัญญา 

 
(ลาน) (บาทตอหนวยเงินตรา

ตางประเทศ) 
 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 31.20 - 31.67 11 เมษายน 2555 - 7 มิถุนายน 2555 

 



 
 

 
83 

28.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะส้ัน เงินกูยืมมี
อัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสองฝายมี
ความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะท่ี
ไมมีความเก่ียวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน   
มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม 

29. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 2:1 และเฉพาะบริษัทมีอัตราสวน
หนี้สินตอทุนเทากับ 2.1:1 (2553: 1.6:1) 

 

30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการใน
งบการเงินตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 2.1 และผลจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับ
ปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 3 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการใน          
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการ
บัญชีในปปจจุบัน โดยไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไว  

31. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2555 

 




	Annual Report 2554-TH
	รายงานประจำปี 2554
	รายงานประจำปี 2554
	ปกหน้า
	สารบัญ
	จุดเด่นทางการเงิน
	ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
	สารจากประธานธรรมการและกรรมการผู้จัดการ
	คณะกรรมการบริษัท
	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
	ปัจจัยเสี่ยง
	โครงสร้างการถือหุ้น
	โครงสร้างการจัดการ
	การกำกับดูแลกิจการ
	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
	รายการระหว่างกัน
	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
	คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	งบการเงิน
	หมายเหตุประกอบงบการเงิน


	ปกหลัง

