
รายงานประจำป

2556

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



 

สารบัญ 

 

จุดเด่นทางการเงิน 1 

ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบับริษทั 2 

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 4 

คณะกรรมการบริษทั 5 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 6 

ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั 11 

ปัจจยัความเสี�ยงที�สาํคญั 12 

โครงสร้างการถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล 14 

โครงสร้างการจดัการ 15 

     การพิจารณาค่าตอบแทน 20 

     การสรรหากรรมการ 21 

     นิยามกรรมการอิสระ 22 

     ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 23 

การกาํกบัดูแลกิจการ 25 

การดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายใน 31 

การควบคุมภายใน 32 

รายละเอียดเกี�ยวกบัผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั 35 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 38 

รายการระหวา่งกนั 41 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 49 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 50 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 53 

งบการเงิน 56 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 64 

 

 



 

1 
 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

จุดเด่นทางการเงิน        (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556 2555 2554 2556 2555 ***2554 

ผลการด าเนินงาน            
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 1,788,113 1,891,527 1,552,955 1,564,503 1,609,939 1,541,105 
รำยไดร้วม 1,797,492 1,916,262 1,560,026 1,638,108 1,713,328 1,554,184 
ก ำไรขั้นตน้ 373,655 426,889 344,384 249,684 311,023 318,743 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 115,873 109,367 119,715 108,245 103,465 118,620 
ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินและภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคล 265,688 342,257 231,741 213,914 310,946 213,202 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 197,133 248,917 148,416 147,928 218,285 130,012 
ฐานะทางการเงนิ 

      สินทรัพยห์มุนเวยีน 945,089 1,043,091 936,432 808,233 966,382 891,035 
สินทรัพยร์วม 2,178,569 2,280,566 2,172,891 2,040,073 2,211,758 2,112,883 
หน้ีสินหมุนเวยีน 745,417 1,047,724 1,159,739 705,163 1,027,952 1,145,316 
หน้ีสินรวม 1,125,553 1,353,573 1,436,838 1,085,300 1,333,800 1,422,415 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,053,015 926,993 736,053 954,774 877,957 690,468 
ข้อมูลต่อหุ้นเปรียบเทยีบ (หน่วย : บาท) 

      ก ำไรสุทธิต่อหุน้ * 0.47 0.59 0.35 0.35 0.52 0.31 
มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุน้ * 2.51 2.21 1.69 2.27 2.03 1.64 
อตัรำกำรจ่ำยหุน้ปันผล **  
(จ ำนวนหุน้เดิม : หุน้ปันผล) - - - - 5 : 1 6 : 1 
มูลค่ำเงินสดปันผลต่อหุน้ (บำท) - - - 0.30 0.17 0.17 
รวมมูลค่ำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อหุน้ (บำท) - - - 0.30 0.37 0.34 
อตัราส่วนทางการเงนิ (หน่วย : %) 

      อตัรำก ำไรสุทธิต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย (%) 10.97% 12.99% 9.51% 9.03% 12.81% 8.37% 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์(%) 11.99% 15.56% 11.53% 10.12% 14.46% 10.09% 
อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (%) 20.18% 31.07% 20.60% 16.37% 28.46% 18.83% 
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของถือหุน้ (เท่ำ) 1.07 1.46 1.95 1.14 1.52 2.06 
 

*    ขอ้มูลต่อหุ้นเปรียบเทียบปี 2554-2555 ไดค้  ำนวณใหม่ โดยใชจ้  ำนวนหุ้นสำมญัภำยหลงักำรจ่ำยหุ้นปันผลในปี 2556 ซ่ึงมีหุ้นสำมญัช ำระแลว้
จ ำนวน 419,998,782 หุ้น 

** มติคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 26 ก.พ. 2557 มีมติน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีคร้ังท่ี 9 ซ่ึงจะจดัประชุมใน
วนัท่ี 25 เม.ย. 2557 เพื่อพิจำรณำให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปีในอตัรำหุ้นละ 0.30  บำท(สำมสิบสตำงค)์ โดยบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล
ไปแลว้ในอตัรำหุ้นละ 0.15 บำท (สิบห้ำสตำงค)์ เม่ือวนัท่ี 6 กนัยำยน 2556 คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีในอตัรำหุ้นละ 
0.15 บำท (สิบห้ำสตำงค)์ โดยเป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรสะสมในอตัรำหุ้นละ 0.1297 บำท และจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2556 ในอตัรำ
หุ้นละ 0.0203 บำท และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2557 

*** งบกำรเงินปี 2554 เป็นงบกำรเงินท่ีไม่ไดป้รับปรุงผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่มำถือปฏิบติั 
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบับริษัท   
 
ช่ือบริษัท : บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) 
ช่ือภาษาองักฤษ : Interhides Public Company Limited 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ประกอบธุรกิจฟอกหนงัส ำหรับท ำเบำะรถยนต ์และผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง 
สถานทีต่ั้ง :  
- ส านักงานใหญ่ : 678 ซอยที.เจ.ซี. ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280 
- โรงงานแห่งที ่1 : 192 หมู่ 2 ซ.ฟอกหนงั กม. 34 ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
- โรงงานแห่งที ่2 - 3 : 678 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
- โรงงานแห่งที ่4 : 999 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
- โรงงานแห่งที ่5 : 55/5 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
- โรงงานแห่งที ่6 : 1111 หมู่ 2 ซ.ฟอกหนงั กม. 34 ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
- โรงงานแห่งที ่7 : 775 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู หมู่ 2 ซอย 4 ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
เลขทีท่ะเบียนบริษัท : บมจ. 0107548000595 
Website : http://www.interhides.com  
โทรศัพท์ : 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 : หุน้สำมญั 419,999,076 หุน้ มูลคำ่หุน้ละ 1 บำท 
ทุนเรียกช าระแล้ว : หุน้สำมญั 419,998,782 หุน้ มูลคำ่หุน้ละ 1 บำท 
บุคคลอ้างองิอืน่ 1 ผูส้อบบญัชี 

  บริษทั ส ำนกังำน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ำกดั 

  ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 

  ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่ 

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

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

 2 นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์

  บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

  62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

  โทรศพัท ์: (662) 229-2800 

  โทรสำร : (662) 359-1259 

   

   

   

   

   

http://www.interhides.com/
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

ข้อมูลบริษัทย่อย 
 
ช่ือบริษัท : บริษทัอินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ ำกดั 
ช่ือภาษาองักฤษ : Interseat Cover Co.,Ltd. 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ผลิตและจ ำหน่ำยชุดหุม้เบำะรถยนต ์หุม้พวงมำลยั และหุม้เกียร์ 
 
ทีต่ั้ง : 999 หมู่ 2 ซอย ที.เจ.ซี. ถนนสุขมุวทิ ต ำบลบำงปูใหม่ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 

จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10280 
เลขทะเบียนบริษัท : 0115554009416 
โทรศัพท์ : 0-2323-2754-5, 0-2709-5512-4 
โทรสาร : 0-2709-5516, 0-2323-2749 
ทุนจดทะเบียน : หุน้สำมญั 200,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 
ทุนช าระแล้ว : หุน้สำมญั 200,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 
จ านวนหุ้นทีถ่ือครอง : 199,998 หุน้ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี : ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลำ 8 ปี จำกส ำนกังำน

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
  

ในปี 2556 น้ี เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวำ่ตลำดของอุตสำหกรรมยำนยนตค์่อนขำ้งอยูใ่นสภำวะทรงตวั 
ควำมตอ้งกำรของผูซ้ื้อรถยนต์อำจจะมีไม่มำกเหมือนปีท่ีผ่ำนมำ ซ่ึงเป็นผลมำจำกปัจจัยภำยนอกท่ีไม่สำมำรถ
ควบคุมไดท้ั้งทำงดำ้นเศรษฐกิจ กำรเมืองในประเทศท่ีส่งผลต่อควำมเช่ือมัน่ของผูซ้ื้อบำ้งแต่ก็ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อ
ยอดขำยและกำรด ำเนินงำนขององคก์รมำกนักซ่ึงผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรในปี 2556 น้ีก็ถือวำ่ทำงองคก์รได้
ประสบควำมส ำเร็จในระดบัท่ีน่ำพอใจ 

 
ในปีหน้ำ บริษทัอินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั ( มหำชน ) คำดว่ำอตัรำกำรเติบโตของยอดขำยขององค์กรจะ

เพ่ิมข้ึนจำกปี 2556 อีกประมำณ 10 % ซ่ึงเป็นผลมำจำกแนวคิดในกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรโดยเนน้ท ำงำนเชิง
รุกดว้ยกลยทุธ์กำรป้องกนั ลดควำมเส่ียงและกระจำยควำมเส่ียงทำงธุรกิจจำกปัจจยัต่ำงๆท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจยำนยนตแ์ลว้ส่งผลกระทบมำยงัองคก์รของเรำ ภำยใตว้ธีิกำรขยำย กำรเพ่ิมสำยผลิตภณัฑแ์ละบริกำร ซ่ึงแต่เดิม
ผลิตภณัฑห์ลกัขององคก์รคือกำรผลิตหนงัเบำะรถยนต ์ตดัแบบหนงัเบำะรถยนต ์เยบ็หนงัเบำะรถยนตเ์ท่ำนั้นซ่ึงใน
ปีหนำ้น้ีทำงองคก์รไดมี้กำรขยำยสำยผลิตภณัฑโ์ดยกำรรับเยบ็เบำะผำ้รถยนตด์ว้ย และมีกำรเพ่ิมสำยผลิตภณัฑใ์หม่
ในกำรผลิตหนงัเฟอร์นิเจอร์เพ่ิมข้ึนรวมถึงกำรให้กำรบริกำรในดำ้นกำรผลิตหนงัเขียว หนงัยอ้ม เพื่อผลิตภณัฑ์ท่ี
หลำกหลำยข้ึน ซ่ึงจะท ำใหร้ำยไดข้ององคก์รนั้นมำจำกหลำยช่องทำงจะเป็นกำรป้องกนั ลดและกระจำยควำมเส่ียง
โดยอำศยัรำยไดข้ององคก์รท่ีมีจำกหลำยสำยผลิตภณัฑม์ำกกวำ่กำรอำศยัรำยไดจ้ำกผลิตภณัฑห์นงัเบำะรถยนตเ์พียง
อยำ่งเดียว รวมถึงกำรควบคุมรำยจ่ำยภำยใตแ้นวคิดในกำรให้ควำมส ำคญักบักำรควบคุมตน้ทุน ลดตน้ทุนโดยกำร
เนน้เร่ืองกำรจดักำร กำรควบคุมงำนท่ีมีประสิทธิภำพควบคู่กบักำรท ำกิจกรรม Cost of Poor ท่ีจะท ำให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในกำรท ำงำนภำยใตเ้ป้ำหมำยเดียวกนัทั้งองคก์รรวมถึงกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆในกำรด ำเนินงำนโดยกำรเนน้
เร่ืองกำรจดักำร กำรควบคุมท่ีดีร่วมกบักำรท ำกิจกรรมอนุรักษพ์ลงังำน กำรลดของเสียท่ีเกิดข้ึนในกำรผลิต กำรน ำ
ของเสียในกำรผลิตท่ีในอดีตตอ้งน ำไปก ำจดั ท ำลำยนั้นน ำกลบัมำใชใ้หม่หรือน ำไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์และเกิด
มูลค่ำสูงสุดข้ึน กำรลด ประหยดักำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำ น ้ ำ เพ่ือลดค่ำใชจ่้ำยและรักษำส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป 

 
สุดทำ้ยน้ีทำงคณะกรรมกำรของบริษทัฯทุกท่ำนขอขอบคุณทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งทั้งผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ คู่คำ้ 

สถำบนักำรเงินต่ำงๆรวมถึงพนักงำนและผูบ้ริหำรทุกท่ำนท่ีสนับสนุนและร่วมมือต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ
ดว้ยดีเสมอมำ บริษทัฯยืนยนัท่ีจะพฒันำศกัยภำพในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกคนบนพ้ืนฐำนควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำยใตก้ำรด ำเนินงำนท่ียดึหลกัธรรมำภิบำลและใส่ใจต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม ชุมชน ซ่ึงทำงองคก์รไดป้ฏิบติัอยูอ่ยำ่งต่อเน่ืองดว้ยดีเสมอมำและจะปฏิบติัใหดี้ยิง่ๆข้ึนต่อไป 

 
 
 
 
          (  นำย ธีระ   วภูิชนิน )       ( นำย องอำจ   ด ำรงสกลุวงษ ์) 
              ประธำนกรรมกำร                 กรรมกำรผูจ้ดักำร 
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

คณะกรรมการบริษทั 
 

 

 

 

 

1. นำยธีระ   วภูิชนิน              ประธำนกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรอิสระ 
2. นำยองอำจ   ด ำรงสกลุวงษ ์       รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 
3. นำยพรรณพ           ชะระไสย ์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนคณะกรรมกำรสรร

หำ ประธำน  คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำร
อิสระ 

4. นำยวบูิลย ์ สิทธำพร กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
5. นำยสมชำติ   ลิมปำนุภำพ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรก ำหนด

ค่ำตอบแทน และกรรมกำรอิสระ 
6. นำงสำวชุติมำ   บุษยโภคะ กรรมกำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
7. นำยอวยชยั   มติธนวรุิฬห์ กรรมกำร กรรมกำรสรรหำ และกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
8. นำยทกัษะ บุษยโภคะ กรรมกำร 
9. นำยนิติ เน่ืองจ ำนงค ์ กรรมกำร 

1 

2 

3 4 5 

6 7 8 9 
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประกอบธุรกิจผลิต และจดัจ ำหน่ำยหนงัส ำหรับเบำะรถยนต ์ โดยใชห้นงัโค หรือ
หนงักระบือในกำรผลิตหนงัผืนส ำเร็จรูป โดยผำ่นกรรมวธีิฟอกยอ้ม และน ำมำตดั และ/หรือเยบ็เป็นผลิตภณัฑ ์ ซ่ึง
ผลิตภณัฑแ์ละบริกำรอยำ่งครบวงจรของบริษทัฯ เป็นกำรด ำเนินงำนตำมค ำสัง่ของลูกคำ้ โดยสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 
7 กลุ่มหลกัดงัน้ี 

 
1. หนังผนืส าเร็จรูป (Finished Leather)  

เป็นหนงัท่ีไดรั้บกำรท ำสีและอดัลำยเรียบร้อยแลว้  พร้อมท่ีจะน ำไปตดัเยบ็ส ำหรับผลิตเป็นเบำะท่ีนัง่
รถยนตแ์ละอุปกรณ์ตกแต่งภำยในรถยนตท่ี์ใชห้นงั ไดแ้ก่ พวงมำลยั กระปุกเกียร์ เป็นตน้ โดยผูป้ระกอบกำรธุรกิจเบำะ
หนงัรถยนตจ์ะน ำหนงัผืนดงักล่ำว ไปตดัเยบ็ข้ึนรูปเป็นเบำะรถยนตเ์อง 

 

 
 

ภำพ 1 หนงัผนืส ำเร็จรูป (Finished Leather) 
 

2. ช้ินงานหนังตดั (Cut Part)  
ส ำหรับช้ินงำนหนงัตดั เป็นกำรน ำหนงัผืนมำตดัเป็นช้ิน (Cut Part) ซ่ึงเป็นกำรผลิตตำมควำมตอ้งกำรของ

ผูป้ระกอบกำรธุรกิจเบำะหนงัรถยนต ์ โดยผูป้ระกอบกำรธุรกิจเบำะหนงัรถยนตก์ ำหนดแบบ (Drawing) ใหก้บั
โรงงำนผลิตรับไปด ำเนินกำรฟอกยอ้มตำมกระบวนกำรผลิตและน ำมำตดัเป็นช้ินงำนเพ่ือข้ึนรูปตำมแบบ ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นช้ินงำนประกอบส ำหรับหุม้เบำะและแผงขำ้งประตูรถยนต ์

 

 
 

ภำพ 2 หนงัผนืท่ีตดัเป็นช้ิน (Cut Part) 
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

3. หนังหุ้มเบาะรถยนต์ (Trim Cover)  
ส ำหรับหนงัหุม้เบำะรถยนตเ์ป็นกำรน ำหนงัผนืมำตดัและเยบ็ข้ึนรูป (Trim cover) โดยโรงงำนผูผ้ลิต

ใหบ้ริกำรเยบ็เบำะท่ีนัง่รถยนตเ์ตรียมพร้อมส ำหรับกำรประกอบข้ึนรูปเบำะรถยนต ์ 
 

 
ภำพ 3  หนงัหุม้เบำะรถยนต ์( Trim Cover ) 

 
4. หนังทีต่ดัและร้อยเป็นพวงมาลยัและกระปุกเกยีร์ ( Steering Wheel & Gear Knob ) 

หนงัส ำหรับหุม้พวงมำลยัและกระปุกเกียร์  เป็นกำรน ำหนงัผืนมำตดัร้อยข้ึนรูป เป็นพวงมำลยัและกระปุก
เกียร์รถยนต ์ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นกำรรับจำ้งช่วงกำรผลิตจำกบริษทัผูผ้ลิตเบำะนัง่และช้ินส่วนส ำหรับรถยนต ์

 

                        
 

ภำพ 4  หนงัท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมำลยัและกระปุกเกียร์ ( Steering Wheel & Gear Knob ) 
 

5. บริการรับพ่นสี  ( Spray Service ) 
บริษทัรับบริกำรพน่สีในรูปแบบของกำรจำ้งผลิตโดยทำงบริษทัจะท ำกำรรับวตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิตมำจำก

ลูกคำ้ และด ำเนินกำรผลิตตำมรูปแบบท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร   
 

 
 

ภำพ 5  บริกำรรับพน่สี  ( Spray Service ) 
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

6. บริการรับฟอกหนัง ( Tanning Service )  
บริษทับริกำรรับฟอกหนงัในรูปแบบของกำรจำ้งผลิต โดยทำงบริษทัจะท ำกำรรับวตัถดิุบท่ีใชใ้นกำรผลิต

มำจำกลูกคำ้  และด ำเนินกำรผลิตตำมรูปแบบท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร   
 

 
 

ภำพ 6 บริกำรรับฟอกหนงั ( Tanning Service ) 
 

7.  ผลติภัณฑ์อืน่ๆ ( Other ) 
ผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ำกกระบวนกำรในขั้นตอนต่ำงๆ เช่น หนงักำวจำกขั้นตอนกำรฟอกและอ่ืน ๆ  
 

           
 

ภำพ 7 ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ( Other ) 
 
 

ทั้งน้ี ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนสำกล ISO/TS 16949 นบัแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบนั 
ส ำหรับผลิตภณัฑแ์ละระบบงำนทั้งหมด จำกสถำบนั TUV Rheinland Group ประเทศเยอรมนี ซ่ึงเป็นมำตรฐำนของ
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอุตสำหกรรมยำนยนต ์โดยกำรผลิตเป็นกำรรับจำ้งผลิตตำมค ำสัง่ (Made to order) จำกลูกคำ้ทั้ง
ในและต่ำงประเทศ ลูกคำ้สำมำรถสัง่ผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีรูปแบบและคุณสมบติัเฉพำะ เช่น หนงัสตัวฟ์อกท่ีสำมำรถท ำ
ควำมสะอำดไดง่้ำย (Cleaning Leather) หนงัสตัวฟ์อกไร้สำรโครเมียม (Chrome-free Leather) เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ มี
ทีมงำนผูเ้ช่ียวชำญและเคร่ืองจกัรอนัทนัสมยั สำมำรถรับงำนผลิตผลิตภณัฑไ์ดทุ้กรูปแบบและทุกควำมตอ้งกำร โดย
เป็นกำรร่วมพฒันำกบัลูกคำ้โดยออ้มของบริษทัฯ คือ บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์(Car Maker)  
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

สัดส่วนรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย แยกตามสายผลติภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกจิ 
                                                       (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ในปี 2556 บริษทัฯไดเ้ร่ิมผลิตและจ ำหน่ำยเบำะผำ้รถยนต ์ซ่ึงเร่ิมด ำเนินกำรในไตรมำสท่ี 4 โดยมียอดขำย
จ ำนวน 34 ลำ้นบำท ดงันั้นในปี 2557 เบำะผำ้จะเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีสดัส่วนรำยไดท่ี้มีควำมส ำคญัอีกผลิตภณัฑห์น่ึงของ
บริษทัฯ 
 
 
เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 
 

ลูกคำ้หลกัของบริษทัฯ คือ ผูผ้ลิตเบำะหนงัและช้ินส่วนหนงัส ำหรับรถยนตโ์ดยตรง (First Tier Original 
Equipment Manufacturers หรือ 1st Tier OEM) ใหก้บับริษทัผูผ้ลิตรถยนตช์ั้นน ำ อำทิ โตโยตำ้ ฮอนดำ้ นิสสนั ฟอร์ด 
มิตซูบิชิ อีซูซุ มำสดำ้ เป็นตน้ อยำ่งไรก็ตำม กำรท่ีบริษทัฯ จะสำมำรถไดรั้บค ำสัง่ซ้ือจำกลูกคำ้ไดน้ั้น บริษทัฯ จะตอ้ง
ไดรั้บกำรคดัเลือกจำกผูผ้ลิตรถยนตด์งักล่ำว ใหเ้ป็นผูผ้ลิตเบำะหนงัและช้ินส่วนหนงัส ำหรับรถยนตโ์ดยออ้ม (Second 
Tier Original Equipment Manufacturers หรือ 2nd Tier OEM) ของผูผ้ลิตรถยนต ์ ซ่ึงจะตอ้งผำ่นขั้นตอนกำรวจิยัและ
พฒันำผลิตภณัฑร่์วมกบัผูผ้ลิตรถยนตก่์อนกำรผลิตรถยนตรุ่์นนั้นๆ ออกจ ำหน่ำยในแต่ละประเทศ เพ่ือใหผู้ผ้ลิตรถยนต์
เช่ือมัน่ต่อคุณภำพผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ นอกจำกนั้น บริษทัฯ จะตอ้งสำมำรถแสดงใหผู้ผ้ลิตรถยนตด์งักล่ำวเช่ือมัน่ถึง
ควำมพร้อมดำ้นก ำลงักำรผลิต มำตรฐำนของผลิตภณัฑ ์ และกำรส่งมอบผลิตภณัฑไ์ดต้รงเวลำตำมควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ เน่ืองจำกลกัษณะธุรกิจเป็นกำรวำงแผนกำรผลิตล่วงหนำ้ท่ีตอ้งกำรกำรส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์ตรงต่อเวลำใหแ้ก่
ผูผ้ลิตเบำะหนงัและช้ินส่วนหนงัส ำหรับรถยนตโ์ดยตรง เพ่ือท่ีจะน ำผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เขำ้สู่สำยกำรผลิตรถยนต์
ต่อไป โดยหำกบริษทัฯ ไดรั้บกำรคดัเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิตเบำะหนงัและช้ินส่วนหนงัส ำหรับรถยนตโ์ดยออ้มของผูผ้ลิต
รถยนตส์ ำหรับรถยนตรุ่์นใดๆ แลว้นั้น บริษทัฯ น ำผลิตภณัฑไ์ปเสนอใหก้บัลูกคำ้ท่ีเป็นผูผ้ลิตเบำะหนงัและช้ินส่วน
หนงัส ำหรับรถยนตรุ่์นนั้นๆ ไดโ้ดยตรงทัว่โลก โดยไม่จ ำกดัอยูเ่ฉพำะในประเทศไทยเท่ำนั้น ภำยในระยะเวลำตำมอำยุ
กำรผลิตของรุ่นรถยนต ์ (Model Life) ซ่ึงโดยทัว่ไป รถยนตแ์ต่ละรุ่นจะมีอำยใุนกำรผลิตเฉล่ียประมำณ 4 - 8 ปี ทั้งน้ี 
กำรน ำเสนอผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ใหแ้ก่ลูกคำ้ทั้งในและต่ำงประเทศนั้น บริษทัฯ ตอ้งผำ่นขั้นตอนกำรเสนอรำคำ

รายได้จากการประกอบ
ธุรกจิ 

ด าเนินการ
โดย 

% การถือหุ้น ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

    ของบริษัท รายได้ % รายได้ % รายได้ % 
หนงัผนืท่ีตดัเป็นช้ิน IHL 100% 698 45% 968 51% 805 45% 
หนงัผนืท่ีตดัและเยบ็ข้ึนรูป ISC 100% 373 24% 591 31% 486 27% 
หนงัผนืท่ีตดัและร้อยเป็น
พวงมำลยัและกระปุกเกียร์ 

ISC 100% 3 1% 11 1% 44 2% 

เบำะผำ้ ISC 100% - - - - 34 2% 
หนงัผนืส ำเร็จรูป IHL 100% 98 6% 10 1% 26 1% 
หนงัพ้ืนและหนงั Wet Blue IHL 100% 199 13% 87 5% 68 4% 
งำนบริกำร IHL 100% 92 6% 180 10% 264 15% 
ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ IHL 100% 78 5% 45 2% 61 4% 

รวม 1,541 100% 1,892 100% 1,788 100%  100% 
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แข่งขนักบัผูผ้ลิตรำยอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นกำรปฏิบติัโดยทัว่ไปในธุรกิจ โดยผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ท่ีส่งออกไปยงัต่ำงประเทศ
จะมี 2 ช่องทำง คือ (1) กำรส่งออกทำงออ้ม โดยผูผ้ลิตเบำะรถยนตไ์ดน้ ำผลิตภณัฑห์นงัของบริษทัฯ ส่งออกไปขำยยงั
ต่ำงประเทศ (2) กำรส่งออกโดยตรง ซ่ึงบริษทัฯ เป็นผูน้ ำผลิตภณัฑไ์ปน ำเสนอแก่ลูกคำ้ในต่ำงประเทศโดยตรง อน่ึง 
บริษทัฯ ถือวำ่กำรขำยในต่ำงประเทศเป็นเฉพำะกำรส่งออกโดยตรงจำกบริษทัฯ เท่ำนั้น 
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ภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั 
 

ภาวะอุตสาหกรรม 

 
ทิศทำงอุตสำหกรรมรถยนตไ์ทยในปี 2557 นั้น คำดวำ่กำรขยำยตวัของตลำดรถยนตใ์นประเทศมีแนวโนม้

ลดลงต่อเน่ืองจำกปัญหำวกิฤตกำรณ์กำรเมืองท่ียงัไม่มีเสถียรภำพ แต่ยงัคงคำดกำรสถำนกำรณ์เป็นบวกในช่วงไตรมำส
ท่ี 3 เป็นตน้ไป หรืออำจจะเร็วกวำ่นั้นถำ้สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองยติุลงโดยเร็ว อยำ่งไรก็ตำม แมส้ถำนกำรณ์ใน
ประเทศจะขยำยตวันอ้ยลง แตผู่ผ้ลิตรถยนตย์งัมีตลำดส่งออกรองรับอยูม่ำก ซ่ึงสถำนกำรณ์กำรส่งออกรถยนตก็์ยงั
เป็นไปไดด้ว้ยดี โดยไทยยงัมีตลำดส่งออกรถยนตท่ี์เติบโตและมีควำมตอ้งกำรอยูใ่นหลำยประเทศ เช่น ออสเตรเลีย 
อำเซียน และตะวนัออกกลำง ซ่ึงคำดวำ่เป็นผลจำกค ำสัง่ซ้ือท่ีคำ้งมำตั้งแต่ปี 2555-2556 แต่ผูผ้ลิตไม่สำมำรถผลิตและ
จดัส่งใหไ้ด ้ เน่ืองจำกตอ้งผลิตรถยนตป้์อนควำมตอ้งกำรในประเทศท่ีสูงตำมมำตรกำรกระตุน้โครงกำรรถยนตค์นัแรก
ของภำครัฐ อยำ่งไรก็ตำม หำกประเมินสถำนกำรณ์แบบกลำงๆยอดผลิตรถยนตปี์ 2557 น่ำจะใกลเ้คียงกบัปี 2556 แต่ถำ้
ปัจจยัต่ำงๆไม่เลวร้ำย คำดวำ่จะผลิตไดสู้งกวำ่ 2.55 ลำ้นคนั (ปี 2556 ผลิต 2.46 ลำ้นคนั) เน่ืองจำกตลำดต่ำงประเทศยงั
มีควำมตอ้งกำรสูง 
 
 

สภาพการแข่งขัน 

 

บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้ทั้งในและต่ำงประเทศ ท ำใหคู้แ่ข่งขนัทำงธุรกิจมีทั้งสอง
ส่วน คือคู่แข่งขนัทำงธุรกิจในประเทศท่ีส ำคญัคือ บริษทั ชยัวฒันำ แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน), EAGLE OTTOWA 

(THAILAND) CO.,LTD. และ BADER (ASIA) CO.,LTD. ส่วนในตลำดต่ำงประเทศมีคู่แข่งขนัทำงธุรกิจท่ีส ำคญัคือ MIDORI 

HOKUYO CO.,LTD. และ GST AUTO LEATHER แต่อยำ่งไรก็ตำมบริษทัฯ เป็นผูน้ ำในประเทศไทยในกำรผลิตเบำะหนงั
รถยนตแ์ละอุปกรณ์ตกแต่งภำยในรถยนตท่ี์ใชห้นงัเป็นส่วนประกอบ  โดยมีศกัยภำพท่ีโดดเด่นในดำ้นกำรผลิตสินคำ้ท่ี
ครบวงจรเร่ิมตั้งแตข่บวนกำรฟอกหนงัจนกระทัง่ผลิตเป็นหนงัเบำะรถยนต ์ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งกำรควำมประณีต
ในกำรตดัเยบ็  

 
บริษทัฯ มีเทคโนโลยกีำรผลิตและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัแห่งหน่ึงของอุตสำหกรรมฟอกหนงัของประเทศไทย  

และมีหน่วยงำนวจิยัและพฒันำผลิตภณัฑท่ี์ท ำหนำ้ท่ีพฒันำผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภำพเป็นท่ียอมรับและตรงกบัควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ นอกจำกน้ีแรงงำนของบริษทัเป็นแรงงำนท่ีมีฝีมือท่ีไดรั้บกำรพฒันำมำอยำ่งตอ่เน่ือง ประกอบกบั
กำรบริกำรท่ีเหนือกวำ่คู่แข่งโดยเฉพำะคู่แข่งจำกต่ำงประเทศ เหล่ำน้ีลว้นเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีท ำใหบ้ริษทัฯ ยงัคงไดรั้บ
ควำมไวว้ำงใจจำกค่ำยรถยนตต์่ำงๆ และสำมำรถคงควำมเป็นผูน้ ำในกำรผลิตเบำะหนงัรถยนตแ์ละอุปกรณ์ตกแต่ง
ภำยในรถยนตท่ี์ใชห้นงัเป็นส่วนประกอบของประเทศไทย 
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ปัจจัยความเส่ียงทีส่ าคญั 
 

1. ความเส่ียงด้านรายได้ 
 

1.1) โครงสร้างของรายได้ 
รำยไดห้ลกัของบริษทัฯเกิดจำกกำรผลิตและกำรขำยผลิตภณัฑห์นงัแทส้ ำหรับรถยนต ์ ซ่ึงไม่ใช่แค่ส ำหรับ

เบำะรถยนตเ์ท่ำนั้น แต่รวมไปถึงพวงมำลยั กระปุกเกียร์ และเบำะผำ้ ขั้นตอนท่ีจะไดม้ำของธุรกิจคือกำรประกวด
รำคำแข่งขนักบัคู่แขง่ โดยบริษทัฯจะเสนอรำคำใหโ้ดยตรงไปยงับริษทัผูผ้ลิตรถยนตส์ ำหรับรถยนตเ์ป็นรุ่นๆไป 
โดยจะไม่มีกำรท ำสญัญำวำ่จำ้งใหเ้ป็นผูส่้งมอบเพียงรำยเดียว เน่ืองจำกเป็นนโยบำยของผูผ้ลิตรถยนตท่ี์ตอ้งกำร
ไดรั้บขอ้เสนอท่ีดีท่ีสุดส ำหรับรถยนตใ์นแต่ละรุ่น และไม่ตอ้งกำรผกูขำดกำรซ้ือจำกผูส่้งมอบเพียงรำยเดียว
ส ำหรับรถยนตทุ์กรุ่น อยำ่งไรก็ตำม เม่ือบริษทัฯไดรั้บหนงัสือแต่งตั้งใหเ้ป็นผูส่้งมอบในรถยนตรุ่์นใดรุ่นหน่ึงแลว้ 
ทำงผูผ้ลิตรถยนตจ์ะออกจดหมำยยนืยนักำรสัง่ซ้ือและอนุมติัใหบ้ริษทัฯส่งมอบสินคำ้ใหส้ ำหรับรถยนตรุ่์นนั้นๆ
ตลอดช่วงเวลำกำรผลิตรถยนต ์ซ่ึงโดยปกติจะอยูใ่นช่วง 4-8 ปี 

สดัส่วนหลกัของรำยไดม้ำจำกกำรขำยเพ่ือผลิตในประเทศ แต่บำงส่วนของรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศโดยใช้
หนงัแทข้องบริษทัฯน้ีจะท ำกำรส่งออกโดยผูผ้ลิตรถยนตใ์นรูปของรถยนตส์ ำเร็จรูป เน่ืองจำกรำยรับของบริษทัฯ
ข้ึนอยูก่บัอุตสำหกรรมรถยนต ์ ดงันั้นบริษทัฯจะไดรั้บผลกระทบอยำ่งมำก หำกอุตสำหกรรมรถยนตต์กต ่ำ    
บริษทัฯ จึงมีนโยบำยกระจำยควำมเส่ียงโดยกำรเพ่ิมสดัส่วนรำยไดท่ี้มิใช่อุตสำหกรรมยำนยนต ์เช่นรำยไดจ้ำกกำร
รับจำ้งท ำหนงัรองเทำ้ และหนงัเฟอร์นิเจอร์ เพื่อลดกำรพึ่งพำอุตสำหกรรมรถยนตเ์พียงอยำ่งเดียว 

(ลำ้นบำท) 

รายได้จากการประกอบธุรกจิ 
ปี 2556 ปี 2555 

รายได้ % รายได้ % 

รำยไดจ้ำกอุตสำหกรรมยำนยนต ์ 1,369 76% 1,570 82% 
รำยไดท่ี้มิใช่อุตสำหกรรมยำนยนต ์ 419 23% 321 17% 

รำยไดอ่ื้น 9 1% 25 1% 

รวม 1,797 100% 1,916 100% 
 

ปี 2556 บริษทัมีรำยไดจ้ำกอุตสำหกรรมยำนยนต ์ปรับตวัลดลง 201 ลำ้นบำท จำกปี 2555 ปรับตวัลดลงร้อย
ละ 13 ในขณะท่ีรำยไดท่ี้มิใช่อุตสำหกรรมยำนยนตป์รับตวัสูงข้ึน  98 ลำ้นบำท จำกปี 2555 ปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบำยของบริษทัฯ 

 
1.2) การแข่งขนัทางธุรกจิ 

สภำวะกำรแข่งขนัภำยในประเทศของผลิตภณัฑห์นงัแท ้ส ำหรับรถยนตย์งัไม่ถือวำ่หนกัมำกนกั เน่ืองมำจำก
ควำมตอ้งกำรดำ้นคุณภำพท่ีเขม้งวดจำกบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์ บริษทัใดก็ตำมท่ีตอ้งกำรจะไดรั้บกำรอนุมติัอยูใ่น
รำยช่ือผูส่้งมอบนั้น จะตอ้งสำมำรถผลิตสินคำ้ท่ีเป็นไปตำมควำมตอ้งกำรท่ีระบุอยูใ่นขอ้ก ำหนดของผูผ้ลิตรถยนต ์
และมีผูส่้งมอบภำยในประเทศไม่ก่ีรำยท่ีท ำธุรกิจน้ีในปัจจุบนั 

แมว้ำ่ปัจจุบนัมำตรกำรกำรกีดกนัทำงกำรคำ้จะลดลง ซ่ึงเป็นประโยชน์ใหก้บัผูผ้ลิตรถยนตใ์นกำรใชว้ตัถุดิบ
จำกต่ำงประเทศภำยใตน้โยบำยกำรจดัหำแหล่งวตัถุดิบจำกทัว่โลก (Global Sourcing Policy) แต่ยงัคงเป็นกำรยำก
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ส ำหรับผูผ้ลิตหนงัแทร้ำยใหม่จำกต่ำงประเทศท่ีจะเขำ้สู่ธุรกิจน้ี เน่ืองจำกขอ้ก ำหนดของภำครัฐในกำรจดัพ้ืนท่ี
เฉพำะส ำหรับอุตสำหกรรมฟอกหนงั และกำรใชเ้วลำท่ียำวนำนในกำรพฒันำและอนุมติัผูส่้งมอบรำยใหม่และ
ผลิตภณัฑใ์หม่ อยำ่งไรก็ดี ผลกระทบจำกสิทธิประโยชนด์งักล่ำวยงัคงมีผลต่อบริษทัฯอยูไ่ม่มำกก็นอ้ยในอนำคต 
โดยจะตอ้งแขง่ขนัมำกข้ึนไม่วำ่จะเกิดจำกกำรลงทุนโดยตรงจำกโรงงำนฟอกยอ้มจำกต่ำงประเทศหรือจำกกำร
น ำเขำ้โดยผูส่้งมอบท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกต่ำงประเทศ 

 

2. ความเส่ียงด้านการบริหารต้นทุน 
ตน้ทุนส่วนใหญ่มำจำกหนงัสตัวดิ์บและเคมี โดยมีสดัส่วนประมำณร้อยละ 70 ของตน้ทุนทั้งหมด ซ่ึงตน้ทุน

ดงักล่ำวจะเป็นไปตำมภำวะควำมตอ้งกำรของตลำดโลก หรืออำจจะสำมำรถเปล่ียนแปลงไดด้ว้ยเหตุผลพิเศษตำม
โอกำส ยกตวัอยำ่งเช่น กำรท่ีรำคำข้ึนจำกปัญหำโรคววับำ้ นอกจำกน้ี รำคำของหนงัสตัวดิ์บยงัสำมำรถเปล่ียนแปลง
ตำมกำรเปล่ียนแปลงของรำคำน ้ ำมนัซ่ึงจะส่งผลต่อตน้ทุนค่ำขนส่งท่ีอำจสูงข้ึน ผลลพัธ์ของปัจจยัต่ำงๆท่ีกล่ำวมำแลว้
นั้น บริษทัฯอำจจะตอ้งแบกรับตน้ทุนกำรผลิตท่ีสูงข้ึน อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯยงัคงท่ีจะสำมำรถเจรจำต่อรองรำคำกบั
ผูผ้ลิตรถยนตต์ำมขอ้เท็จจริงท่ีเป็นสำเหตุใหร้ำคำสูงข้ึน 
 
3. ความเส่ียงด้านทรัพยากรบุคคล 

เน่ืองจำกหนงัแทเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะเฉพำะดว้ยเป็นวสัดุธรรมชำติ ซ่ึงตอ้งอำศยับุคลำกรท่ีมีควำม
ช ำนำญในอุตสำหกรรมน้ีอยำ่งจ ำกดั นอกจำกน้ีกระบวนกำรผลิตท่ีปลำยน ้ ำ เช่น กำรตดั และกำรเยบ็ยงัตอ้งกำรบุคคลท่ี
มีทกัษะในกำรท ำงำนอยำ่งมำกเพ่ือท่ีจะสำมำรถผลิตสินคำ้ท่ีประณีตได ้ ดงันั้นจึงเป็นกำรยำกส ำหรับบริษทัฯท่ีจะ
รับรองวำ่บุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญและมีประสบกำรณ์เหล่ำนั้นจะท ำงำนกบับริษทัฯตลอดไป 

เพื่อท่ีจะคลอบคลุมประเด็นขำ้งตน้ ทำงบริษทัฯจึงมีกำรจดักำรใน 3 แนวทำง ไดแ้ก่ กำรน ำเคร่ืองจกัรและ
เคร่ืองมือมำอ ำนวยควำมสะดวกหรือทดแทนกำรท ำงำนดว้ยคน ถดัมำคือกำรจดัฝึกอบรมอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือท่ีจะสร้ำง
บุคลำกรรุ่นใหม่มำทดแทน และสุดทำ้ยคือ กำรเสนอผลประโยชน์และสวสัดิกำรท่ีสมเหตุสมผล รวมไปถึงกำรให้
แรงจูงใจส ำหรับกำรท ำงำนเม่ือประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะจูงใจใหท้รัพยำกรบุคคลท่ีมีคุณค่ำ
เหล่ำนั้นอยูก่บับริษทัฯ 

 
4. ความเส่ียงทางด้านการเงนิ 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
บริษทัฯ มีกำรน ำเขำ้วตัถุดิบเช่นหนงัดิบ และเคมีภณัฑ ์ จำกต่ำงประเทศเป็นหลกั ซ่ึงส่วนใหญ่จะช ำระเงิน

เป็นเงินเหรียญสหรัฐ ในขณะเดียวกนับริษทัฯ ก็มีกำรส่งออกซ่ึงมีรำยรับเป็นเงินเหรียญสหรัฐเช่นกนั บริษทัฯ มี
นโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนโดยวธีิกำรบริหำรควำมเส่ียงแบบธรรมชำติ (Natural Hedge) 
โดยกำรน ำเงินตรำต่ำงประเทศท่ีไดรั้บจำกกำรส่งออกไปช ำระค่ำวตัถุดิบท่ีตอ้งช ำระเป็นเงินสกลุต่ำงประเทศ อีกทั้ง
บริษทัฯ ไดน้ ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำใชเ้ช่น กำรซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Forward contract) โดยพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลำดงักล่ำว โดยไม่มีนโยบำยในกำรเก็งก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนแต่
อยำ่งใด ท ำใหบ้ริษทัฯสำมำรถบรรเทำควำมเส่ียงอนัเน่ืองมำจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนลงได ้
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

โครงสร้างการถือหุ้น 
 
ปัจจุบนั บริษทั อินเตอร์ไฮด ์ จ ำกดั (มหำชน) มีทุนจดทะเบียน 419,999,076 บำท เป็นทุนช ำระแลว้ 

419,998,782 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 419,999,076 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

 ผู้ถือหุ้น 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รำยแรก      ณ 28 สิงหาคม 2556 
   รายช่ือ     จ านวนหุ้น %ต่อหุ้นทั้งหมด 
          1.  กลุ่มนายองอาจ ด ารงสกลุวงษ์ 

 
นำย องอำจ ด ำรงสกลุวงษ ์ 163,399,900  38.90% 

 
น.ส. ชุติมำ บุษยโภคะ 88,401,147  21.05% 

 
นำย วศิน ด ำรงสกลุวงษ ์ 12,102,000  2.88% 

 
น.ส. วรรณวสิำ ด ำรงสกลุวงษ ์ 5,160,000  1.23% 

  รวมกลุ่มนายองอาจ ด ารงสกลุวงษ์ 269,063,047  64.06% 

      2. นำย โสรัตน์ วณิชวรำกิจ 35,519,759  8.46% 

3. บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 19,200,000  4.57% 

4. นำย สุรศกัด์ิ เหล่ำสำยเช้ือ 8,880,000  2.11% 

5. นำย ล ำพนู เปล่ียนเท่ียงธรรม 4,479,999  1.07% 

6. นำย ชยัพร วงศแ์สงอนนัต ์ 4,474,100  1.07% 

7. นำย พิชยั วจิกัขณ์พนัธ์ 3,180,000  0.76% 

8. น.ส. ณิชุดำ มงักรแกว้ 2,710,000  0.65% 

9. นำย พิสิษฐ ์ สร้อยสุวรรณ 2,083,459  0.50% 

10. บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั 1,581,440  0.38% 

 
ประชำชนและผูถื้อหุน้อ่ืน 68,826,978  16.39% 

  รวมหุ้นทั้งหมด   419,998,782  100.00% 

 
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีม่อีทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนนิงานของบริษัท 

- กลุ่มนำยองอำจ  ด ำรงสกลุวงษ ์มีกำรส่งตวัแทนเขำ้เป็นกรรมกำร 2 รำย คือ นำยองอำจ ด ำรงสกลุวงษ ์
และ นำงสำวชุติมำ  บุษยโภคะ  

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผล คือ ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีก ำไรสุทธิ บริษทัฯ จะจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้ของบริษทัฯ ในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิ เวน้แต่กรณีท่ีจะมีโครงกำรลงทุนอ่ืน 

 



 
 

15 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองกรรมการผู้จดัการ 
(สายบริหาร) 

รองกรรมการผู้จดัการ 
(สายปฏิบัตกิาร) 

ผู้จดัการทั่วไปฝ่าย
บัญชีและการเงนิ 

ผู้จดัการทั่วไป 

ฝ่ายการการตลาด  

ผู้จดัการทั่วไป 

ฝ่ายปฏิบัตกิาร 

ส่วนบญัชี และ
กำรเงิน 

ส่วนจดัซ้ือ 

ส่วนกำรตลำด ส่วนหอ้งปฏิบติักำร
ทดสอบ 

ส่วนวิเครำะห์ตน้ทุน 

ส่วน 

ประกนัคุณภำพ 
ส่วนผลิตท่ี 1-3 

เลขานุการบริษัท 

ส่วน 

ซ่อมบ ำรุง 

ส่วนวำงแผน และ
คลงัสินคำ้ 

ผู้จดัการทั่วไป 

ฝ่ายประกันคุณภำพ 

ส่วนควำม
ปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ส่วนวิศวกรรม 

ส่วนบริหำรทรัพยำกร
มนุษย ์

ส่วนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

โครงสร้างการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างกรรมการบริษัท 
โครงสร้ำงกรรมกำรบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมกำร 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำร

บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรสรรหำ 
 

1.   คณะกรรมการบริษัทฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นำยธีระ  วภูิชนิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 
2 นำยองอำจ  ด ำรงสกลุวงษ ์ รองประธำนกรรมกำร 
3 นำงสำวชุติมำ  บุษยโภคะ กรรมกำร 
4 นำยอวยชยั  มติธนวรุิฬห์ กรรมกำร 
5 นำยทกัษะ บุษยโภคะ กรรมกำร 
6 นำยนิติ เน่ืองจ ำนงค ์ กรรมกำร 
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 
7 นำยพรรณพ  ชะระไสย ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
8 นำยสมชำติ  ลิมปำนุภำพ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
9 นำยวบูิลย ์ สิทธำพร กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. จดักำรบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย  วตัถุประสงค ์  และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ตลอดจนมติของท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมำย 
2. ก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯใหถ้กูตอ้งตำม

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอใหก้บัผูถื้อหุน้และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย และใหมี้กำร บริหำรงำนอยำ่งโปร่งใส รวมทั้งใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้  

3. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริษทัฯ ควบคุมก ำกบัดูแลกำรบริหำรกำร
จดักำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีไดรั้บมอบหมำย เวน้แตเ่ร่ืองซ่ึงกรรมกำรตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ก่อนกำรด ำเนินงำน ไดแ้ก่ เร่ืองกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดรั้บมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น กำรแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั กำรเพ่ิมทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้ หรือกำรออกหุน้กู ้ กำรซ้ือ
ขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัฯ หรือกำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืนมำเป็นของบริษทัฯ หรือกำร
รวมกิจกำรกบับุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคแ์บ่งก ำไรขำดทุนกนั กำรแกไ้ขหรือเลิกสญัญำ
เก่ียวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษทัฯทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั มอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้จดักำรธุรกิจ
ของบริษทัฯ กำรควบหรือเลิกบริษทัฯ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จกรรมกำร เป็นตน้  

4. คณะกรรมกำรบริษทัฯอำจแต่งตั้งกรรมกำรจ ำนวนหน่ึงตำมท่ีเห็นสมควรใหเ้ป็นคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อ
ปฏิบติังำน ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ และใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯตั้ง
กรรมกำรบริหำรคนหน่ึงเป็น ประธำนกรรมกำรบริหำร 

5. คณะกรรมกำรบริษทัฯอำจแต่งตั้งกรรมกำรผูจ้ดักำร หรือมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอ่ืนใดใหด้ ำเนินกิจกำรของ
บริษทัฯ ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมท่ี
คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในเวลำท่ี คณะกรรมกำรเห็นสมควร และคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิก
ถอน  เปล่ียนแปลง  หรือแกไ้ขอ ำนำจดงักล่ำวได ้ ในกรณีท่ีคณะกรรมกำร บริษทัฯไดม้อบอ ำนำจให้
กรรมกำรผูจ้ดักำรหรือบุคคลอ่ืนท ำหนำ้ท่ีแทนในเร่ืองเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจ กำรมอ ำนำจ
ดงักล่ำว ตอ้งเป็นไปตำมมติของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯท่ีมีกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรท่ีเป็น
กรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุม  และ หำกกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบ
คดัคำ้นกำรมอบอ ำนำจนั้น  ตอ้งบนัทึกควำมเห็นของกรรมกำรดงักล่ำวในรำยงำนกำรประชุมใหช้ดัเจน ทั้งน้ี
กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวจะตอ้งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของผูรั้บมอบอ ำนำจไว ้
อยำ่งชดัเจน   และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำใหผู้รั้บมอบอ ำนำจสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตน
หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดกบั
บริษทัฯ  หรือบริษทัยอ่ย 

6. คณะกรรมกำรบริษทัฯจะด ำเนินกำรใหบ้ริษทัฯมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในท่ีมี
ประสิทธิผล โดยจดัใหมี้ผูต้รวจสอบและดูแลกำรปฏิบติังำนภำยในเป็นผูติ้ดตำมและด ำเนินกำร และร่วม
ประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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7. กรรมกำรท่ีเป็นอิสระและกรรมกำรจำกภำยนอกของบริษทัฯไดใ้ชดุ้ลยพินิจของตนอยำ่งเป็นอิสระ ในกำร
พิจำรณำก ำหนดกลยทุธ์กำรบริหำรงำน กำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนท่ีกรรมกำรท่ีลำออก และเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบต่อผล ประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สีย ของบริษทัฯ รวมถึงกำรเขำ้ถึงสำรสนเทศทำงกำรเงินและทำง
ธุรกิจอ่ืนอยำ่งเพียงพอต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 

8. คณะกรรมกำร ตอ้งจดัใหมี้คู่มือกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ (Compliance  Manual)  ของบริษทัฯเก่ียวกบั
จรรยำบรรณ และจริยธรรมทำงธุรกิจ จริยธรรมของผูบ้ริหำร และพนกังำนเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงปฏิบติัภำยใน
องคก์ร 

 
2.   คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 คณะกรรมกำรบริหำรประกอบดว้ยกรรมกำรบริหำรจ ำนวน 2 ท่ำน ดงัน้ี 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นำยองอำจ  ด ำรงสกลุวงษ ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2 นำงสำวชุติมำ  บุษยโภคะ กรรมกำรบริหำร 

 
กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษัทฯ 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทัฯ     คือ นำงสำวชุติมำ บุษยโภคะ และนำยองอำจ ด ำรงสกลุวงษ ์
ลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทัฯ 

 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยทุธ์ และหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำยท่ีไดรั้บมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ และใหมี้อ ำนำจด ำเนินกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  ซ่ึงอยูภ่ำยใต้
กฎหมำย เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. จดัท ำโครงสร้ำงองคก์ร อ ำนำจบริหำรองคก์ร โดยใหค้รอบคลุมทุกรำยละเอียดกำรคดัเลือก กำรวำ่จำ้ง กำร
โยกยำ้ยกำรฝึกอบรม และกำรเลิกจำ้งพนกังำน ยกเวน้ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริหำร        และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

3. พิจำรณำกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีท่ีกรรมกำรผูจ้ดักำรน ำเสนอ  เพ่ือกลัน่กรองก่อนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษทัฯพจิำรณำอนุมติั 

4. ตรวจสอบ ติดตำมกำรด ำเนินนโยบำย และแนวทำงบริหำรงำนต่ำง ๆ ของบริษทัฯ ท่ีก ำหนดเอำไวใ้หเ้ป็นไป
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

5. มีอ ำนำจพิจำรณำ กลัน่กรอง กำรลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัหรือธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
หลกัก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัฯพิจำรณำอนุมติั 

6. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมติักำรกูย้มืเงินหรือกำรขอสินเช่ือเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน    รวมทั้งกำรช ำระหรือใช้
จ่ำยเงินเพ่ือธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ เช่น กำรใชจ่้ำยเงินเพ่ือกำรลงทุน เพ่ือกำรจดัซ้ือท่ีดิน หรือ
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง กำรจดัซ้ือเคร่ืองจกัร และทรัพยสิ์นอ่ืน   และกำรใชจ่้ำยเพ่ือกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 
ภำยในวงเงินส ำหรับแต่ละรำยกำรไม่เกินกวำ่ 50 ลำ้นบำท หำกเกินวงเงินท่ีก ำหนดใหน้ ำเสนอคณะกรรมกำร
บริษทัฯ พิจำรณำอนุมติั 

7. มีอ ำนำจพิจำรณำจดัสรรเงินบ ำเหน็จ เงินรำงวลั หรือผลตอบแทนต่ำง ๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำร
บริษทัฯ 
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8. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืน ๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยในแต่ละช่วงเวลำจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
9. อนุมติัใหกู้ย้มืเงินแก่พนกังำนเพื่อเป็นสวสัดิกำรแก่ผูมี้รำยไดน้อ้ย ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บำท 

 
อน่ึง   กำรอนุมติัรำยกำรใดๆ ข้ำงตน้   จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีท ำให้คณะกรรมกำร

บริหำรสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง   มีส่วนได้เสีย   หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์อ่ืนใด    (ตำมขอ้บงัคบับริษทัฯ และตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์
ก ำหนด)  ทั้งน้ี ส ำหรับรำยกำรท่ีกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส้วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ให้กรรมกำรบริหำร หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้หรือมีส่วนได้
เสียในเร่ืองใด หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น 

 
3.   คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน ดงัน้ี 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นำยพรรณพ  ชะระไสย ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
2 นำยสมชำติ  ลิมปำนุภำพ กรรมกำรตรวจสอบ 
3 นำยวบูิลย ์ สิทธำพร กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมีนำยภูเบศ  เบญจสิริวรกลุ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำน ใหบ้ริษทัฯมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น และเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ 
2. สอบทำน ใหบ้ริษทัฯมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Intenal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 

ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนกำรให้
ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตั้งโยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนใหบ้ริษทัฯปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยห์รือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ย
อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจำรณำรำยกำรเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทัฯ 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำว
ตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
ก)  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยกำรทำงกำรเงินของบริษทั 
ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
ค) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยข์อ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ

ท่ำน 
ช) ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร

(Charter) 
ซ) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
7. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 
4.  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยพรรณพ  ชะระไสย ์ ประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
2. นำยสมชำติ  ลิมปำนุภำพ กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
3. นำยอวยชยั  มติธนวรุิฬห์ กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
1. พิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรในแต่ละปี หนำ้ท่ีควำม

รับผิดชอบ สถำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ และระดับอัตรำค่ำตอบแทน ซ่ึงเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์
มำตรฐำนอุตสำหกรรมและน ำเสนอขออนุมติัปรับอตัรำเงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจำกคณะกรรมกำร
บริษทั 

2. ภำรกิจอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯมอบหมำย 
 
5.  คณะกรรมการสรรหา 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 คณะกรรมกำรสรรหำประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
4. นำยพรรณพ  ชะระไสย ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
5. นำยสมชำติ  ลิมปำนุภำพ กรรมกำรสรรหำ 
6. นำยอวยชยั  มติธนวรุิฬห์ กรรมกำรสรรหำ 

 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. ท ำหนำ้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บกำรเสนอรำยช่ือเป็นกรรมกำรใหม่ หรือสรรหำกรรมกำรผูจ้ดักำร 
2. ก ำหนดวธีิกำร และหลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำรบริษทั หรือกรรมกำรผูจ้ดักำรเพ่ือใหเ้กิดควำมโปร่งใส 
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6. คณะผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 คณะผูบ้ริหำรประกอบดว้ยผูบ้ริหำรจ ำนวน 2 ท่ำน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นำยองอำจ  ด ำรงสกลุวงษ ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2 นำงสำวชุติมำ  บุษยโภคะ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยปฏิบติักำร / ผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยปฏิบติักำร/

ผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยกำรตลำด / ผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยประกนัคุณภำพ 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยบริหำร/ ผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

 
7. เลขานุการบริษัท 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทั คือ    นำงสำววรรณ
วสิำ ด ำรงสกลุวงษ ์โดยมีบทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบตำมพระรำบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมทั้ง
รับผิดชอบในกำรดูแล และใหค้  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรเก่ียวกบักฎเกณฑต์่ำงๆท่ีตอ้งปฏิบติั และ
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ และรับผิดชอบจดัประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงช่วย
คณะกรรมกำรดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมมติดงักล่ำว และกำรรักษำเอกสำรขอ้มูลของบริษทัฯ 
 
 

การพจิารณาค่าตอบแทน 
 
 บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนดงัน้ี 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร : บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ไวอ้ยำ่งชดัเจน และ
โปร่งใสโดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดับท่ีเหมำะสมและสอดคลอ้งกับ
อุตสำหกรรม 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร : บริษทัฯ จัดค่ำตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหำรให้เป็นไปตำมหลกักำรและ
นโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ และผลงำนของผูบ้ริหำรแต่ละท่ำน 

อน่ึง กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรจะค ำนึงถึงหลกัควำมยุติธรรม และเป็นค่ำตอบแทนท่ี
เพียงพอและเหมำะสมท่ีจะสำมำรถรักษำผูบ้ริหำรท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีบริษทัฯ ตอ้งกำร รวมทั้งสร้ำงแรงจูงใจให้มีกำร
ปฏิบติังำนท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนท่ีดีเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำย 
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การสรรหากรรมการ 
 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรเป็นกิจกำรท่ีมีกำรก ำกบักิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) บริษทั

จึงไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือกรรมกำรเป็นกำรล่วงหนำ้ โดยแจง้ผำ่นระบบของตลำดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 29 
พฤศจิกำยน 2556 และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือกรรมกำรไดใ้นช่วงระหวำ่งวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2556 ถึงวนัท่ี 30 
ธนัวำคม 2556 โดยรำยช่ือท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมหลกัเกณฑข์องบริษทั คณะกรรมกำรสรรหำจะเป็นผูพ้ิจำรณำ
กลัน่กรองในเบ้ืองตน้ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรของบริษทัเพ่ือพิจำรณำ และบุคคลท่ีผำ่นควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรจะไดรั้บกำรบรรจุรำยช่ือในระเบียบวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมกำร เพื่อ
ขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 
1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงท่ีตนมีอยูใ่หแ้ก่บุคคลใดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำกบั

จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบั
ถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็น
ประธำนในท่ีประชุมท่ีเลือกตั้งกรรมกำรครำวนั้นเป็นผูมี้สิทธิออกเสียงช้ีขำด 

 
ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งหมด 

ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีออกแบ่งใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ใหก้รรมกำรออกตำมจ ำนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัสดัส่วน 1 ใน 3 
กรรมกำรท่ีจะออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้นใหจ้บัสลำกออก 

ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 
กรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งอำจไดรั้บเลือกเขำ้รับต ำแหน่งอีกก็ได ้
นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรจะพน้ต ำแหน่งเม่ือ  
- ตำย 
- ลำออก 
- ขำดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 

2535 
- ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้พน้จำกต ำแหน่ง 
- ศำลมีค ำสัง่ใหอ้อก 
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ค ำนิยำมกรรมกำรอิสระ 

 
บริษัทได้ก าหนดนิยามของกรรมการอสิระ ดังนี ้
 

“กรรมกำรอิสระ” หมำยถึง กรรมกำรท่ีมีอิสระในกำรแสดงควำมเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้ 

ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือส่วนไดเ้สียต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัทั้งทำงตรงและทำงออ้ม คุณสมบติัของกรรมกำร 
อิสระมี ดงัน้ี 

 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช ำระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บั
รวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. มีควำมเป็นอิสระไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม ทั้งในดำ้นกำรเงินและกำรบริหำรของบริษทั หรือบริษทัร่วม 
หรือบริษทัยอ่ย หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั และรวมถึงไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียในลกัษณะ
ดงักล่ำวในเวลำ 2 ปีก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ เวน้แต่คณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำอยำ่ง
รอบคอบแลว้เห็นวำ่กำรเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและกำร
ใหค้วำมเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมกำร 

3. ตอ้งไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของบริษทัผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

4. ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจำ้ง พนกังำน หรือท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ ำในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

5. ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือญำติสนิทของผูบ้ริหำรหรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

6. สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีและแสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยจำก 

คณะกรรมกำรบริษทัไดโ้ดยอิสระโดยไม่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของผูบ้ริหำร หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญำติสนิทของบุคคลดงักล่ำว 

7. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ 
 
ซ่ึงนิยำมดงักล่ำวเท่ำกบัขอ้ก ำหนดท่ี กลต. และตลำดหลกัทรัพย ์ไดก้ ำหนดไว ้

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

1. ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  
ปี 2556 มีค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 18,859,472.92 บำท โดยแบ่งเป็นค่ำตอบแทนในฐำนะของ
กรรมกำรบริษทั และค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำร โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ก. ในฐำนะกรรมกำรบริษทั เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 3,880,000 บำท 
 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทัฯ ทั้งหมดเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 3,280,000 บำท 
 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งหมดเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 600,000 บำท 
 

รายช่ือคณะกรรมการ  
 ค่าตอบแทน 

กรรมการบริษัท  
 ค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ   รวม  

1 นำยธีระ    วภูิชนิน  480,000 - 480,000 

2 นำยองอำจ    ด ำรงสกลุวงษ ์ 300,000 - 300,000 

3 นำงสำวชุติมำ   บุษยโภคะ  300,000 - 300,000 

4 นำงวลัลภำ    ทวนนวรัตน์1 300,000 - 300,000 

5 นำยคำซึฮิโกะ ยำมำซำกิ1 300,000 - 300,000 

6 นำยอวยชยั มติธนวรุิฬห์  300,000 - 300,000 

7 นำยทกัษะ บุษยโภคะ 200,000 - 200,000 

8 นำยนิติ เน่ืองจ ำนงค ์ 200,000 - 200,000 

9 นำยพรรณพ    ชะระไสย ์ 300,000 240,000 540,000 

10 นำยสมชำติ    ลิมปำนุภำพ  300,000 180,000 480,000 

11 นำยวบูิลย ์  สิทธำพร  300,000 180,000 480,000 

   รวม 3,280,000 600,000 3,880,000 
 

 
ข. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำร2 ของบริษทัฯในปี 2556 ซ่ึงเป็นเงินเดือน โบนสั และ

สวสัดิกำร ทั้งหมดเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 14,979,472.92 บำท  
หมายเหตุ   

1. นำยคำซึฮิโกะ ยำมำซำกิ และ นำงวลัลภำ ทวนนวรัตน์ ไดข้อลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร โดยมีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 เป็นตน้ไป 

2. “ผูบ้ริหำร” หมำยควำมวำ่ กรรมกำรผูจ้ดักำร หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกต่อจำกกรรมกำร
ผูจ้ดักำรลงมำ โดยไม่รวมถึงผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีหรือกำรเงินหำกต ำแหน่งผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีหรือกำรเงิน
ไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนักบัผูบ้ริหำรรำยท่ีส่ี  
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2. ค่ำตอบแทนอ่ืน 
- ไม่ม ี-  

 
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2556 

รายช่ือคณะกรรมการ  

 กรรมการบริษทั  
 

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด 

 กรรมการตรวจสอบ    
 
การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน  

การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

กรรมการสรรหา 
 

การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

นำยธีระ    วภูิชนิน  4/4 - - - 

นำยองอำจ    ด ำรงสกลุวงษ ์ 4/4 - - - 

นำงสำวชุติมำ   บุษยโภคะ  4/4 - - - 

นำงวลัลภำ    ทวนนวรัตน ์ 4/4 - - - 
นำยคำซึฮิโกะ ยำมำซำกิ 0/4 - - - 
นำยอวยชยั มติธนวรุิฬห์  4/4 - 1/1 1/1 
นำยทกัษะ บุษยโภคะ1 3/4 - - - 
นำยนิติ เน่ืองจ ำนงค์1 2/4 - - - 
นำยพรรณพ    ชะระไสย ์ 4/4 4/4 1/1 1/1 
นำยสมชำติ    ลิมปำนุภำพ  4/4 4/4 1/1 1/1 
นำยวบูิลย ์  สิทธำพร  4/4 4/4 - - 

 
หมายเหตุ   

นำยทกัษะ บุษยโภคะ และนำยนิติ เน่ืองจ ำนงค ์ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรจำกมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปี
คร้ังท่ี 8 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2556 จึงเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัตั้งแตค่ร้ังท่ี 2/2556 เป็นตน้ไป 
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การก ากบัดูแลกจิการ 
 
คณะกรรมกำรบริษทัไดต้ระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและเช่ือมัน่ว่ำระบบ และกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เป็นปัจจยัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือให้กำรบริหำรจดักำรธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล มีควำมมัน่คงและเจริญเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองและเกิดควำมเป็นธรรมกับทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง จำกเหตุผล
ดงักล่ำวคณะกรรมกำรบริษทัจึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร โดยมีเน้ือหำครอบคลุมหลกักำรส ำคญัในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษทั ใหค้วำมส ำคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยจะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิ รวมถึงไดอ้  ำนวยควำมสะดวกในกำรใชสิ้ทธิเร่ืองต่ำงๆ จึงไดมี้กำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน เพ่ือ
สร้ำงควำมมัน่ใจวำ่ผูถื้อหุน้จะไดรั้บกำรคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐำน ดงัน้ี 

 บริษทัฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวำระกำรประชุม และเสนอรำยช่ือบุคคลข้ึนเป็นกรรมกำร 
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผูถื้อหุ้น โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์ และเอกสำรประกอบกำรแจ้งเร่ืองไวท่ี้
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

 บริษทัฯ ด ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบกำรประชุมวำระต่ำงๆ ให้ผูถื้อ
หุน้ไดท้รำบล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั และบริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่เอกสำรดงักล่ำวผ่ำน
ทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯไม่น้อยกว่ำ 30 วนั โดยมีแนวทำงวำ่ในแต่ละวำระจะตอ้งมีควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรประกอบ เพื่อประกอบกำรตัดสินใจในกำรประชุมผูถื้อหุ้น และมีกำรบันทึกกำร
ประชุมอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้ 

 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สะดวกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สำมำรถมอบอ ำนำจให้กรรมกำรตรวจสอบเขำ้
ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได ้

 ก่อนเร่ิมกำรประชุม คณะกรรมกำรจะช้ีแจงแก่ผูถื้อหุน้ใหท้รำบถึงสิทธิตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กำร
ด ำเนินกำรประชุม วิธีกำรใชสิ้ทธิลงคะแนน รวมทั้งให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในกำรตั้งค  ำถำม และแสดง
ควำมคิดเห็นในท่ีประชุมอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

 
2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ มัน่ใจในกำรให้ควำมส ำคญัถึงกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกนั ทั้งในส่วนของกำรเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้ กำรจดัประชุมผูถื้อหุน้และเพื่อเป็นกำรปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ส ำหรับเร่ืองท่ีเป็นสำระส ำคญั โดยได้
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 ก ำหนดวนั เวลำ และสถำนท่ีในกำรประชุมผูถื้อหุ้น โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเขำ้ร่วมประชุม
ของผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

 ก ำหนดใหหุ้น้ 1 หุน้ มีคะแนนเสียง 1 เสียง 
 อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรลงคะแนนเสียง ดว้ยกำรจดัใหมี้กำรมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุเอกสำร

ท่ีจ ำเป็นในกำรมอบฉันทะอย่ำงชดัเจนและไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือมอบ
ฉนัทะ (แบบ ข.) ส่งใหก้บัผูถื้อหุ้นภำยในระยะเวลำท่ีมำกพอ และเท่ำท่ีบริษทัฯจะสำมำรถกระท ำได้
ภำยใตข้อ้บังคบัต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขำ้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัฯได้
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ก ำหนดให้กรรมกำรอิสระรับมอบฉันทะเพ่ือเขำ้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนในกำรประชุม
แต่ละคร้ัง ซ่ึงรำยละเอียดต่ำงๆไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นอยำ่งครบถว้น นอกจำกนั้น 
บริษทัฯ ไดแ้สดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ใหส้ำมำรถดำวน์โหลดได ้

 ก ำหนดใหมี้กำรลงทะเบียนผูถื้อหุน้อยำ่งนอ้ย 1 ชัว่โมง ก่อนเร่ิมประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้มีเวลำในกำร
ลงทะเบียนท่ีเพียงพอ 

 ไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนส ำหรับกำรประชุมแต่ละวำระ 
 ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในกำรลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้

ร่วมประชุมเพ่ือควำมถูกตอ้งแม่นย  ำในกำรนบัคะแนนเสียง 
 เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในกำรเลือกตั้งกรรมกำร โดยกำรลงคะแนนเสียงจะใชบ้ตัรลงคะแนน

เลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
 ไม่มีกำรเพ่ิมวำระกำรประชุมใหม่ โดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ 
 กรรมกำรไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 กรรมกำรไดร้ำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ให้กบัคณะกรรมกำรบริษทัฯรับทรำบเป็น

ประจ ำ 
 กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนใหบ้ริษทัฯ ทรำบถึงกำรมีส่วนไดเ้สีย

ของตนหรือของบุคคลใกลชิ้ดท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง(ถำ้มี) เพื่อให้บริษทัฯ มีขอ้มูลส ำหรับใชป้ระโยชน์
ภำยในบริษทัฯ ในกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และติดตำมดูแล
ใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรท ำหนำ้ท่ีดว้ยควำมระมดัระวงัและซ่ือสตัยสุ์จริต โดยมีวธีิกำรปฏิบติัดงัน้ี 
 กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้ งใหม่ต้องส่งแบบ “รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของ

กรรมกำรและผูบ้ริหำร” ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 
 เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงของ “รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร” กรรมกำรและ

ผูบ้ริหำรตอ้งปรับปรุงขอ้มูลในแบบ “รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร” โดย
ทนัทีหรือภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงรำยกำร 

 เลขำนุกำรบริษทัฯ ส่งส ำเนำแบบ “รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร” ให้กบั
ประธำนคณะกรรมกำรบริษทั และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำก
วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรำยงำนฉบบัดงักล่ำว 

 คณะกรรมกำรบริษทัฯได้ก ำหนดแนวทำงไม่ให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีมีส่วนได้เสียเขำ้ร่วมใน
กระบวนกำรตดัสินใจ โดยปกติแลว้กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดๆ จะออกไปจำก
ท่ีประชุมและกลบัเขำ้มำในท่ีประชุมอีกคร้ังเม่ือเร่ืองนั้นๆ ไดถู้กตดัสินใจแลว้ 

 รำยละเอียดของกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงระบุถึงช่ือผูเ้ก่ียวโยง ลกัษณะของควำมเก่ียวโยงกนั 
แนวโน้มกำรท ำรำยกำรในอนำคต และมูลค่ำของรำยกำรในแต่ละรำยกำร ได้ถูกเปิดเผยในหัวขอ้ 
“รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั” ในรำยงำนประจ ำปีน้ี ทั้ งน้ีบริษทัฯไม่เคยมีกรณีไม่ปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมำยต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

 ปฏิบติัตำมนโยบำยอยำ่งเหมำะสมเก่ียวกบัมำตรกำรดูแลกำรใชข้อ้มูลภำยในดงัรำยละเอียดท่ีกล่ำวไว้
ในหวัขอ้ “กำรดูแลเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยใน” ในรำยงำนประจ ำปีน้ีและยงัไม่เคยมีกรณีกำรใชข้อ้มูล
ภำยในของกรรมกำรและ/หรือผูบ้ริหำรบริษทัฯ 
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3. สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัฯ จะใหค้วำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียประโยชน์ทุกกลุ่ม ไม่วำ่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยใน 

ไดแ้ก่ พนักงำนและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก ไดแ้ก่ คู่คำ้และเจำ้หน้ี ลูกคำ้ 
คู่แข่ง และสงัคมดงัน้ี 
ด้านผู้บริหาร : บริษทัฯตระหนกัถึงควำมส ำคญัของผูบ้ริหำรซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จของกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ โดยคำตอบแทนของผูบ้ริหำรมีโครงสร้ำงท่ีเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัค่ำเฉล่ียอุตสำหกรรมและ
ค่ำเฉล่ียโดยทัว่ไปของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย บริษทัฯเปิดโอกำสให้ผูบ้ริหำรของบริษทัฯไดท้ ำงำนอย่ำง
อิสระปรำศจำกกำรแทรกแซง ภำยใตบ้ทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีมอบหมำยโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
 
ด้านพนักงาน : บริษทัฯตระหนกัดีวำ่พนกังำนเป็นส่วนส ำคญัของปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จอีกปัจจยัหน่ึงของกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ จึงก ำหนดวิธีกำรจ้ำงงำนบนควำมเท่ำเทียมกันในโอกำสของกำรจ้ำงงำน ควำมมั่นคง และ
ควำมกำ้วหนำ้ทำงอำชีพ และหลกักำรอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนและกำรจำ้งงำน บริษทัฯมัน่ใจวำ่พนกังำนมีควำมรู้
ควำมช ำนำญท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินงำนในธุรกิจของบริษทัฯ  และควำมเขำ้ใจในขอ้พึงปฏิบติัต่ำงๆ มำตรฐำนกำร
ปฏิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนใหมี้กำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ือให้ทนักบักำรพฒันำของอุตสำหกรรมใน
อนำคต ตลอดจนใหค้วำมส ำคญัเก่ียวกบัควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัในกำรท ำงำนของพนกังำนทุกคน 
 นอกจำกน้ีบริษทัฯจดัให้มีนโยบำยดำ้นผลตอบแทนส ำหรับพนักงำนทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และ
สวสัดิกำรต่ำงๆ เช่น กำรเสนอกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมควำมสมคัรใจ ผลตอบแทนของพนักงำนข้ึนอยูก่บัผลกำร
ปฏิบติังำน หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของพนกังำน ส่วนเพ่ิมอ่ืนๆ/โบนสั ข้ึนอยูก่บัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน
และแผนงำนในอนำคตของบริษทัฯ ในเร่ืองกำรสร้ำงแรงจูงใจระยะยำว แมว้ำ่บริษทัฯจะไม่มีผลตอบแทนระยะยำว
ส ำหรับพนกังำนงำนในรูปของ ESOP เน่ืองจำกบริษทัฯเห็นวำ่รำคำหุน้ของบริษทัฯจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่ำงๆท่ีพนกังำน
ไม่สำมำรถควบคุมไดโ้ดยตรง นอกจำกน้ีรำคำหุ้นของบริษทัฯก็ไม่ไดส้ะทอ้นถึงผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนท่ี
แทจ้ริง ดงันั้นบริษทัฯจึงไดจ้ดัสรรผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนแก่พนกังำนของบริษทัฯในรูปของเงินโบนัสประจ ำปี 
โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินของบริษทัฯ เปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวแ้ละใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรจ่ำยโบนัส
ประจ ำปีแก่พนกังำน 
บริษัทฯจัดให้มีกำรอบรมทั้ งภำยในและภำยนอกบริษัทฯ โดยบริษัทฯเป็นผูรั้บภำระค่ำใช้จ่ำยทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึน 
นอกจำกน้ีบริษทัฯยงัอนุญำตให้มีกำรลำงำนพิเศษ และก ำหนดเวลำกำรท ำงำนท่ียืดหยุ่น ส ำหรับพนกังำนท่ีตอ้งกำร
ศึกษำในระดบัท่ีสูงข้ึน นอกจำกน้ีบริษทัฯไดส่้งเสริมกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งพนกังำนดว้ยกนั และระหวำ่ง
พนกังำนกบัผูบ้ริหำรของบริษทัฯ 
 
ด้านเจ้าหนีเ้งนิกู้ยมื : บริษทัฯตระหนกัดีวำ่เจำ้หน้ีเงินกูย้ืมเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัควำมส ำเร็จท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ใน
ฐำนะผูส้นับสนุนด้ำนกำรเงินแก่บริษัทฯ บริษัทฯได้ปฏิบัติตำมเง่ือนไขกำรกู้ยืมเงินต่ำงๆ รวมทั้ งปฏิบัติตำม
วตัถุประสงคข์องกำรกูเ้งินและขอ้ตกลงอ่ืนๆท่ีตกลงร่วมกนัทั้งสองฝ่ำย 
 
ด้านคู่ค้า : บริษทัฯตระหนักเป็นอยำ่งดีถึงควำมส ำคญัของคู่คำ้ของบริษทัฯ และบริษทัฯมัน่ใจว่ำเง่ือนไขทำงกำรคำ้
ต่ำงๆเป็นไปดว้ยควำมเป็นธรรมตำมมำตรฐำนกำรคำ้โดยทัว่ไป รวมทั้งกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้อยำ่งเคร่งครัด 
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ด้านลูกค้า : บริษทัฯตระหนกัเป็นอยำ่งดีวำ่ลูกคำ้เป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินธุรกิจ บริษทัฯ
จึงปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้ำและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้อย่ำงดีท่ีสุด รวมทั้ งกำรให้บริกำรท่ีได้
มำตรฐำน และกำรรักษำสำรสนเทศท่ีเป็นควำมลับของลูกค้ำ โดยจะไม่เปิดเผยสำรสนเทศดังกล่ำว เวน้แต่มีข้อ
กฎหมำยหรือกฎเกณฑก์ ำหนด หรือไดรั้บกำรยินยอมจำกผูเ้ป็นเจำ้ของสำรสนเทศ รวมถึงประเด็นทำงดำ้นกำรตลำด 
กำรก ำหนดรำคำ รำยละเอียดของกำรใหบ้ริกำร คุณภำพ และควำมปลอดภยั 
 
ด้านคู่แข่ง : บริษทัฯปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำร
กล่ำวหำบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยควำมไม่สุจริต และปรำศจำกขอ้มูลควำมจริง รวมทั้งไม่เขำ้ถึงสำรสนเทศท่ี
เป็นควำมลบัของคู่แข่งดว้ยวธีิกำรท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม 
 
ด้านชุมชนและสังคม : บริษทัฯตระหนกัเป็นอยำ่งดีถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชน โดยสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน
อยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้งเอำใจใส่ต่อผลกระทบต่อผูท่ี้อยูร่อบขำ้งมำกกว่ำท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยและพยำยำมเขำ้ไปมี
ส่วนร่วมทำงสงัคม 
 
ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ : บริษทัฯตระหนักเป็นอย่ำงดีว่ำ ภำครัฐ คือผูอ้อกกฎระเบียบขอ้บังคบั ท ำหน้ำท่ี
ควบคุมเพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯเป็นไปด้วยควำมยุติธรรม และมีควำมโปร่งใส บริษทัฯตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้งกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
และไดร้วมกำรสอบทำนกำรปฏิบติัตำมระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆใหเ้ป็นหน่ึงในหนำ้ท่ีของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 
ด้านส่ิงแวดล้อม : บริษทัฯตระหนักดีว่ำกำรด ำเนินกำรดำ้นฟอกและยอ้มหนังท่ีขำดควำมรับผิดชอบ จะก่อให้เกิด
ผลกระทบทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีรุนแรง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่มลพิษทำงน ้ ำ และ/หรือ มลพิษทำงอำกำศ ดงันั้นบริษทัฯจึง
มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยใหค้วำมส ำคญัเทียบเท่ำกบัปัจจยัทำงดำ้นกำรคำ้และกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ และส่งเสริมกำรปฏิบติัตำมนโยบำยน้ี 
 
การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล : บริษทัฯไดก้ ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯทุกคนตอ้ง
ปฏิบติัตำมหลกัสิทธิมนุษยชนอยำ่งเคร่งครัด ให้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชนสำกลแก่พนกังำนเพ่ือน ำไป
ปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในกำรด ำเนินงำนและไม่สนบัสนุนกิจกรรมใดๆท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน 
 
จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา : บริษทัฯก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ ทุกคนตอ้ง
มีควำมรอบคอบ และควำมระมดัระวงัในกำรใชง้ำนทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ่ื้น 
 
นโยบายเกีย่วกบัการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน : บริษทัฯมีแนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบักำรป้องกนักำรทุจริตและ
กำรใหสิ้นบนดงัน้ี 

o กำรรับหรือใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีอำจสร้ำงแรงจูงใจในกำรตดัสินใจอยำ่งไม่ชอบธรรมควร
ด ำเนินกำรอย่ำงถูกตอ้ง ตรงไปตรงมำ และตอ้งมัน่ใจไดว้่ำกำรด ำเนินกำรนั้นจะไม่ท ำให้เกิดขอ้ครหำ 
หรือท ำใหบ้ริษทัฯเส่ือมเสียช่ือเสียง ส่ิงของท่ีกรรมกำรบริษทัฯไดรั้บโดยปกติแลว้จะเก็บไวใ้นส ำนกังำน 
หรือแจกจ่ำยใหก้บัพนกังำนในบริษทัฯ 
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o กำรจดัซ้ือตอ้งด ำเนินตำมขั้นตอนท่ีก ำหนดไวต้ำมระเบียบของบริษทัฯ และมีควำมเป็นธรรมแก่ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งโดยกำรตดัสินใจตอ้งค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลดำ้นรำคำ คุณภำพ และบริกำรท่ีไดรั้บ รวมทั้ง
ตอ้งสำมำรถตรวจสอบไดอ้ยำ่งโปร่งใส 

o ในกำรท ำธุรกรรมกบัภำครัฐ บริษทัฯจะตอ้งหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีอำจจูงใจให้รัฐ หรือพนกังำนของรัฐ
ด ำเนินกำรท่ีไม่ถูกตอ้งเหมำะสม อยำ่งไรก็ดีกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีระหวำ่งกนั หรือกำรกระท ำใดๆ
ในขอบเขตท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบติันั้นสำมำรถกระท ำได ้เช่ำ กำรส่งสำรเพ่ือเป็นกำรแสดง
ควำมยนิดี หรือกำรใหช่้อดอกไมใ้นโอกำสต่ำงๆ เป็นตน้ 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวำ่กำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ทั้งท่ีเก่ียวกบักำรเงินและท่ีไม่ใช่กำรเงิน ลว้นมีผลต่อ
กระบวนกำรตดัสินใจของผูล้งทุนและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ บริษทัฯจึงให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมี
ควำมถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลำทั้งรำยงำนกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนขอ้มูลส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยเผยแพร่
ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำงๆ  ผำ่นช่องทำงกำรเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัจดัให้มีนกัลงทุนสัมพนัธ์ เป็นผูรั้บผิดชอบกำรส่ือสำรกบันกัลงทุน รวมถึงกำรจดั
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมควำมสมัพนัธ์กบันกัลงทุน นกัวเิครำะห์ เช่น กำรเขำ้เยี่ยมชมกิจกำรบริษทัฯ และพบผูบ้ริหำร เพ่ือ
สอบถำมขอ้มูลข่ำวสำรต่ำงๆ ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

นำยมำโรจน์ ทรงแสงธรรม ผูช่้วยผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
    โทรศพัท ์0-2323-2754-5 อีเมล ์marote@interhides.com 
 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
บริษทัฯ มีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำรอย่ำง

ชดัเจนตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย โดยขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรจะอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรบริษทัฯ ทั้งน้ี ประธำนกรรมกำรไม่เป็น
บุคคลเดียวกนักบักรรมกำรผูจ้ดักำร และเป็นกรรมกำรอิสระ เพ่ือเป็นกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยก ำกบั
ดูแลและกำรบริหำรงำนประจ ำ รวมทั้งบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ 3 ท่ำนเพ่ือท ำหน้ำท่ี
ถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำนของบริษทัฯ 

 
บริษทัฯ มีนโยบำยให้มีกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรโดยปกติเป็นประจ ำทุก 3 เดือน อยำ่งไรก็ตำม อำจมี

กำรประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตำมควำมจ ำเป็น โดยจะก ำหนดวำระชดัเจนล่วงหนำ้ และมีวำระรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน
เป็นประจ ำ และจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนกำร
ประชุมล่วงหนำ้ 7 วนั เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลอยำ่งเพียงพอในกำรเขำ้ร่วมประชุมทุกคร้ัง 

 
บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะอนุกรรมกำรข้ึนมำ 3 คณะ คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก ำหนด

ค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรสรรหำ เพ่ือช่วยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ นอกเหนือจำกกำรบริหำรจดักำร
ภำยใตค้ณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริหำร โดยรำยช่ือและอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรทั้ง 3 คณะเป็นไปตำม
รำยละเอียดในหวัขอ้โครงสร้ำงกรรมกำรบริษทั โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ ำทุก 3 
เดือนต่อคร้ัง และจะจดัใหมี้กำรประชุมเป็นพิเศษในกรณีท่ีมีวำระเร่งด่วน 
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คณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่อกำรด ำเนินธุรกิจท่ีส ำคญัและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร งบกำรเงิน

รวมของบริษทัฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏต่อสำธำรณะชน ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี และ
รำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ ทั้งน้ี กำรจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวจะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกนโยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติัอย่ำงสม ่ำเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยำ่งระมดัระวงัและ
ประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดในกำรจัดท ำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
นอกจำกน้ี ยงัมีกำรเปิดเผยขอ้มูลทัว่ไปท่ีส ำคญั เช่น โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ปัจจยัควำมเส่ียง รำยกำรท่ีเก่ียวโยงต่ำง ๆ ต่อ
ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปอยำ่งถูกตอ้ง เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 

 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกำรด ำรงรักษำไวซ่ึ้งระบบควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจ

ไดอ้ยำ่งมีเหตุผลวำ่กำรบนัทึกขอ้มูลทำงบญัชีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ำรงรักษำไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและ
เพ่ือให้ทรำบจุดอ่อน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคญั นอกจำกน้ี 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ เป็นผูดู้แล
รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน เพ่ือท ำหน้ำท่ีสอบทำนให้บริษทัฯ มี
รำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกตอ้งและเพียงพอ มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบอย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ 
 

จริยธรรมธุรกจิ 

 บริษทัฯไดอ้อกประกำศขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยำบรรณส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน เพ่ือยดึถือ
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีใหป้ระสบผลส ำเร็จตำมภำรกิจของบริษทัฯ ดว้ยควำมโปร่งใส ซ่ือสตัย ์ สุจริตและ
เท่ียงธรรม 

 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมกำรบริษทัฯใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเพ่ิมคุณค่ำของกรรมกำร โดยจดัใหมี้กำรเขำ้ร่วมกิจกรรม
หลกัสูตรและเขำ้ร่วมสมัมนำต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมพนูองคค์วำมรู้และทนัต่อกำรเปล่ียนแหลงของสภำพแวดลอ้มทำง
ธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง โดยกรรมกำรบริษทัฯทุกท่ำนจะไดเ้ขำ้ร่วมสมัมนำหลกัสูตรท่ีส ำคญัและเป็นประโยชนต่อองคก์ร 
เช่นหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หรืออยำ่งนอ้ยตอ้งเขำ้ร่วมอบรมในหลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) ซ่ึงจดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 ในกรณีท่ีบุคคลใดไดรั้บกำรแต่งตั้งเขำ้มำเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษทัฯโดยกำรอนุมติัจำกผูถื้อหุน้ 
เลขำนุกำรบริษทัฯจะด ำเนินกำรรำยงำนและจดัเตรียมเอกสำรส ำหรับกรรมกำรใหม่ เช่น คู่มือกรรมกำร เอกสำรกำรจด
ทะเบียนบริษทัฯ คู่มือนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร คู่มือจริยธรรมและแนวทำงปฏิบติั กฎหมำย ระเบียบ แนวทำง
ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งในกำรซ้ือขำยหุน้ของบริษทัฯ เป็นตน้ 
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษทัฯมีนโยบำยเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ ทั้งรำยงำนทำงกำรเงินและ
ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีส ำคญัหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใสและทนัต่อเวลำใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และ
บุคคลทัว่ไป 

 
ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริษทัฯไดป้ฏิบติัตำมกฎหมำยขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูล

ท่ีทนัต่อเวลำและดว้ยควำมโปร่งใส ซ่ึงกำรดูแลกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัฯถือวำ่เป็นคำมรับผดิชอบของกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนระดบัอำวโุส ซ่ึงมีหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งดูแลและป้องกนักำรร่ัวไหลของขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบั และ
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนข์องบริษทัฯอยำ่เคร่งครัด รวมถึงขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ หรือขอ้ทูลท่ีมีผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจหรือรำคำหุน้ของบริษทัฯ อีกทั้งกำรหำ้มใชข้อ้มูลของบริษทัฯท่ีไดม้ำจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
หรือพนกังำนในกำรหำประโยชน์ส่วนตน หรือในเร่ืองกำรท ำธุรกิจท่ีแขง่ขนักบับริษทัฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ตำม
มำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ก ำหนดใหก้รมกำร ผูบ้ริหำร (และรวมถึง คู่
สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ) รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ลตลำดหลกัทรัพย ์ซ่ึงกรรมกำร และผูบ้ริหำรของบริษทัฯไดป้ฏิบติัตำมทั้งหมดในระหวำ่งปีท่ีผำ่นมำ 
นอกจำกน้ีบริษทัฯไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรบริหำรซ่ึงเป็นพนกังำนประจ ำของบริษทัฯ (หรือ บริษทัยอ่ย) และผูบ้ริหำร
ระดบัสูง ไม่สำมำรถซ้ือขำย โอนหุน้ของบริษทัฯในช่วง 2 สปัดำห์ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินใหแ้ก่สำธำรณะชน และ 
2 วนัหลงัเปิดเผยงบดงักล่ำว และฝ่ำยบริหำรไดถู้กขอใหค้วำมร่วมมือปฏิบติัตำมนโยบำยน้ีอยำ่งเคร่งครัด โดยระหวำ่ง
ปีท่ีผำ่นมำฝ่ำยบริหำรไดป้ฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำว 
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การควบคุมภายใน 
  

คณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) รับผิดชอบก ำกบัดูแลให้
ฝ่ำยบริหำรจดัใหมี้ระบบควบคุมภำยในอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีควำมเหมำะสมและรัดกมุเพียงพอ โดย
ครอบคลุมทุกดำ้น ทั้งดำ้นกำรเงิน บญัชี กำรปฏิบติังำน กำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง และกำรบริหำรควำมเส่ียง และจดัใหมี้กลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภำพเพียงพอในกำร
ปกป้องรักษำและดูแลเงินทุนของผูถื้อหุน้และสินทรัพยข์องบริษทัฯ อยูเ่สมอโดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ท่ี
ตรวจสอบ สอบทำนและติดตำมผลระบบกำรปฏิบติังำนของทุกระบบงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนตรวจสอบภำยใน
ประจ ำปีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดอ้นุมติั โดยคณะกรรมกำรบริษทัไดรั้บทรำบรำยงำนจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบท่ีไดส้อบทำนและรับทรำบผลกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และกำรแกไ้ขปรับปรุงกำร
ปฏิบติังำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือใหร้ะบบควบคุมภำยในมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษทัจะประเมินประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยใน ตำมองคป์ระกอบกำรควบคุม
ภำยในเป็นประจ ำทุกส้ินปี ส ำหรับปี 2556 คณะกรรมกำรบริษทั ไดส้รุปควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอและควำม
เหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัในกำรประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 
2557 เห็นวำ่โดยรวมบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพเพียงพอ และเหมำะสมกบั
ลกัษณะของธุรกิจ และไม่พบขอ้บกพร่องของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อควำม
เช่ือถือได ้ ทั้งน้ีบริษทัฯตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรใชก้ำรควบคุมภำยในเป็นเคร่ืองมือช่วยในกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียง จึงไดใ้หผู้บ้ริหำรมีควำมเขำ้ใจและตระหนกัถึงกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน โดยมุ่งเนน้ให้
แตล่ะสำยงำนสร้ำงและพฒันำระบบกำรควบคุมภำยในของระบบงำนท่ีรับผิดชอบดว้ยตนเอง (Control Self – 
Assessment) อยำ่งต่อเน่ือง และมอบหมำยใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในเสริมสร้ำงควำมเขำ้ใจและประเมินผล
กระบวนกำรท ำงำนโดยยดึหลกั CSA ในทุกหน่วยงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ไดว้ำ่ระบบกำรบริหำร
และระบบกำรปฏิบติักำรสอดคลอ้งต่อโครงสร้ำงทำงกำรควบคุมของบริษทัฯ  เป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำร
ควบคุมภำยใน ทั้งกำรสร้ำงควำมเช่ือถือไดแ้ละควำมถูกตอ้งของขอ้มูล ก่อใหเ้กิดกำรด ำเนินงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
เกิดประสิทธิผล และบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของบริษทัฯอยำ่งแทจ้ริง ซ่ึงสำมำรถสรุปไดต้ำมองคป์ระกอบ
ของกำรคบคุมภำยในตำมแนว COSO - ERM 8 องคป์ระกอบ ไดด้งัน้ี 
 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
 คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดใหมี้ผงัโครงสร้ำงกำรบริหำรองคก์ร ซ่ึงปรับเปล่ียนใหเ้หมำะสมสอดคลอ้ง
กบักำรเติบโตของธุรกิจ และสภำวะแสดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ มีกำรทบทวนนโยบำยและระเบียบปฏิบติัอยำ่ง
สม ่ำเสมอ และส่ือสำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหพ้นกังำนไดท้รำบแนวนโยบำยและเป้ำหำยหลกัขององคก์รโดยทัว่ถึง 
เพ่ือใหเ้กิดควำมเขำ้ใจในทิศทำงเดียวกนั เอ้ืออ ำนวยใหพ้นกังำนสำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และ
เสริมสร้ำงควำมรู้ ทกัษะและควำมสำมำรถของบุคลำกรใหเ้หมำะสมกบังำนท่ีไดรั้บมอบหมำยอยำ่งต่อเน่ืองและ
สม ่ำเสมอ 

นอกจำกน้ีบริษทัฯยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรควบคุมดภำยในในเร่ืองจริยธรรมและคุณภำพของคน ซ่ึงเป็นกำร
ควบคุมท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดจิตส ำนึก (Soft Control) ควบคู่ไปกบักำรควบคุมเชิงปฏิบติักำร สร้ำงบรรยำกำศของกำรควบคุม 
เพ่ือใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อกำรควบคุมภำยใน ท ำใหท้ั้งพนกังำนและผูบ้ริหำรตระหนกัถึงประโยชน์ของกำรควบคุม
ภำยใน และเกิดศกัยภำพในกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง โดยก ำหนดเป็นขอ้พงัปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ ต่อพนกังำน ต่อลูกคำ้ ต่อ
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คู่คำ้ ต่อคู่แขง่ทำงกำรคำ้ และต่อสงัคมส่วนรวม รำยละเอียดอยูภ่ำยใตร้ำยงำนกำรปฏิบติัตำมหลกัก ำกบักแูลกิจกำรท่ีดี
ในรำยงำนน้ี ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งโดยรวมมีควำมเช่ือมัน่ต่อกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทัฯในกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งมืออำชีพ ดว้ยควำมซ่ือสตัย ์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่แสวงหำประโยชน์ใหต้นเองโดยใชข้อ้มูล
ใดๆ ขององคก์รซ่ึงไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน ตลอดจนก ำหนดมำตรกำรในกำรท ำธุรกรรมใดๆ ในลกัษณะท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อองคก์รและไดมี้กำรติดตำมใหมี้กำรปฏิบติัอยำ่งจริงจงั 
 

2. การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting) 
บริษทัฯ  มีกำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยธุรกิจขององคก์รไวอ้ยำ่งชดัเจนสำมำรถปฏิบติัและวดัผล

ได ้ โดยก ำหนดไวเ้ป็นแนวทำง กลยทุธ์ แผนธุรกิจ อ ำนำจหนำ้ท่ี สำยกำรบงัคบับญัชำ กำรรำยงำน และระเบียบวธีิ
ปฏิบติังำนแต่ละระดบัขององคก์รเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และคุณค่ำหลกั (Core value) ของ
องคก์รไดอ้ยำ่งเหมำะสมในทุกส่วนงำน โดยพนกังำนในทุกกระบวนกำรไดมี้ส่วนร่วมในกำรก ำหนดวตัถุประสงคข์อง
กระบวนกำรท่ีตนเก่ียวขอ้งเพ่ือใหก้ำรปฏิบติังำนเป็นไปในแนวทำงเดียวกนักบัเป้ำหมำยหลกัขององคก์รท่ีไดรั้บรู้
ร่วมกนั อยำ่งเกิดประสิทธิผล รวมทั้งไดมี้กำรสอบทำนวตัถุประสงคเ์ป็นระยะๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่วตัถุประสงคเ์หล่ำน้ี
ยงัมีควำมสอดคลอ้งโดยรวมกบัเป้ำหมำยของบริษทัฯ 
 

3. การระบุเหตกุารณ์ทีเ่ป็นความเส่ียง (Event Identification) 
บริษทัฯไดมี้กำรระบุควำมเส่ียงท่ีครอบคลุมต่อกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงแต่ละระดบั โดยมุ่งเนน้ใหแ้ต่

ละหน่วยงำนสำมำรถระบุควำมเส่ียงทั้งเหตุกำรณ์หรือปัจจยัเส่ียงต่ำงๆ ท่ีอำจส่งผลเสียหำยต่อวตัถุประสงคใ์นระดบั
องคก์ร และระดบัปฏิบติักำรของบริษทัไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ ทั้งจำกปัจจยัภำยในองคก์รและปัจจยัภำยนอกองคก์รโดย
ระบุถึงปัจจยัในทำงบวก (Opportunities) และปัจจยัในทำงลบ (Risks) เพื่อใหส้ำมำรถหำแนวทำงปฏิบติั ท่ีถูกตอ้งใน
กระบวนกำรต่ำงๆภำยในองคก์รไดอ้ยำ่งสอดคลอ้งกนั 
 

4. การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
บริษทัฯตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรประเมินควำมเส่ียงวำ่เป็นเคร่ืองมือท่ีบ่งบอกล่วงหนำ้ถึงสญัญำณ

อนัตรำยท่ีอำจสร้ำงควำมเสียหำยใหแ้ก่บริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯจึงก ำหนดใหมี้กำรประเมินควำมเส่ียงทุกปี ทั้งน้ีกำร
ประเมินดงักล่ำวจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงควำมเส่ียงของกำรด ำเนินงำนท่ีแทจ้ริงซ่ึงตอ้งกำรกำรบริหำรโดยกำรก ำหนด
กลไกกำรควบคุมท่ีถูกตอ้งและเหมำะสม ผลกำรประเมินควำมเส่ียงในแต่ละกิจกรรมน้ีไดถู้กน ำเสนอต่อผูบ้ริหำร
ระดบัสูงและคณะกรรมกำรบริษทัฯเพื่อพจิำรณำเป็นระยะๆ 
 

5. การตอบสนองต่อความเส่ียง (Risk Response) 
บริษทัฯใหค้วำมส ำคญักบักำรควบคุมภำยในตำมแนวทำง COSO – ERM ในองคป์ระกอบเร่ืองควำมเส่ียง

อยำ่งครบถว้น ทั้งในเร่ืองกำรระบุเหตุกำรณ์เส่ียง กำรประเมินควำมเส่ียง และกำรตอบสนองต่อควำมเส่ียง โดยให้
ควำมส ำคญักบัปัจจยัควำมเส่ียงทั้งจำกภำยในและภำยนอก ตั้งแต่ควำมเส่ียงในระดบักิจกรรมจนถึงระดบัองคก์ร โดย
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ ไดน้ ำแนวทำงกำรวเิครำะห์จดักำรควำมเส่ียงมำประยกุตใ์ช ้ เพื่อประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและผลกัดนัใหเ้กิดกำรควบคุมตนเอง (Control Self  Assessment) ของหน่วยงำน
ต่ำงๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดควำมควบคุมท่ีสำมำรถลดควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ และสร้ำง
มำตรฐำนกำรท ำงำนใหมี้ประสิทธิภำยมำกยิง่ข้ึน 
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6. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 
บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมกำรควบคุมในทุกหนำ้ท่ีและทุกระดบัของกำรปฏิบติังำนตำมควำมจ ำเป็นอยำ่ง

เหมำะสมโดยไดจ้ดันโยบำยและระเบียบวธีิปฏิบติังำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อใหพ้นกังำนทุกคนมีแนวทำง
ปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปในทิศทำงเดียวกนัทั้งในดำ้นกำรเงิน กำรจดัซ้ือ กำรขำยสินคำ้ กำรควบคุมดูแลกำรใชท้รัพยสิ์น
ของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์ มีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำน ผูติ้ดตำมควบคุม ประเมินผล และผูอ้นุมติั ออกจำกกนั 
เพ่ือใหเ้กิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหวำ่งกนัอยำ่งเหมำะสมรวมทั้งกำรก ำหนดวงเงินอ ำนำจอนุมติัไวอ้ยำ่งชดัเจน 
จดัใหมี้แผนกำรปฏิบติังำนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยและวตัถุประสงคข์ององคก์รภำยใตก้รอบเวลำท่ีเหมำะสม โดยมี
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ท่ีในกำรตรวจสอบและติดตำมผลอยำ่งเป็นอิสระเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กำรควบคุมภำยในบริษทัฯ 

 
7. สารสนเทศ และการส่ือสาร (Information & Communication) 

 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีระบบสำรสนเทศและช่องทำงกำรส่ือสำรทั้งภำยในและภำยนอกอยำ่งเพียงพอ เช่ือถือได้
และทนัต่อสถำนกำรณ์เพ่ือให้กำรตดัสินใจทั้งของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย กรรมกำร และฝ่ำยบริหำรของ
บริษทัฯอยู่บนพ้ืนฐำนของขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั ซ่ึงรำยงำนขอ้มูลทำงดำ้นกำรบญัชีกำรเงิน ขอ้มูล
ทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลส ำคญัท่ีมีผลต่อกระบวนกำรพิจำรณำประกอบกำรตดัสินใจ โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ใน
รำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (56-1) ใน website ของบริษทัฯและผ่ำนช่องทำง และส่ือสำร
เผยแพร่ขอ้มูลต่ำง ๆ ของตลำดหลกัทรัพย ์ตลอดจนใหค้วำมส ำคญักำรควบคุมระบบสำรสนเทศ ให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำร
ปฏิบติังำนและกำรบริหำร  ควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูลใหเ้ป็นไปตำมขอบเขตกำรปฏิบติังำนท่ีบริษทัฯก ำหนด และจดัใหมี้
กำรตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ขอ้มูลสำรสนเทศท่ีไดรั้บ ครบถว้นถูกตอ้ง และเกิดประสิทธิภำพ สอดคลอ้ง ทนัเวลำ 
และเอ้ือประโยชน์เพ่ือกำรบริหำร กำรตดัสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งไดจ้ดัให้มีระบบกำรส ำรองขอ้มูล ระบบ
ควำมปลอดภยั แผนงำนฉุกเฉินส ำหรับป้องกนัควำมปลอดภยัของสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ เพ่ือบริหำร
จดักำรสำรสนเทศไดอ้ยำ่งสมบูรณ์มำกยิง่ข้ึน รองรับกบักำรขยำยตวัทำงธุรกิจอยำ่งเหมำะสม 
 

8. การตดิตามประเมนิผล (Monitoring) 
 คณะกรรมกำรบริหำรจะติดตำมผลกำรปฏิบติัของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยจดัให้มีกำรประชุม
ระดบัผูบ้ริหำรของหน่วยงำนในแต่ละสำยงำนอย่ำงน้อย 1 คร้ังต่อไตรมำส เพ่ือเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินกำรกับ
เป้ำหมำย และแผนงำนของทุกหน่วยงำนท่ีไดก้ ำหนดไว ้เพ่ือประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบติังำน
และด ำเนินกำรแกไ้ขในระยะเวลำท่ีเหมำะสมและทนัท่วงที โดยบริษทัฯไดน้ ำระบบกำรประเมินผลงำนโดยตวัช้ีวดัผล
กำรด ำเนินงำน (KPI) มำใชก้บัหน่วยงำน ผูบ้ริหำร และพนกังำนอยำ่งต่อเน่ืองทั้งองคก์ร โดยพฒันำระบบกำรประเมิน
ใหเ้พ่ิมมิติของกำรประเมินผลใหมี้มุมมองรอบดำ้น และสอดคลอ้งกบัคุณค่ำหลกัขององคก์รท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดกำร
ปฏิบติังำนตรงตำมเป้ำหมำย และสำมำรถวดัผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนและแต่ละคนไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม
และชดัเจนมำกยิง่ข้ึน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ทำงธุรกิจท่ีก ำหนดไว ้
 นอกจำกน้ียงัก ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทัฯมีควำมเป็นอิสระในกำรท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและ
ประเมินผล โดยก ำหนดใหมี้ระบบกำรติดตำมผลของโครงกำรตรวจสอบแต่ละโครงกำรอยำ่งใกลชิ้ด โดยไดก้ ำหนดไว้
ในแผนงำนตรวจสอบประจ ำปีของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และรำยงำนผลตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือผลกัดนั
ให้มีกำรปรับปรุงแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะ ลดควำมเส่ียงท่ีอำจมีผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำน ช่ือเสียง และฐำนะ
กำรเงินของบริษทั อยำ่งมีนยัส ำคญั ทั้งน้ีเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ต่อกำรก ำกบัดูแลกิจกำร กำรควบคุมภำยในให้มีควำม
ชดัเจนโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้อยำ่งแทจ้ริง 
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั 
ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง  

 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
 

จ ำนวนและ
สดัส่วนกำรถือ
หุน้ในบริษทั 

(%)  

ควำมสมัพนัธ ์
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
ผูบ้ริหำร 

จ ำนวนปี
ท่ีด ำรง
ต ำแหน่ง
กรรมกำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ (5) 

1. นายธีระ  วภูิชนิน 
- ประธำนกรรมกำร 
 
 

64 - ปริญญำตรี 
บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัวิสคอนซิน   
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทยหลกัสูตร DCP  
รุ่นท่ี 6/2001 และ ACP รุ่นท่ี 5 

- ไม่มี - -ไม่มี- 9 2548 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 
2543 - ปัจจุบนั 
2543 - ปัจจุบนั 
2541 - 2546 
2537 - 2540 
2533 - 2537 
2518 - 2533 

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรอำวุโส 
ผูแ้ทนประจ ำประเทศไทย 
รองประธำน 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน)/ ฟอกหนงั 
บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนำทร จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั สยำมแมค็โคร จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั สหอุตสำหกรรมน ้ำมนัปำลม์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั พรีเซียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย/ สถำบนักำรเงิน 
กลุ่มบริษทัพรีเมียร์/ อสงัหำริมทรัพยแ์ละคำ้ขำย 
Prudential Asset Management Asia Ltd./ กองทุน 
บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัรัน จ ำกดั/ ประกนัภยั 

2. นายองอาจ  ด ารงสกลุวงษ์ 
- รองประธำนกรรมกำร  
- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 
  (มีอ ำนำจลงนำม) 
 
 

55 - มธัยมศึกษำตอนปลำย 
โรงเรียนอสัสมัชญัศรีรำชำ 

- กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทยหลกัสูตร DAP 
รุ่นท่ี 44/2005 

251,801,047 
(59.95%) 
(รวมหุน้ท่ีคู่
สมรสถือ) 

คู่สมรส 
นำงสำวชุติมำ 

22 2535 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
 
2548 - ปัจจุบนั 
 
2535 - 2537 
2531 - 2534 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
ผูจ้ดักำร 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน)/ ฟอกหนงั 
บจก. วีวิด อทีเลีย/ ผลิตช้ินงำนเคลือบสีผลิตภณัฑ ์
บจก. ชูวแ์มนส์ อิเลก็ทรอนิกส์/ อุปกรณ์อิเลค็โทรนิค 
ท่ีใชใ้นอุตสำหกรรมยำนยนต ์(ส ำหรับรถยนต)์ 
บจก. ออโตโมทีฟ แอค็เซซโซรี/  
งำนเคลือบสีลงพื้นวสัดุท่ีใชใ้นอุตสำหกรรมยำนยนต ์
บริษทั โรงฟอกหนงัโอซี จ ำกดั (เลิกกิจกำร)/ ฟอกหนงั 
หหส. โรงฟอกหนงัโอซี จ ำกดั (เลิกกิจกำร)/ ฟอกหนงั 

3. นายพรรณพ  ชะระไสย์ 
- กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 

66 - Master Science of Management 
Arthur D. Little University 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทยหลกัสูตร DAP  
รุ่นท่ี 43/2005 และ ACP.รุ่นท่ี 8 

- ไม่มี - - ไม่มี - 9 2551 - 2553 
2548 - ปัจจุบนั 
2539 - 2551 
2519 - 2539 

ท่ีปรึกษำ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ
กรรมกำรอิสระ 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย 

ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน)/ ฟอกหนงั 
ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)/ ธนำคำรพำณิชย ์

4. นายวบูิลย์  สิทธาพร 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

66 - LL.M. 
Temple University 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 9 2548 - ปัจจุบนั 
2549 - 2551 
 

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
.ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน)/ ฟอกหนงั 
ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย 
 



 

 36 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง  
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
 

จ ำนวนและ
สดัส่วนกำรถือ
หุน้ในบริษทั 

(%)  

ควำมสมัพนัธ ์
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
ผูบ้ริหำร 

จ ำนวนปี
ท่ีด ำรง
ต ำแหน่ง
กรรมกำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ (5) 

 - เนติบณัฑิต เนติบณัฑิตยสภำ 
- กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทยหลกัสูตร DAP  
รุ่นท่ี 43/2005 และ ACP รุ่นท่ี 8 

2541 - 2549 
 
2519 - 2540 
 
2517 - 2518 
2514 - 2516 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยบริหำรหน้ี
และนิติกรรม 
ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกักฎหมำย 
 
ทนำยควำม 
พนกังำนประนอมหน้ี 

ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย 
 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)/  
ธนำคำรพำณิชย ์
ส ำนกังำน อดุลย ์สิงหเนตร/ ส ำนกังำนกฏหมำย 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)/ ธนำคำรพำณิชย ์

5. นายสมชาต ิ ลมิปานุภาพ 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
 

62 - บญัชีมหำบณัฑิต/บญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทยหลกัสูตร DAP  
รุ่นท่ี 43/2005 และACP รุ่นท่ี 8 

630,000 
(0.15%) 

- ไม่มี - 9 2551 - 2556 
2548 - ปัจจุบนั 
2542 - 2551 
2528 - 2542 
2518 - 2527 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยประนอมหน้ีต่ำงจงัหวดั 
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยงำนบริหำรสินเช่ือพิเศษ 
ผูจ้ดักำรสำขำ 
ผูต้รวจสอบภำยใน 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)/ ธนำคำรพำณิชย ์
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน)/ ฟอกหนงั 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)/ ธนำคำรพำณิชย ์
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)/ ธนำคำรพำณิชย ์
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)/ ธนำคำรพำณิชย ์

6. นางสาวชุตมิา  บุษยโภคะ 
- กรรมกำร (มีอ ำนำจลงนำม) 
- รองประธำนกรรมกำรบริหำร  
- รองกรรมกำรผูจ้ดักำร  
  สำยปฏิบติักำร 
- ผูจ้ดักำรทัว่ไป ฝ่ำยปฏิบติักำร 

52 - อำชีวศึกษำ สำขำกำรบญัชี 
วิทยำลยัปัญญำพำณิชย ์

- กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทยหลกัสูตร DCP  
รุ่นท่ี 66/2005 

251,801,047 
(59.95%) 
(รวมหุน้ท่ีคู่
สมรสถือ) 

คู่สมรส 
นำยองอำจ 

22 2535 - ปัจจุบนั 
2535 - 2537 
2531 - 2534 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยปฏิบติักำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
รองผูจ้ดักำร 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน)/ ฟอกหนงั 
บริษทั โรงฟอกหนงัโอซี จ ำกดั (เลิกกิจกำร) / ฟอกหนงั 
หำ้งหุน้ส่วนสำมญั โรงฟอกหนงัโอซี จ ำกดั (เลิกกิจกำร)/ 
ฟอกหนงั 

7. นายอวยชัย  มตธินวรุิฬห์ 
- กรรมกำร 
 
 

54 - ปริญญำโท 
สำขำบริหำรธุรกิจ 
Campbell University 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

-  กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทยหลกัสูตร DAP 
รุ่นท่ี 44/2005 

- ไม่มี - - ไม่มี - 9 2551 - ปัจจุบนั 
 
2548 - ปัจจุบนั 
2549 - 2551 
 
2546 - 2549 
2541 - 2546 
2536 - 2541 
2535 - 2536 
2532 - 2535 
2529 - 2532 

กรรมกำรและผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ
ขนส่งและโครงสร้ำงพื้นฐำน 
กรรมกำร 
กรรมกำรและรองฝ่ำยธุรกิจขนส่งและ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
ผูจ้ดักำรทัว่ไป 
ผูช่้วยผูจ้ดักำรทัว่ไป 
ผูจ้ดักำร 
ผูช่้วยผูจ้ดักำร 
หวัหนำ้แผนก 
พนกังำนฝ่ำยเคร่ืองจกัรกล 

บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ำกดั/ คำ้ขำย (Trading) 
 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน)/ ฟอกหนงั 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ำกดั/ คำ้ขำย (Trading) 
 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ำกดั/ คำ้ขำย (Trading) 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ำกดั/คำ้ขำย (Trading) 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ำกดั/คำ้ขำย (Trading) 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ำกดั/คำ้ขำย (Trading) 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ำกดั/คำ้ขำย (Trading) 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ำกดั/คำ้ขำย (Trading) 
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง  
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
 

จ ำนวนและ
สดัส่วนกำรถือ
หุน้ในบริษทั 

(%)  

ควำมสมัพนัธ ์
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
ผูบ้ริหำร 

จ ำนวนปี
ท่ีด ำรง
ต ำแหน่ง
กรรมกำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ (5) 

8. นายทกัษะ บุษยโภคะ 
- กรรมกำร 

64 - ปริญญำโท 
New Technology Venture วิทยำลยั
กำรจดักำร มหำวิทยำลยัมหิดล 

- ปริญญำตรี 
พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทยหลกัสูตร 
DCP รุ่นท่ี 32/2003 

1,572,000 
(0.37%) 

พี่ชำย 
นำงสำวชุติมำ 

1 2540 – ปัจจุบนั 
2537 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2532 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกดั (มหำชน)/เฟอร์นิเจอร์ 
บริษทั พลำสติคและหีบห่อไทย จ ำกดั (มหำชน)/บรรจุภณัฑ ์
บริษทั โมเดร์นฟอร์ม เฮลทแ์อนดแ์คร์ จ ำกดั 
บริษทั โมเดอร์นฟอร์มทำวเวอร์ จ ำกดั 
บริษทั ระฟ้ำแอสโซซิเอท จ ำกดั 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน)/ ฟอกหนงั 
บริษทั เอ๊ม เอฟ อี ซี จ ำกดั (มหำชน)/เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร 
 

9. นายนิต ิเน่ืองจ านงค์  
- กรรมกำร 

33 - นิติศำสตร์มหำบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั in 
collaboration with Indiana University  

- นิติศำสตร์บณัฑิต (Academic 
Excellence) มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั  

- ใบรับรองกำรศึกษำ High School 
Diploma The Winchendon School – 
บอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

200,000 
(0.05%) 

- ไม่มี - 1 2556 – ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 

 
 

2548 
 

2545 
2544 

กรรมกำร 
ผูจ้ดักำรสำย Retail 
ผูอ้  ำนวยกำรศูนยก์ฎหมำยศรีปทุม และ
อำจำรยค์ณะนิติศำสตร์ 
ผูอ้  ำนวยกำรศูนยฝึ์กอบรมมำตรฐำนกำร
บริกำรดำ้นสุขภำพระดบัสำกลแห่ง
ประเทศไทย 
อำจำรยป์ริญญำโท หลกัสูตรกฎหมำย
ธุรกิจ ภำคภำษำองักฤษ 
ทนำยควำม 
ทนำยควำม 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน)/ ฟอกหนงั 
บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกดั (มหำชน)/เฟอร์นิเจอร์ 
มหำวิทยำลยัศรีปทุม/สถำบนักำรศึกษำ 
 
มหำวิทยำลยัมหิดล/สถำบนักำรศึกษำ 
 
 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั/สถำบนักำรศึกษำ 
 
บริษทัท่ีปรึกษำกฎหมำยสำกล จ ำกดั (ILCT)/ส ำนกังำนกฎหมำย 
บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมคเคน็ซ่ี จ ำกดั/ส ำนกังำนกฎหมำย 

 
หมายเหตุ ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม ตำมขอ้ 3 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 5 /2547 เร่ือง ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ปัจจุบนัคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน)  ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน
ไดแ้ก่ นำยพรรณพ ชะระไสยป์ระธำนกรรมกำรตรวจสอบ  นำยสมชำติ ลิมปำนุภำพ กรรมกำรตรวจสอบ และนำย
วบูิลย ์ สิทธำพร กรรมกำรตรวจสอบ โดยทุกท่ำนมีคุณสมบติัครบถว้นตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดและแนวทำงปฏิบติัท่ีดีส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีนำย ภูเบศ เบญจสิริวรกลุ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบในภำรกิจท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษทัในกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯให้เกิดควำมชดัเจนในกำรบริหำรงำนดว้ยควำมซ่ือสัตยแ์ละควำม
รับผิดชอบของกรรมกำรบริหำรหรือผูบ้ริหำร  อนัจะพึงมีต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  ตลอดจนด ำเนินกำรให้มัน่ใจว่ำ  
กรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำรไดบ้ริหำรกิจกำรตำมนโยบำยของบริษทัฯอยำ่งถูกตอ้ง  ครบถว้น  และมีมำตรฐำน  โดย
ในรอบปี 2556   ไดจ้ดัใหมี้กำรประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง  ทั้งน้ีไดร่้วมประชุมกบัผูบ้ริหำร  ผูต้รวจสอบภำยใน  และผูส้อบ
บญัชี  เพ่ือร่วมเสนอขอ้มูล  หำรือ  และแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น  ในวำระท่ีเก่ียวขอ้ง  สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 
 
1. ให้ควำมเห็นชอบงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2556  ท่ีผ่ำนกำรสอบทำนและตรวจสอบจำก

ผูส้อบบญัชี  ก่อนน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั  โดยไดส้อบถำมผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหำรใน
เร่ืองควำมถูกตอ้ง  ครบถว้นของงบกำรเงินและควำมเพียงพอในกำรเปิดเผยขอ้มูล  นอกจำกน้ียงัไดพิ้จำรณำ
ขอ้เสนอแนะต่อระบบกำรควบคุมภำยใน (Management Letter)  ของผูส้อบบญัชี  และรับทรำบแผนกำรสอบบญัชี
ประจ ำปี 2556  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  มีควำมเห็นวำ่  กระบวนกำรรำยงำนทำงบญัชีและกำรเงินของบริษทัฯ  
มีกำรควบคุมท่ีเพียงพอท่ีจะท ำให้รำยงำนทำงกำรเงินแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ
อย่ำงถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนด  และมีกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินอย่ำง
เพียงพอและทนัเวลำ  เพ่ือเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บกำรเงินในกำรตดัสินใจลงทุน 

 
2. สอบทำนและใหค้วำมเห็นต่อกำรเขำ้ท ำรำยงำนท่ีเก่ียวโยงกนั  หรือ รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  

รวมถึงสอบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวให้ถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นไปตำมประกำศ  ขอ้ก ำหนด  และแนวทำง
ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  มีควำมเห็นวำ่  ฝ่ำยจดักำรได้
ท ำรำยกำรดงักล่ำวดว้ยควำมเป็นธรรม  และเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัฯเป็นส ำคญั  ดงัเช่นท่ี
ท ำกับบุคคลภำยนอกทั่วไปด้วยรำคำท่ีสมเหตุสมผล  รวมถึงมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอ  ถูกตอ้ง  และ
ครบถว้น 

 
3. สอบทำนกำรปฏิบติังำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  หรือ  กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  เช่น  พระรำชบัญญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 
พระรำชบญัญติับริษทัมหำชน  ประมวลรัษฎำกร  กฎหมำยแรงงำน  และสัญญำจำ้งแรงงำน  รวมถึงขอ้ก ำหนด  
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ภำระผูกพันท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีกระท ำกับบุคคลภำยนอก  และข้อเรียกร้องอ่ืน ๆ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  มีควำมเห็นวำ่  บริษทัฯไดป้ฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเหมำะสม 

 
4. สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน  เพ่ือประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีช่วย

ส่งเสริมให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ โดยพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน
ประจ ำปี 2556  ตำมแผนงำนท่ีไดรั้บอนุมติั  ซ่ึงครอบคลุมระบบงำนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ เช่น ระบบกำรควบคุม
สินคำ้คงคลงั  ระบบกำรบริหำรกำรผลิต  หรือระบบกำรเก็บเงิน  เป็นตน้  ทั้งน้ีไม่พบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องท่ี
เป็นสำระส ำคัญ  นอกจำกน้ีได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำงท่ีก ำหนดโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ในดำ้นกำรควบคุมดำ้นกำรบริหำร  กำรเงิน  และกำรปฏิบติั
ตำมกฎหมำย  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ  บริษทัฯมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม  เพียงพอ  
และมีประสิทธิผล  ซ่ึงประกอบด้วยสภำพแวดลอ้มภำยใน  กำรประเมินควำมเส่ียง  กิจกรรมควบคุม  ระบบ
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูลท่ีดี  และระบบกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนท่ีชดัเจน 

 
5. สอบทำนระบบกำรจดักำรควำมเส่ียง  เพื่อประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบโดยคณะกรรมกำร

ตรวจสอบจะพิจำรณำนโยบำยกำรจดักำรควำมเส่ียง คู่มือกำรจดักำรควำมเส่ียง  กำรระบุควำมเส่ียง และแนวทำง
กำรรับมือกับควำมเส่ียง รวมไปถึงควำมคืบหน้ำของแผนกำรจัดกำรควำมเส่ียงประจ ำปีท่ีจัดท ำโดยผูบ้ริหำร  
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้รุปวำ่บริษทัมีระบบกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีเพียงพอและใชง้ำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิผล
โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน พร้อมทั้งมีกำรระบุควำมเส่ียง ประเมินควำมเส่ียง และรับมือกบัควำมเส่ียงอย่ำง
สมบูรณ์ 

 
6. พิจำรณำคัดเลือก  เสนอแต่งตั้ ง  และเสนอค่ำตอบแทนของผู ้สอบบัญชีประจ ำปี 2557 เ พ่ือน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษทัให้ขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557   คณะกรรมกำรตรวจสอบ  ไดพ้ิจำรณำ
ควำมเป็นอิสระ  ผลกำรปฏิบติังำน  และบริกำรของผูส้อบบญัชี  รวมถึงควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนแลว้  เห็น
วำ่  ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงควำมเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในดำ้นกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำร
ควบคุมภำยใน  จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำก
บริษทัส ำนกังำน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ำกดั  เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2557  ต่อไปอีกวำระหน่ึง 

 
7. ไดมี้กำรน ำเสนอรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบใหก้บัคณะกรรมกำรบริษทัฯ ทรำบทุกคร้ังท่ีมีกำร

ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำงปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
8. พิจรณำแผนงำนกำรตรวจสอบประจ ำปี  และสอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบรวมทั้งประเมินผลกำรควบคุม

ภำยในเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ กำรควบคุมภำยในมีประสิทธิภำพเพียงพอกบัระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้และเหมำะสม
กบัสภำพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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ในรอบปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดท้ ำกำรจดัให้มีกำรประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง มีรำยละเอียดกำรผูเ้ขำ้ร่วมประชุม
ดงัน้ี 
 

รายช่ือคณะกรรมการจรวจสอบ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

 นำยพรรณพ     ชะระไสย ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 
 นำยสมชำติ     ลิมปำนุภำพ  กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 
 นำยวบูิลย ์   สิทธำพร  กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 

 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย โดยใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถประกอบกบัควำมรอบคอบ  และมีควำมเป็นอิสระอยำ่งเพียงพอ  โดยไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรไดรั้บขอ้มูลทั้ง
จำกผูบ้ริหำร  พนกังำน  และผูเ้ก่ียวขอ้ง  ตลอดจนไดใ้หค้วำมเห็นและขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่ำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
 
โดยสรุปในภำพรวมแลว้  คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ  คณะกรรมกำรบริษทัตลอดจนผูบ้ริหำรของบริษทัฯมี
จริยธรรมและควำมมุ่งมัน่ในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของบริษทัฯอยำ่งมีคุณภำพเยี่ยงมืออำชีพ  ไดใ้ห้
ควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ต่อกำรด ำเนินงำนภำยใตร้ะบบควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผล  ภำยใตก้ำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีรัดกุม
เหมำะสมและต่อเน่ือง  มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่งเพียงพอ  โปร่งใสและเช่ือถือได ้ รวมทั้งมีกำรพฒันำปรับปรุง
ระบบกำรปฏิบติังำนใหมี้คุณภำพดีข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
 
                         

             

(นำยพรรณพ ชะระไสย)์ (นำยสมชำติ ลิมปำนุภำพ) (นำยวบูิลย ์สิทธำพร) 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบ 
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 รายการระหว่างกนั 
รายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งของ ปี 2555  และ ปี 2556 

 

1. บริษัท ชูว์แมนส์ อเิลก็ทรอนิกส์ จ ากดั (“ชูว์แมนส์”)  
ลกัษณะธุรกจิ การประกอบอุปกรณ์อิเลคโทรนิค ส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์เช่น รีเวอรส์ เซ็นเซอร์  โดยจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2548 และได้

แจง้การเปล่ียนช่ือดงักล่าวต่อกรมทะเบียนการคา้และมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ วนัท่ี 8 มิถุนายน 2549 
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 10 ลา้นบาท มีทั้งหมด 1 ลา้นหุน้ หุน้ละ 10 บาท (ตามแบบ บ.อ.จ.5 ณ 23 กมุภาพนัธ์ 2553) 
โครงสร้างการถอืหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
 

 หุ้น ร้อยละ 
บ.ชูวแ์มนส์(ประเทศไทย) จ ากดั  682,496 68.25 
รามาจนัดราน ทงักาเวรุ  145,000 14.50 
นายองอาจ  ด ารงสกลุวงษ ์ 100,000 10.00 
ทาน ฮวน กวน 72,500 7.25 
บุคคลอ่ืนสญัญาชาติต่างดา้ว 3 0.00 
บุคคลอ่ืนสญัญาติไทย 1 0.00 
 1,000,000 100.00 

 
ความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ เป็นกิจการท่ีเก่ียวโยงกนั  โดยกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ คือ นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ ์ถือหุน้ใน         ชูว์

แมนส์ จ านวน 100,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 
ลกัษณะรายการท่ีส าคญั ยอดคงคา้ง/มูลค่ารายการ(บาท) เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ปี 2555 ปี 2556   
รายการที่เกดิขึน้เป็นปกติ 
1. บริษทัฯ ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป จากชูวแ์มนส์ 
- ซ้ือสินคา้ 

 
 

6,491,509 

 
 

4,390,128 

- บริษทัฯ ซ้ือชุดสณัญาณกะระยะถอย ส าหรับรถยนต์
รถยนตจ์ากชูวแ์มนส์  เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้หรือ
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์โดยจะเป็นลกัษณะการสั่งผลิต

-   รายการดังกล่าวเป็นรายการค้า ซ่ึงสมเหตุสมผลตาม
ธุรกิจปกติ การก าหนดราคาและเง่ือนไขของรายการท่ีไม่
ท  าให้บริษทัฯ เสียเปรียบแต่อยา่งใด อีกทั้งราคาซ้ือ-ขาย 
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ลกัษณะรายการท่ีส าคญั ยอดคงคา้ง/มูลค่ารายการ(บาท) เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ปี 2555 ปี 2556   
 ตามค าสั่งซ้ือท่ีบริษัทฯ ได้รับ ซ่ึงบริษัทฯ จะมี

รายไดจ้ากก าไรส่วนเพ่ิมจากการท ารายการดงักล่าว 
โดยบริษทัฯ มีนโยบายในการก าหนดก าไรส่วนเพ่ิม
ส าหรับสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมาเพ่ือ
จ าหน่ายต่อ  ต้องบวกอตัราก าไรส่วนเพ่ิมไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 15  

- บริษัทฯ ได้มีการท าสัญญาซ้ือขายกับชูว์แมนส์
ดงักล่าวเป็นรายโมเดล ควบคู่ไปกบัการท่ีบริษทัฯ 
ได้รับหนังสือแจ้งความจ านงให้เป็นผู ้จ ัดหาชุด
อุปกรณ์ตกแต่งให้แก่บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์(Letter of 
Intent) เป็นรายโมเดล  ซ่ึงจะมีการระบุราคาซ้ือขาย
ชดัเจน ท าให้บริษทัฯ มีอตัราก าไรส่วนเพ่ิมชดัเจน
ซ่ึงมีอัตราท่ี เ ป็นไปตามรายการค้าปกติทั่วไป 
นอกจากน้ีในการสั่งผลิตสินคา้ดงักล่าวจะเป็นการ
สั่งผลิตตามค าสั่งซ้ือท่ีได้รับ โดยบริษทัฯ ไม่ต้อง 
สต๊อคสินค้า   จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ท  าให้
บริษทัฯ เสียประโยชน์แต่อยา่งใด 

- ในการรับค าสั่งซ้ือส าหรับรุ่นรถท่ีออกใหม่ หากรุ่น
ใดท่ีบริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สัญญาณกะ
ระยะถอย ร่วมกับบริษัทผู ้ผลิตรถยนต์ จะถือว่า
บริษทัฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผูจ้ดัหาผลิตภณัฑ์
ให้แก่บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ บริษทัฯ จะท าการจ้าง
ผลิตต่อ โดยจะได้รับก าไรส่วนเพ่ิมในอัตราท่ี
ก าหนด หากรุ่นใดท่ี ชูว์แมนส์สามารถติดต่อกับ
บริษทัผูผ้ลิตรถยนตโ์ดยตรงจะสามารถท าไดโ้ดยไม่
ผา่นบริษทัฯ 

 

ท่ีก  าหนดเป็นราคายติุธรรม 
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2. บริษัท ออโตโมทฟี แอค็เซซโซรี จ ากดั (“ออโตโมทฟี”) 
ลกัษณะธุรกจิ ผลิตและจ าหน่ายงานเคลือบสี เคลือบลาย พน่ลาย พน่สีเคลือบไม ้พน่สีลงบนช้ินงาน รวมทั้งงานตกแต่งลงพ้ืนวสัดุ ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์ 

โดยจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2548 
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 15 ลา้นบาท มีทั้งหมด 1.5 ลา้นหุน้ หุน้ละ 10 บาท (ตามแบบ บ.อ.จ.5 ณ 26 เมษายน 2553) 
โครงสร้างการถอืหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
 

 หุ้น ร้อยละ 
นายองอาจ  ด ารงสกลุวงษ ์ 719,999 48.00 
นางสาวชุติมา บุษยโภคะ 719,998 48.00 
นางสาววรรณวิสา ด ารงสกลุวงษ ์ 60,003 4.00 
 1,500,000 100.00 

       
 
ความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั คือ นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ ์ นางสาวชุติมา บุษยโภคะ และนางสาววรรณวสิา ด ารงสกลุวงษ ์ถือหุน้ทั้งหมดในออโตโม

ทีฟ และมีกรรมการร่วมกนัคือ นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ ์
 

ลกัษณะรายการท่ีส าคญั ยอดคงคา้ง/มูลค่ารายการ(บาท) เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ปี 2555 ปี 2556   
รายการที่เกดิขึน้เป็นปกติ     
1. บริษทัฯ ให้ออโตโมทีฟ เช่าพ้ืนท่ีส านกังานและ
โรงงาน 
- ค่าเช่า และค่าบริการส่วนกลางรับ 

 
 
 

 
 

585,000 
 
 

 
 

- 

- บริษทัฯ ให้เช่าพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 750 ตรม. ซ่ึง
เป็นพ้ืนท่ีชั้นหน่ึงของอาคารเลขท่ี 55/5 เพ่ือใช้เป็น
ส านกังานและโรงงาน โดยระยะเวลาเช่านบัตั้งแต่ 1 
กรกฎาคม 2550 เ ม่ือครบก าหนด 1 ปี  บริษัทฯ 
ยินยอมให้ผูเ้ ช่าต่อสัญญาได้อีกคราวละ 1 ปี โดย
บริษทัฯ จะปรับค่าเช่าเพ่ิมไม่เกินร้อยละ 10 บริษทัฯ 
คิดค่าเช่ารวมค่าบริการส่วนกลางในอตัรา 130 บาท

-  รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีมีอตัราค่าเช่าตามราคา
ตลาด เช่นเดียวกบัค่าเช่าทัว่ไปตามปกติ และไม่ท  าให้
บริษทัฯ เสียเปรียบแต่ประการใด และถือว่าเป็นการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนท่ีท่ียงัไม่ได้ใช้งานของบริษทัฯ ได้
อย่างเต็มท่ี โดยเป็นการให้เช่าในระยะสั้น  เผ่ือกรณีท่ี
บริษทัฯ อาจจะมีความจ าเป็นตอ้งใช้พ้ืนท่ีเพ่ิมเติมเพ่ือ
รองรับการขยายงานในอนาคต ทั้ งน้ีสัญญาดังกล่าว
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บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

ลกัษณะรายการท่ีส าคญั ยอดคงคา้ง/มูลค่ารายการ(บาท) เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ปี 2555 ปี 2556   

ต่อตรม.ต่อเดือน  ซ่ึงถือเป็นอตัราใกล้เคียงกบัอตัรา
ตลาด ท่ีบริษัท แคนเดอร์ คอนซัลแตนท์ จ  ากัด 
ประเมินพ้ืนท่ีเช่าไว ้

- สัญญาเช่าก าหนดให้บริษัทฯหรือผู ้เ ช่าสามารถ
ยกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนด โดยตอ้งบอกกล่าว
เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน  

- ออโตโมทีฟ ไดย้กเลิกสญัญาเช่าเม่ือ 1/7/2555 

สามารถต่ออายไุด ้หากบริษทัฯ เห็นสมควร 
 

2. บริษทัฯ คิดค่าสาธารณูปโภค จากออโตโมทีฟ 
- ค่าสาธารณูปโภครับ 
 

 
396,908 

 
- 

- บริษทัฯ ให้ออโตโมทีฟ ในฐานะผูเ้ช่าใช้น ้ า และ
ไฟฟ้า โดยให้มีการติดตั้งมาตรวดัแยกส าหรับน ้ า ไฟ
ท่ีจุดจ่ายเพ่ือให้ทราบปริมาณการใช้น ้ า และไฟฟ้าท่ี
แทจ้ริง ทั้งน้ี ออโตโมทีฟฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การช าระค่าใชจ่้ายดงักล่าวตามอตัราการประปาส่วน
ภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการเรียกเก็บจริง  
โดยจะตอ้งจ่ายช าระภายใน7 วนัหลงัจากได้รับแจง้
จากบริษทัฯ 

- รายการดงักล่าวถือเป็นการแยกค่าใช้จ่ายของบริษทัฯ 
และผูเ้ช่าอย่างชัดเจน เน่ืองจากการติดตั้งมิเตอร์แยก
ต่างหาก ท าให้ทราบปริมาณการใช้จริง และสามารถ
เรียกเก็บจากบริษัท ออโตโมทีฟฯ ในอัตราท่ีส่วน
ราชการเรียกเก็บจริง   

 

3. บริษทัฯ ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปจากออโตโมทีฟ 
-  ซ้ือสินคา้ 
 

 
5,963,069 

 
487,549 

- บริษทัฯ ซ้ือชุดอุปกรณ์ตกแต่งลายไมใ้นรถยนตจ์าก
ออโต โม ทีฟ  เ พ่ื อ จ า ห น่ า ย ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ห รื อ
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์โดยจะเป็นลกัษณะการสั่งผลิต
ตามค าสัง่ซ้ือท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ ซ่ึงบริษทัฯ จะมีรายได้
จากก าไรส่วนเพ่ิมจากการท ารายการดังกล่าว โดย
บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดก าไรส่วนเพ่ิม
ส าหรับสินค้าท่ีซ้ือจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมาเพ่ือ
จ าหน่ายต่อ  ตอ้งบวกอตัราก าไรส่วนเพ่ิมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15  

- ในปัจจุบนัยงัไม่มีบริษทัผูผ้ลิตชุดอุปกรณ์ตกแต่ง
ลายไมใ้นรถยนตภ์ายในประเทศ ส่วนใหญ่จะตอ้งมี
การน าเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงมักจะมีราคาสูง 

- รายการดังกล่าวเป็นรายการค้า ซ่ึงสมเหตุสมผลตาม
ธุรกิจปกติ และราคาท่ีท าการคา้ระหวา่งกนัน้ี เป็นราคาท่ี
ไม่ท  าให้บริษัทเกิดความเสียเปรียบทางการค้าแต่
ประการใด รวมทั้งสัญญาทางธุรกิจมีการจดัท าข้ึนมา
อยา่งชดัเจนเช่นเดียวกบัการท าธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

ลกัษณะรายการท่ีส าคญั ยอดคงคา้ง/มูลค่ารายการ(บาท) เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ปี 2555 ปี 2556   

ประกอบกบัลกัษณะของผลิตภณัฑจ์ะแตกต่างกนัไป
ในแต่ละรุ่นรถยนต ์ซ่ึงจะตอ้งมีการออกแบบเฉพาะ
รุ่น จึงท าให้ไม่สามารถหาราคาตลาดเปรียบเทียบได ้
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดมี้การท าสัญญาซ้ือขายกบั
ออโตโมทีฟ ส าหรับชุดอุปกรณ์ตกแต่งดงักล่าวเป็น
รายโมเดล ควบคู่ไปกบัการท่ีบริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือ
แจ้งความจ านงให้เป็นผู ้จ ัดหาชุดอุปกรณ์ตกแต่ง
ให้แก่บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์(Letter of Intent) เป็นราย
โมเดล  ซ่ึงจะมีการระบุราคาซ้ือขายชัดเจน ท าให้
บริษทัฯ มีอตัราก าไรส่วนเพ่ิมชดัเจนเป็นซ่ึงมีอตัราท่ี
เป็นตามรายการคา้ปกติทัว่ไป นอกจากน้ีในการสั่ง
ผลิตสินคา้ดงักล่าวจะเป็นการสั่งผลิตตามค าสั่งซ้ือท่ี
ได้รับ โดยบริษทัฯ ไม่ตอ้ง สต๊อคสินคา้   จึงเห็นว่า
รายการดงักล่าวไม่ท  าให้บริษทัฯ เสียประโยชน์แต่
อยา่งใด 

- ในการรับค าสั่งซ้ือส าหรับรุ่นรถท่ีออกใหม่ หากรุ่น
ใดท่ีบริษทัฯ มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ลายไม้ร่วมกับ
บริษัทผู ้ผ ลิ ตรถยนต์  จะ ถือว่ าบ ริษัทฯ  ได้ รับ
มอบหม า ย ให้ เ ป็ น ผู ้ จ ั ด ห าผ ลิ ต ภัณฑ์ ใ ห้ แ ก่
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ บริษทัฯ จะท าการจา้งผลิตต่อ 
โดยจะไดรั้บก าไรส่วนเพ่ิมในอตัราท่ีก าหนด  
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บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

 
3. บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  (“โมเดอร์น”) 

ลกัษณะธุรกจิ ผลิตและน าเขา้เฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูปจ าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ 
ทุนจดทะเบียน 809,646,280 บาท 
ทุนช าระแล้ว 750,000,000 บาท 
ความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ เป็นกิจการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม 2556 โมเดอร์น และนายทกัษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหารของโมเดอร์น ถือหุน้ใน

บริษทัฯ รวมจ านวน 20,772,000 หุน้ และปัจจุบนันายทกัษะฯ ยงัเป็นกรรมการของบริษทัฯ 
ลกัษณะรายการท่ีส าคญั ยอดคงคา้ง/มูลค่ารายการ(บาท) เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ปี 2555 ปี 2556   
รายการที่เกดิขึน้เป็นปกติ 
1. บริษทัฯ ขายสินคา้ส าเร็จรูป ให้กบั โมเดอร์น 
- ขายสินคา้ 
 

 
 

- 

 
 

8,032,121 

- บริษทัฯ ขายหนงัผืนส าเร็จรูปให้แก่ โมเดอร์น เพ่ือ
น าไปผลิตสินคา้เฟอร์นิเจอร์ โดยก าหนดราคาขาย
ตามราคาท่ีบริษทัฯ ขายให้กบัลูกคา้ทัว่ไป  

-    รายการดังกล่าวเป็นรายการค้า ซ่ึงสมเหตุสมผลตาม
ธุรกิจปกติ การก าหนดราคาและเง่ือนไขของรายการท่ี
ไม่ท  าให้บริษทัฯ เสียเปรียบแต่อย่างใด อีกทั้งราคาซ้ือ-
ขาย ท่ีก าหนดเป็นราคายติุธรรม 

2. บริษทัฯ ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป จาก โมเดอร์น 
- ซ้ือสินคา้ 
 

 
- 

 
548,760 

- บริษทัฯ ซ้ืออุปกรณ์ส านักงานจาก โมเดอร์น โดย
ไดรั้บส่วนลดร้อยละ 30 จากราคาปกติ 

- รายการดังกล่าวเป็นรายการค้า ซ่ึงสมเหตุสมผลตาม
ธุรกิจปกติ การก าหนดราคาและเง่ือนไขของรายการท่ี
ไม่ท  าให้บริษทัฯ เสียเปรียบแต่อย่างใด อีกทั้งราคาซ้ือ-
ขาย ท่ีก าหนดเป็นราคายติุธรรม 
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บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบทานร่วมกบัผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ  แลว้มีความเห็นวา่  รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กนัเป็นไป
อยา่งสมเหตุสมผล ประกอบกบัการก าหนดราคาหรือเง่ือนไขของรายการดงักล่าวถือเป็นราคายติุธรรมและไดมี้การ
เปรียบเทียบกบัราคาประเมินโดยบริษทัประเมินกลาง หรือราคาตลาดเปรียบเทียบ   

หากพิจารณาถึงธุรกิจของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว  อาจถือไดว้่าเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจผลิตหนัง
ส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ชูวแ์มนส์ และออโตโมทีฟ   แต่อยา่งไรก็ตาม ในการเสนอเขา้เป็นผูผ้ลิต
สินคา้ใหแ้ก่บริษทัผูผ้ลิตรถยนตน์ั้นจะมีการเสนอแต่ละช้ินส่วนแยกจากกนั และไม่สามารถเสนอผลิตภณัฑ์ของแต่
ละบริษทัพร้อม ๆ กบัการเสนอผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ   ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนการจดัซ้ือปกติของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์
ประกอบกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์เองก็มีตน้ทุนมาตรฐานของผลิตภณัฑ์แต่ละรายการเพื่อประกอบในการคดัเลือก
ผูผ้ลิตในแตล่ะช้ินส่วนของแต่ละโมเดลรถ   เน่ืองจากบริษทัผูผ้ลิตรถยนตจ์ะตอ้งค านึงถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์และ
บริษทัตา่งๆ     เป็นรายบริษทัแยกอิสระจากกนั  เพ่ือประโยชน์สูงสุดทั้งในแง่ของตน้ทุน คุณภาพ ความเช่ือถือไดเ้ป็น
ส าคญั  
 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการที่เกีย่วโยงกนั  

 
บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์  แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งผา่นความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริษทั  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู ้
พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการ  โดยค านึงถึง ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ทั้งน้ี  การก าหนดราคา
และเง่ือนไขการท ารายการจะตอ้งเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจปกติและเป็นไปตามราคายติุธรรมหรือมีการเปรียบเทียบ
กบัราคาตลาด   นอกจากน้ี ผูมี้ส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในรายการระหวา่งกนันั้น ๆ จะไม่
สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมติัรายการระหวา่งกนัในลกัษณะดงักล่าวได ้

ส าหรับรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง     ซ่ึงไดเ้คยผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไปแลว้นั้นหากรายการดงักล่าวยงัเกิดข้ึนอยู ่ทางคณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายในการสอบทานรายการดงักล่าว         
เป็นรายไตรมาส  
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในอนาคต  
 
บริษทัฯ  มีนโยบายในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในอนาคต ส าหรับรายการท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดย

ค านึงถึงความจ าเป็น  และ ความสมเหตุผลของรายการดังกล่าว ซ่ึงได้ค  านึงถึงราคายุติธรรม และราคาตลาด โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั โดยสามารถสรุปรายการหลกั ๆ ไดด้งัน้ี  

-  รายการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีแก่บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือใชเ้ป็นส านกังานและโรงงาน  
อตัราค่าเช่าก าหนดจากอตัราค่าเช่าท่ีประเมินโดยบริษทัประเมินกลางท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือของกลต.  

และเป็นการให้เช่า ในระยะสั้น    ไม่เกิน 1 ปีเผื่อกรณีท่ีบริษทัฯ อาจจะมีความจ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีเพ่ิมเติม โดย
ก าหนดใหบ้ริษทัฯ สามารถต่ออายสุญัญา เช่าไดห้ากเห็นสมควร เม่ือหมดอายสุญัญา  

-  รายการใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัใชส้าธารณูปโภค  
บริษทัฯ ก าหนดให้มีการติดมิเตอร์น ้ า  - ไฟ ของแต่ละบริษทัฯ และเรียกเก็บจากบริษทัฯ ดงักล่าวใน

อตัราท่ีการประปา ส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจริง  
 

-  รายการซ้ือสินคา้จากเพื่อจ าหน่ายตอ่  
บริษทัฯ  มีนโยบายในการก าหนดอตัราก าไรส่วนเพ่ิมส าหรับสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัท่ีเก่ียวโยงกนัมาเพ่ือ

จ าหน่ายต่อ  โดย บวกอตัราก าไรส่วนเพ่ิมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15  

 
-  รายการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นรายการคา้ปกติทัว่ไป 

บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดราคาซ้ือและขายสินคา้ระหวา่งกนัตามราคาตลาด 

 
  ทั้ งน้ี    บริษทัฯ   จะปฏิบัติตามขอ้ก าหนด  กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการ  เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัฯ  หรือบริษทัย่อย  และตาม
มาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ทั้งน้ี  หากมีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  บริษทัจะจดั
ใหค้ณะกรรมการบริษทั      โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมดว้ยเป็นผูพ้ิจารณาความจ าเป็นและสมเหตุสมผลของ
การเขา้ท ารายการนั้น  ๆ  ซ่ึงรวมถึงการก าหนดราคา  และเง่ือนไขการท ารายการวา่เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจปกติและ
พิจารณาเปรียบเทียบการก าหนดราคากบับุคคลภายนอกหรือราคาตลาด โดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอนุมติัการท ารายการ  หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ี
อาจเกิดข้ึน  บริษทัฯ  จะจดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญ อิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัดังกล่าว     เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี โดยท่ีบริษทัฯ จะมีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในหมาย เหตุประกอบงบ
การเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และในแบบแสดงรายการประจ าปี (แบบ 56-1)  
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 
 

คณะกรรมกำรบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดัให้มีงบกำรเงินเพ่ือแสดงถึงฐำนะกำรเงิน และผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั ส ำหรับปี 2556 ภำยใตพ้ระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำร เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทัท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 
โดยขอยนืยนัวำ่งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบำย
บญัชีท่ีเหมำะสม และถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยำ่งระมดัระวงั และประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดในกำรจดัท ำ 
รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

 

งบกำรเงินของบริษทัไดรั้บกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั คือบริษทั ส ำนกังำน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จ ำกดั โดยในกำรตรวจสอบนั้นคณะกรรมกำรบริษทัไดส้นับสนุนขอ้มูล และเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือให้ผูส้อบบญัชีสำมำรถ
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี โดยควำมเห็นของผูส้อบบญัชีได้ปรำกฏในรำยงำนผูส้อบ
บญัชีซ่ึงแสดงไวใ้นรำยงำยประจ ำปีแลว้ 

 

คณะกรรมกำรไดจ้ดัให้มีกำรด ำรงรักษำไวซ่ึ้งระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจไดอ้ยำ่งมี
เหตุผลวำ่กำรบนัทึกขอ้มูลทำงบญัชีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ำรงรักษำไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพ่ือใหท้รำบ
จุดอ่อนเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอยำ่งมีสำระส ำคญั 

 

คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรเป็นผูดู้แล
รับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และระบบกำรควบคุมภำยใน กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปีแลว้ 

 

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นวำ่ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่ำพอใจ และสำมำรถ
สร้ำงควำมเช่ือมัน่อยำ่งมีเหตุผลต่อควำมเช่ือถือไดข้องงบกำรเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

 

 

 

 

 

 

(นำยธีระ วภูิชนิน)      (นำยองอำจ ด ำรงสกลุวงษ)์ 
ประธำนกรรมกำร             กรรมกำรผูจ้ดักำร 
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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
 
ในรอบระยะเวลำหลำยปีท่ีผ่ำนมำอุตสำหกรรมยำนยนตไ์ดรั้บผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ส ำคญัหลำยเหตุกำรณ์ดว้ยกนั

เช่น เหตุกำรณ์สึนำมิท่ีประเทศญ่ีปุ่นในช่วงเดือนเมษำยน 2554 และเหตุกำรณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ในช่วงไตรมำสท่ี 4 ของปี 2554 
และในปี 2556 อุตสำหกรรมยำนยนต์ไดเ้กิดกำรชะลอตวัลงภำยหลงัจำกหมดนโยบำยรถคนัแรก จำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวท ำให้
บริษทัฯไดพ้ยำยำมท่ีจะลดกำรพึงพำอุตสำหกรรมยำนยนต ์โดยกำรเพ่ิมสดัส่วนรำยไดจ้ำกหนงัเฟอร์นิเจอร์และหนงัรองเทำ้มำก
ข้ึน แต่ยงัคงมีรำยไดจ้ำกอุตสำหกรรมยำนยนตเ์ป็นรำยไดห้ลกั 

(ลำ้นบำท) 

รำยได้จำกกำรประกอบธุรกจิ 
ปี 2556 ปี 2555 

รำยได้ % รำยได้ % 

รำยไดจ้ำกอุตสำหกรรมยำนยนต ์ 1,369 76% 1,570 82% 
รำยไดท่ี้มิใช่อุตสำหกรรมยำนยนต ์ 419 23% 321 17% 

รำยไดอ่ื้น 9 1% 25 1% 

รวม 1,797 100% 1,916 100% 
 
 ปี 2556 บริษทัมีรำยไดจ้ำกอุตสำหกรรมยำนยนต ์ปรับตวัลดลง 201 ลำ้นบำท จำกปี 2555 ปรับตวัลดลงร้อยละ 13 
ในขณะท่ีรำยไดท่ี้มิใช่อุตสำหกรรมยำนยนตป์รับตวัสูงข้ึน  98 ลำ้นบำท จำกปี 2555 ปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
นโยบำยของบริษทัฯ 
  

กำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน  
ผลกำรด ำเนินงำนปี 2556 งบกำรเงินรวมของบริษทัมีก ำไรสุทธิ 197 ลำ้นบำท เปรียบเทียบกบัปี 2555 ซ่ึงมีก ำไรสุทธิ 

249 ลำ้นบำท ก ำไรสุทธิลดลง 52 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 20.9 โดยเป็นผลจำกปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 
รำยได้ 

ในปี 2556 บริษทัมีรำยไดร้วม 1,797 ลำ้นบำท เปรียบเทียบกบัปี 2555 บริษทัมีรำยไดร้วม 1,916 ลำ้นบำท บริษทัมียอด
รำยไดล้ดลง 119 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 6.2 ซ่ึงมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรชะลอตวัลงภำยหลงัจำกหมดนโยบำยรถคนัแรก และใน
ปี 2556 บริษทัฯขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 1 ลำ้นบำท ในขณะท่ีปี 2555 บริษทัฯมีก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 16 ลำ้นบำท ซ่ึง
รับรู้เป็นรำยไดอ่ื้น 
 
ค่ำใช้จ่ำย 
 ต้นทุนขำยและบริกำร   

ในปี 2556 บริษทัมีตน้ทุนขำย 1,414 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 79 ของยอดรำยไดจ้ำกกำรขำย เปรียบเทียบกบัปี 2555 
บริษทัมีตน้ทุนกำรขำย 1,465 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 77 ของยอดรำยไดจ้ำกกำรขำย ซ่ึงอตัรำร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจำกตน้ทุน
หนงัท่ีปรับตวัสูงข้ึน 
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 
ในปี 2556 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 116 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 6.5 ของรำยไดร้วม เปรียบเทียบกบั

ปี 2555 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 103 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของรำยไดร้วม บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย
และบริหำรเพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกในปี 2556 มีค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งออกมำข้ึนตำมกำรเพ่ิมข้ึนของยอดขำยต่ำงประเทศ 

(ลำ้นบำท) 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
ปี 2556 ปี 2555 

รำยได้ % รำยได้ % 

รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 1,260 70% 1,587 84% 
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ 528 30% 304 16% 

รวม 1,788 100% 1,891 100% 
 

 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ   
 ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินของบริษทั ในปี 2556 มีจ ำนวนเท่ำกบั 41 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2555 จ ำนวน 7 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 15 เน่ืองมำจำกปี 2556 บริษทัฯมีกำรบริหำรสินคำ้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภำพมำกข้ึนท ำใหใ้ชเ้งินกูห้มุนเวยีนเพ่ือใช้
ในกำรสัง่ซ้ือวตัถุดิบลดลง 
 

กำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน 
 
สินทรัพย์  
 สินทรัพยห์ลกัของบริษทั ประกอบดว้ย เงินสด ลูกหน้ี สินคำ้คงเหลือ และท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยสินทรัพย์
รวมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 มีมูลค่ำเท่ำกบั 2,179 ลำ้นบำท ลดลง 102 ลำ้นบำท จำกปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 4.5 โดยเกิด
จำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัดงัตอ่ไปน้ี 
 
 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัมีมูลค่ำเท่ำกบั 70 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกส้ินปี 
2555 จ ำนวน 39 ลำ้นบำท 
 
 ลูกหนีก้ำรค้ำสุทธิ  

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 ลูกหน้ีกำรคำ้สุทธิของบริษทัมีมูลค่ำเท่ำกบั 253 ลำ้นบำท ลดลงจำกส้ินปี 2555 จ ำนวน 29 
ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 10 เน่ืองจำกยอดขำยท่ีลดลง 

 
 สินค้ำคงเหลอืสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 สินคำ้คงเหลือสุทธิของบริษทัมีมูลค่ำเท่ำกบั 604 ลำ้นบำท ลดลงจำกส้ินปี 2555 จ ำนวน 121 
ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 17 โดยมีปัจจยัหลกัมำจำกกำรบริหำรสินคำ้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
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หนีสิ้น  
 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 บริษทัมีหน้ีสินรวม 1,125 ลำ้นบำท ลดลงจำกส้ินปี 2555 เป็นจ ำนวน 228 ลำ้นบำท คิดเป็น
ร้อยละ 17 โดยมีปัจจยัหลกัคือ ในปี 2556 บริษทัมีนโยบำยลดปริมำณสินคำ้คงเหลือ ท ำใหใ้ชเ้งินกูห้มุนเวยีนเพ่ือใชใ้นกำรสัง่ซ้ือ
วตัถุดิบลดลง 
   
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,053 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกส้ินปี 2555 เป็นจ ำนวน 127 ลำ้นบำท คิด
เป็นร้อยละ 14 ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินกำรท่ีมีก ำไรสุทธิ 197 ลำ้นบำท และมีกำรเปล่ียนวธีิกำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินสดเป็น
หุน้ปันผลในกำรจ่ำยปันผลเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2556  
 
กำรวเิครำะห์กระแสเงนิสด 

ในปี 2555 บริษทัมีเงินสดเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 39 ลำ้นบำท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 412 
ลำ้นบำท เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน  135 ลำ้นบำท และเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (ช ำระหน้ีเงิน
กูย้มื และจ่ำยเงินปันผล) จ ำนวน 238 ลำ้นบำท 
  
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 บริษทั จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีใหแ้ก่ ส ำนกังำนเอินส์ท แอนด ์ ยงั จ ำกดั จ ำนวน 1,530,000 บำท โดยเป็น
ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (Audit Fee) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งจ ำนวน  ทั้งน้ี บริษทั ไม่มีภำระค่ำบริกำรอ่ืน (Non-
Audit Fee) ท่ีช ำระใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี ส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี
และส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัแต่อยำ่งใด 
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2556  



 

54 
 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย               
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ี
ส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) 
ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและ      
กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วธีิกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมถึง             
กำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำรเพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบท่ี
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน
ของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำม
สมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงิน
โดยรวม 

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ความเห็น 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ยและเฉพำะของบริษทั  
อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 เก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี เน่ืองจำก                
กำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภำษีเงินไดม้ำถือปฏิบติั บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบกำรเงินรวมและ              
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นรำยกำร
ปรับปรุงจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำว และน ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเก่ียวกบัภำษีเงินได ้  
ท่ีไดน้ ำมำถือปฏิบติัใหม่ดว้ยเช่นกนั และนอกจำกน้ีขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 29.4 เร่ืองหน้ีสิน       
ท่ีอำจจะเกิดข้ึนซ่ึงกล่ำววำ่ บริษทัฯไดรั้บหนงัสือกล่ำวหำจำกบรรษทับริหำรสินทรัพยไ์ทย (บสท.) และขอบอกเลิก
สัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี และนอกจำกน้ี บสท.ไดย้ื่นค ำฟ้องบริษทัฯ ให้เป็นบุคคลลม้ละลำย โดยศำลลม้ละลำยกลำง
ไดมี้ค ำพิพำกษำใหย้กฟ้องในคดีน้ีแลว้ แต่ บสท.ไดย้ื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำของศำลลม้ละลำยกลำงต่อศำลฎีกำแผนก
คดีลม้ละลำย และบริษทัฯไดย้ื่นค ำคดัคำ้นค ำอุทธรณ์ต่อศำลฎีกำเช่นกนั ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัคดีดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่ง        
กำรพิจำรณำของศำลฎีกำ จำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวขำ้งตน้แสดงใหเ้ห็นวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีเป็นสำระส ำคญัซ่ึงอำจมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของบริษทัฯ หรือในท่ีสุดอำจไม่มีผลกระทบใดๆ ซ่ึงในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั  
ยงัไม่สำมำรถประเมินได ้ทั้งน้ีขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

วรำพร ประภำศิริกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4579 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
(เดิมช่ือบริษทั ส ำนกังำน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ำกดั) 
กรุงเทพฯ: 26 กุมภำพนัธ์ 2557 



ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 69,858,312        31,468,946        12,134,509        39,682,496        14,011,438        6,782,782          

ลกูหนี-การคา้และลกูหนี- อื�น 9 253,202,201     281,665,932     150,032,718     220,761,438     262,569,782     150,109,618     

สินคา้คงเหลือ 10 603,775,018     725,042,489     771,437,636     530,654,556     685,194,038     731,451,204     

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื-อวตัถุดิบและอะไหล่ 13,494,183        1,251,549          -                         13,494,183        1,251,549          -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 4,759,728          3,661,987          2,826,942          3,640,283          3,354,826          2,691,884          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 945,089,442     1,043,090,903  936,431,805     808,232,956     966,381,633     891,035,488     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ-าประกนั 11 5,525,000 -                         -                         5,525,000 -                         -                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 25,031,444 25,963,254        27,180,928        25,031,444 25,963,254        27,180,928        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         -                         19,999,800        19,999,800        19,999,800        

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -                         -                         6,544,260          -                         -                         6,544,260          

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,198,085,763  1,203,561,230  1,196,785,816  1,176,582,953  1,195,091,718  1,189,397,948  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 2,255,105          1,544,893          2,029,096          2,183,280          1,464,058          1,986,156          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื-อเครื�องจกัร 63,043               3,547,977          -                         -                         -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 2,518,804          2,857,674          3,919,138          2,518,004          2,857,074          3,919,338          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,233,479,159  1,237,475,028  1,236,459,238  1,231,840,481  1,245,375,904  1,249,028,430  

รวมสินทรัพย์ 2,178,568,601  2,280,565,931  2,172,891,043  2,040,073,437  2,211,757,537  2,140,063,918  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี-

บริษัท อนิเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม 

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน)
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD.
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บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน)
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD.

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี/สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี/สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั-น

   จากสถาบนัการเงิน 15 337,679,706     574,989,009     432,318,215     337,679,706     574,989,009     387,318,215     

เจา้หนี-ทรัสตรี์ซีท 15 142,371,670     171,715,940     444,223,806     142,371,670     171,715,940     444,223,806     

เจา้หนี-การคา้และเจา้หนี- อื�น 16 129,333,303     185,807,035     163,239,443     90,388,801        167,371,924     153,963,957     

เงินกูย้มืระยะสั-นจากบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         40,000,000        

ส่วนของหนี- สินตามสญัญาเช่าการเงิน

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 17 21,393,815        12,472,472        7,913,718          21,393,815        12,472,472        7,913,718          

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 18 103,247,422     78,540,007        92,660,481        103,247,422     78,540,007        92,660,481        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,997,787          18,823,882        16,625,245        6,987,718          18,104,577        16,534,832        

หนี- สินหมุนเวียนอื�น 3,393,301          5,375,972          2,758,535          3,094,201          4,758,063          2,701,352          

รวมหนี/สินหมุนเวียน 745,417,004     1,047,724,317  1,159,739,443  705,163,333     1,027,951,992  1,145,316,361  

หนี/สินไม่หมุนเวียน

หนี- สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 17 36,202,143        30,278,011        2,527,991          36,202,143        30,278,011        2,527,991          

เงินกูย้มืระยะยาว  - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 18 228,606,515     161,868,932 161,802,258     228,606,515     161,868,932 161,802,258     

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 10,327,762        8,701,529          7,768,135          10,327,762        8,701,529          7,768,135          

สาํรองเผื�อผลเสียหายที�อาจเกิดขึ-นจากขอ้กล่าวหา 29.4 105,000,000     105,000,000     105,000,000     105,000,000     105,000,000     105,000,000     

รวมหนี/สินไม่หมุนเวียน 380,136,420     305,848,472     277,098,384     380,136,420     305,848,472     277,098,384     

รวมหนี/สิน 1,125,553,424  1,353,572,789  1,436,837,827  1,085,299,753  1,333,800,464  1,422,414,745  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี-

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อนิเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน)
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD.

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 20

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 419,999,076 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2555: หุ้นสามญั 350,000,000 หุ้น

             มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

         (1 มกราคม 2555: หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น

             มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 419,999,076     350,000,000     300,000,000     419,999,076     350,000,000     300,000,000     

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 419,998,782 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2555: หุ้นสามญั 349,999,230 หุ้น

             มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

         (1 มกราคม 2555: หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น

             มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 419,998,782     349,999,230     300,000,000     419,998,782     349,999,230     300,000,000     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 211,584,110     211,584,110     211,584,110     211,584,110     211,584,110     211,584,110     

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 21 42,000,000        35,000,000        30,000,000        42,000,000        35,000,000        30,000,000        

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 2,000,000          2,000,000          -                         -                         -                         -                         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 377,432,285     328,409,802     194,469,106     281,190,792     281,373,733     176,065,063     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,053,015,177  926,993,142     736,053,216     954,773,684     877,957,073     717,649,173     

รวมหนี/สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,178,568,601  2,280,565,931  2,172,891,043  2,040,073,437  2,211,757,537  2,140,063,918  

-                         -                         -                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี-

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท อนิเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

58



หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 24 1,788,112,589   1,891,527,284    1,564,502,946    1,609,939,189     
รายไดอื้�น
   กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน -                        16,116,309         -                         16,116,309          
   เงินปันผลรับ 12 -                        -                         39,999,600         59,999,400          
   อื�นๆ 9,379,612          8,618,358           33,605,914         27,272,779          
รวมรายได้ 1,797,492,201   1,916,261,951    1,638,108,460    1,713,327,677     
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 1,414,457,830   1,464,637,788    1,314,818,624    1,298,915,868     
ค่าใชจ่้ายในการขาย 21,436,768        19,610,905         17,132,788         19,369,347          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 94,435,995 89,755,827 91,112,562         84,095,967          
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 1,473,586 -                         1,130,741           -                          
รวมค่าใช้จ่าย 1,531,804,179   1,574,004,520    1,424,194,715    1,402,381,182     
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 265,688,022      342,257,431       213,913,745       310,946,495        
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน -40,642,137 -47,815,653 (40,476,609)        (48,109,480)         
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 225,045,885      294,441,778       173,437,136       262,837,015        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 -27,912,897 -45,525,135 (25,509,572)        (44,552,398)         
กาํไรสําหรับปี 197,132,988      248,916,643       147,927,564       218,284,617        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
  ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (332,808)            -                         (332,808)             -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 196,800,180      248,916,643       147,594,756       218,284,617        

กาํไรต่อหุ้นขั/นพื/นฐาน 25

กาํไรสาํหรับปี 0.47                   0.59                   0.35                    0.52                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี-

บริษัท อนิเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
สําหรับปีสิ/นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน)
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD.
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บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน)
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD.

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 225,045,885      294,441,778       173,437,136       262,837,015        
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 140,153,503 132,107,696 137,625,967       130,019,241        
   ค่าเผื�อหนี-สงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 1,275,041          (323,788)            1,275,041           (323,788)              
   โอนกลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ (5,361,735)         (6,651,264)         (5,914,780)          (6,651,264)           
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (179,428)            616,219              (179,428)             1,219,061            
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,398,723          1,552,144           2,398,723           1,552,144            
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ-นจริง 3,807,469          (15,138,024)       3,807,469           (15,138,024)         
   เงินปันผลรับ -                        -                         (39,999,600)        (59,999,400)         
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี-ย 38,196,384 44,516,736 38,071,726         44,845,234          
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี- สินดาํเนินงาน 405,335,842      451,121,497       310,522,254       358,360,219        
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ-น) ลดลง
   ลกูหนี-การคา้และลกูหนี- อื�น 30,139,963 -132,109,323 43,484,576         (112,936,273)       
   สินคา้คงเหลือ 114,386,572 53,046,411 148,211,628       52,908,430          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น -482,462 -1,748,005 (329,066)             (1,802,231)           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น -626,830 875,464 (626,630)             922,264               
หนี- สินดาํเนินงานเพิ�มขึ-น (ลดลง)
   เจา้หนี-การคา้และเจา้หนี- อื�น -57,009,830 26,887,974 (74,832,309)        17,383,760          
   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน -1,188,500 -618,750 -1,188,500 (618,750)              
   หนี- สินหมุนเวียนอื�น (1,982,671)         1,315,839           (1,663,862)          755,113               
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 488,572,084      398,771,107       423,578,091       314,972,532        
   จ่ายดอกเบี-ย -38,518,069 -45,908,874 (38,393,411)        (45,892,783)         
   จ่ายภาษีเงินได้ -38,339,259 -42,447,413 (35,567,810)        (41,877,239)         
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 411,714,756      310,414,820       349,616,870       227,202,510        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี-

สําหรับปีสิ/นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(หน่วย: บาท)

บริษัท อนิเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

60



บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน)
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD.

2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ-าประกนัเพิ�มขึ-น (5,525,000)         -                         (5,525,000)          -                          
เงินปันผลรับ -                        -                         39,999,600         59,999,400          
จ่ายชาํระเจา้หนี- ค่าเครื�องจกัร (5,423,188)         (6,790,180)         (5,423,188)          (6,790,180)           
ซื-อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (121,491,173)     (106,437,520)     (112,111,195)      (100,541,870)       
เงินสดจ่ายดอกเบี-ยซึ� งบนัทึกเป็นตน้ทุนของที�ดิน
   อาคารและอุปกรณ์ (3,427,697)         (4,692,540)         (3,427,697)          (4,692,540)           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 485,981             131,495              485,981              342,974               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (135,381,077)     (117,788,745)     (86,001,499)        (51,682,216)         
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั-น
   จากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ-น (ลดลง) (237,309,303)     142,670,794       (237,309,303)      187,670,794        
เจา้หนี-ทรัสตรี์ซีทลดลง (34,118,724)       (257,059,292)     (34,118,724)        (257,059,292)       
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั-นจากบริษทัยอ่ย -                        -                         -                         (40,000,000)         
หนี- สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ�มขึ-น 29,780,091        29,365,209         29,780,091         29,365,209
จ่ายชาํระหนี- สินตามสัญญาเช่าการเงิน (17,028,063)       (16,349,919)       (17,028,063)        (16,349,919)         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 200,000,000      76,840,000         200,000,000       76,840,000          
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (108,555,002)     (90,893,800)       (108,555,002)      (90,893,800)         
จ่ายเงินปันผล (70,713,312)       (57,864,630)       (70,713,312)        (57,864,630)         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (237,944,313)     (173,291,638)     (237,944,313)      (168,291,638)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ/นสุทธิ 38,389,366        19,334,437         25,671,058         7,228,656            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 31,468,946        12,134,509         14,011,438         6,782,782            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 69,858,312        31,468,946         39,682,496         14,011,438          

-                        -                         -                         -                          
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม
รายการที�ไม่ใช่เงินสด 
   เครื�องจกัรและยานพาหนะเพิ�มขึ-นจากการทาํสัญญาเช่าการเงิน 960,000             19,411,090         960,000              19,411,090          
   รายการซื-อเครื�องจกัรและค่าก่อสร้างที�ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 5,365,297          5,423,188           2,678,385           5,423,188            
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื-อเครื�องจกัรเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,484,934          -                         -                         -                          
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื-อวตัถุดิบ และอะไหล่เป็นสินคา้คงเหลือ 12,242,634        -                         12,242,634         -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี-

(หน่วย: บาท)
สําหรับปีสิ/นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท อนิเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท อนิเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิ/นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน สาํรองตามกฎหมาย - สาํรองตามกฎหมาย -
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 - ตามที�รายงานไว้เดิม 300,000,000          211,584,110          30,000,000            -                              167,288,178          708,872,288          

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                              -                              -                              -                              27,180,928            27,180,928            

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 - หลงัการปรับปรุง 300,000,000          211,584,110          30,000,000            -                              194,469,106          736,053,216          
โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21) -                              -                              5,000,000               2,000,000               (7,000,000)             -                              
หุน้ปันผล (หมายเหตุ 28) 49,999,230            -                              -                              -                              (49,999,230)           -                              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                              -                              -                              -                              (57,976,717)           (57,976,717)           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - ปรับปรุงใหม่ - - - -                              248,916,643          248,916,643          
ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 349,999,230          211,584,110          35,000,000            2,000,000               328,409,802          926,993,142          

-                              

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 - ตามที�รายงานไว้เดิม 349,999,230          211,584,110          35,000,000            2,000,000               302,446,548          901,029,888          

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                              -                              -                              -                              25,963,254            25,963,254            

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 349,999,230          211,584,110          35,000,000            2,000,000               328,409,802          926,993,142          
โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21) -                              -                              7,000,000               -                              (7,000,000)             -                              

หุน้ปันผล (หมายเหตุ 20, 28) 69,999,552            -                              -                              -                              (69,999,552)           -                              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                              -                              -                              -                              (70,778,145)           (70,778,145)           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - -                              196,800,180          196,800,180          
ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 419,998,782          211,584,110          42,000,000            2,000,000               377,432,285          1,053,015,177       

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี-

จดัสรรแลว้ 

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จํากัด (มหาชน)

INTERHIDES PUBLIC CO., LTD.
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ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -
และชาํระแลว้ มลูค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 - ตามที�รายงานไว้เดมิ 300,000,000           211,584,110           30,000,000             148,884,135           690,468,245           

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                             -                             -                             27,180,928             27,180,928             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 - หลงัการปรับปรุง 300,000,000           211,584,110           30,000,000             176,065,063           717,649,173           
โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21) -                             -                             5,000,000               (5,000,000)             -                             
หุน้ปันผล (หมายเหตุ 28) 49,999,230             -                             -                             (49,999,230)           -                             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                             -                             -                             (57,976,717)           (57,976,717)           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - ปรับปรุงใหม่ - - - 218,284,617           218,284,617           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 349,999,230           211,584,110           35,000,000             281,373,733           877,957,073           

-                             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 - ตามที�รายงานไว้เดมิ 349,999,230           211,584,110           35,000,000             255,410,479           851,993,819           

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                             -                             -                             25,963,254             25,963,254             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 349,999,230           211,584,110           35,000,000             281,373,733           877,957,073           
โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21) -                             -                             7,000,000               (7,000,000)             -                             

หุน้ปันผล (หมายเหตุ 20, 28) 69,999,552             -                             -                             (69,999,552)           -                             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                             -                             -                             (70,778,145)           (70,778,145)           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 147,594,756           147,594,756           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 419,998,782           211,584,110           42,000,000             281,190,792           954,773,684           

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี-

บริษัท อนิเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

กาํไรสะสม

สําหรับปีสิ/นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2556 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: บาท)

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน)
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD.
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

บริษัท อนิเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2556  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
โดยมีบุคคลธรรมดำกลุ่มหน่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำย        
หนงัเบำะรถยนต์ ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 678 ซอย ที.เจ.ซี. ถนนสุขุมวิท ต ำบลบำงปูใหม่ 
อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี          
28 กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ  ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละของกำรถือหุน้ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2556 2555 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยเบำะรถยนตแ์ละ

อุปกรณ์เคร่ืองหนงัภำยในรถยนต ์

ไทย 100 100 

ข) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ค) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรระหว่ำงกันท่ีมีสำระส ำคญัได้ถูกตดัออกจำก       
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้  
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยตำมวิธี
รำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ 

 มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนำคตมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 ก.  มำตรฐำนกำรบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

 มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภำษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และกำรเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งอย่ำง

เฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 
ฉบบัท่ี 21 ภำษีเงินได้ - กำรได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด             

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีตีรำคำใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภำษีเงินได้ - กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร

หรือของผูถื้อหุน้ 
       แนวปฏิบติัทำงบญัชีเก่ียวกบักำรโอนและกำรรับโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและแนวปฏิบติัทำงบญัชี
ขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินน้ี ยกเวน้มำตรฐำนกำรบญัชีดงัต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภำษีเงินได้  

มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดให้กิจกำรระบุผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดจำกควำมแตกต่ำงระหวำ่งมูลค่ำสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินกบัฐำนภำษี และรับรู้ผลกระทบทำงภำษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบำย
กำรบญัชีดงักล่ำวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบกำรเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ
เสมือนหน่ึงวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบทำงภำษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชีมำโดยตลอด ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีดงักล่ำวแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินขอ้ 4 
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ข.  มำตรฐำนกำรบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับในอนำคต 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มำตรฐำนกำรบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 1 มกรำคม 2557 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได ้ 1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญำเช่ำ 1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได ้ 1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังำน 1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ 1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ 1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 สัญญำประกนัภยั 1 มกรำคม 2559 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำยและกำร
ด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี   

ฉบบัท่ี 15 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 27 กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำม
รูปแบบกฎหมำย 

1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบบัท่ี 1 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำร   

ร้ือถอน กำรบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลำ้ยคลึงกนั 

1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำ
เช่ำหรือไม่ 

1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรร้ือถอน 
กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 

1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบับท่ี 29 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินใน
สภำพเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 17 กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 1 มกรำคม 2557 

ฉบบัท่ี 18 กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 1 มกรำคม 2557 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน   
กำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินขำ้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อ
งบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั  
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4.  ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่มำถือปฏิบัติ  

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัตำมท่ีกล่ำวใน     
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 เน่ืองจำกบริษทัฯน ำมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินไดม้ำถือ
ปฏิบติั ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำวแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดง
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ        

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำร
ตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 25,031 25,031 25,963 25,963 27,181 27,181 

ก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร
เพ่ิมข้ึน 25,031 25,031 25,963 25,963 27,181 27,181 

 

  (หน่วย: พนับำท) 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2556 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2555 

 

 
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก ำไรหรือขำดทุน:     

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน  1,015 1,015 1,217 1,217 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯลดลง 1,015 1,015 1,217 1,217 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนลดลง (บำท) 0.002 0.002 0.003 0.003 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:     

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัลดลง 83 - 83 - 
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5. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

5.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญัของควำมเป็น
เจ้ำของสินค้ำให้กับผูซ้ื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับสินค้ำโดยไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี      
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัใน
กำรเบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ    
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

5.4 สินค้ำคงเหลอื 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนดงักล่ำวหมำยถึงตน้ทุนในกำรผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่ำโสหุย้โรงงำนดว้ย 

 วตัถุดิบ สำรเคมีและวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

5.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน 
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5.6 อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
หลงัจำกนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ       
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 20 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรวมอยู่ในกำรค ำนวณ       
ผลกำรด ำเนินงำน 

บริษทัฯรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยใ์น
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

5.7 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ       
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชนโ์ดยประมำณดงัน้ี  

อำคำร -  20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร -  5 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -   10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน -  5 ปี 
ยำนพำหนะ -      5 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและระหวำ่งก่อสร้ำง 

บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำก
บญัชี 
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5.8 ต้นทุนกำรกู้ยมื 

ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัของบริษทัฯ คือ คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ซ่ึงมีอำยุกำรให้
ประโยชน์ 4 ปี 

5.10 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือ
พนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5.11 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะ   
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะ     
คิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 
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 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

5.12 เงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น  

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

5.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน นอกจำกนั้น บริษทัฯ
จดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบ
ก ำหนดระยะเวลำ 

 บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 
โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

5.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ          
ปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

5.16 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษี
ของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำง
ภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำ    
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมด
หรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.17 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำตำมอตัรำแลกเปล่ียน            
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวจะ
ถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท ำสัญญำจะถูกตดัจ ำหน่ำย
ดว้ยวธีิเส้นตรงตำมอำยขุองสัญญำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

สัญญำเช่ำ 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้
ใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษทัฯได้โอนหรือรับโอน
ควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร               
ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ี
ท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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กำรปรับลดสินค้ำคงเหลอืเป็นมูลค่ำสุทธิทีจ่ะได้รับ 

ในกำรประมำณกำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ โดยจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกสินค้ำคงเหลือ
พิจำรณำจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำขำยหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงั
วนัท่ีในงบกำรเงินและฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำก
สินคำ้เส่ือมคุณภำพ โดยค ำนึงถึงอำยขุองสินคำ้คงเหลือและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหมห่ำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี
และขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่
บริษทัฯควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไร
ทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน
ของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำร
ประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลง
ในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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 ส ำรองเผือ่ผลเสียหำยทีอ่ำจเกดิขึน้จำกข้อกล่ำวหำ 

 ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 29.4 บริษทัฯถูกกล่ำวหำว่ำทรัพยท่ี์บริษทัฯตีช ำระหน้ีตำม
สัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีมีสภำพและรำคำท่ีแทจ้ริงไม่ถูกตอ้งเป็นจริงตำมท่ีน ำเสนอ ฝ่ำยบริหำรได้ใช ้   
ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของขอ้กล่ำวหำและไดบ้นัทึกส ำรองเผือ่ผลเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำกขอ้กล่ำวหำ
ดงักล่ำวไวใ้นบญัชีแลว้ อยำ่งไรก็ตำมผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้กำรประมำณไว ้

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำร
ธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2556 2555 2556 2555  

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
ขำยสินคำ้ - - 269 296 ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 11 10 อตัรำตำมสัญญำ 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร - - 9 8 อตัรำตำมสัญญำ 
รำยไดค้่ำบริกำร - - 4 - รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป - - 54 5 ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ค่ำบริหำรจดักำรจ่ำย - - - 2 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่ำย - - - 2 ร้อยละ 4.5 ต่อปี 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั      
ขำยสินคำ้ 8 - 8 - ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 5 12 5 12 ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร - 1 - 1 อตัรำตำมสัญญำ 
ซ้ืออุปกรณ์ส ำนกังำน 1 - 1 - รำคำตลำด 

ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมำยเหตุ 9) 

    

บริษทัยอ่ย - - 21,330 26,796 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 2,779 - 2,779 - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,779 - 24,109 26,796 
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมำยเหตุ 16) 

    

บริษทัยอ่ย - - 6,080 4,048 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 747 261 747 261 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 747 261 6,827 4,309 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนท่ีให้กรรมกำรและผู ้บริหำรเป็นจ ำนวนเงิน  19 ล้ำนบำท และ 18 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ                    
(เฉพำะบริษทัฯ: 19 ลำ้นบำท และ 18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

8. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 
เงินสด 234 318 225 315 
เงินฝำกธนำคำร 69,624 31,151 39,457 13,696 
รวม 69,858 31,469 39,682 14,011 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.50 - 0.65 ต่อปี (2555: ร้อยละ 
0.25 - 0.75 ต่อปี) 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 628 - 18,730 25,029 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 1 เดือน 2,151 - 2,151 - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,779 - 20,881 25,029 
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 222,474 170,487 169,851 125,255 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 1 เดือน 1,025 103,479 73 102,819 
1 - 2 เดือน 14,054 1,622 14,034 1,622 
2 - 3 เดือน 10,847 709 10,847 709 
3 - 6 เดือน 742 2,298 742 2,298 
6 - 12 เดือน 97 1,252 97 1,252 
มำกกวำ่ 12 เดือน 5,524 5,068 5,373 5,068 

รวม  254,763 284,915 201,017 239,023 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,373) (5,052) (5,373) (5,052) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 249,390 279,863 195,644 233,971 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้, สุทธิ 252,169 279,863 216,525 259,000 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,228 1,767 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,033 1,803 1,008 1,803 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,033 1,803 4,236 3,570 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน, สุทธิ 253,202 281,666 220,761 262,570 

10. สินค้ำคงเหลอื 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 173,976 174,022 (2,945) (10,410) 171,031 163,612 
งำนระหวำ่งท ำ 311,883 373,152 - - 311,883 373,152 
วตัถุดิบ 79,481 102,943 (6,264) (4,161) 73,217 98,782 
วสัดุส้ินเปลือง 5,776 3,735 - - 5,776 3,735 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง 41,868 85,761 - - 41,868 85,761 
รวม 612,984 739,613 (9,209) (14,571) 603,775 725,042 
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 163,350 170,940 (2,890) (10,410) 160,460 160,530 
งำนระหวำ่งท ำ 264,785 345,637 - - 264,785 345,637 
วตัถุดิบ 63,532 93,692 (5,766) (4,161) 57,766 89,531 
วสัดุส้ินเปลือง 5,776 3,735 - - 5,776 3,735 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง 41,868 85,761 - - 41,868 85,761 
รวม 539,311 699,765 (8,656) (14,571) 530,655 685,194 

 ในระหวำ่งปี 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกลบัรำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็น
มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจ ำนวน 5.4 ลำ้นบำท และ 6.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 5.9 
ลำ้นบำท และ 6.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย 

11. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝำกออมทรัพยซ่ึ์งบริษทัฯไดน้ ำไปค ้ำประกนัหนงัสือค ้ำประกนัธนำคำร 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ระหวำ่งปี 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั อินเตอร์ซีท 
คฟัเวอร์ จ ำกดั 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000 40,000 59,999 
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

13. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่ิงปลูกสร้ำงและส่วน

ปรับปรุงอำคำร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย ์
ระหวำ่งติดตั้งและ
ระหวำ่งก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 250,278 - 556,845 861,432 24,399 21,917 121,639 1,836,510 
ซ้ือเพิ่ม - 2,146 146 8,618 4,172 699 111,943 127,724 
รับโอนจำกอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 1,967 - 6,427 - - - - 8,394  
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (1,050) (9) - - (1,059) 
โอน - - 92,711 100,575 - - (193,286) - 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - 4,693 4,693 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 252,245 2,146 656,129 969,575 28,562 22,616 44,989 1,976,262 
ซ้ือเพิ่ม 11,016 - 660 10,385 4,080 1,357 103,804 131,302 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (969) - (1,207) - (2,176) 
โอน - - 24,296 30,779 94 - (55,169) - 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - 3,428 3,428 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 263,261 2,146 681,085 1,009,770 32,736 22,766 97,052 2,108,816 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 - - 225,379 384,708 17,600 12,037 - 639,724 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 44,131 81,425 2,754 3,128 - 131,438 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีรับโอนจำกอสังหำริมทรัพย ์      

เพื่อกำรลงทุน - - 1,850 - - - - 1,850 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (304) (7) - - (311) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 - - 271,360 465,829 20,347 15,165 - 772,701 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 42,497 91,501 3,033 2,867 - 139,898 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (672) - (1,197) - (1,869) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 - - 313,857 556,658 23,380 16,835 - 910,730 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 252,245 2,146 384,769 503,746 8,215 7,451 44,989 1,203,561 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 263,261 2,146 367,228 453,112 9,356 5,931 97,052 1,198,086 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  
2555 (124 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 131,438 
2556 (134 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 139,898 
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   อำคำรและ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
   ส่ิงปลูกสร้ำงและ เคร่ืองจกัร และเคร่ืองใช ้  ระหวำ่งติดตั้งและ  
 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ระหวำ่งก่อสร้ำง รวม 
รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 250,278 - 556,845 829,450 24,393 21,917 121,639 1,804,522 
ซ้ือเพิ่ม - 2,146 146 6,559 4,047 699 111,780 125,377 
รับโอนจำกอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 1,967 - 6,427 - - - - 8,394 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (3,001) (9) - - (3,010) 
โอน - - 92,711 100,575 - - (193,286) - 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - 4,693 4,693 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 252,245 2,146 656,129 933,583 28,431 22,616 44,826 1,939,976 
ซ้ือเพิ่ม 11,016 - 660 6,169 4,035 1,357 92,513 115,750 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (969) - (1,207) - (2,176) 
โอน - - 24,296 30,779 94 - (55,169) - 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - 3,428 3,428 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 263,261 2,146 681,085 969,562 32,560 22,766 85,598 2,056,978 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 - - 225,379 360,114 17,594 12,037 - 615,124 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 44,131 79,366 2,732 3,128 - 129,357 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีรับโอนจำกอสังหำริมทรัพย ์   
เพื่อกำรลงทุน - - 1,850 - - - - 1,850 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (1,440) (7) - - (1,447) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 - - 271,360 438,040 20,319 15,165 - 744,884 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 42,497 89,022 2,994 2,867 - 137,380 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (672) - (1,197) - (1,869) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 - - 313,857 526,390 23,313 16,835 - 880,395 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 252,245 2,146 384,769 495,543 8,112 7,451 44,826 1,195,092 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 263,261 2,146 367,228 443,172 9,247 5,931 85,598 1,176,583 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  
2555 (122 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 129,357 
2556 (131 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 137,380 
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำงและเคร่ืองจกัร
ระหวำ่งติดตั้งจ  ำนวนประมำณ 97 ลำ้นบำท (2555: 45 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 2556 จ ำนวน 86 
ลำ้นบำท และ 2555 จ ำนวน 45 ลำ้นบำท)  ซ่ึงบริษทัฯไดใ้ชเ้งินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินหลำยแห่งเพื่อใชใ้นกำร
ก่อสร้ำงอำคำรและติดตั้งเคร่ืองจกัรดงักล่ำว ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุน
กำรกูย้ืมเขำ้เป็นรำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำว จ ำนวน 3 ลำ้นบำท (2555: 5 ลำ้นบำท) โดยค ำนวณจำกอตัรำ
กำรตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัรำร้อยละ 3.86 (2555: ร้อยละ 3.67) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัรและยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำตำมสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนประมำณ 57 ลำ้นบำท (2555: 51 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัฯมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำน
อยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 193 ลำ้นบำท 
(2555: 153 ลำ้นบำท) 

บริษทัฯไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง และเคร่ืองจกัรบำงส่วนของบริษทัฯ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2556 จ  ำนวนประมำณ 401  ลำ้นบำท (2555: 432 ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ
จำกสถำบนักำรเงิน ซ่ึงใชโ้ดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556:   
รำคำทุน 7,803 7,713 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (5,548) (5,530) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 2,255 2,183 

   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555:   
รำคำทุน 6,837 6,747 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (5,292) (5,283) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 1,545 1,464 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2556 และ 2555 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 
มลูค่ำตำมบญัชีตน้ปี 1,545 2,029 1,464 1,986 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 966 186 966 140 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (256) (670) (247) (662) 
มลูค่ำตำมบญัชีปลำยปี 2,255 1,545 2,183 1,464 

15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน/เจ้ำหนีท้รัสต์รีซีท 

(หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย                                        

(ร้อยละต่อปี) 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 8.00 - 3,018 - 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 3.80 - 3.93 4.05 - 5.00 295,000 465,500 

ตัว๋แลกเงิน 4.25 4.25 39,662 109,489 

รวม   337,680 574,989 
 

(หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย                                        

(ร้อยละต่อปี) 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 1.37 - 1.86 1.28 - 4.13 142,372 171,716 

วงเงินสินเช่ือขำ้งตน้ค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรบำงส่วนของบริษทัฯ 
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16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 169 261 6,249 3,513 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 85,245 138,368 46,964 117,964 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 796 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20,810 21,476 18,465 20,314 
เจำ้หน้ีค่ำสินทรัพย ์- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  578 - 578 - 
เจำ้หน้ีค่ำเคร่ืองจกัร- กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,787 5,423 2,101 5,423 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 17,744 20,279 16,032 19,362 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 129,333 185,807 90,389 167,372 

17. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 62,462 47,601 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (4,866) (4,850) 
รวม 57,596 42,751 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (21,394) (12,472) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง 
    ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 36,202 30,279 

บริษทัฯได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงหลำยแห่งเพื่อเช่ำเคร่ืองจกัรและยำนพำหนะเพื่อใช้ใน                
กำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ีย
ประมำณ 1 - 10 ปี และสัญญำดงักล่ำวเป็นสัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 
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บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวำ่ 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สญัญำเช่ำ 23,772 32,307 6,383 62,462 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี  (2,378) (2,199) (289) (4,866) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน
ตำมสญัญำเช่ำ 21,394 30,108 6,094 57,596 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวำ่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สญัญำเช่ำ 14,438 24,893 8,270 47,601 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี  (1,966) (2,376) (508) (4,850) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน
ตำมสญัญำเช่ำ 12,472 22,517 7,762 42,751 

18. เงินกู้ยมืระยะยำว 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
2556 2555 

เงินกูย้มืระยะยำว 331,854 240,409 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (103,247) (78,540) 

เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหน่ึงปี 228,607 161,869 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯได้เขำ้ท ำสัญญำกู้ยืมเงินระยะยำวจำกธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึง โดยมี
วงเงินตำมสัญญำจ ำนวน 200 ลำ้นบำท เงินกูย้มืดงักล่ำวคิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินให้
กูย้มืขั้นต ่ำของธนำคำร (MLR) ลบร้อยละ 2 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนเป็นรำยเดือนภำยในระยะเวลำ 5 ปี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูย้มืระยะยำวตำมสัญญำเงินกูย้มืดงักล่ำวเตม็จ ำนวน 
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 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรของบริษทัฯประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมหลำยสัญญำจำกธนำคำรพำณิชย ์      
หลำยแห่ง เงินกูย้ืมคิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมขั้นต ่ำของธนำคำร  (MLR) ลบ
ส่วนต่ำงตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้เป็นรำยเดือน ก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ทั้งหมด
ภำยในเดือนพฤษภำคม 2555 ถึงเดือนมีนำคม 2561 

 เงินกู้ยืมระยะยำวค ้ ำประกันโดยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจักรบำงส่วนของ            
บริษทัฯ 

 ภำยใต้สัญญำเงินกู้ บริษทัฯต้องปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินและขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมท่ีระบุใน
สัญญำ เช่น กำรด ำรงอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี 
อตัรำส่วนทุนหมุนเวยีนและขอ้จ ำกดัในกำรโอนสินทรัพยใ์หเ้ป็นไปตำมสัญญำ เป็นตน้  

19.  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน ประกอบดว้ย ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และ
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ซ่ึงแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน 7,399 6,900 
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน 2,929 1,802 

รวม 10,328 8,702 

19.1 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ืออกจำกงำน แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
2556 2555 

ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชนต์น้ปี 6,900 6,017 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  783 611 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 300 272 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (1,000) - 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้
ในระหวำ่งปี 416 - 

ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชนป์ลำยปี 7,399 6,900 
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 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน ซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ืออกจำกงำน รวมอยูใ่น
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 783 611 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  300 272 

รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 1,083 883 

ค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวรับรู้ในรำยกำรดงัต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

  

- ตน้ทุนขำย 460 332 
- ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 623 551 

 ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสะสมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีรับรู้ใน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 มีจ ำนวน 0.4 
ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 0.4 ลำ้นบำท) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมิน สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 4.1 4.7 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต (ข้ึนกบัชนิดของกำรจำ้งงำน) 4.5 2.5 - 4.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  
   (ข้ึนกบัช่วงอำยแุละชนิดของกำรจำ้งงำน) 5.0 - 65.0 5.0 - 75.0 
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 จ ำนวนเงินภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนและภำระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุงจำก
ผลของประสบกำรณ์ ซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน ส ำหรับปีปัจจุบนัและส่ีปียอ้นหลงัแสดง
ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ภำระผกูพนัตำม 
โครงกำรผลประโยชน์ 

จ ำนวนภำระผกูพนัท่ีถูก
ปรับปรุงจำกผลของ

ประสบกำรณ์ 
ปี 2556 7,399 (495) 
ปี 2555 6,900 - 
ปี 2554 6,017 - 
ปี 2553 5,151 - 
ปี 2552 4,343 - 

19.2 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนแสดงไดด้งัน้ี 

  
(หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
2556 2555 

ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ตน้ปี  1,802 1,751 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  477 588 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 100 82 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (189) (619) 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ี
รับรู้ในระหวำ่งปี 739 - 

ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ปลำยปี 2,929 1,802 
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20. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2556 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัเก่ียวกบัหุ้นสำมญัจดทะเบียน
และกำรจ่ำยปันผลดงัน้ี 

1. จ่ำยปันผลส ำหรับก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

- จ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัของบริษทัฯจ ำนวน 69,999,846 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ใน
อตัรำ 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีท่ีมีเศษหุ้น บริษทัฯจะจ่ำยปันผลเป็นเงินสดแทนใน
อตัรำหุน้ละ 0.200000 บำท 

- จ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.022223 บำท เพื่อรองรับกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยหรือคิดเป็น
เงินปันผลจ ำนวน 7.8 ลำ้นบำท 

2. ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม 350,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
349,999,230 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจำกกำรจดัสรรหุ้นปันผลตำมมติท่ี
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีคร้ังท่ี 7 จ ำนวน 770 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

3. เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 69,999,846 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล 

บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2556 
และวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2556 ตำมล ำดบั และจ่ำยปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2556 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุน้สำมญั 

 (หน่วย: หุน้) 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ทุนจดทะเบียน  
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 350,000,000 
ลดทุนจดทะเบียนตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   
   เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2556 (770) 
เพิ่มทุนจดทะเบียนตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
   เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2556 69,999,846 
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 419,999,076 

21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้
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22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังำน 239,080 225,228 196,274 185,500 
ค่ำเส่ือมรำคำ 139,898 131,438 137,380 129,357 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 256 670 247 662 
ค่ำสำธำรณูปโภค 59,845 58,037 59,845 58,037 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 8,878 7,872 8,878 7,872 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 821,966 905,390 742,152 785,490 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ 61,315 95,256 88,442 93,285 
กำรเปล่ียนแปลงในรำยกำรปรับลดสินคำ้คงเหลือ   
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ (5,362) (6,651) (5,915) (6,651) 

23. ภำษีเงินได้  

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 26,898 44,308 24,495 43,335 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 1,015 1,400 1,015 1,400 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำก                 

กำรเปล่ียนแปลงอตัรำภำษี - (183) - (183) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 27,913 45,525 25,510 44,552 
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 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุนจำกประมำณกำร         

ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 83 - 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช้
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 225,046 294,442 173,437 262,837 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 23% 20% 23% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 45,009 67,722 34,688 60,452 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเปล่ียนแปลง

อตัรำภำษี - (183) - (183) 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
รำยไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ - - (8,000) (13,800) 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหต ุ24) (16,430) (19,375) - - 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 710 524 336 461 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1,769) (3,089) (1,769) (2,304) 
อ่ืน ๆ 393 (74) 255 (74) 

รวม (17,096) (22,014) (9,178) (15,717) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 27,913 45,525 25,510 44,552 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 

2556 
31 ธนัวำคม 

2555 
1 มกรำคม 

2555 
31 ธนัวำคม 

2556 
31 ธนัวำคม 

2555 
1 มกรำคม 

2555 

  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)  
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี       
ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 1,731 2,914 4,244 1,731 2,914 4,244 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 235 309 383 235 309 383 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 2,065 1,740 1,554 2,065 1,740 1,554 
ส ำรองเผ่ือผลเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำกขอ้

กล่ำวหำ 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 

รวม 25,031 25,963 27,181 25,031 25,963 27,181 

ในเดือนตุลำคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ปรับลดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจำกอตัรำร้อยละ 30 เป็น 
ร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธนัวำคม 2554 ไดมี้พระรำช
กฤษฎีกำประกำศลดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีดงักล่ำวส ำหรับปี 2555 - 
2557 บริษทัฯไดส้ะทอ้นผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงอตัรำภำษีดงักล่ำวในกำรค ำนวณภำษีเงินไดร้อกำร
ตดับญัชีตำมท่ีแสดงไวข้ำ้งตน้แลว้  

24. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตหนงัแต่งส ำเร็จ ตำม
บตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1785(2)/2554 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2554 ภำยใต้เง่ือนไขท่ีก ำหนดบำง
ประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรท่ีไดจ้ำกกำรประกอบ
กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมเป็นจ ำนวนไม่เกินจ ำนวนเงินลงทุน (โดยไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน) โดย
มีก ำหนด 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น ในปัจจุบนับริษทัฯยงัมิไดเ้ปิดด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม 

 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตผลิตภณัฑ์จำก
หนงัตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1981(5)/2554 เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 2554 ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดบำง
ประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรท่ีไดจ้ำกกำรประกอบ
กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม เป็นระยะเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วนัท่ี 1 
กนัยำยน 2554) สิทธิประโยชน์ดงักล่ำวจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 
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 รำยไดข้องบริษทัฯและบริษทัย่อยส ำหรับปีจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ไดรั้บ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนสำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 กิจกำรท่ีไดรั้บ                      
กำรส่งเสริม 

กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ                 
กำรส่งเสริม รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร       
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร   
ในประเทศ 751,323 570,864 508,306 896,749 1,259,629 1,467,613 

รำยไดจ้ำกกำรส่งออก - - 528,484 423,914 528,484 423,914 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 751,323 570,864 1,036,790 1,320,663 1,788,113 1,891,527 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

กิจกำรท่ีไดรั้บ                      
กำรส่งเสริม 

กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ                 
กำรส่งเสริม รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร       
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรใน
ประเทศ - - 1,036,019 1,186,025 1,036,019 1,186,025 

รำยไดจ้ำกกำรส่งออก - - 528,484 423,914 528,484 423,914 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร - - 1,564,503 1,609,939 1,564,503 1,609,939 

25. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปี โดยไดป้รับจ ำนวนหุ้น
สำมญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของกำรออกหุ้นปันผลตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 20 
และ 28 และก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนของปีก่อนไดถู้กค ำนวณข้ึนใหม่ โดยถือเสมือนว่ำกำรออกหุ้นปันผล    
ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรส ำหรับปี (พนับำท) 197,133 248,917 147,928 218,285 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั (พนัหุน้) 419,999 419,999 419,999 419,999 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.47 0.59 0.35 0.52 
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26. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกร
ให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้ งน้ีผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯคือ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 2 ส่วนงำน ดงัน้ี  

 ส่วนงำนท่ีผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หนังและผลิตภณัฑ์พลอยได ้ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัเบำะรถยนต์
และผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ำกกำรผลิตหนงั 

 ส่วนงำนบริกำร ซ่ึงเป็นส่วนงำนท่ีท ำกำรรับจำ้งบริกำรฟอกยอ้มและตกแต่งหนงัสัตว ์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตดัสินใจเก่ียวกับกำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯและบริษทัย่อย
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนขั้นตน้ซ่ึงวดั
มูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนขั้นตน้ในงบกำรเงิน  

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกับกำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคลลภำยนอก 

ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 
2555 มีดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 ผลิตและจ ำหน่ำย              

ผลิตภณัฑห์นงัและ
ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ งำนบริกำร 

รำยกำรปรับปรุง   
และตดัรำยกำร    
ระหวำ่งกนั รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
        (ปรับปรุงใหม่) 
รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก 1,524 1,690 264 201 - - 1,788 1,891 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขั้นตน้ตำมส่วนงำน 249 359 125 69 - - 374 428 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รำยไดอ้ื่น       9 25 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย       (21) (20) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร       (95) (90) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน       (1) - 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน       (41) (48) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้       (28) (46) 

ก ำไรส ำหรับปี       197 249 

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดพิจำรณำสินทรัพยร์วมในกำรด ำเนินงำนของกิจกำร ดงันั้นจึงไม่มีกำรปันส่วน
สินทรัพยใ์หแ้ต่ละส่วนงำน 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์  

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ สำมำรถแสดงได้
ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2556 2555 
รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก   
   ประเทศไทย 1,260 1,468 
   ประเทศองักฤษ 133 76 
   ประเทศจีน 156 89 
   ประเทศอินเดีย 123 69 
   ประเทศอินโดนีเซีย 42 24 
   ประเทศไตห้วนั 40 85 
   ประเทศมำเลเซีย 8 16 
   ประเทศฟิลิปปินส์ 20 43 
   ประเทศสหรัฐอเมริกำ - 5 
   ประเทศฮ่องกง - 5 
   ประเทศเกำหลีใต ้ - 4 
   ประเทศเมก็ซิโก - 4 
   ประเทศอ่ืนๆ 6 3 
รวม 1,788 1,891 
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ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

ในปี 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนสำมรำย ซ่ึงมำจำกส่วนงำนผลิตและ
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑห์นงัและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้(ปี 2555 มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนส่ีรำย ซ่ึงมำจำก
ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หนังและผลิตภัณฑ์พลอยได้) รำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่ดังกล่ำว
สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี  

  
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
2556 2555 

รำยท่ี 1 277 357 
รำยท่ี 2 202 131 
รำยท่ี 3 286 382 
รำยท่ี 4 - 285 

 765 1,155 

27. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 
2 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเบิล 
จ ำกดั และจะจ่ำยให้พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษทัฯ ใน
ระหวำ่งปี 2556 บริษทัฯไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวน 1.0 ลำ้นบำท (2555: 0.9 ลำ้นบำท) 

28. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (หน่วย: พนับำท) (หน่วย: บำท) 
เงินปันผลส ำหรับปี 2555:    
เงินปันผลประจ ำปี ประกำศจ่ำยจำกก ำไร
ส ำหรับปี 2554 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือ
วนัท่ี 24 เมษำยน 2555 

  

   -  เงินสดปันผล  5,477 0.02 
   -  หุน้ปันผล 50,000,000 หุน้  49,999 0.17 
เงินปันผลระหวำ่งกำล ประกำศจ่ำยจำก
ก ำไรสุทธิส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2555 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของ
บริษทัฯคร้ังท่ี 4/2555 
  เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2555 52,500 0.15 

รวมเงินปันผลปี 2555  107,976 0.34 
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (หน่วย: พนับำท) (หน่วย: บำท) 
เงินปันผลส ำหรับปี 2556:    
เงินปันผลประจ ำปี ประกำศจ่ำยจำกก ำไร
สะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือ
วนัท่ี 26 เมษำยน 2556 

  

   -  เงินสดปันผล  7,778 0.02 
   -  หุน้ปันผล 69,999,846 หุน้  70,000 0.20 
เงินปันผลระหวำ่งกำล ประกำศจ่ำยจำก
ก ำไรสุทธิส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของ
บริษทัฯคร้ังท่ี 3/2556 
  เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2556 63,000 0.15 

รวมเงินปันผลปี 2556  140,778 0.37 

29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

29.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำอุปกรณ์ และสัญญำบริกำร อำยุของสัญญำมี
ระยะเวลำโดยเฉล่ีย 3 ปี และสัญญำดงักล่ำวเป็นสัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้

บริษทัฯ มีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรท่ีบอก
เลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2556 2555 
จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี 7 14 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 3 6 

29.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบักำรซ้ือวตัถุดิบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯมีภำระผูกพันจ ำนวนเงิน 3 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2555: 1                   
ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือวตัถุดิบ  

29.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษทัฯมีหนังสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ ำนวนเงิน 18 ลำ้นบำท (2555: 14 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระเงินแก่หน่วยงำนรำชกำร
จ ำนวน 3 ลำ้นบำท (2555: 3 ลำ้นบำท) เพือ่ค  ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำจ ำนวน 14 ลำ้นบำท (2555: 10 ลำ้นบำท) 
และเพื่อค ้ำประกนักำรซ้ือสินคำ้จ ำนวน 1 ลำ้นบำท (2555: 1 ลำ้นบำท) 
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29.4 หนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 

 บริษทัฯเคยปรับโครงสร้ำงหน้ีกบับรรษทับริหำรสินทรัพยไ์ทย (บสท.) ในปี 2546 โดยมีมูลหน้ีจ ำนวน
ประมำณ 735 ลำ้นบำท และกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีดงักล่ำวได้เสร็จส้ินกระบวนกำรลงโดยบริษทัฯได้
จ่ำยเงินสดจ ำนวน 118 ลำ้นบำท และตีทรัพย ์(ท่ีดิน) มูลค่ำประมำณ 105 ลำ้นบำทเพื่อช ำระหน้ี ซ่ึงผลของกำร
ปรับโครงสร้ำงหน้ีดงักล่ำวท ำให้บริษทัฯรับรู้ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีในปี 2546 และไม่มียอดหน้ี
คงคำ้งกบัทำง บสท. อีก ต่อมำในเดือนเมษำยน 2550 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือจำก บสท.กล่ำวหำว่ำทรัพย ์
(ท่ีดิน) ท่ีบริษทัฯตีช ำระหน้ีมีสภำพและรำคำท่ีแทจ้ริงไม่ถูกตอ้งเป็นจริงตำมท่ีน ำเสนอต่อ บสท. ดงันั้นจึง
ขอบอกเลิกสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีดงักล่ำวรวมทั้งสิทธิประโยชน์ท่ีบริษทัฯไดรั้บตำมสัญญำฯ และบอก
กล่ำวใหบ้ริษทัฯช ำระหน้ีตำมมูลหน้ีเดิม ซ่ึงกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว บริษทัฯเห็นวำ่ไม่ถูกตอ้ง จึงไดห้ำรือกบั
ท่ีปรึกษำกฎหมำยเพื่อหำขอ้ยติุกบั บสท. โดยไม่เป็นกำรยอมรับวำ่บริษทัฯมีภำระหน้ีดงักล่ำวตำมกฎหมำย 
อย่ำงไรก็ดี บริษทัฯได้ตั้งส ำรองเผื่อผลเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรกล่ำวหำดงักล่ำวไวเ้ป็นจ ำนวน 105      
ล้ำนบำท ซ่ึงส ำรองน้ีเป็นกำรบนัทึกไวใ้นงบกำรเงินในทำงบญัชีเท่ำนั้นโดยท่ีบริษทัฯไม่ได้ยอมรับว่ำมี
หน้ีสินทำงกฎหมำยใดๆ กบั บสท. อีก  

 ในเดือนกรกฎำคมและเดือนกนัยำยน 2552 บรรษทับริหำรสินทรัพยไ์ทย (บสท.)ไดย้ื่นค ำฟ้องบริษทัฯ เป็น
คดีลม้ละลำยต่อศำลลม้ละลำยกลำงเพื่อขอใหศ้ำลมีค ำสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำด และพิพำกษำให้บริษทัฯเป็น
บุคคลลม้ละลำยโดยอำ้งวำ่ บริษทัฯเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั ซ่ึงผูบ้ริหำรและท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัฯ
เช่ือว่ำบริษทัฯจะไม่ไดรั้บผลเสียหำยอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกคดีควำมดงักล่ำว บริษทัฯไดม้อบหมำยให ้          
ท่ีปรึกษำกฎหมำยต่อสู้คดีดงักล่ำวโดยคดัคำ้นขอ้อำ้งของ บสท.วำ่บริษทัฯมิไดมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัดงัท่ี บสท. 
กล่ำวอำ้ง นอกจำกน้ี ท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัฯได้ถกประเด็นขอ้ต่อสู้ว่ำสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี
สมบูรณ์ และบริษทัฯไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขของสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีครบถว้น หน้ีทั้งหมดจึงไดร้ะงบั
ส้ินไปแลว้ ต่อมำในเดือนพฤศจิกำยน 2552 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำพิพำกษำให้ยกฟ้องในคดีดงักล่ำว
ขำ้งตน้ โดยศำลวินิจฉยัวำ่มูลหน้ีท่ีน ำมำฟ้องนั้นเป็นมูลหน้ีตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีบริษทัฯไดเ้คย
ปรับโครงสร้ำงหน้ีกบั บสท. และบริษทัฯหลุดพน้จำกหน้ีตำมขอ้ก ำหนดท่ีระบุในสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี
นั้นแลว้ อย่ำงไรก็ตำมในเดือนธันวำคม 2552 บสท.ไดย้ื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำของศำลลม้ละลำยกลำงต่อ
ศำลฎีกำแผนกคดีลม้ละลำย และบริษทัฯไดย้ื่นคดัคำ้นค ำอุทธรณ์ต่อศำลฎีกำเช่นกนั ดงันั้นผลของคดีควำม
ขำ้งตน้จึงข้ึนอยูก่บักำรพิจำรณำตดัสินของศำล ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัยงัไม่มีค  ำพิพำกษำตดัสินจำกศำลฎีกำ  

 ในระหวำ่งปี 2555 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือแจง้จำก บสท. วำ่ บสท. อยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชีเลิกกิจกำรและ 
บสท. ไดโ้อนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดในกรณีดงักล่ำวขำ้งตน้ใหแ้ก่บริษทั บริหำรสินทรัพย ์สุขมุวทิ จ  ำกดั 

 เหตุกำรณ์ขำ้งตน้แสดงให้เห็นถึงควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองของบริษทัฯ หรือในท่ีสุดอำจไม่มีผลกระทบใดๆ ซ่ึงในสถำนกำรณ์ปัจจุบนัยงัไม่สำมำรถประเมิน
ได ้อยำ่งไรก็ตำม งบกำรเงินน้ียงัคงจดัท ำข้ึนภำยใตข้อ้สมมติฐำนกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกิจกำร 

 



 

99 
 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 
INTERHIDES PUBLIC CO., LTD. 

30. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

30.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ     
เงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั เจำ้หน้ีกำรคำ้ เจำ้หน้ีอ่ืนๆ เงินเบิกเกินบญัชีและ        
เงินกูย้ืมระยะสั้น เจำ้หน้ีทรัสต์รีซีท หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และเงินกูย้ืมระยะยำว บริษทัฯมีควำม
เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำร
ก ำหนดใหมี้นโยบำยและวธีิกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำม
เสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีกำรกระจุกตวั
เน่ืองจำกบริษทัฯมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้ง
สูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินเบิกเกินบญัชีและ   
เงินกูย้มืระยะสั้น เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท และเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วน
ใหญ่ไม่มีดอกเบ้ียหรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียตลำดในปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี         
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำ          

ดอกเบ้ียปรับ    

 ภำยใน 1 ปี 
มำกกวำ่  
1 ถึง 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี 

ข้ึนลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 37 33 70 0.50 - 0.65 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 253 253 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - 6 - 6 0.50 - 0.65 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะ

สั้นจำกสถำบนักำรเงิน 335 - - 3 - 338 3.80 - 8.00 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 142 - - - - 142 1.37 - 1.86 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 129 129 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 22 30 6 - - 58 2.15 - 7.00 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 332 - 332 5.38 - 6.63 
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำ          

ดอกเบ้ียปรับ    

 ภำยใน 1 ปี 
มำกกวำ่  
1 ถึง 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี 

ข้ึนลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - 31 31 0.25 - 0.75 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 282 282 - 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 575 - - - - 575 4.05 - 5.00 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 172 - - - - 172 1.28 - 4.13 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 186 186 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 12 23 8 - - 43 2.15 - 5.50 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 240 - 240 4.63 - 6.13 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำ          

ดอกเบ้ียปรับ    

 ภำยใน 1 ปี 
มำกกวำ่  
1 ถึง 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี 

ข้ึนลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 7 33 40 0.50 - 0.65 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 221 221 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - 6 - 6 0.50 - 0.65 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะ

สั้นจำกสถำบนักำรเงิน 335 - - 3 - 338 3.80 - 8.00 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 142 - - - - 142 1.37 - 1.86 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 90 90 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 22 30 6 - - 58 2.15 - 7.00 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 332 - 332 5.38 - 6.63 
  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำ          

ดอกเบ้ียปรับ    

 ภำยใน 1 ปี 
มำกกวำ่  
1 ถึง 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี 

ข้ึนลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - 14 14 0.25 - 0.75 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 263 263 - 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 575 - - - - 575 4.05 - 5.00 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 172 - - - - 172 1.28 - 4.13 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 167 167 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 12 23 8 - - 43 2.15 - 5.50 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 240 - 240 4.63 - 6.13 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้และบริกำรและ       
ซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บริษทัฯได้ตกลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ        
ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยสุัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 3 2 4 8 32.81 30.63 
ยโูร - - - 1 45.02 40.56 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 บริษทัฯไม่มีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือ 

30.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ืมมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ำยช ำระหน้ีสินในขณะท่ี
ทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ย่ำงเป็นอิสระใน
ลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มูลค่ำยติุธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ำรวดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม 

31. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม     
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี        
31 ธนัวำคม 2556 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.1:1 (2555: 1.5:1) และเฉพำะบริษทัฯมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.1:1 (2555: 1.5:1) 

32. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2557 



Head Office :

678 Soi  T.J.C. Sukhumvit Rd. Tambon Bangpoomai Amphoe Muang Samutprakarn 10280

 Tel : (662) 323-2754-5 Fax : (662) 323-2749

สำนักงานใหญ :

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

โทร : (662) 323-2754-5 แฟกซ : (662) 323-2749


