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: 01
ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงินโดยสรุป

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2556

2556 +/- (%) 2555 +/- (%) 2554 +/- (%) 2553
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขายและบริการ 785.32 -21.69% 1,002.87 49.71% 669.88 43.11% 468.10

ก�าไรก่อนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ 14.25 -93.53% 220.14 117.14% 101.38 32.74% 76.38

ค่าเสื่อมราคาและค่าจัดจ�าหน่าย 43.50 16.84% 37.23 5.07% 35.44 -19.49% 44.02

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 10.73 -93.88% 175.23 245.96% 50.65 169.30% 18.81

ก�าไรสุทธิ 7.35 -94.58% 135.53 318.04% 32.42 185.60% 11.35

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 -96.77% 0.62

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์รวม 1,235.31 27.84% 966.26 41.21% 684.70 21.99% 561.27

หนี้สินรวม 5 73.33 101.81% 284.10 -37.15% 452.07 11.83% 404.25

ส่วนของผู้ถือหุ้น 6 61.07 -3.09% 682.15 193.23% 232.63 48.16% 157.02

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 19.02 28.80 21.30 19.67

อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 0.91 13.47 4.83 2.42

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.46 2.43 0.92 0.73

อัตราส่วนหนี้สินต่อหุ้น (เท่า) 0.87 0.41 1.94 2.57

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 1.07 29.63 16.64 8.54

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 1.29 22.16

2553 2554

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น
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รายงานประจ�าปี 2556

: 02

อัตรำก�ำไรขั้นต้น VS อัตรำก�ำไรสุทธิ

อัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2556

: 02
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร VS ก�ำไรสุทธิ

2553 25552554 2556
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: 03

อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน

อัตราส่วนสภาพคล่อง
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: 03
อัตรำส่วนสภำพคล่อง

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2556
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: 04

HCD: Hydraulic 
clapper die  
spotting press

Hydraulic Press

HDS: Hydraulic die 
spotting press

HDP: High speed 
deep drawing  
hydraulic press

001
ใช้ส�ำหรับตรวจเช็คค่ำควำมขนำน ระยะปิดระหว่ำงแม่
พิมพ์ตัวบนและตัวล่ำงสำมำรถปรับค่ำควำมละเอียดใน
กำรขึ้นลงได้ถึง 0.5 มิลลิเมตร และหน้ำโต๊ะบน สำมำรถ
พลิกหงำยได้เพือ่ควำมสะดวกในกำรตกแต่งแม่พมิพ์ ซึง่
เหมำะส�ำหรับแม่พิมพ์ ท่ีมีชิ้นส่วนที่ลึกในกำรขึ้นรูปชิ้น
งำน เช่น แม่พิมพ์ ฉีดพลำสติกและแม่พิมพ์อลูมิเนียม 

002
ใช้ส�ำหรบัตรวจสอบเชค็ค่ำควำมขนำนระยะปิดระหว่ำงแม่
พมิพ์ตัวบนและตวัล่ำง ซึง่เหมำะส�ำหรับแม่พมิพ์ทีใ่ช้กำร
ขึ้นรูปที่ไม่ลึก

003
ใช้ผลิตชิน้ส่วนในกำรขึน้รปูลึก เหมำะส�ำหรบัชิน้ส่วน ยำน
ยนต์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้ำ เช่น หม้อหุงข้ำวเครื่องซักผ้ำ

001

002

003

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัท
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: 05

HRP: Hydraulic try 
out press

HHP: Hydraulic 
hemming spotting 
press

HMP: Hydraulic 
moulding for hot 
press 

004
เป็นเครือ่งจกัรท่ีใช้ในกำรทดสอบและป้ัมชิน้ส่วนยำนยนต์ 
ซึ่งมีขนำดและแรงดันค่อนข้ำงสูง ตั้งแต่ 600-2000 ตัน

005
ใช้ส�ำหรบักำรผลิตชิน้ส่วน ฝำกระโปรงรถด้ำนหน้ำ-ด้ำน
หลัง และประตูรถยนต์

006
เป็นเครือ่งจกัรท่ีใช้ในกำรผลติชิน้ส่วนรถยนต์ภำยใน เช่น 
พรม, ผ้ำหลังคำ, แผ่นกันควำมร้อน, โดยกระบวนกำร
ผลิตใช้ควำมร้อนในกำรขึ้นรูปชิ้นส่วน

004

005

006
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: 06

009
ใช้ส�ำหรบัผลิตชิน้ส่วนภำยในรถยนต์ ท่ีไม่ใช่โลหะ ซึง่ผลิต
มำจำก พรม, ยำง, ใยผ้ำ และใยสังเครำะห์ต่ำงๆ

008
เป็นเครื่องจักที่ใช้ส�ำหรับ ผลิตชิ้นส่วน รถจักรยำนยนต์

007

HTP: Hydraulic 
trimming and 
bending press

HSP: Hydraulic 
special forming 
press

AMM: Automation 
machine for  
interior material

007
ใช้ส�ำหรบัเจำะร ูและตดัขอบชิน้ส่วนภำยในตู้เยน็ 5-8 ควิ 
ของเครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด

008

009
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: 07

003
ใช้ส�ำหรับงำนพวกโรงเหล็ก, งำนก่อสร้ำง  เป็นเครนท่ี
ติดตั้งอยู่กับที่ หรือติดตั้งกับรถบรรทุก ติดตัวคีบเศษ
เหล็กสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้

001
ใช้ส�ำหรบังำนเก่ียวกับกำรขนย้ำย เช่น เศษขยะ เศษเหล็ก
ตำมโรงงำนต่ำงๆ

002
ใช้เกี่ยวกับงำนรำชกำรเป็นส่วนใหญ่ เช่น งำนตัดต้นไม้ 
งำนติดตั้งกระเช้ำ ซ่อมไฟทำง รวมถึงยกชิ้นงำนต่ำงๆ

003

Container Lift 065AAA 6000A/AA

Hydraulic Crane 

002

001
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: 08

004

005

8000A/AA 6000S

004
เป็นเครนขนำดใหญ่ ติดต้ังกับรถบรรทุก 10 ล้อ ส่วน
ใหญ่จะใช้เกี่ยวกับงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ เช่น งำนยกเสำเข็ม

005
ใช้ส�ำหรับโรงไม้

·	 เป็นเครนเฉพำะรุ่น ส่วนใหญ่จะใช้ส�ำหรับคีบเศษเหล็ก,  
 คีบไม้, และสำมำรถติดตั้งกับเรือเพื่อคีบผักตบชวำ

·	ติดตั้งอยู่กับที่ หรือติดตั้งกับรถบรรทุก เคลื่อนย้ำยได้
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: 09

001

003

001
Drum carrier trucks

002
Hydraulic drum lift

003
Hydraulic drum lift

004
Hydraulic hand lift

Material handling equipment

002

004
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: 10

Service Equipment

001
Hydraulic Press

002
Two post lift

001

002
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: 11

003
Motorcycle lifter

004
Gear lifter

003

004
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: 12
สำรจำกประธำนกรรมกำร

นำย ทวีมิตร กมลมงคลสุข
ประธำนกรรมกำรบริหำร

นำย มนู เลียวไพโรจน์
ประธำนกรรมกำรบริษัท

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น
 บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน)
  ผลการด�าเนนิงานในปีท่ีผ่านมา ผลประกอบการของบรษัิทมยีอดขายเพยีง 787 ล้านบาท เนือ่งจากได้ผลกระทบโดยตรงจากการถดถอย
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยลูกค้าของบริษัทอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมกว่าร้อยละ 50 และได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่มีผลต่อ
ภาคการลงทุนซึ่งเป็นผลกระทบในทางอ้อม 

 อย่างไรก็ตามบรษัิทฯ ยงัมุง่มัน่เดนิตามแผนในการขยายตลาดและสร้างความเช่ือม่ันให้กับลกูค้า โดยได้มกีารออกงานแสดงสนิค้าอย่างต่อเนือ่ง 
รวมถึงการร่วมลงทุนกับนักธุรกิจท่ีมีศักยภาพในประเทศลาว เพ่ือให้สินค้าของบริษัทได้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศมากข้ึน และเป็นการเตรียม 
ความพร้อมในด้านบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวในตลาด AEC ในอนาคต  ด้วยวิสัยทัศน์, แรงผลักดันและความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารประกอบด้วย
ความช�านาญในผลิตภัณฑ์เครื่องจักรไฮดรอลิคมากกว่า 40 ปี ท�าให้บริษัทสามารถยืนหยัดผ่านวิกฤตการณ์ดังกล่าวไปได้ 

 ในการท่ีบรษัิทฯสามารถผ่านวกิฤตการณ์เช่นนัน้มาได้ ส่ิงหนึง่ท่ีเราได้รบัมานัน้ คอื ความร่วมมอืเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนัของทีมงานบรหิารตลอดจน
พนกังานทุกคน และยิง่กระชับความสัมพนัธ์ทางธรุกิจกับพนัธมติร ทัง้ในด้านคูค้่าและลกูค้าให้แน่นแฟ้นยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิง่พนัธมติรจากประเทศจนี
ท่ีสามารถท�าให้เรามสีนิค้าหลากหลายมากข้ึนเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้านงานก่อสร้างท่ียงัสามารถขยายตวัได้ในปีท่ีผ่านมา

 ในปี 2557 เราเช่ือมัน่ว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิม่ข้ึนจากปีท่ีผ่านมาเหตผุลจากการลงทุนในภาคอตุสาหกรรมยานยนต์ท้ังในและต่างประเทศ
ของผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ ที่ได้เลื่อนการลงทุนมาจากปีท่ีผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มองแนวทางในการท�ายอดขายไปสู่ภาคอุตสาหกรรม 
ด้านอื่นๆ ให้มากข้ึน เพื่อลดความเสี่ยงด้านยอดขายท่ีเน้นไปทางภาคอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ ด้วยความช�านาญในเครื่องจักรไฮโดรลิค 
โดยเฉพาะตามมาตรฐานสากล เชื่อว่าบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดโลกได้ด้วยความมั่นคง โดยเฉพาะตลาด AEC

 คณะกรรมการบรษัิทฯ ตระหนกัดถีงึในภาระกจิท่ีได้รบัความไว้วางใจจากผูถื้อหุน้ในการให้เป็นผูด้แูลผลประโยชน์แทน จงึพร้อมท่ีจะทุม่เทใน
การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของบริษัท ให้เข้มแข็งมั่นคงและประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายเพื่อประโยชน์ต่อผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายอย่างเต็มก�าลัง 
ความสามารถ

 ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา
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คณะกรรมกำรบริษัท

1. นำยมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท/กรรมการอิสระ
2. นำยทวีมิตร กมลมงคลสุข กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร
3. นำงทับทิม กมลมงคลสุข กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
4. นำยสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นำงพัชรวลัย อู๋ กรรมการบริษัท/รองกรรมการผู้จัดการ
6. นำงสำวไพลิน กมลมงคลสุข กรรมการบริษัท/รองกรรมการผู้จัดการ
7. นำยธีรภำพ กมลมงคลสุข กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ
8. นำยอำทิตย์ วุฒิคะโร ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
9. นำงสำวชุติภำ โอภำสำนนท์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
10. นำยกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

12

3
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6
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8 109
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เรียน  ท่ำนผู้ถือหุ้น
  บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการบัญชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร  
พนักงาน  หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ  ดังมีรายนามต่อไปนี้
 1. นายอาทิตย์ วุฒิคะโร  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นางสาวชุติภา โอภาสานนท์ กรรมการตรวจสอบ
 3. นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ กรรมการตรวจสอบ

 ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าทีต่ามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย และตามกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้มีการเข้าร่วมประชุมดังนี้

รำยชื่อกรรมกำรตรวจสอบ จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม
1.  นายอาทิตย์  วุฒิคะโร 4/4
2.  นางสาวชุติภา  โอภาสานนท์ 4/4
3.  นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ 3/4

และได้สรุปผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยสรุปสาระส�าคัญ คือ

 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชี 
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในประเด็นส�าคัญพร้อมให้ค�าแนะน�า รวมถึงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้
กระบวนการควบคุมภายในในการจัดท�างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเช่ือถือได้ ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่าง 
เพียงพอและสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ทัง้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และจากผลการตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อมูล หรือข้อสังเกตเป็นพิเศษจากการตรวจสอบแต่ประการใด



บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2556

: 15

 2. สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกับรายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติและได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างครบถ้วนและโปร่งใส

 3. สอบทานความเพียงพอ และอนุมัติแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจ�าปีซึ่งได้จัดท�าข้ึนตามแนวบริหาร 
ความเสี่ยงและผลการตรวจสอบของผู้ช�านาญการ โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ด�าเนินการประเมินประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยประชุมร่วมกับผู้บริหาร  
ผู้ตรวจสอบภายนอก และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ และ 
สรุปได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

 4. สอบทานการด�าเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับธรุกิจของบรษัิทฯ เช่น ข้อก�าหนดของกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน เป็นต้น 
ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการด�าเนินการอย่างครบถ้วน

 5. สอบทานให้บรษัิทฯ มกีารบรหิารจดัการตามหลกัการของการก�ากับดแูลกจิการท่ีด ีเพือ่ให้การปฏบัิตงิานมคีวามโปร่งใส
และเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

 6. ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจ�าปี พิจารณารายงาน 
ผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ ให้ค�าแนะน�าในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้
มีประสิทธิภาพ

 7. พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี โดยพจิารณาจากคณุสมบัตท่ีิเหมาะสมตามเกณฑ์การประเมนิ
ของบริษัทฯ ที่ถือปฏิบัติ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการด�าเนินงาน ความเป็นอิสระในการด�าเนินงาน โดยบริษัทฯ 
ได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีรายเดิมตั้งแต่ปี 2554 -2556 และในปี 2557 นี้ บริษัทได้เพิ่มบริษัท  ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด 
เพื่อเป็นทางเลือกอีกบริษัทหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่าบริษัทสอบบัญชีท้ัง 2 แห่ง เป็นบริษัท 
สอบบัญชีท่ีมีมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดีและอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งคู่ แต่บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด จะได้เปรียบในเรื่องมีชื่อเสียงกว่าซึ่งน่าจะท�าให้ได้
มาตรฐานการท�างานท่ีสูงข้ึน อีกท้ังมีค่าบริการท่ีน้อยกว่า ส�าหรับเรื่องการเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชีนั้นก็ถือเป็นเรื่องปกติของ 
บริษัทธรรมาภิบาล จึงขอเสนอพิจารณาเลือก บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด โดย นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459  หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970  หรือนายกฤษดา เลิศวนา 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ�าปี 2557 และก�าหนดค่าตอบแทนจากการ 
สอบบัญชีประจ�าปี 2557 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป

(นายอาทิตย์  วุฒิคะโร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TMC”)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจ�าหน่ายเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค   
  คุณภาพสูง เช่น เครื่องเพรสไฮดรอลิค เครนระบบไฮดรอลิค เครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิค,  
  น�าเข้าเครื่องจักรมือสองมาปรับปรุงเพื่อจ�าหน่าย และบริการแปรรูปโลหะ 
ที่ตั้งบริษัทฯ / ส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 125/10 หมู่ 5 ต�าบลบ้านสวน อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
ส�านักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 68/1 หมู่ 5 ต�าบลหนองรี อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
ส�านักงานสาขาที่ 2 : เลขที่ 8/42 หมู่ 6 ต�าบลบ้านสวน อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
ส�านักงานสาขาที่ 3 : เลขที่ 6/10 ถนนราษฎร์ยินดี ต�าบลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000089
Home page : http://www.tmc.co.th
โทรศัพท์ : (6638) 271-933
โทรสาร : (6638) 271-931
ทุนจดทะเบียน : 290,000,000 บาท
หุ้นสามัญ : 290,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ : 1.00 บาทต่อหุ้น
ทุนเรียกช�าระแล้ว : 290,000,000 บาท

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนสูงกว่ำร้อยละ 10

บริษัทย่อยที่ 1
ชื่อบริษัท : บริษัท เมทัล แฟบริเคชั่น จ�ากัด (“บริษัทย่อย” หรือ“เมทัลแฟบริเคชั่น”)
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 125/10 หมู่ 5 ต�าบลบ้านสวน อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : เชื่อมโครงสร้างเครื่องจักร
หุ้นสามัญ : 200,000 หุ้น
จ�านวนหุ้นที่บริษัทถือ : 199,998 หุ้น
การถือหุ้น(%) :  99.99 %

บริษัทย่อยที่ 2
ชื่อบริษัท :  บริษัท ที.เอ็ม.ซี.- ลาว ประกอบและผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม จ�ากัด 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : คุ้ม 03 หน่วย 61  ถนนดงโดก-สีเกิด บ้านตานมีชัย เมืองไชทานี แขวงนครหลวงเวียงจันทน์  
  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : ประกอบและผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ทุนจดทะเบียน : 1,430,000,000 กีบ  (5,720,000 บาท)
การถือหุ้น(%) :  70.00 %
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นำยทะเบียน
ชื่อ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ที่อยู่ : 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (66) 2229 2800
โทรสาร : (66) 2654 5427

ผู้สอบบัญชี
ชื่อ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
ที่อยู่ : 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (66) 2259 5300
โทรสาร : (66) 2260 1553

นโยบำยในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์

 บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้น�าในการสร้างนวัตกรรมด้านการออกแบบ และผลิตเครื่องจักร 
เครื่องทุ่นแรง ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้การผสานทุนทางปัญญา และเทคโนโลยีล�้าสมัยอย่างกลมกลืน และน�ามาซึ่งคุณค่าท่ีลูกค้า
ต้องการด้วยมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ

 1. Finance :  สร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยผลตอบแทนที่สูงอย่างเหมาะสม
 2. Customer Satisfaction : ตอบสนองคุณค่าที่ลูกค้าต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
 3. Internal Process : ผสานทุนทางปัญญา และเทคโนโลยีล�้าสมัยอย่างกลมกลืน เพื่อสร้างนวัตกรรม  
    น�ามาซึ่งคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ
 4. Learning and Growth : 

4.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในฐานะทุนทางปัญญาในองค์กรฐานความรู้
4.2 ด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรมทางธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญของบริษัท

ปี 2525
y	ก่อตั้ง บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อผลิตและจ�าหน่ายเครื่อง
เพรสระบบไฮดรอลิค

ปี 2528
y	ได้รับรางวัล “ผู้ผลิตและโรงงานยอดเยี่ยม” จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2530
y	ได้รับรางวัล “สินค้าคุณภาพไทยท�า” จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี 2534  
y	บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ปี 2539
y	ร่วมลงนามความร่วมมือกับ KAWASAKI HYDROMECHANIC CORP โดยร่วมมือกันในด้าน 
การขยายตลาด ข้อมูลด้านการออกแบบ เทคโนโลยีในการผลิต และการควบคุมคุณภาพของเครื่องเพรส

ปี 2540 
y	ลงนามสญัญาซพัพลาย เพือ่จ�าหน่ายเครือ่งเพรสให้กบั “SANKI SEIKO CO., LTD.” ประเทศญ่ีปุน่

ปี 2542
y	ก่อสร้างโชว์รูมแห่งแรกในจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแสดงสินค้าและการบริการ 

ปี 2543 
y	ก่อสร้างโชว์รูมแห่งที ่2 ในอ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา เพือ่เป็นศนูย์กลางในการแสดงสนิค้าและการบรกิาร 

ปี 2548
y	เปิดด�าเนินการโรงงานแห่งที่2 ภายใต้บริษัท ที.เอ็ม.ซี.แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้าน
บาท เพื่อขยายก�าลังการผลิตและด�าเนินการย้ายสายการผลิตสินค้าเครนไฮดรอลิคและเครื่องทุ่นแรง 
ระบบไฮดรอลิค มาจากบริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ�ากัด

ปี 2549
y	ได้รับรางวัล “เทคโนโลยี ยอดเยี่ยม” สาขาเครื่องจักรกลการผลิต จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

y	บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ�ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาทเพื่อใช้ขยายโรงงาน

y	บริษัท ที.เอ็ม.ซี.แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องจักร
เพิ่มและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ปี 2550
y	ได้รับเกียรติบัตรจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด เนื่องจากบริษัทมีส่วนร่วมในการก่อสร้าง 
โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ จนส�าเร็จ

ปี 2551 
y	ได้รับการรับรองส�าหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004
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ปี 2553
y	บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จ�ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาท เป็น 90 
ล้านบาทเพื่อซื้อเครื่องจักรเพิ่มเพื่อขยายก�าลังการผลิต

y	บริษัท ที.เอ็ม.ซี. แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
20 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดินส�าหรับการตั้งโรงงานแห่ง
ใหม่และเพื่อรองรับการขยายก�าลังการผลิต

y	ควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ�ากัด 
และ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด โดยได้จดทะเบียน
เลิกบริษัทท้ัง 2 แห่ง และจัดตั้งบริษัทแห่งใหม่ภายใต้ชื่อเดิมว่า 
บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ�ากัด ทุนจดทะเบียน 120 ล้าน
บาท

y	ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO9001:2008 ส�าหรับการประกอบ
และติดตั้งเครนไฮดรอลิค

2554
y	ลงทุนในบริษัท เมทัล แฟบริเคชั่น จ�ากัด ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้วของบริษัท เมทัล แฟบริเคชั่น จ�ากัด เพื่อประกอบธุรกิจเชื่อมโครงสร้างเครื่องจักร และขอรับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสรมิของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI)

y	เพิ่มทุนจดทะเบียนช�าระแล้วเป็น 200 ล้านบาท 

y	เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 290 ล้านบาท ด�าเนนิการแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน เพือ่น�าหลกัทรพัย์เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ 
เอ็ม เอ ไอ โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) จ�านวน 90,000,000 หุ้น 

2555
y	วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 บริษัท ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปจองซื้อหุ้น (Initial Public Offering) จ�านวน 85,000,000 หุ้นและ
พนักงานจองซื้อหุ้น 5,000,000 หุ้น รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.08 ของจ�านวนหุ้นสามัญทั้งหมด 390,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจ�าหน่ายบุคคลทั่วไปในราคาหุ้นละ 3.90 บาทและจ�าหน่ายพนักงานบริษัทในราคาหุ้นละ 3.12 บาท

y	วันที่ 26 ตุลาคม 2555 เข้าท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก(First Day Trade)

2556
y	วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เปิดด�าเนินการ บริษัท ที.เอ็ม.ซี. - ลาว ประกอบและผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม จ�ากัด อย่าง 
เป็นทางการ เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) กับ บริษัท เอส ยู ก่อสร้างและซ่อมแปลง
เคหะสถาน จ�ากัด  ในสัดส่วนร้อยละ 70: 30 มูลค่าการลงทุนรวม 1,430 ล้านกีบ (5.72 ล้านบาท) ประกอบธุรกิจในการประกอบ
และผลิตเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม ณ แขวงนครหลวงเวยีงจนัทน์ ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เป็นจดุเริม่ต้นขยาย
ธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  หรือAEC (Asian Economic Community)
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 บริษัทประกอบธุรกิจและจ�าหน่ายเครื่องจักรระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูง ได้แก่  

  1. เครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค ขนาดแรงอัดตั้งแต่ 1 ตัน ถึง 3,500 ตัน 
  2. เครนระบบไฮดรอลิค มีทั้งชนิดติดตั้งบนรถบรรทุกและติดตั้งในโรงงาน
  3. เครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิค เช่น แท่นยกมอเตอร์ไซน์ โต๊ะปรับระดับ เป็นต้น 
  4. บริการซ่อมแซมดูแลรักษาเครื่องจักร และรับแปรรูปโลหะ

 ในส่วนของบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเชื่อมโครงสร้างเครื่องจักร ปัจจุบันยังไม่ได้ด�าเนินธุรกิจ ทั้งนี้รายละเอียดการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

1.  ผลิตภัณฑ์เครื่องเพรสแบบไฮดรอลิค (Hydraulic press)
 ถือเป็นสนิค้าท่ีเป็นรายได้หลกัของกลุม่บรษัิทโดยบรษัิทมสีดัส่วนรายได้จากการจ�าหน่ายเครือ่งเพรสระบบไฮดรอลิคในปี 2555 
และ 2556 เท่ากับร้อยละ 56.17 และ 55.72 ตามล�าดบัโดยเครือ่งเพรสระบไฮดรอลิคเป็นเครือ่งจกัรท่ีใช้ของเหลว (น�า้มนัไฮดรอลิค) 
ส่งถ่ายแรง เพื่อไปขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิค เพื่อสร้างแรงอัดลงบนชิ้นงานในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตาม
แต่การออกแบบเครือ่งจกัร เครือ่งเพรสระบบไฮดรอลคิของบรษัิทมกีลุม่ลกูค้าส�าคญั คอื กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์และกลุม่อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า รวมถึงอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

 ปัจจุบันบริษัทสามารถออกแบบและผลิตเครื่องเพรสไฮดรอลิคท่ีสามารถสร้างแรงกดได้สูงถึง 3,500 ตัน ซึ่งนับเป็น 
เครือ่งเพรสทีม่แีรงกดสงูทีส่ดุทีส่ามารถผลติได้ในประเทศไทย ท้ังนี ้เคร่ืองเพรสของบริษัทสามารถแบ่งตามลกัษณะการน�าไปใช้งาน
ได้ดังนี้

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

2 . ผลิตภัณฑ์เครนระบบไฮดรอลิค (Hydraulic Crane)

 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการจ�าหน่ายเครนระบบไฮดรอลิคในปี 2555 และ 2556 เท่ากับร้อยละ 16.23 และ 17.13 ตาม
ล�าดบั เครนระบบไฮดรอลคิเป็นอปุกรณ์ที่ใช้ยกสิง่ของข้ึนลงตามแนวดิง่และเคล่ือนย้ายสิง่ของเหล่านัน้ในลักษณะแขวนลอยไปตาม
แนวราบเครนมอียูห่ลกัๆ 2 ประเภทคอืเครนแบบแขนตรงและเครนแบบแขนพบั ความแตกต่างคอืเครนแบบแขนตรงจะไม่สามารถ

ปั๊มไฮดรอลิค
มอเตอร์ขับ

กระบอกไฮดรอลิค

แผงควบคุม

หน้าโต๊ะล่าง ส�าหรับ
ยดึแม่พมิพ์ฝ่ังล่าง

หน้าโต๊ะบน ส�าหรับจับยึด
แม่พิมพ์ฝั่งบน สามารถ

เคลื่อนที่ได้ในแนว ขึ้น-ลง

ถงัน�า้มนัไฮดรอลิค
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พับแขนเก็บได้ โดยบริษัทมีการผลิตเครนแบบพับเท่านั้น บริษัทมีผลิตภัณฑ์เครนท้ังแบบติดตั้งอยู่กับที่เพื่อใช้ในการย้ายสิ่งของ
ภายในโรงงาน หรือสถานท่ีท�างานอยู่จุดเดิมเป็นประจ�าและแบบติดตั้งบนรถบรรทุกเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายเครนไปยังพื้นที่ท่ี
ต้องการใช้งานได้โดยสะดวกและไม่เสียเวลาในการติดตั้ง

3. ผลิตภัณฑ์เครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิค (Material Handling)

 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการจ�าหน่ายเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิคในปี 2555 และ 2556 เท่ากับร้อยละ 8.81 และ 9.16 
ตามล�าดับ เครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องทุ่นแรงในการยก หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ บริษัทมี ผลิตภัณฑ์ 
เครื่องทุ่นแรงหลากหลายประเภทเพื่อรองรับงานลักษณะต่างๆ โดยสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 3.1. เคร่ืองทุ่นแรงในการยกเคลื่อนย้าย เป็นเครื่องทุ่นแรงส�าหรับช่วยยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ โดยมีความสามารถใน 
  การยกสิ่งของที่มีน�้าหนักได้ตั้งแต่ 350 กิโลกรัม ถึง 20 ตัน

 3.2. เคร่ืองทุ่นแรงในศูนย์บริการยานยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรับใช้งานในศูนย์บริการรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ โดยมี 
  ความสามารถในการยกสิ่งของที่มีน�้าหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัม ถึง 150 ตัน

มือจับ

กระบอกไฮดรอลิค

ฐานเครน
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4. บริการแปรรูปโลหะด้วยเครื่องจักรและการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค 

 นอกจากความพร้อมทางด้านเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีการผลิตแล้ว บริษัทยังมีบริการต่างๆเพื่อรองรับความต้องการของ
ลูกค้า โดยบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการในปี 2555 และ ปี 2556 เท่ากับร้อยละ 16.15และ 14.28 ตามล�าดับ ทั้งนี้  
การให้บริการของบริษัทมีดังต่อไปนี้ 

 4.1. บริการแปรรูปโลหะด้วยเคร่ืองจักร การแปรรูปโลหะคือการน�า เหล็กแผ่น เหล็กหล่อ หรืองานโครงสร้างต่างๆ  
  มาท�าการแปรรูปให้ได้ลักษณะที่ต้องการเช่น การเจาะ การกลึง การกัด การปาด เป็นต้น

 4.2. บรกิารการซ่อมบ�ารุงเครือ่งจกัรระบบไฮดรอลคิ บรษัิทได้จดัเตรยีมทมีงานซ่อมบ�ารงุท่ีมปีระสบการณ์ และมคีวามช�านาญ 
  ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านแมคคานิคไฮดรอลิค  ไฟฟ้า  อีเลคทรอนิคส์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรไว้คอย 
  บริการลูกค้าอย่างทันเวลาและทันสถานการณ์

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รำยกำร

งบกำรเงินรวม
2554 2555 2556

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %
รายได้จากการขาย

1.  เครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค 288.67 43.09 563.27 56.17 437.60 55.72%

2.  เครนระบบไฮดรอลิค 185.89 27.75 162.77 16.23 134.50 17.13%

3.  เครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิค 68.06 10.16 88.40 8.81 71.92 9.16%

4.  อื่นๆ 29.37 4.38 26.48 2.64 29.15 3.71%

รวมรำยได้จำกกำรขำย 571.99 85.39 840.92 83.85 673.17 85.72%

รายได้จากการบริการ     

5.  บริการซ่อมแซมและดูแลรักษาเครื่องจักร 40.01 5.97 124.32 12.40 98.52 12.54%

6.  การรับแปรรูปโลหะ 57.88 8.64 37.63 3.75 13.63 1.74%

รวมรำยได้จำกกำรบริกำร 97.89 14.61 161.95 16.15 112.15 14.28%

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 669.88 100.00 1,002.87 100.00 785.31 100.00%
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กำรตลำดและกำรแข่งขัน

 จากประสบการณ์ในธรุกิจอนัยาวนานกว่า 30 ปี และการมุง่เน้นความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง โดยให้ความส�าคญั
และใส่ใจในทุกความต้องการของลูกค้าและมุ่งม่ันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักรของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้หลากหลายและครอบคลุมมากท่ีสุด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักรของบริษัทสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องทุกปีโดยได้เข้าไปมีบทบาทในสายการผลิตของลูกค้าในหลาย ๆ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ส�าหรับภาวะการแข่งขันในธุรกิจผลิตเครื่องจักรระบบไฮดรอลิคนั้น ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินไว้ดังนี้

1) เครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค 

 เครือ่งเพรสม ี2 ประเภท คอืเครือ่งเพรสระบบกลไก (Mechanical press) และเครือ่งเพรสระบบไฮดรอลคิ (Hydraulic press) 
โดยเครือ่งเพรสระบบกลไกท�างานด้วยระบบกลไก โดยใช้ระบบเฟืองเป็นตวัขับท�าให้สามารถท�างานได้รวดเรว็ ไม่สามารถปรบัความเรว็
ในการขึน้ลงของตวักดได้ ใช้ในการป๊ัมช้ินส่วนโลหะท่ีมคีวามหนา ต้องการความลกึของชิน้งานไม่มาก ส่วนมากเป็นช้ินส่วนโครงสร้าง
ภายในท่ีผู้ใช้ไม่เห็นชิน้งาน เช่น ช่วงล่างรถยนต์ ส่วนเสรมิความแข็งแรงของประตรูถยนต์ เป็นต้น ส่วนเครือ่งเพรสระบบไฮดรอลคิ 
ท�างานโดยใช้น�้ามันไฮดรอลิคเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน ท�าให้สามารถปรับแรงกดและความเร็วในการกดได้ ใช้ในการปั๊มชิ้นงาน
ท่ีมีขนาดบาง ช้ินงานท่ีต้องการความลึกและความละเอียดของพื้นผิว โดยเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิคท�างานได้ช้ากว่าเครื่องเพรส
ระบบกลไก ส่วนมากเป็นช้ินส่วนของรถยนต์ซึ่งเห็นได้ชัด ตัวอย่างช้ินงานจากเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค เช่น ประตูรถยนต์  
ฝากระโปรงรถยนต์ พรมหลังคา  เป็นต้น

 บรษัิทผลิตเฉพาะเคร่ืองเพรสระบบไฮดรอลคิ ปัจจบุนัประเทศไทยมผีูป้ระกอบการทีส่ามารถผลติเครือ่งเพรสระบบไฮดรอลคิ 
ได้ทั้งสิ้นประมาณ 2 - 3 ราย ท�าให้การแข่งขันอยู่ในระดับต�่า โดยผู้ประกอบการรายอื่นมีความสามารถในการผลิตเครื่องเพรสที่มี
ขนาดแรงกดได้ไม่เกิน 300 ตนั และมขีนาดหน้ากว้างของเครือ่งเพรสเพยีงไม่เกนิ 1.5 เมตร x 1.5 เมตรเท่านัน้ เนือ่งจากผูป้ระกอบ
การเหล่านีม้ข้ีอจ�ากดัด้านเงินลงทุน, เทคโนโลย ีและประสทิธภิาพของสายการผลติ ในขณะท่ีบรษัิทมคีวามพร้อมท้ังทางด้านเทคโนโลยี
และมีการลงทุนในสายการผลิตที่ทันสมัยและเครื่องจักรขนาดใหญ่ ท�าให้สามารถผลิตเครื่องเพรสที่มีระดับแรงกดได้ตั้งแต่ 1 ตัน
จนถึง 3,500 ตัน และมีขนาดหน้ากว้างของเครื่องเพรสได้มากถึง 2.5 เมตร x 6.0 เมตร ซ่ึงรองรับการน�าไปใช้ในสายการ 
ผลิตสินค้าขนาดใหญ่ เช่น แม่พิมพ์ และชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่ได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการในประเทศจึงไม่อาจนับเป็นคู่แข่งของ
บริษัท 

 ในส่วนของคู่แข่งจากต่างประเทศนั้น ประเทศไทยมีการน�าเข้าเคร่ืองเพรสระบบไฮดรอลิค จากประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงมีราคาสูง
กว่าเครื่องเพรสของบริษัทมาก ส่วนเคร่ืองเพรสจากประเทศไต้หวัน มีราคาท่ีใกล้เคียงกับเครื่องเพรสของบริษัทแต่เครื่องเพรสท่ี 
น�าเข้าจากต่างประเทศมีข้อจ�ากัดในเรื่องของการให้บริการหลังการขาย เช่น การให้บริการซ่อมบ�ารุงและการจัดหาอะไหล่ เป็นต้น 
ส่วนเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิคจากประเทศจีน เป็นเครื่องเพรสที่มีราคาถูกแต่มีคุณภาพและความแม่นย�าต�่า น�าไปใช้ในชิ้นส่วนที่
ไม่ต้องการความละเอียด ท�าให้ไม่สามารถน�าไปใช้ในงานของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือผู้ประกอบยานยนต์ที่เน้นการผลิตชิ้นส่วน
ที่มีคุณภาพ 
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2) เครนระบบไฮดรอลิค

 เครนมีอยูท้ั่งหมด 2 ประเภทคอื เครนแขนตรงและเครนแบบพบั โดยเครนแขนตรงใช้สลงิในการยกสิง่ของ ดงันัน้ ของท่ียก 
จะอยู่ในแนวดิ่งเสมอ เครนประเภทนี้จะมีขนาดใหญ่มักใช้ในงานก่อสร้าง เพราะสามารถยกและวางของในแนวดิ่ง ส่วนเครน 
แบบพับใช้ระบบไฮดรอลิคในการท�างานยกสิ่งของ มีขนาดเล็กสามารถน�าเข้าไปในบริเวณท่ีพ้ืนท่ีคับแคบได้ สามารถใช้งานได้ 
หลากหลายกว่า ตัวอย่างประเภทงาน เช่น ติดกระเช้าที่เครนเพื่อยกคนขึ้นไปตัดต้นไม้หรือซ่อมไฟทาง  ติดตั้งตัวคีบเศษเหล็กเพื่อ
ใช้ในโรงเหล็ก เป็นต้น

 บรษัิทผลิตเฉพาะสนิค้าประเภทเครนระบบไฮดรอลคิแบบพบั โดยผูบ้รหิารของบรษัิทประเมนิว่าบรษัิทอยู่ในสภาวะท่ีสามารถ
แข่งขันได้ โดยบรษัิทนบัเป็นผูป้ระกอบการไทยเพยีงรายเดยีวท่ีสามารถผลติเครนระบบไฮดรอลคิแบบพบัได้ในประเทศ ดงันัน้คูแ่ข่ง
โดยตรงของบริษัทจึงมีเพียงผู้ผลิตเครนระบบไฮดรอลิคจากต่างประเทศเท่านั้น โดยคู่แข่งที่ส�าคัญของสินค้ากลุ่มนี้ได้แก่ผู้ผลิตจาก
ประเทศสวีเดนและประเทศออสเตรีย อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์เครนที่น�าเข้าจากต่างประเทศนั้นมักมีต้นทุนท่ีสูงกว่าเครื่องท่ีผลิตได้ 
ในประเทศไทย ท้ังยังมีข้อจ�ากัดในเร่ืองของการให้บริการหลังการขาย เช่น การให้บริการซ่อมบ�ารุง การจัดหาอะไหล่ และความ
สามารถในการปรบัคณุสมบตัเิพิม่เตมิให้ได้ตามความต้องการของลกูค้า เช่น การใส่ระบบควบคมุเครนไฮดรอลคิด้วยคนับงัคบั เป็นต้น 
ส่งผลให้บริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทจะยังคงรักษาความเป็นผู้น�าในตลาดเครนระบบไฮดรอลิคแบบพับได้

3) เครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิค

 ในส่วนของเครือ่งทุน่แรงระบบไฮดรอลคินัน้ ผูบ้รหิารของบริษัทประเมนิว่าเป็นธรุกิจท่ีมกีารแข่งขันสงูกว่าธรุกจิเคร่ืองเพรส
และเครนระบบไฮดรอลิค  เนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องทุ่นแรงเป็นสินค้าที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีช้ันสูงใน 
การผลิตมากนัก จึงมีผู้ผลิตหลายรายในประเทศและมีการน�าเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวัน อย่างไรก็ดี  
ผู้ประกอบการในประเทศส่วนใหญ่มักเป็นผู้ประกอบการรายย่อยท่ีมีความสามารถในการผลิตเคร่ืองทุ่นแรงระบบไฮดรอลิคที่ 
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานเท่านั้น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้ และบริษัทยังมีข้อได้เปรียบ 
คู่แข่งจากต่างประเทศในด้านของการให้บริการ ส่งผลให้บริษัทเช่ือม่ันว่าจะยังสามารถขยายธุรกิจในสินค้ากลุ่มดังกล่าว โดยอาศัย
ความสามารถในการผลิตและการให้บริการ รวมถึงชื่อเสียงและความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

4) บริการซ่อมแซมดูแลรักษาเครื่องจักรไฮดรอลิคและรับแปรรูปโลหะ

 การให้บรกิารซ่อมแซมดแูลรกัษาเครือ่งจกัรและการแปรรูปโลหะ จะมผู้ีให้บรกิารในท้องตลาดหลายรายโดยส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งการให้บริการส่วนใหญ่ลูกค้าเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัยและราคาที่เหมาะสม โดย 
จากประสบการณ์การท�างานของบริษัทที่ผ่านมากว่า 30 ปี ท�าให้บริษัทมีเครื่องมือและบุคลากรที่มีความช�านาญสูง จึงท�าให้บริษัทมี
ข้อได้เปรียบในเชิงแข่งขันสูงเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น

ลักษณะของลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

ลักษณะของกลุ่มลูกค้ำ : บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มลูกค้ำในประเทศ บริษัทมีการจ�าหน่ายสินค้าในประเทศเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 93.21 
และ ร้อยละ 89.93 ของรายได้รวมในปี 2555 และ ปี 2556 ตามล�าดับ โดยเป็นการจ�าหน่ายให้แก่ทั้งลูกค้าภาคเอกชนซึ่งเป็น 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าภาครัฐซึ่งได้แก่คู่ค้าที่เป็นคู่สัญญากับทางภาครัฐ ดังนี้
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1.1 ลูกค้ำภำคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ใช้งานเครื่องจักรเองโดยตรง ลูกค้า 
 กลุ่มนี้มีความต้องการซื้อสินค้าทุกประเภทของบริษัท โดยลูกค้าในกลุ่มยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามักสั่งซื้อ 
 เคร่ืองจักรประเภทเคร่ืองเพรส ลูกค้าในกลุ่มโรงแปรรูปไม้ โรงงานเหล็ก โรงงานน�้าตาล และงานก่อสร้าง 
 มกัสัง่ซือ้สนิค้าประเภทเครน ส�าหรับลกูค้าในกลุม่ศนูย์บริการรถยนต์ (car service shop) และโรงงานอุตสาหกรรม 
 ทั่วไป มักสั่งซื้อเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิค ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าภาคเอกชนนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.22 และ 
 ร้อยละ 97.53 ของรายได้รวมในปี 2555 และ ปี 2556 ตามล�าดับ

1.2 ลูกค้ำภำครัฐ ได้แก่ บริษัทคู่ค้าท่ีเป็นคู่สัญญาในการประมูลงานจากทางภาครัฐ ลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะซื้อ 
 ผลิตภัณฑ์พวกเครนระบบไฮดรอลิคเพื่อใช้ในงานที่ได้รับสัมปทานจากหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าภาครัฐ 
 ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.99 และ ร้อยละ 2.47 ของรายได้รวมในปี 2555 และ  ปี 2556 ตามล�าดับ

 2. กลุ่มลูกค้ำต่ำงประเทศ  บริษัทมีการจ�าหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศกว่า 15 ประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อย
ละ 6.79 และ  10.07 ของรายได้รวมในปี 2555 และ ปี 2556 ตามล�าดับ โดยเป็นทั้งเป็นการส่งออกเองโดยตรงและจ�าหน่ายผ่าน
บริษัทผู้จัดหาสินค้าของลูกค้า  จากการที่บริษัทมีสายการผลิตเป็นของตนเอง จึงสามารถเลือกใช้วัตถุดิบและจัดหาอุปกรณ์ประกอบ
ได้ตามที่ลูกค้าก�าหนดได้ อีกทั้งบริษัทยังมีการให้บริการติดตั้งเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิคให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศอีกด้วย 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย :

 1. กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
และบริษัทเล็งเห็นว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์จึงเป็นกลุ่มท่ีบริษัทก�าหนดไว้เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ส�าคัญ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมนี้ได้ ดังนี้

y	การผลิตรถยนต์ เคร่ืองเพรสระบบไฮดรอลิคของบริษัทสามารถน�าไปใช้สนับสนุนการผลิตรถยนต์ตั้งแต่การผลิต
แม่พิมพ์ชิ้นส่วน  ผู้ผลิตชิ้นส่วนล�าดับที่ 1 ถึง 3 จนถึงโรงประกอบยานยนต์

y	การบริการซ่อมบ�ารุงยานยนต์ บริษัทมผีลติภณัฑ์ส�าหรบัซ่อมบ�ารงุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ เช่น two post lifts 
ส�าหรับยกรถยนต์เพื่อซ่อม motorcycle lifter ส�าหรับยกรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

 2. กลุม่อตุสำหกรรมไฟฟ้ำ กลุ่มอตุสาหกรรมนีม้กีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง บรษัิทจงึจดัให้เป็นหนึง่ในกลุม่เป้าหมายของ
บริษัท โดยกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ใช้เครื่องเพรสระบบไฮดรอลิคของบริษัทในการขึ้นรูปสินค้าทั้งที่เป็นชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก

 3. กลุม่อตุสำหกรรมไม้ เครนระบบไฮดรอลคิของบรษัิทถูกน�าไปใช้ในอตุสาหกรรมนีเ้พือ่ใช้ยก เคลือ่นย้ายไม้  โดยบริษัท
เน้นกลุม่อตุสาหกรรมนีเ้นือ่งด้วยบรษัิทคาดการว่าอุตสาหกรรมแปรรปูไม้เพือ่น�าไปท�ากระดาษ หรอืไม้พาร์ตเิคลิ มแีนวโน้มท่ีจะเตบิโต

 4. กลุ่มอุตสำหกรรมอื่นๆ กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ประกอบด้วยลูกค้าหลักๆ ดังนี้

y	กลุม่ตวัแทนจ�าหน่ายท่ัวไป เป็นกลุ่มท่ีรับสนิค้าของบริษัทเพือ่น�าไปจ�าหน่ายต่อ ซ่ึงลกูค้ากลุม่นีมี้ความส�าคญัเนือ่งด้วย 
ดลีเลอร์เหล่านีเ้ป็นช่องทางส�าคญัของบรษัิทท่ีช่วยกระจายสนิค้าของบรษัิทได้ทัว่ถึงยิง่ข้ึน สนิค้าท่ีจ�าหน่ายให้ลกูค้า
กลุ่มนี้ เช่น เครนระบบไฮดรอลิคและเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิค เป็นต้น

y	กลุ่มตัวแทนจ�าหน่ายซึ่งเป็นคู่สัญญากับทางภาครัฐเป็นกลุ่มท่ีซื้อสินค้าของบริษัทเพื่อน�าไปจ�าหน่ายให้กับทาง 
ภาครัฐผ่านทางงานประมูล โดยมากจะซื้อเครนระบบไฮดรอลิคของบริษัท 
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กำรจัดจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย

บริษัทจ�าแนกช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าตามประเภทของสินค้า ดังนี้

เครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย มี 2 ช่องทางคือการขายตรงให้แก่ผู้ใช้สินค้าและผ่านบริษัทผู้จัดหาสินค้าของลูกค้า

 1. การจ�าหน่ายตรงให้แก่ผู้ใช้สินค้า (End User) บริษัทได้จัดเตรียมทีมงานส�าหรับขายสินค้าโดยมีการแบ่งพื้นที่การขาย
ให้พนักงานขายรับผิดชอบ มีท้ังหมด 5 พื้นท่ี ได้แก่ 1. กรุงเทพฯ 2. อยุธยาและปทุมธานี 3. ปราจีนบุรีและนครราชสีมา  
4. สมุทรปราการ  5. ชลบุรีและระยอง โดยบริษัทมีการก�าหนดแผนการเยี่ยมลูกค้าให้พนักงานขาย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
และติดตามความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ลูกค้าของบริษัทสามารถดูรายละเอียดสินค้าของบริษัทได้จากเว็ปไซต์ 
http://www.tmc.co.th และโชว์รูมทั้ง 2 แห่งของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ที่อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 2. การจ�าหน่ายผ่านบริษัท ผูจ้ดัหาสนิค้าของลกูค้าบรษัิทมกีารจ�าหน่ายสนิค้าของบรษัิทท้ังการขายผ่านบรษัิทผูจ้ดัหาสินค้า
ของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทผู้จัดหาสินค้าของลูกค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้จัดหาสินค้าของบริษัทใน 
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีนโยบายไม่ซื้อสินค้าเองโดยตรงแต่จะซื้อสินค้าผ่านบริษัทผู้จัดหาสินค้าของบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทมีการจ�าหน่าย
สินค้าให้แก่บริษัทผู้จัดหาสินค้าของลูกค้าของประเทศญี่ปุ่นรวมประมาณ 10 ราย เช่น Maruka, Yonezawa เป็นต้น 

เครนระบบไฮดรอลิค

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย บริษัทมีการจ�าหน่ายเครนระบบไฮดรอลิค โดยตรงให้แก่ลูกค้าและผ่านตัวแทนจ�าหน่าย ดังนี้

 1. การจ�าหน่ายตรงให้แก่ลูกค้า (End User) ซึ่งได้แก่กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน โดยบริษัทมีโชว์รูม (showroom) เพ่ือ 
แสดงสินค้า 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 2. การจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายซึ่งเป็นคู่สัญญากับทางภาครัฐ โดยบริษัทจะมีการแต่งตั้งคู่ค้าท่ีได้รับงานประมูล 
จากทางภาครฐัให้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายในประเทศส�าหรบัการจ�าหน่ายสนิค้าให้หน่วยงานราชการ ซ่ึงจะเป็นการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทน
จ�าหน่ายส�าหรับงานที่ได้รับประมูลในแต่ละครั้งเท่านั้น  

 3. การจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายทั่วไป  บริษัทมีการจ�าหน่ายสินค้าประเภทเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิคให้กับร้านค้า
หรือบริษัทจัดจ�าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วไป ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถกระจายสินค้าสู่กลุ่มลูกค้าได้ทั่วถึงมากขึ้น

เครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิค

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย บริษัทมีทั้งการจ�าหน่ายเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิค โดยตรงให้แก่ลูกค้าและผ่านตัวแทนจ�าหน่าย ดังนี้

 1. การจ�าหน่ายตรงให้แก่ลูกค้า (End User)  ซึ่งได้แก่กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน โดยบริษัทมีโชว์รูม (showroom) เพื่อ 
แสดงสินค้า 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 2. การจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายทั่วไป  บริษัทมีการจ�าหน่ายสินค้าประเภทเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิคให้กับร้านค้า
หรือบริษัทจัดจ�าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วไป ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถกระจายสินค้าสู่กลุ่มลูกค้าได้ทั่วถึงมากขึ้น 
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ภำวะอุตสำหกรรม

 ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรระบบไฮดรอลิคของบริษัทนับเป็นเสมือนหัวใจส�าคัญในสายการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่ง 
กลุ่มลูกค้าหลักของบรษัิทได้แก่ อตุสาหกรรมยานยนต์และเครือ่งใช้ไฟฟ้า  โดยบรษัิทมรีายได้จากลูกค้าในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ 
เท่ากับร้อยละ 50.39 และ  48.41 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2555 และ  ปี 2556 ตามล�าดับ และมีรายได้จากลูกค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เท่ากับร้อยละ 12.24 และ 2.56  ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2555 และ  ปี 2556 ตามล�าดับ ทั้งนี้ 
ภาวะอุตสาหกรรมของกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทมีดังต่อไปนี้  

อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์

 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ภาครัฐก�าหนดให้เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
เพือ่การพฒันาภาคอตุสาหกรรม และการส่งออกของประเทศ  โดยจากข้อมลูของสมาคมผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ไทยพบว่ามผีูป้ระกอบ
การที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทั้งสิ้นประมาณ 2,400 บริษัท ซึ่งโครงสร้างการผลิต ประกอบไปด้วยผู้ผลิตในส่วนต่างๆ มากมาย 
เนื่องจากในยานยนต์ 1 คันนั้น ประกอบไปด้วยช้ินส่วน 20,000 - 30,000 ช้ิน จึงท�าให้เกิดโครงสร้างการแบ่งงานกันท�าและ 
การจ้างผลิตเป็นล�าดับชั้นต่าง ๆ ดังนี้

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

 1. โรงประกอบยานยนต์ ได้แก่ ค่ายรถยี่ห้อต่างๆ เช่น โตโยต้า ฮอนด้า และนิสสัน เป็นต้น ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะเป็น
ผู้ก�าหนดแผนการผลิตและการวางจ�าหน่ายรถยนต์รุ่นต่างๆ ของตน ทั้งในแง่ของการเพิ่มก�าลังการผลิตของยานยนต์รุ่นเดิมที่ม ี
วางจ�าหน่ายอยู่แล้ว (Existing Model) และการออกจ�าหน่ายยานยนต์รุ่นใหม่ (New Model) รวมถึงการออกจ�าหน่ายยานยนต์ 
รุ่นท่ีมีการปรับเปล่ียนโฉมบางประการจากรุ่นเดิมที่มีอยู่ (Minor Change) โดยเมื่อมีการก�าหนดแผนการจ�าหน่ายยานยนต์แล้ว  
ค่ายรถยนต์ต่างๆ จะแจ้งความต้องการเพิม่ก�าลงัการผลติ และการปรบัเปลีย่นสนิค้าให้แก่ผูผ้ลติช้ินส่วนต่างๆ ทราบล่วงหน้าประมาณ 
1-2 ปี เพื่อที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ จะได้เตรียมแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการวางจ�าหน่ายของค่ายรถได้ 

 2. ผูผ้ลติช้ินส่วนล�าดบัท่ี 1 (First Tier) เป็นผูผ้ลติชิน้ส่วนจ�าหน่ายให้แก่โรงงานประกอบรถยนต์โดยตรง เช่น เครือ่งยนต์ 
เบรค ล้อรถยนต์ และระบบอเิลค็ทรอนกิส์ เป็นต้น ซ่ึงผู้ประกอบการกลุม่นีจ้ะต้องมคีวามสามารถในการผลติช้ินส่วนให้ได้มาตรฐาน
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ตามที่ผู้ประกอบยานยนต์ก�าหนด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตในกลุ่มนี้จะไม่ผลิตชิ้นส่วนทุกๆ ส่วนเอง แต่จะมีการแบ่งการผลิตชิ้นส่วน
ให้แก่ผู้ผลิตในล�าดับถัดไป

 3. ผู้ผลิตชิ้นส่วนล�าดับที่ 2 (Second Tier) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนย่อยเพื่อจ�าหน่ายให้แก่ผู้ผลิตล�าดับที่ 1 เช่น ชิ้นส่วนโลหะ 
พลาสติก ยาง อิเล็คทรอนิกส์ แก้ว และกระจก เป็นต้น 

 4. ผู้ผลิตชิ้นส่วนล�าดับที่ 3 (Third Tier) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อจ�าหน่ายต่อให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนล�าดับที่ 1 หรือ ล�าดับ 
ที่ 2 และผลิตอะไหล่รถยนต์รุ่นที่บริษัทยานยนต์ในประเทศไทยเลิกจ�าหน่ายแล้ว เพื่อจ�าหน่ายให้แก่ผู้ที่ยังต้องการอะไหล่ของรถรุ่น
ดังกล่าวในประเทศ รวมถึงส่งออกไปจ�าหน่ายยังประเทศที่ยังมีความต้องการใช้อะไหล่รุ่นดังกล่าวอยู่

 นอกจากผู้ประกอบการดังกล่าวข้างต้นแล้ว อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ยังต้องอาศัยอุตสาหกรรมสนับสนุน 
อื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ซึ่งท�าหน้าที่ผลิตแม่พิมพ์ให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ  เพื่อน�าไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และ
อุตสาหกรรมศูนย์บริการยานยนต์ ซึ่งท�าหน้าที่ให้บริการซ่อมบ�ารุงยานยนต์ให้แก่ผู้บริโภคที่ซื้อยานยนต์ไปใช้ เป็นต้น

โครงสร้ำงกำรผลิตในอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน

 จากการท่ีอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้างการผลิตหลากหลายข้ันตอน 
จงึนบัเป็นโอกาสของบรษัิทในการทีจ่ะพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองจกัรระบบไฮดรอลคิประเภทต่างๆ ให้สามารถตอบสนองและครอบคลมุ
ความต้องการใช้งานของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ให้ได้มากที่สุด โดยเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิคประเภทต่างๆ นั้น นับว่า 
เป็นเครื่องจักรท่ีมีบทบาทส�าคัญในสายการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ส�าหรับผลิตช้ินส่วนไปจนถึง 
การประกอบเป็นยานยนต์พร้อมจ�าหน่าย เครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค มีอายุการใช้งานประมาณ 8 - 10 ปีโดยผู้ผลิตในล�าดับ 
ชั้นต่างๆ จะมีการสั่งซื้อเครื่องจักรระบบไฮดรอลิคของบริษัททั้งในกรณีที่มีการขยายก�าลังการผลิตยานยนต์รุ่นเดิมที่วางจ�าหน่ายอยู่
แล้ว (Existing Model) และการออกจ�าหน่ายยานยนต์รุ่นใหม่ (New Model) รวมถึงการออกจ�าหน่ายยานยนต์รุ่นท่ีมีการ 
ปรับเปลี่ยนโฉมบางประการจากรุ่นเดิมที่มีอยู่ (Minor Change) 

 ในการขยายก�าลังการผลิตยานยนต์รุ่นเดิมของค่ายรถนั้น (Existing Model) ผู้ผลิตในล�าดับข้ันต่างๆ ก็จะมีการสั่งซื้อ
เคร่ืองจักรในสายการผลิตเพิ่มในกรณีท่ีเครื่องจักรเดิมมีก�าลังการผลิตไม่เพียงพอ ปัจจุบันค่ายรถแต่ละค่ายต่างมีการวางจ�าหน่าย 
รถรุ่นต่างๆ ถึงประมาณ 7-10 รุ่น  ซึ่งการเพิ่มปริมาณการผลิตของรถรุ่นแต่ละรุ่นก็จะเป็นไปตามแผนการตลาดของค่ายรถและ
ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลา ผู้ผลิตชิ้นส่วนในล�าดับชั้นต่างๆ จึงต้องเตรียมก�าลังการผลิตให้พร้อมเพื่อรองรับ 
แผนการเพิ่มก�าลังการผลิตดังกล่าว  ส่วนในกรณีที่ค่ายรถมีการออกจ�าหน่ายยานยนต์รุ่นใหม่ (New Model) กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนใน
ล�าดบัชัน้ต่างๆ รวมถึงโรงงานประกอบ และผูผ้ลติแม่พมิพ์ก็มกัจะต้องมกีารลงทุนในเครือ่งจกัรใหม่ท่ีมคีวามสามารถรองรบัการผลติ

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ผู้ผลิตชิ้นส่วน
ล�าดับที่ 3

ผู้ผลิต 
แม่พิมพ์

ผู้ผลิตชิ้นส่วน
ล�าดับที่ 2

ผู้ผลิตชิ้นส่วน
ล�าดับที่ 1

ผู้ประกอบ
ยานยนต์  

เช่น โตโยต้า 
ฮอนด้า

ศูนย์บริการยาน
ยนต์/ร้ายค้า

อะไหล่

อุตสำหกรรมยำยนต์อุตสำหกรรม
แม่พิมพ์
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ยานยนต์รุ่นใหม่ได้ ซึ่งจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา ค่ายรถต่างๆ จะมีการออกจ�าหน่ายยานยนต์รุ่นใหม่ทุกๆ 4-7 ปี และมีการ 
ปรับเปลี่ยนโฉมของรถรุ่นเดิม (Minor Change) ทุกๆ 2-5 ปี ซึ่งเมื่อมีการปรับเปลี่ยนโฉมยานยนต์ ผู้ผลิตในล�าดับขั้นต่างๆ ก็จะ
ต้องปรับเปล่ียนเครื่องจักรท่ีใช้อยู่ให้สอดคล้องกับการปรับรูปโฉมใหม่ หรือต้องมีการลงทุนซื้อเคร่ืองจักรใหม่ในกรณีท่ีไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีอยู่ได้ ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้วค่ายรถต่างๆ จะแจ้งแผนการเพิ่มก�าลังการผลิต หรือการออกยานยนต์รุ่นใหม่
ให้แก่ผู้ผลิตในล�าดับต่างๆ ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-2 ปี เพื่อให้ผู้ผลิตช้ินส่วนต่างๆ ได้มีเวลาวางแผนการใช้เครื่องจักร หรือ 
ปรับเปลี่ยนสายการผลิตของตน ดังนั้น เมื่อค่ายรถมีความต้องการเพิ่มก�าลังการผลิต หรือมีแผนออกรถรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการผลิต
ชิ้นส่วนรวมถึงโรงประกอบ ยานยนต์และผู้ผลิตแม่พิมพ์ ก็จะเริ่มทยอยส่งค�าสั่งซื้อเครื่องจักรที่จ�าเป็นต้องลงทุนเพิ่มมาที่บริษัท ซึ่ง
บริษัทก็จะด�าเนินการจัดสรรก�าลังการผลิตของบริษัทเพื่อผลิตและส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าแต่ละรายต่อไป  

 นอกจากการใช้งานเคร่ืองเพรสระบบไฮดรอลิคในสายการผลิตยานยนต์แล้ว สินค้าในกลุ่มเครนระบบไฮดรอลิคและ 
เครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิคก็นับเป็นกลุ่มเครื่องจักรที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นกัน โดยสินค้าประเภทเครนและ 
เครือ่งทุ่นแรงระบบไฮดรอลคิจะถกูน�าไปใช้ในศนูย์บริการยานยนต์เพือ่ใช้ในงานซ่อมบ�ารุง หรือน�าไปใช้ในการขนส่งและเคล่ือนย้าย
สิ่งของต่างๆ เช่น แม่พิมพ์ อุปกรณ์ หรือวัสดุต่างๆ เป็นต้น 

แนวโน้มอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์

 ภาพรวมการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์นั้นเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจ
โลก โดยจากสถิติการผลิตและจ�าหน่ายรถยนต์พบว่า ยอดการผลิตรถยนต์ในปี 2552 มีอัตราการผลิตลดลงถึงร้อยละ 28.19  
เมื่อเทียบกับปี 2551 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีได้ส่งผลกระทบไปลุกลาม 
ทั่วโลกและท�าให้อุปสงค์จากต่างประเทศลดลง ประกอบกับปัญหาทางการเมืองในประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว จึงส่งผลให้ยอด
การผลิตและจ�าหน่ายรถยนต์ในปี 2552 หดตวัลง อย่างไรกด็ ียอดการผลติและจ�าหน่ายรถยนต์ได้เริม่กลบัมาขยายตวัในช่วงไตรมาส
ที่ 4 ของปี 2552 ภายหลังจากที่สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในต่างประเทศเริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้
มีความต้องการรถยนต์เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากในและต่างประเทศ โดยในปี 2553 ยอดการจ�าหน่ายรถยนต์มีการขยายตัวถึงร้อยละ 67.30    

สถิติกำรผลิตและจ�ำหน่ำยรถยนต์ปี 2551-2556
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ที่มา: สถาบันยานยนต์

จำานวน (ล้านคัน)

จำานวนการผลิต ส่งออกจำาหน่ายในประเทศ
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 ในปี 2554 ยอดการผลิตและจ�าหน่ายรถยนต์ได้รับผลกระทบอีกครั้งจากปัญหาอุทกภัยในประเทศไทยซึ่งส่งผลให้ผู้ผลิต 
ช้ินส่วนและโรงงานประกอบรถยนต์หลายรายไม่สามารถท�าการผลิตได้ ท�าให้ยอดผลิตรถยนต์ลดลงตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2554 
และถึงจุดต�่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2554 ก่อนจะเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งในช่วงในเดือนธันวาคม 2554 โดยมียอดผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 319.61 เมือ่เปรยีบเทียบกับเดอืนพฤศจกิายน และยอดการผลติยงัคงเพ่ิมขึน้ต่อเนือ่งโดยยอดการผลติรถยนต์ในปี 2555 
ของประเทศไทยมีจ�านวนการผลิตถึง 2,428,181คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.81 จากปี 2554 นับเป็นตัวเลขการผลิตที่สูงที่สุดตั้งแต่มี
การตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย และติดอันดับ 10 ประเทศที่ผลิตรถยนต์ได้มากที่สุดในโลกในขณะนั้น
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 ในส่วนของยอดจ�าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศในปี 2555 นั้นมีจ�านวนเท่ากับ 1,434,752  คัน เพิ่มข้ึนจากปี 2554  
ร้อยละ 80.22  โดยรถประเภทท่ีมยีอดจ�าหน่ายเพิม่ข้ึนสงูสดุได้แก่ รถยนต์นัง่ท่ีมกีระบะและรถยนต์นัง่ก่ึงบรรทุก ซ่ึงมยีอดจ�าหน่าย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 180.75 และร้อยละ 92.23 ตามล�าดับ ส�าหรับยอดส่งออกรถยนต์ในปี 2555 ประเทศไทยมีการส่งออกรถยนต์ 
จ�านวน 1,020,059 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 เท่ากับร้อยละ 38.67

 ส�าหรับปี 2556 มีจ�านวนท่ีผลิตได้ท้ังส้ิน 2.45 ล้านคัน สูงสุดในรอบ 52 ปี ส่งผลให้ไทยกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์ติด  
10 อันดับแรกของโลก เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.14% แบ่งเป็นการส่งออก 1.12 ล้านคัน คิดเป็น 45.64% ของยอดการผลิตทั้งหมด
และเป็นการจ�าหน่ายในประเทศ 1.33 ล้านคนั หรอืกว่า 54.36% ของยอดการผลติท้ังหมด ถือเป็นปีทีด่สี�าหรบัอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย

อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ

 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการใช้เครื่องเพรสลากข้ึนรูปในการข้ึนรูปช้ินส่วนท่ีเป็นโลหะ เช่น ฝาตู้เย็น และมีการใช้ 
เครื่องเพรสส�าหรับการพับขอบ ตัดขอบและเจาะรูชิ้นงาน ส�าหรับตัดขอบและเจาะรูชิ้นส่วนพลาสติก เช่น โครงพลาสติกของตู้เย็น 

 อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในปี 2554 มีการเติบโตในช่วง 3 ไตรมาสแรก โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
9 เดือนแรกปี 2554 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.42 เมื่อเทียบกับ 9 เดือนแรกปี 2553 แต่เนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในช่วง
ปลายปี 2554 ได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมอันท�าให้เกิดการขาดแคลนชิ้นส่วนและวัตถุดิบในการผลิต ส่งผล
ให้โรงงานของอตุสาหกรรมไฟฟ้าหลายแห่งต้องหยดุการผลติ หรอืเลือ่นการผลติออกไปจงึท�าให้ดชันผีลผลติอตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้า 

ยอดกำรผลิตรถยนต์ในประเทศปี 2555 ถึงปี 2556
คัน
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ในไตรมาส 4 ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 41.87 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2553  ส�าหรับในปี 2555 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เครือ่งใช้ไฟฟ้าเริม่มกีารปรบัตวัเพิม่ข้ึนตัง้แต่ช่วงเดอืนธนัวาคม 2554 ภายหลงัจากทีส่ถานการณ์มหาอทุกภยัในประเทศเริม่คลีค่ลาย 
โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2555 มีค่าเท่ากับ 124.36  ซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่ากับ
ร้อยละ 6.30  เมื่อเทียบกับดัชนีในช่วงเดียวกันของปี 2554 

 ส�าหรับภาพรวมการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี จากความต้องการเพ่ิมข้ึนท้ัง 
ตลาดในประเทศและตลาดส่งออกโดยเฉพาะในกลุม่ประเทศอาเซียน ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยในช่วง 11 เดอืนแรกของปี 2555 
มีมูลค่าส่งออก 21,096.91ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 3.49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 ส�าหรับปี 2556 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่ากับ 0.50 เมื่อเทียบกับ
ปี 2555 และการส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจะมีแนวโน้มปรบัตวัเพิม่ข้ึนเลก็น้อยร้อยละ 1.56 เนือ่งจากตลาดใหญ่ อย่างเช่น สหรฐัอเมรกิา
เริม่ฟ้ืนตวั ส่วนตลาดยโุรปและตลาดอาเซยีนมแีนวโน้มชะลอตวัลงเนือ่งจากวิกฤตเิศรษฐกิจยโุรป ยงัไม่จบ อย่างไรกด็ ีเครือ่งใช้ไฟฟ้า 
น่าจะได้รับอานิสงค์จากก�าลังซื้อภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นค่าจ้างเป็น 300 บาท

อุตสำหกรรมเครนระบบไฮดรอลิค

 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการจ�าหน่ายเครนระบบไฮดรอลิคในปี 2555 และ ปี 2556 เท่ากับร้อยละ 16.23 และร้อยละ 
17.13  ตามล�าดบั โดยเครนระบบไฮดรอลคิถูกน�าไปใช้ในหลายอตุสาหกรรมทีห่ลากหลาย เช่น อตุสาหกรรมแปรรปูไม้  อตุสาหกรรมเหลก็ 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เป็นต้น

 เนื่องจากเครนระบบไฮดรอลิคถูกใช้ในการคีบเพื่อขนย้ายส่ิงของดังนั้นเครนระบบไฮดรอลิคของบริษัทจึงไม่ได้น�าไปใช้ใน
อตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่เป็นพเิศษ  โดยหากอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่มกีารเตบิโตช้า บรษัิทก็สามารถขายเครนระบบ
ไฮดรอลิคให้แก่อุตสาหกรรมอื่นได้ โดยบริษัทมองแนวโน้มว่า อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีการเติบโตสูงและ
มีความต้องการเครนระบบไฮดรอลิค 

กำรจัดหำวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

 ก�าลังการผลิตและปริมาณการผลิต

 ปัจจุบันบริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีทั้งหมด ก�าลังการผลิตของโรงงานแต่ละแห่งเป็นดังนี้

โรงงำนแห่งที่ 1 ก�ำลังกำรผลิตเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
ก�าลังการผลิตสูงสุด(ตัน/ปี)1/ 1,908 2,003 2,003 2,003

ปริมาณการผลิตจริง(ตัน/ปี) 2/ 1,332 2,003 2,003 1,900

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต 69.81% 100.00%3/ 100.00% 94.84%

 1/ ก�าลังการผลิตสูงสุดต่อปีค�านวณมาจากน�้าหนักโดยเฉลี่ยของเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิคประมาณ 40 ตัน/เครื่อง  
  คูณกับจ�านวนเคร่ืองโดยเฉลี่ยท่ีบริษัทสามารถผลิตได้ต่อปี โดยอยู่ภายใต้สมมุติฐานที่ว่าบริษัทมีชั่วโมงท�างาน  
  10.5 ชั่วโมง/วัน (รวมการท�างานล่วงเวลา 2.5 ชั่วโมง)
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 2/  ปริมาณการผลิตจริง ค�านวณมาจากน�้าหนักของเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิคที่ผลิตได้ในแต่ละปี
 3/  ก�าลังการผลิตของบริษัทเต็มภายใต้ข้อจ�ากัดบนพื้นที่ปัจจุบันเพราะพื้นท่ีส�าหรับวางชิ้นงานในกระบวนการเช่ือมและ 
  กระบวนการประกอบเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิคเต็ม ท�าให้บริษัทไม่สามารถผลิตเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิคเพิ่มเติม 
  แม้จะเพิ่มคน หรือเครื่องเชื่อมก็ตาม

โรงงำนแห่งที่ 2 ก�ำลังกำรผลิตเครนและเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิค

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
ก�าลังการผลิตสูงสุด(ตัน/ปี)1/ 1,011 1,083 1,093 1,093

ปริมาณการผลิตจริง(ตัน/ปี) 2/ 903 1,012 920 824

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต 89.32% 93.44% 84.17% 75.42%

 1/  ก�าลังการผลิตสูงสุดต่อปีค�านวณมาจากน�้าหนักโดยเฉลี่ยของเครน และเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิคที่บริษัทสามารถ 
  ผลิตได้โดยเฉลี่ย คูณกับจ�านวนเครื่องโดยเฉลี่ยที่บริษัทสามารถผลิตได้ต่อปี โดยเครนมีน�้าหนักเฉลี่ย 4.6 ตัน/เครื่อง 
  และ เครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิคมีน�้าหนักเฉลี่ย 0.4 ตัน/เครื่อง โดยอยู่ภายใต้สมมุติฐานที่ว่าบริษัทมีชั่วโมงท�างาน  
  10.5 ชั่วโมง/วัน (รวมการท�างานล่วงเวลา 2.5 ชั่วโมง)

 2/  ปริมาณการผลิตจริง ค�านวณมาจากน�้าหนักของเครนระบบไฮดรอลิคและเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิคที่ผลิตได้ใน 
  แต่ละปี

 ปัจจุบันบริษัทใช้ก�าลังการผลิตส�าหรับเครื่องจักรระบบไฮดรอลิคของโรงงาน 1 อย่างเต็มก�าลังการผลิตแล้ว ผู้บริหารจึงม ี
นโยบายว่าจ้างให้บุคคลภายนอกช่วยในการเช่ือมโลหะตั้งแต่ปี 2554 และหลังจากโรงงานใหม่เปิดด�าเนินการ บริษัทคาดว่าจะม ี
ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณร้อยละ 60 

กำรจัดหำวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

วัตถุดิบ เช่น เหล็กแผ่น 

เหล็กฉาก เหล็กเพลา

ซื้อเพื่อใช้ผลิตเพรส 

เครนและเครื่องทุ่นแรง

ระบบไฮดรอลิค    

ซื้อเพื่อจ�าหน่าย

ผลิตและจ�าหน่าย

จ�าหน่าย

น�าเข้า

ในประเทศ

ชิ้นส่วนส�าเร็จรูป เช่น 

สายไฟ วาล์ว มอเตอร์ 

วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ลวด

เชื่อม น�้ามันไฮดรอลิค 

ลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป      

เช่น วาล์วไฮครอลิค  

เครื่องทุ่นแรงไฮดรอลิค 
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 1. วตัถุดบิและช้ินส่วนส�าเร็จรปูเพือ่ใช้ในการผลติ บรษัิทมกีารซือ้วัตถดุบิและช้ินส่วนส�าเรจ็รปู รวมถึงวสัดสุิน้เปลืองต่างๆ 
เพือ่น�าไปใช้ในการผลติเครือ่งจกัรระบบไฮดรอลคิคดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 96 ของมลูค่าการซือ้วตัถุดบิและผลติภัณฑ์ท้ังหมด 
ดังนี้

 1) วัตถุดิบ : วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัทได้แก่เหล็กประเภทต่างๆ เช่น เหล็กแผ่น  เหล็กฉาก เหล็ก 
  เพลา เป็นต้น โดยบริษัทจะน�าเหล็กประเภทต่างๆ ดังกล่าวมาท�าการแปรรูป เช่น การตัด การเชื่อม การกัด เป็นต้น  
  เพื่อให้ได้รูปทรงและโครงสร้างตามที่ต้องการ เหล็กที่บริษัทน�าใช้เป็นวัตถุดิบนั้นแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ 

1.1) เหลก็แบบมาตรฐาน ซึง่สามารถเลอืกซือ้กับผู้จดัจ�าหน่ายในประเทศไทยได้ท่ัวไป การจดัซ้ือเหลก็ประเภทนีบ้รษัิท 
 จะสั่งซื้อจากผู้จัดจ�าหน่ายเหล็กภายในประเทศโดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้จัดจ�าหน่าย 2 – 3 รายข้ึนไป  
 เพื่อให้ได้เหล็กที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม 

1.2) เหล็กแบบพิเศษ ได้แก่เหล็กที่มีความหนาหรือความกว้างเป็นพิเศษซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการผลิตในประเทศไทย  
 บริษัทจะซื้อเหล็กขนาดพิเศษจากต่างประเทศโดยตรง เช่นประเทศจีน เป็นต้น ซึ่งจะมีราคาที่ถูกกว่าการสั่งซื้อ 
 ผ่านผู้จัดจ�าหน่ายที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ ในการสั่งซื้อเหล็กส�าหรับผลิตเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค บริษัท 
 จะสัง่ซือ้เมือ่ได้รบัค�าสัง่ซือ้จากลกูค้า ส่วนการสัง่ซือ้เหลก็ส�าหรบัการผลติเครนและเครือ่งทุ่นแรงระบบไฮดรอลคินัน้ 
 บริษัทจะมีการสั่งซื้อล่วงหน้าในปริมาณที่สามารถผลิตเป็นสินค้าเพื่อจ�าหน่ายได้ในระยะเวลา 1 เดือน 

 2) ชิ้นส่วนส�าเร็จรูป : ชิ้นส่วนส�าเร็จรูปที่ใช้ในเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค ได้แก่ สายไฮดรอลิค วาล์วไฮดรอลิค มอเตอร์  
  สายไฟ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่บริษัทจะจัดซื้อชิ้นส่วนส�าเร็จรูปดังกล่าวจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�าหน่ายในประเทศโดยจะมี 
  การสอบเทียบราคาทุกครั้ง 

 3) วัสดุสิ้นเปลือง : วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ลวดเชื่อม ดอกสว่าน น�้ามันไฮดรอลิค เป็นต้น บริษัทจะจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจาก 
  ร้านค้าจัดจ�าหน่ายทั่วประเทศไทย โดยการจัดซื้อจะมีการสอบเทียบราคาทุกครั้ง 

 2.  ผลติภัณฑ์ส�าเรจ็รปูท่ีซือ้มาเพือ่จ�าหน่ายต่อ ได้แก่ วาล์วและเคร่ืองทุน่แรงระบบไฮดรอลคิบางประเภทเพือ่จ�าหน่าย ซึง่
ปัจจุบันบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายวาล์วระบบไฮดรอลิค ยี่ห้อ Yuci-Yuken จากประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน เพื่อจ�าหน่ายในประเทศไทย
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ปัจจัยควำมเสี่ยง

 ปัจจยัความเสีย่งทีจ่ะกล่าวถงึมิได้เป็นปัจจยัความเสีย่งท้ังหมดท่ีมีอยู ่ซ่ึงอาจมผีลกระทบต่อหุ้นสามัญของบริษัท ดงันัน้ปัจจยั
ความเส่ียงอ่ืนๆที่บริษัทมิทราบในขณะนี้ หรือท่ีบริษัทเห็นว่าเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ไม่เป็นสาระส�าคัญในปัจจุบันอาจเป็นปัจจัย 
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทในอนาคต

1 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ

 บรษัิทใช้เหลก็แผ่น (Steel Plate) และเหลก็เพลา (Steel Bar) เป็นวัตถุดบิหลกัในการผลติเคร่ืองจกัรของบริษัทเพือ่จ�าหน่าย 
โดยเหล็กจะถูกน�าไปใช้เป็นโครงสร้างของผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบของอุปกรณ์ในเครื่องจักร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
40 ของต้นทนุวตัถุดบิ ปัจจบุนับรษัิทมกีารสัง่ซือ้เหลก็ท้ังจากผู้จดัจ�าหน่ายในประเทศส�าหรับเหลก็ท่ีมขีนาดตามมาตรฐานทัว่ไปและ
น�าเข้าเหล็กขนาดพิเศษซึ่งมีราคาสูงในประเทศไทยจากผู้จัดจ�าหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ เนื่องจากเหล็กเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ 
(Commodity Product) การเพิ่มข้ึนลดลงของราคาเหล็กจึงข้ึนอยู่กับราคาจ�าหน่ายเหล็กในตลาดโลกซึ่งมีการเปล่ียนแปลง 
ตลอดเวลา ตามอุปสงค์และอุปทานในแต่ละช่วงเวลา 
 ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากราคาเหล็กมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตของบริษัทสูงขึ้น อย่างไร
ก็ตาม สินค้าประเภท เคร่ืองเพรสระบบไฮดรอลิค เป็นสินค้าท่ีจะผลิตเมื่อลูกค้ามีค�าส่ังซื้อ ดังนั้นราคาสินค้าจึงสามารถถูกปรับ 
ให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบเมื่อเสนอราคาให้แก่ลูกค้าได้  นอกจากนี้บริษัทยังมีการส่ังซื้อเหล็กทันทีหลังได้รับค�าสั่งซื้อเพ่ือลด 
ผลกระทบจากความผันผวนของราคาเหล็กให้น้อยท่ีสุด อีกทั้งบริษัทยังมีการเปรียบเทียบราคาเหล็กระหว่างผู้จัดจ�าหน่ายตั้งแต่  
2 รายข้ึนไปเพือ่ให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคา ส่วนสนิค้าประเภทเครนระบบไฮดรอลิคและเครือ่งทุ่นแรงระบบไฮดรอลคิ บรษัิท
มีนโยบายการ สต๊อกเหล็กส�าหรับรองรับปริมาณการผลิตในปริมาณที่เพียงพอส�าหรับการผลิต 1 เดือน ดังนั้นหากราคาเหล็ก
เปลี่ยนแปลงบริษัทอาจได้รับผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ในส่วนของราคาขายเครนบริษัทจะมีการท�า price list เพื่อใช้เป็น
ราคามาตรฐานและมีการปรับราคาปีละคร้ัง โดยใช้นโยบายในการก�าหนดราคาขายของสินค้าโดยพิจารณาจากต้นทุนขายของบริษัท
ควบคู่ไปกับราคาของคู่แข่ง ณ ขณะนั้นเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

2 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ

 ธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวพันกับเงินตราต่างประเทศใน 2 ลักษณะคือ
 1) การสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนบางประเภทจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 85.18 ล้านบาทและ 102.14  ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 18.81 และ ร้อยละ 21.05  ของยอดสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมดในปี 2555 และ ปี 2556 ตามล�าดับ
 2) การจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทไปยังต่างประเทศ  คิดเป็นมูลค่า 67.99 ล้านบาท และ 60.32 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 6.78 และ ร้อยละ 7.65 ของรายได้จากยอดขายสินค้าทั้งหมดในปี 2555 และ ปี 2556 ตามล�าดับ
 กิจกรรมท้ัง 2 ลักษณะข้างต้นมีการช�าระเงินด้วยเงินตราสกุลต่างประเทศ ซึ่งผลประกอบการของบริษัทมีโอกาสได้รับผล 
กระทบในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวน โดยอาจเกิดก�าไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีท่ีอัตราแลกเปล่ียนใน 
วันที่ท�าการซื้อขายสินค้า และวันที่ท�าการรับ หรือจ่ายสินค้ามีความแตกต่างกัน
 อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีทั้งการสั่งซื้อสินค้าส่วนหนึ่งและการจ�าหน่ายสินค้าส่วนหนึ่งเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น
บรษัิทจงึสามารถป้องกันความเสีย่งจากการผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่นจากเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐได้ระดบัหนึง่ (Natural Hedge) 
โดยผูบ้รหิารของบรษัิทได้มกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นและน�าไปใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนการสัง่ซือ้วัตถุดบิ และ
การส่งมอบสนิค้าท่ีมกีารจ่ายช�าระ หรอืรบัช�าระเงินเป็นเงินตราสกุลดอลลาร์สหรฐั เพือ่ช่วยลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นดงักล่าว 
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 ส�าหรบัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นในส่วนท่ีไม่สามารถป้องกันได้ด้วยการวางแผนการสัง่ซือ้และส่งมอบ(Natural Hedge)
เนือ่งจากยอดซือ้และจ�าหน่ายสนิค้าต่างกนั หรอืเป็นเพราะการใช้สกุลเงินท่ีมกีารสัง่ซ้ือซ้ือสินค้า หรอืจ�าหน่ายสนิค้าเท่านัน้ ในอดตีที่ 
ผ่านมาบรษัิทไม่มกีารใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น  อย่างไรกต็ามในปี 2556 
บรษัิทได้ตระหนกัถึงผลกระทบทีอ่าจได้รบัจากความเสีย่งดงักล่าวบรษัิทจงึได้ตดิตามข่าวสารทีเ่ก่ียวข้องกับอตัราแลกเปล่ียนเพือ่การ 
ตดัสนิใจทีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกันความเสีย่งส�าหรบับางรายการท่ีบริษัทพิจารณาว่ามคีวามเสีย่งสูง นอกจากนีบ้รษัิทมกีารเปิดบญัชเีงิน
ฝากเงินตราต่างประเทศ FCD (Foreign Currency Deposit  Account) ไว้ส�าหรบัท�าธรุกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ซึง่การเปิดบญัชเีงินฝาก FCD ดงักล่าวเป็นการลดภาระความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นต่างประเทศได้อีกทางหนึง่

3 ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแรงงำนมีทักษะ

 เนื่องจากเคร่ืองจักรท่ีบริษัทผลิตนั้นเป็นเครื่องจักรท่ีมีความซับซ้อนและต้องอาศัยความรู้เฉพาะทาง บริษัทจึงต้องพึ่งพา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น งานออกแบบเครื่องเพรสงานเช่ือมโลหะ และงานควบคุมเครื่องจักรส�าหรับ 
กัด เจาะโลหะ เป็นต้น ดงันัน้บรษัิทจงึมคีวามเสีย่งในการทีจ่ะขาดแคลนบุคลากรหากมงีานจากลกูค้าเข้ามาเป็นจ�านวนมากกว่าปกติ 
หรือพนักงานมีการลาออกแล้วไม่สามารถหาบุคลากรทดแทน หรือพัฒนาทักษะพนักงานที่มีอยู่ได้ทัน

 อย่างไรก็ด ีบริษัทมีนโยบายในการให้ความส�าคญัและจงูใจให้พนกังานร่วมงานอยูกั่บบรษัิท โดยการให้อตัราค่าจ้างเพ่ิมส�าหรบั
ทักษะเฉพาะทาง จึงท�าให้อัตราการลาออกของพนักงานอยู่ในระดับต�่า อีกทั้งยังมีการอบรมทักษะเพิ่มเติมให้พนักงานในจุดท�างาน
ท่ีต่างกัน เพื่อให้พนักงานมีความสามารถในการท�างานทดแทนกันได้ เช่น การฝึกให้พนักงานเช่ือมสามารถคุมเครื่องจักรส�าหรับ 
กัด เจาะ โลหะได้ อีกทั้งยังมีการหาบุคลากรเพิ่มเติมอยู่เสมอ 

4 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงอุตสำหกรรมยำนยนต์และลูกค้ำรำยใหญ่

 ในปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทมีการพึ่งพารายได้จากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ร้อยละ 50.39 และ ร้อยละ 48.41 
ของรายได้จากการขายและบริการตามล�าดับ โดยหากความต้องการซื้อในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ลดน้อยลงจะส่งผลกระทบต่อ
รายได้ของบริษัท อย่างไรก็ดีเนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งสามารถสร้างรายได้จาก
การส่งออกจ�านวนมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากนโยบายรถยนต์
ประหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) และนโยบายรถคนัแรก อกีทัง้บริษัทยงัมกีารขยายตลาดไปยงัอตุสาหกรรมอืน่ๆ เช่น  กลุม่อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมไม้แปรรูป โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20  ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2556 
ตามล�าดับ ส่วนท่ีเหลือเป็นรายได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนั้น รายได้ของบริษัทจึงไม่ได้พึ่งพากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์
เพียงอุตสาหกรรมเดียว 

 ในด้านการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ บริษัทมีรายได้จากการขายให้ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกในปี 2555 และ ปี 2556 ในสัดส่วน
ร้อยละ 41.93 และร้อยละ 30.97 ของรายได้จากการขายและบริการตามล�าดบั ทัง้นี้ไม่มลีกูค้ารายใดทีม่ยีอดส่ังซ้ือเกนิร้อยละ 11.00 
ของรายได้รวมของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้จากลูกค้ารายใหญ่

5 ควำมเสี่ยงในกำรจัดหำเหล็กชนิดพิเศษ

 ในการผลติเคร่ืองเพรส มช้ิีนส่วนของเครือ่งจกัรบางช้ินท่ีจ�าเป็นจะต้องใช้เหลก็ชนดิพเิศษ เช่นเหล็กท่ีมคีวามหนาเป็นพเิศษ
ส�าหรับท�าแท่นรองรับการอัดของกระบอกไฮดรอลิค ซึ่งเหล็กชนิดนี้มีราคาสูงในประเทศไทย จึงมีการน�าเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น
จึงมีโอกาสที่จะไม่สามารถหาซื้อเหล็กชนิดพิเศษได้ หรืออาจน�าเข้ามาล่าช้าจนไม่ทันกระบวนการผลิต



บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2556

: 36

 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีบคุลากรท่ีท�าหน้าท่ีในการตดิต่อและจดัหาหาวตัถดุบิจากต่างประเทศโดยตรง โดยท�าการจดัหาวัตถุดบิ
จากผู้จัดจ�าหน่ายหลายรายเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะมีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ตามต้องการ ซึ่งหากผู้จัดจ�าหน่ายรายใด 
ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัทได้ตามที่ก�าหนด บริษัทก็สามารถเปลี่ยนไปซ้ือจากผู้ผลิตรายอื่นได้ นอกจากนี้บริษัทยังมีการ
ประสานงานระหว่างฝ่ายวางแผนการผลิตท่ีท�าหน้าท่ีก�าหนดเวลาท่ีจะใช้วัตถุดิบและฝ่ายจัดซื้อซึ่งท�าหน้าท่ีสั่งซื้อและติดตามการ 
จัดส่งวัตถุดิบอย่างสม�่าเสมอ จึงสามารถควบคุมการน�าเข้าวัตถุดิบให้อยู่ภายในกรอบเวลาที่ก�าหนด

6 ควำมเสี่ยงจำกกำรย้ำยฐำนผลิตรถยนต์ไปต่ำงประเทศ

 เนื่องจากรายได้ ของบริษัท ร้อยละ 50.39 และร้อยละ 48.41  ในปี 2555 และใน ปี 2556 ตามล�าดับ เป็นยอดขาย 
ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้นหากอุตสาหกรรมยานยนต์ย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ จะมีผลกระทบต่อยอดขาย
ของบริษัทเป็นอย่างมากโดยเฉพาะวิกฤติอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เกิดขึ้นตลอดปี 2556 อาจท�าให้ผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์
ชะลอการลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากกังวลต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ยังมีแนวโน้มเชื่อมั่นในตลาดของประเทศไทย เห็นได้จากการที่ค่ายรถยนต์ต่างๆมีการขยาย
โรงงานในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด ลงทุนสร้างโรงงานประกอบรถแห่งที่ 4 ที่ 
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์เพื่อรองรับการผลิตอีโคคาร์และบริษัท ตรีเพรชรอีซูซุเซลล์ จ�ากัด ลงทุนสร้างโรงประกอบรถยนต์เพิ่มที่
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์เช่นกัน ซึ่งจากการขยายก�าลังการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยจะส่งผลให้มีการขยายก�าลังการผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ตามไปด้วยเพือ่รองรบัการผลิตรถยนต์ทีเ่พิม่ข้ึน อกีท้ังยงัดงึดดูให้ผูผ้ลติช้ินส่วนบางรายย้ายฐานการผลิตมาผลิตในประเทศไทย
แทนการส่งออกเมื่อจ�านวนการผลิตในประเทศไทยคุ้มต่อการตั้งโรงงาน อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผู้ผลิตรถยนต์จะมีการย้ายการผลิต
บางส่วนไปยังต่างประเทศ บริษัทก็ยังสามารถส่งเครื่องเพรสไปขายยังต่างประเทศได้ ด้วยว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยมี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัทจากการที่ได้ใช้เครื่องจักรไฮดรอลิคของบริษัทในปัจจุบัน

7 ควำมเสี่ยงจำกกำรท่ีบริษัทมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ถือหุ้นรวมกันเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 50

 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุ่ม กมลมงคลสุข  
จะถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.55 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และกลุ่มกมลมงคลสุขยังเป็นผู้บริหาร
และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทด้วย จึงท�าให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าว เป็นผู้มีอ�านาจในการบริหารจัดการและควบคุม
คะแนนเสยีงในการลงมตท่ีิส�าคญัได้เกอืบท้ังหมด ไม่ว่าในเร่ืองการแต่งตัง้กรรมการ หรือการลงมติในเร่ืองอืน่ท่ีต้องใช้เสยีงส่วนใหญ่
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจ�านวนหุ้นที่เข้าประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้

 อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้มีการจัดให้มีกรรมการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอก 4 ท่าน  โดย 
ให้มี 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ขึ้นตรงด้วย จึงสามารถตรวจสอบการท�างานได้อย่างทั่วถึงและโปร่งใส สามารถถ่วงดุลการท�างานของคณะกรรมการได้ในระดับหนึ่ง
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บรษัิทมทีนุจดทะเบยีนและเรียกช�าระแล้วจ�านวน 290,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ�านวน 
290,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ผู้ถือหุ้น

 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557 มีดังนี้

รำยชื่อ จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ

1.  บริษัท กมลมงคลสุข จ�ากัด* 156,750,000 54.05

2. ครอบครัวกมลมงคลสุข
2.1 นายทวีมิตร  กมลมงคลสุข
2.2 นางทับทิม  กมลมงคลสุข
2.3 นางพัชรวลัย  อู๋
2.4 นายธีรภาพ  กมลมงคลสุข
2.5 นางสาวไพลิน  กมลมงคลสุข
2.6 นายสุรเชษฐ์  กมลมงคลสุข
2.7 นางอรุณโรจน์  กมลมงคลสุข

2,450,000
2,350,000
1,337,500
1,337,500
1,337,500
1,237,500
100,000

0.84
0.81
0.46
0.46
0.46
0.43
0.03

รวมครอบครัวกมลมงคลสุข 10,150,000 3.50

รวมกลุ่มกมลมงคลสุข 166,900,000 57.55

3. นางวิไล  ก่อเกิดเกียรติ 5,000,000 1.72

4. นางดาราวรรณ  ทิพย์เนตร 4,863,500 1.68

5. นางพิริยาพร  แซ่ฮึ้ง 4,560,000 1.57

6. บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จ�ากัด 4,350,000 1.50

7. นางเซี้ยม  ซิ้มศรีสกุล 3,910,000 1.35

8. นางสาวประพิมพ์ คงวัฒนา 3,169,300 1.09

9.  นางสาวธารารัตน์  ซิ้มศรีสกุล 2,392,200 0.82

10. นายสุมิตร  เจริญกิจมงคล 2,350,000 0.81

11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 97,855,000 33.76

รวมจ�ำนวนหุ้น 290,000,000 100.00

หมายเหตุ: *บริษัท กมลมงคลสุข จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 157.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น  
  1,570,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 100.00 บาท ท้ังนี ้บรษัิท กมลมงคลสขุ จ�ากดั ไม่มกีารประกอบธุรกิจแต่อย่างใด และมคีรอบครวั 
  กมลมงคลสุขเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ดังต่อไปนี้
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รำยชื่อ จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ

นายทวีมิตร กมลมงคลสุข 314,000 20.00

นางทับทิม กมลมงคลสุข 314,000 20.00

นายสุรเชษฐ์  กมลมงคลสุข 235,500 15.00

นางพัชรวลัย อู๋ 235,500 15.00

นายธีรภาพ กมลมงคลสุข 235,500 15.00

น.ส.ไพลิน  กมลมงคลสุข 235,500 15.00

รวมจ�านวนหุ้น 1,570,000 100.00

กำรออกหลักทรัพย์อื่น

y	ไม่มี
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

 บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธติามงบการเงินเฉพาะของบรษัิทหลงัหกัภาษีเงินได้นติิบคุคล 
เงินส�ารองตามกฎหมาย และเงินส�ารองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก�าหนดให้การจ่าย เงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตรา
ท่ีก�าหนดข้างต้นได้ โดยข้ึนอยูกั่บความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนนิงานการขยายธรุกิจ และปัจจยัอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง
ในการบรหิารงานของบริษัท ท้ังนี ้มตขิองคณะกรรมการบรษัิทท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะ
ด�าเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

 บริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษี 
เงินได้นิติบุคคล เงินส�ารองตามกฎหมาย และเงินส�ารองต่าง ๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงิน 
สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย
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โครงสร้ำงกำรจัดกำร

1 คณะกรรมกำรของบริษัท

 บริษัทมีคณะกรรมการต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดย 
มีรายละเอียดดังนี้

1.1  คณะกรรมการบริษัท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

2. นายทวีมิตร กมลมงคลสุข กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

3. นางทับทิม กมลมงคลสุข กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร

 4. นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. นายธีรภาพ กมลมงคลสุข กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ/รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

6. นางพัชรวลัย อู๋ กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายอ�านวยการบุคคล

7. นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

8. นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

9. นางสาวชุติภา โอภาสานนท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

10. นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :  นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายทวีมิตร กมลมงคลสุข หรือ นางทับทิม กมลมงคลสุข 
หรอื นายสรุเชษฐ์ กมลมงคลสขุ  ลงลายมอืชือ่ร่วมกบั นางพชัรวลยั อู๋ หรอื นายธรีภาพ กมลมงคลสขุ หรอื นางสาวไพลนิ กมลมงคลสขุ 
และประทับตราส�าคัญของบริษัท

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส�าหรับปี 2556 สรุปได้ดังนี้

รำยชื่อกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ประชุมทั้งหมด (4 ครั้ง) ประชุมทั้งหมด (4 ครั้ง)
1. นายมนู เลียวไพโรจน์ 4/4 -

2. นายทวีมิตร กมลมงคลสุข 4/4 -

3. นางทับทิม กมลมงคลสุข 4/4 -

4. นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข 4/4 -

5. นายธีรภาพ กมลมงคลสุข 4/4 -

6. นางพัชรวลัย อู๋ 4/4 -

7. นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข 4/4 -

8. นายอาทิตย์ วุฒิคะโร 4/4 4/4



บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2556

: 41

รำยชื่อกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ประชุมทั้งหมด (4 ครั้ง) ประชุมทั้งหมด (4 ครั้ง)
9. นางสาวชุติภา โอภาสานนท์ 4/4 4/4

10.นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ 3/4 3/4

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท

 กรรมการของบริษัทมีอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ 
ข้อบงัคบัของบรษัิท ตลอดจนมตขิองท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซือ่สัตย์สจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์
ของบริษัท โดยสรุปอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�าคัญดังนี้

 1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

 2. มหีน้าท่ีก�าหนดวิสยัทัศน์ นโยบายและทิศทางการด�าเนนิงานของบรษัิท และก�ากับควบคมุดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการ 
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีก�าหนดไว้ อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสุดให้แก่กจิการ 
และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 3. ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ ทั้งนี้จะต้องก�าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน โดยพจิารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตสุมผล  นอกจากนีจ้ะต้องมกีารทบทวนนโยบาย 
และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

 4. พจิารณาเร่ืองความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ พจิารณาการท�ารายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งของผลประโยชน์ 
โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ พร้อมทั้งก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด�าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส

 5. ก�าหนดอ�านาจและระดับการอนุมัติในการท�าธุรกรรม และการด�าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้กับ 
คณะบุคคล หรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยจัดท�าเป็นคู่มืออ�านาจด�าเนินการ  และให้
มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 6. จดัให้มรีะบบบญัชรีายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ รวมท้ังดแูลกระบวนการในการประเมินความเหมาะ
สมของการควบคุมภายใน  ตลอดจนจัดให้มีบุคคล หรือหน่วยงานที่เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมดังกล่าว และมีการทบทวนระบบต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ

 7. ก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมท้ังองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และ
รายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ�า จดัให้มีการทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธิภาพ ของการจดัการความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอ 
และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงภายในทิศทางท่ีก�าหนด ตลอดจนให้ความส�าคัญกับสัญญาณ 
เตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติต่าง ๆ

 8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใด เพื่อท�าหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัท ในเรื่อง
ท่ีเป็นสาระส�าคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังประเมินผลการปฏิบัติงานและก�าหนดค่าตอบแทนของ 
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คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอ�านาจเพื่อให้คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามท่ีคณะกรรมการ 
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง 
หรือแก้ไขอ�านาจนั้น ๆ ได้

 ท้ังนี ้การมอบอ�านาจแก่คณะอนกุรรมการ หรือบคุคลใดดงักล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอ�านาจท่ีท�าให้คณะอนกุรรมการ
หรือบุคคลดังกล่าว หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าว สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง
ก�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการได้มา หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ี
ส�าคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในกรณีท่ีการด�าเนินการเรื่องใดท่ีกรรมการท่านใดหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศส�านักงาน กลต. และ/หรือ 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ) มส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและบคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้งนัน้ไม่มสีทิธิออกเสียง
หรอือ�านาจอนมุตักิารด�าเนนิการในเร่ืองดงักล่าว  นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทได้พจิารณามอบอ�านาจให้แก่คณะอนกุรรมการ หรอื
บุคคลใด ดังกล่าวข้างต้นในการท�าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยได้มีการก�าหนด
ขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน  ทั้งนี้ไม่มีการมอบอ�านาจในลักษณะไม่จ�ากัดวงเงินแต่อย่างใด  

1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1.  นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  นางสาวชุติภา โอภาสานนท์ กรรมการตรวจสอบ

3.  นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์* กรรมการตรวจสอบ

 หมายเหตุ : นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

  นายไพบูลย์ รัตนเศรษฐชัย ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าป ี
และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน  และระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล 
รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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 4. พจิารณา คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ เพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท รวมถึงพจิารณา
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชี  
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็น
ท่ีผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�าคัญ รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลในการเข้าท�ารายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนท้ังนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 6. สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 7. จดัท�ารายงานการก�ากับดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษัิทซึง่รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

y	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

y	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

y	ความเหน็เกีย่วกบัการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

y	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

y	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

y	จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

y	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

y	รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

 8. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ 
คณะกรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

 9. ในกรณีท่ีพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระท�า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและ 
ผลการด�าเนินงานของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่
ส�าคญัในระบบควบคมุภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการ
ของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระท�าตามวรรคหนึ่งต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
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 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของกรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

 2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบรษัิท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ืน่ค�าขออนญุาตต่อส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

 3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดา มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น 
ที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันท่ียืน่ค�าขออนญุาตต่อ ก.ล.ต.

 5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

 6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

 7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้น
เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ท่ีมสิีทธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษัิทอืน่ ซึง่ประกอบกิจการท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

 9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
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1.3 คณะกรรมการบริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีคณะกรรมการบริหารจ�านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
  1. นายทวีมิตร กมลมงคลสุข ประธานกรรมการบริหาร

  2. นางทับทิม กมลมงคลสุข รองประธานกรรมการบริหาร

  3. นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข กรรมการบริหาร

  4. นายธีรภาพ กมลมงคลสุข กรรมการบริหาร

  5. นางพัชรวลัย อู๋ กรรมการบริหาร

  6. นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร

 1. ท�าหน้าท่ีควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้  และรายงานผล 
การด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

 2. ก�าหนดกลยุทธ์และแผนการด�าเนินธุรกิจ งบประมาณ  รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงานเพื่อให้สามารถด�าเนินการ
ตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท  รวมทั้งน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

 3. ก�าหนดอ�านาจและระดบัการอนมุตัขิองแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจดัให้มกีารแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีอาจเอือ้
ต่อการทุจรติในหน้าท่ีออกจากกัน และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่อนมุตั ิรวมถึงควบคมุให้มกีารถือปฏบิตัติามหลกัการและ
ข้อก�าหนดที่มีการอนุมัติแล้ว

 4. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอ�านาจก�าหนดการบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท รวมถึงมีอ�านาจก�าหนด
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัด หรือลดค่าจ้าง ถอดถอน  เลิกจ้าง พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย  
การให้รางวัลส�าหรับรองกรรมการผู้จัดการลงมา โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือผู้รับมอบอ�านาจที่กรรมการ
ผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอ�านาจแทนบริษัท ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

 5. พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานในการท�าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/ สถาบันการเงิน ส�าหรับสนับสนุนการท�าธุรกิจ
ตามปกติเช่น การเปิดบัญชี การให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อจ�าน�า จ�านอง ค�้าประกัน และอื่นๆ รวมถึงการ 
ซือ้ขาย และจดทะเบยีนกรรมสทิธ์ิทีด่นิใดๆ เพือ่การด�าเนนิงานตามปกตธิรุกิจ ตามระเบยีบอ�านาจอนมุตัแิละสัง่การทีค่ณะกรรมการ
ของบริษัท อนุมัติแล้ว

 6. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และก�าหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอ�านาจที่ก�าหนดไว้ในคู่มือ

 7. พิจารณาการด�าเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป

 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การได้รับมอบหมายอ�านาจดังกล่าวข้างต้น 
ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรอืมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้คณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรหิาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ตามที่ทาง 
ก.ล.ต. ก�าหนด กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติไว้
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 อย่างไรก็ดี การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องด�าเนินการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์  
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือส�านักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
จดทะเบียน ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัท อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท

กำรก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติวงเงิน  
บริษัทมีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงินส�าหรับการด�าเนินงานของบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้ 

ประเภทธุรกรรม

อ�ำนำจอนุมัติ

คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร

1. ธุรกรรมจำกกำรด�ำเนินธุรกิจปกติ (ต่อครั้ง)

1.1 การจัดซื้อวัตถุดิบ น้อยกว่า 15 ล้านบาท น้อยกว่า 12 ล้านบาท น้อยกว่า 10 ล้านบาท

1.2 การจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ น้อยกว่า 20 ล้านบาท น้อยกว่า 3 ล้านบาท น้อยกว่า 3 ล้านบาท

1.3 การจัดซื้อเครื่องจักร น้อยกว่า 40 ล้านบาท น้อยกว่า 7 ล้านบาท น้อยกว่า 5 ล้านบาท

1.4 การให้วงเงินสินเชื่อกับลูกค้า น้อยกว่า 50 ล้านบาท น้อยกว่า 35 ล้านบาท น้อยกว่า 30 ล้านบาท

1.5 การจัดจ้างด้านบริการวิชาชีพ น้อยกว่า 10 ล้านบาท น้อยกว่า 3 ล้านบาท น้อยกว่า 3 ล้านบาท

1.6 การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน น้อยกว่า 50 ล้านบาท น้อยกว่า 10 ล้านบาท น้อยกว่า 10 ล้านบาท

1.7 การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินต่อปี น้อยกว่า 5  ล้านบาท น้อยกว่า 1 ล้านบาท น้อยกว่า 1 ล้านบาท

1.8 การขายสินทรัพย์ที่เป็นสินค้า น้อยกว่า 50 ล้านบาท น้อยกว่า 30 ล้านบาท น้อยกว่า 30 ล้านบาท

2. ธุรกรรมอื่น

2.1 การลงทุนในธุรกิจอื่น น้อยกว่า 5 ล้านบาท ไม่มีอ�านาจ ไม่มีอ�านาจ

2.2 การขายสินทรัพย์ น้อยกว่า 20 ล้านบาท น้อยกว่า 5 ล้านบาท น้อยกว่า 5 ล้านบาท

2.3 การก่อสร้างอาคาร น้อยกว่า 20 ล้านบาท น้อยกว่า 2 ล้านบาท น้อยกว่า 2 ล้านบาท

2.4 การลงทุนในที่ดิน น้อยกว่า 20 ล้านบาท ไม่มีอ�านาจ ไม่มีอ�านาจ

2 ผู้บริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจ�านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
1. นายทวีมิตร กมลมงคลสุข1 ประธานกรรมการบริหาร

2. นางทับทิม กมลมงคลสุข1 รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นายธีรภาพ กมลมงคลสุข2 กรรมการผู้จัดการ/รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/รักษาการรอง
กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

5. นางพัชรวลัย อู๋ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายอ�านวยการบุคคล

6. นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

7. นายยศกร บ่มไล่3 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

8. นายคณินพิชญ์ สุขเสริม4 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน

9. นายเปรมชัย ภู่รัตนาพิชญ์5 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
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หมายเหตุ : 1. เนือ่งจากนายทวีมติรและนางทับทิมแม้จะมตี�าแหน่งเป็นประธานกรรมการบรหิารและรองประธานกรรมการบรหิาร แต่ท้ังสองท่าน 
  ได้เข้าบริหารงานในบริษัททุกวันท�าการดังเช่นผู้บริหารและมีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจ�า ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึง 
  นับรวมทั้งสองท่านเป็นผู้บริหารของบริษัท
 2. นายธีรภาพ รักษาการต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 (เนื่องจากท่านเดิมลาออก)
 3. นายยศกร ย้ายจากต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน มาด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด  
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556
 4. นายคณินพิชญ์ เข้าด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 (เนื่องจากท่านเดิมลาออก)
 5. นายเปรมชัย เข้าด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร

 1. เป็นผู้มีอ�านาจในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัท   ทุกประการ

 2. ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการและบริหารงานประจ�าวันของบริษัท

 3. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการด�าเนินงาน  ความคืบหน้า
ในการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัท

 4. จัดท�าและน�าเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของ
บริษัท งบประมาณประจ�าปีของบริษัทท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ รายงานประจ�าปี และก�าหนดอ�านาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัท

 5. พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ�าปี เพื่อเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

 6. ก�าหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยให้กล่าวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง 
และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และก�าหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ส�าหรับพนักงาน

 7. พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆหรือการเลิกธุรกิจ โดยให้
เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มืออ�านาจด�าเนินการ

 8. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทในแต่ละรายการ  ตามที่ได้ก�าหนดไว้
ในระเบียบอ�านาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว

 9. เป็นผู้มีอ�านาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารค�าสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ 
ตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มืออ�านาจด�าเนินการ

 10. ด�าเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

 ท้ังนี้การมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ
หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการก�าหนดขอบเขตชัดเจน
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ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผู้จัดกำร

 1. ผู้รับมอบอ�านาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 
ข้อก�าหนด ค�าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทุกประการ

 2. ควบคุมการด�าเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน และบริหารงานประจ�าวันของบริษัท รวมถึงการสั่งการ
และก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยรวม  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน

 3.  ตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานของบริษัทอย่างสม�า่เสมอ และมหีน้าทีร่ายงานผลการด�าเนนิงาน  ความคบืหน้า
ในการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

 4. เป็นผู้มีอ�านาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารค�าสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ 
ตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มืออ�านาจด�าเนินการ

 5. มอี�านาจก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี บรรจ ุแต่งตัง้ โยกย้าย ตดั หรอืลดค่าจ้าง ถอดถอน เลกิจ้าง พจิารณาความดคีวามชอบ 
การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล ส�าหรับพนักงานระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายลงมา

 6.  พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรือการเลิกธุรกิจ 
โดยให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มืออ�านาจด�าเนินการ

 7. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทในแต่ละรายการ ตามท่ีได้ก�าหนดไว้
ในระเบียบอ�านาจอนุมัติและสั่งการ ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ แล้ว

 8. มอี�านาจแต่งตัง้และบริหารงานคณะท�างานชุดต่างๆ เพือ่ประโยชน์และประสทิธภิาพในการจดัการท่ีด ีและโปร่งใส และ
ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือ
การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจ ตามหนังสือมอบอ�านาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบอ�านาจ
อนุมัติ และสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว

 9. มีอ�านาจ ออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท 
และเพื่อรักษาระเบียบและวินัย ของการท�างานภายในองค์กร ท้ังนี้การมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการ 
ผูจ้ดัการสามารถอนมุตัริายการท่ีตน หรือบคุคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามนยิามของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องก�าหนด) มส่ีวนได้เสยี หรอื
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการ
ก�าหนดขอบเขตชัดเจน

 10. ด�าเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

3 เลขำนุกำรบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี  
15 มีนาคม 2555  เป็นต้นไป ซึ่งท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
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4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ดังนี้ 

ต�ำแหน่ง ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบี้ยประชุม/ครั้ง

ประธานคณะกรรมการ 50,000 บาท 5,000 บาท

กรรมการ 30,000 บาท 5,000 บาท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท 5,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท 5,000 บาท

หมายเหตุ : 1. บริษัทก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในปี 2556 ไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

 2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและกรรมการบริหารไม่รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

 โดยในปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการทั้งสิ้น 
2,025,000 บาท และ 1,875,000 บาท  ตามล�าดับ ดังนี้ 

(หน่วย : บาท)

รายชื่อ ตำาแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 600,000 600,000 25,000 20,000

2. นายทวีมิตร กมลมงคลสุข กรรมการบริษัท - - - -

3. นางทับทิม กมลมงคลสุข กรรมการบริษัท - - - -

4. นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - - -

5. นางพัชรวลัย อู๋ กรรมการบริษัท/รองกรรมการผู้จัดการ - - - -

6. นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข กรรมการบริษัท/รองกรรมการผู้จัดการ - - - -

7. นายธีรภาพ กมลมงคลสุข กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ 120,000 - 5,000 -

8. นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 480,000 480,000 25,000 20,000

9. นางสาวชุติภา โอภาสานนท์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 360,000 360,000 25,000 20,000

10. นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 360,000 360,000 25,000 15,000

รวม 1,920,000 1,800,000 105,000 75,000

หมายเหตุ : 1.   บริษัทก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในปี 2556 ไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

  2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและกรรมการบริหารไม่รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการแต่อย่างใด 
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

 ในปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทมีผู้บริหารจ�านวน รวม  10 ราย และ 9 ราย ตามล�าดับ โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

ค่ำตอบแทน
ปี 2555 ปี 2556

จ�ำนวนรำย ค่ำตอบแทน (บำท) จ�ำนวนรำย ค่ำตอบแทน (บำท)

เงินเดือนรวม 10 17,893,600 9 22,610,144

โบนัสและค่าตอบแทนอื่นๆ รวม 7,946,965 9,002,708

รวม 25,840,565 31,612,852

 1) ในปี 2556 มีการแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่ม 2 ราย  และลาออก 2 ราย (ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4)

5  บุคลำกร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 601 คน (ไม่รวมผู้บริหารจ�านวน 9 ท่าน) โดยได้จ่ายค่าตอบแทน 
ที่เป็นตัวเงิน ให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพและ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม จ�านวนรวม 246.21 ล้านบาท

 ตำรำงแสดงจ�ำนวนพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตำมฝ่ำยต่ำงๆ  

สายงาน
จำานวนพนักงาน (คน)

ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2556

ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต 56 19
ฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน 1 54 48
ฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน 2 17 24
ฝ่ายการผลิตโรงงาน 1 211 216
ฝ่ายการผลิตโรงงาน 2 123 116
ฝ่ายบริหารโรงงาน 1 11 16
ฝ่ายบริหารโรงงาน 2 10 6
ฝ่ายขาย 26 34
ฝ่ายจัดซื้อ 9 14
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 19 14
ฝ่ายบุคคล 43 35
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ - 19
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - 25
ฝ่ายควบคุมระบบคุณภาพ - 3
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด - 11
ฝ่ายตรวจสอบภายใน - 1

รวม 579 601

 หมายเหตุ: จ�านวนพนักงานที่แสดงไม่นับรวมพนักงานที่เป็นผู้บริหาร
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ค่ำตอบแทนอื่น

 บริษัทได้ก�าหนดให้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพซึ่งได้จัดตั้งข้ึนตั้งแต่วันท่ี  1 พฤศจิกายน 2554 ในอัตรา 
ร้อยละ 3 ของเงินได้   

ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ

y	ไม่มี 

นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร

 บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งในด้านทกัษะการปฏบิัติงานและการท�างาน
เป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน  คุณภาพของการให้บริการ โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรม การสัมมนาโดยบุคคลจาก 
ทั้งภายในและภายนอก (In-House and Outside Training) ที่จ�าเป็นต่อพนักงานโดยรวม และรายบุคคลอย่างสม�่าเสมอ โดยมุ่ง
เน้นการให้ความรูกั้บพนกังานในเรือ่ง กระบวนการ หรือขัน้ตอน พร้อมท้ังเทคนคิในการท�างาน เพือ่ให้การท�างานเป็นไปอย่างถกูวิธี 
มีความปลอดภัย และได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ โดยมีตัวอย่างหลักสูตรที่จัดให้มีการอบรม เช่น ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน, งานเช่ือมโลหะ, ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับตลบัลกูปืน, การใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่ใช้ออกแบบ
งาน, การอบรมเกี่ยวกับงานบัญชี, กลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความรักและความผูกพันในองค์กร, การพัฒนา Green Product เพื่อสิ่ง
แวดล้อมที่ยั่งยืน, หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาแต่งตั้ง หรือเลื่อนต�าแหน่งให้เหมาะสมเป็นประจ�าทุกปี ส�าหรับพนักงานที่มีความรู ้
ความสามารถ ตามแผนงานของความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรมและ
สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน

 ส�าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทนัน้ บรษัิทสนบัสนนุให้เข้าร่วมการอบรมกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทักษะของการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
และผู้บริหาร
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กรรมการผู้จัดการ
นายธีรภาพ กมลมงคลสุข

คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชี / การเงิน

นายคณินพิชญ์ สุขเสริม

รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายขายและการตลาด

นายธีรภาพ กมลมงคลสุข

(รักษาการ)

รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธีรภาพ กมลมงคลสขุ

(รักษาการ)

รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายจัดซื้อ

นางสาวไพลนิ กมลมงคลสขุ

รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายพฒันาธรุกจิและการตลาด

นายยศกร บ่มไล่

รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายโรงงาน

นายเปรมชัย ภู่รัตนาพิชญ์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชี 
ผู้จัดการ

ฝ่ายการเงิน

ผู้จัดการ

ฝ่ายบุคคล

ผู้จัดการ

ฝ่ายขายและการตลาด

ผู้จัดการฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้จัดการ

ฝ่ายจัดซื้อ

ผู้จัดการฝ่าย

พัฒนาธุรกิจ

ผู้จัดการ

โรงงาน 2

ผู้จัดการ

โรงงาน 1

ผู้จัดการ

ฝ่าย ERP

รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางพัชรวลัย อู๋
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วย “การก�ากับดแูลกิจการทีด่”ี บรษัิทจงึได้น�าหลกัการดงักล่าว เป็นแนวทางในการด�าเนนิงาน 
ของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2555 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2555 ท้ังนี้ 
เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท 

1. หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท มีดังต่อไปน้ี

สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทตระหนักในสิทธิและการใช้สิทธิของตนดังนี้

 1. ก�าหนดให้มกีารให้ข้อมลู วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกบัเรือ่งท่ีต้องตดัสินใจ 
ในทีป่ระชุมแก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพยีงพอและทนัเวลา โดยบรษัิทจะจดัส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อมท้ังข้อมลูประกอบการ
ประชุมวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม หรืออย่างน้อย 14  วันก่อนวันประชุมแล้วแต่กรณี 
และมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนถึงวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

 2. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ถือหุ้น
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

 4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 5. ก�าหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการท้ังหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามใน 
ที่ประชุม ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมด้วย

 6. ก�าหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องท�าการชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ในการลงคะแนน สิทธิในการลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่พิจารณา และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการลงมติในแต่ละวาระ

 7. จัดท�ารายงานการประชุมโดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยระบุประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซักถามและค�าชี้แจงของ
คณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว 

 8. เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านสือ่อเิลคทรอนกิส์ของตลาดหลักทรพัย์และในเวบ็ไซต์ของบรษัิท เพ่ือให้ผูถ้อืหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้โดยไม่ต้องรอการส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

 บริษัทมีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดข้ึนกับผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ ท้ังผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็น 
ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ ดังนี้
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 1. ด�าเนนิการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการประชมุผูถื้อหุน้ ให้ผูถ้อืหุ้นทุกรายได้รบัข้อมลูอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เพิม่วาระ
การประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น

 2. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่เข้าร่วมประชมุแทน โดยก�าหนด
ทิศทางการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

 3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม และระหว่าง 
การประชุม

 4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

 5. ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นกรรมการผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ท่ีเก่ียวข้อง และไม่มีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว

 6. แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์
ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
พ.ศ. 2535

 7. ก�าหนดมิให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบตังิานท่ีได้รบัทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในต่อบคุคลภายนอก 
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บรษัิทมนีโยบายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบรษัิทกับผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่าง ๆ  ซึง่ได้แก่ ผูถื้อหุ้นหรอืผู้ให้การ
สนับสนุนทางการเงิน ลูกค้า คู่ค้า พนักงานทุกระดับ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น  เพื่อสร้างเสริมผลการด�าเนินงานของบริษัท
และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของกิจการ โดยนอกจากการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว  บริษัท
ยังมีนโยบายการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมทั้งการสร้าง 

สภาพแวดล้อมในการการท�างานที่มีคุณภาพ
คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงท�าร่วมกัน และ

มีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
ลูกค้า : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ รวมถึงการ 

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุดเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความ 

พึงพอใจแก่ลูกค้าในระยะยาว
คู่แข่ง : บริษัทด�าเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันท่ีเป็นธรรม และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

ในอุตสาหกรรม
เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา รวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่เจ้าหนี้ร้องขอ
ชุมชม/สังคม : บรษัิทรบัผดิชอบในการดแูลมิให้การด�าเนนิงานของบรษัิทส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมของชมุชนและสงัคม 

รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

 คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่
ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์และส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่ก�าหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส�าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคา 
หลักทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์และเว็ปไซต์ของบริษัท www.tmc.co.th  
รวมถึงสื่อสาธารณชนต่าง ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย

2. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

 1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำร

 คณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 6 ท่าน และกรรมการ
อิสระ 4 ท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ความช�านาญในธุรกิจของบริษัท โดย 
ท�าหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน และถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงาน
ของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้
บุคคลใดมีอ�านาจโดยไม่จ�ากัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่ง
ทั้งสอง  

 บรษัิทมกีารแต่งตัง้เลขานกุารบริษัท ซึง่ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ 
และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

 2. คณะอนุกรรมกำร

 คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท  2  คณะ ได้แก่ 

 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 3 ท่าน และมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 
  ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ไม่เกินคราวละ 3 ปี 

 2) คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจ�านวน 6 ท่าน 

 ท้ังนี ้คณะกรรมการบรษัิทอาจแต่งตัง้คณะอนกุรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและคณะอนกุรรมการสรรหา หรอืคณะอนกุรรมการ 
อื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและจ�าเป็น โดยจะมีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน  เพื่อท�าหน้าที่
เฉพาะในเรื่องที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการเนื่องจากคณะอนุกรรมการ สามารถ
เข้าถึงประเด็นที่พิจารณาได้ใกล้ชิดกว่า
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 3. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความช�านาญในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้
ความสามารถในสาขาต่าง ๆ  และมคีวามเป็นอิสระในการสอบทานการด�าเนนิงานของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะท�าหน้าท่ีใน
การการก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก�ากับ ควบคุม ดูแล
ให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 คณะกรรมการของบริษัทได้จัดท�าข้อพึงปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับจริยธรรม (Code of Conduct) เพื่อสื่อสารให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีหัวข้อต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

 จรรยาบรรณทางด้านการด�าเนินธุรกิจ

y	การด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

y	การมุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ซื่อตรง และยุติธรรมต่อ ลูกค้า คู่ค้า 

y	การบริหารงานแบบมืออาชีพ โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

y	การสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงานบริษัท

y	การแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

y	การด�าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย

y	ความรับผิดชอบต่อสังคม

 การพจิารณาตดัสนิใจในเรือ่งทีจ่ะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์นัน้ คณะกรรมการของบริษัทจะก�าหนดให้กรรมการ
หรือฝ่ายจัดการท่ีเป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และจะ 
เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการท�างาน

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก (outsource) เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบดูแล
ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการท่ีส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบท่ีมีประสิทธิผลซึ่งจะ 
ส่งเสรมิความน่าเช่ือถอืให้กับงบการเงิน ทัง้นี้โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมปีระสทิธภิาพของระบบควบคมุภายใน
อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการด�าเนินงาน และการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและ
การให้ความส�าคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย

 4. กำรประชุมคณะกรรมกำร

 บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง โดยจะมีวาระการประชุม
พร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่าง 
เพยีงพอ อีกทัง้มเีลขานกุารบรษัิทท�าหน้าท่ีดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษัิท บนัทึกรายงานการประชุม และต้องจดัเก็บไว้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ 

 5. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

 ค่าตอบแทนของกรรมการ คอื ค่าตอบแทนรายเดอืนและค่าเบ้ียประชุม ซ่ึงจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลีย่เม่ือเทียบกับอตุสาหกรรม
เดยีวกัน โดยจะค�านงึถึงความเพียงพอต่อหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ ซึง่กรรมการต้องรบัผดิชอบ ส่วนผูบ้รหิารจะได้รบัผลตอบแทน
ท่ีเป็นเงินเดอืนและโบนสัประจ�าปีโดยพจิารณาจากผลการด�าเนนิงานของบริษัทเป็นส�าคญั ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและ
ผูบ้รหิารรวมกนัจะต้องเป็นจ�านวนไม่สงูผดิปกตเิมือ่เทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลีย่ของบริษัทท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี้
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จะค�านึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปีของทุกปี

 6. กำรพัฒนำ

 บรษัิทมนีโยบายส่งเสรมิการฝึกอบรมแก่ผูท่ี้เก่ียวข้องในระบบการก�ากบัดแูลกจิการของบรษัิท เพือ่ให้มกีารปรบัปรงุการปฏิบตังิาน
อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดท�าเอกสารและแผนงานท่ีเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับต�าแหน่งสามารถด�าเนินการอย่างต่อเนื่องได ้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

3. กำรสรรหำและแต่งต้ังกรรมกำร

 ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท แม้ว่าบริษัทจะไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่การสรรหากรรมการ
ของบริษัทจะกระท�าโดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และ
ความน่าเช่ือถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก�าหนด เพื่อน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน  โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

 2. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทจะกระท�าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

  (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงท่ีมอียูทั่ง้หมดตาม (ก) เลือกตัง้บคุคลคนเดยีว หรอืหลายคนเป็นกรรมการ 
   ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3) การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่หากมีคะแนนเท่ากัน  
   ให้ประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียง

 3. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ 
ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองให้
ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากต�าแหน่งยังไม่ครบจ�านวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนใน
ปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่งกรรมการ กรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับ
ต�าแหน่งอีกก็ได้

 4. ในกรณท่ีีต�าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลใดบคุคลหนึง่ 
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

 5. ท่ีประชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นท่ีถือโดย 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
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กำรเลือกคณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ

 ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระนั้น ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน และก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
อยู่ในวาระคราวละ 3 ปี  โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียง
พอ ซึ่งสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้

4 นโยบำยและวิธีกำรดูแลผู้บริหำรในกำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้

 บรษัิทมนีโยบายและวิธกีารดแูลกรรมการและผูบ้ริหารในการน�าข้อมลูภายในของบริษัท ซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน ไป
ใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

y	ให้ความรู้แก่กรรมการรวมท้ังผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ ส�านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบทก�าหนดโทษ ตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

y	บริษัทก�าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจดัส่งส�าเนา
รายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

y	บริษัทได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส�าคัญ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูล
ภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

 บริษัทได้ก�าหนดโทษทางวินัยส�าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน�าข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ หรือน�าไปเปิดเผยจนอาจ
ท�าให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นตัวหนังสือ การ
ภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ 
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นายวิสุทธิ์  เพชรพาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
7309 หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นแห่งส�านักงาน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
บริษัทย่อย ประจ�าปี 2556 โดยก�าหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีประจ�าปี 2556 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 2.02 ล้านบาท และค่า
บริการอื่นไม่เกินไตรมาสละ 80,000 บาท

 โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี(Audit fee)  จ�านวน  1.60 ล้านบาท และบรษัิทย่อยจ่ายค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีจ�านวน  0.12 ล้านบาท  รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556 เท่ากับ 1.72 ล้านบาท โดย
เป็นค่าตรวจสอบและสอบทานบัญชีทั้งจ�านวน
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ค่าบริการอื่น

 ในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายค่าสอบทานกระดาษท�าการของ ก.ล.ต. จ�านวน 0.10 ล้านบาท

 ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ 

 ทัง้นี ้บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชแีละส�านกังานสอบบญัชีไม่เป็นบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัฯ 
และบริษัทย่อย
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

 บรษัิทฯ ได้ตระหนกัถึงความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการ โดยได้มกีารด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งในด้านความรับผดิชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างมั่นคง และส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท 
(Stakeholders) ด้วยการด�าเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม และยังได้ก�าหนดเป็นพันธกิจที่บริษัทต้องยึดมั่นใน
การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายทั้งความส�าเร็จขององค์กรและการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างยั่งยืน อย่างแท้จริง

y	การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส
บริษัทฯ ได้ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้ด�าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายและ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ  
การปฏิบตัติามกฎหมาย อยู่ในระบบ รวมท้ังเคารพในชาต ิศาสนา  พระมหากษัตริย์ และไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา

y	การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
การจ้างงาน และสวัสดิการพนักงาน
ปี 2556 บริษัทฯ ยงัคงรับพนกังานเพิม่อย่างต่อเนือ่งในส่วนของสายการผลติ เพือ่ให้รองรบัและสอดคล้องกบัยอดการผลติ 
ท่ีเพิม่ขึน้ ซึง่ในการสรรหาพนกังานได้ท�าการสอบคดัเลอืกพนกังานด้วยระบบความเสมอภาคและเป็นธรรม (Merit System) 
ในส่วนของเรือ่งสวัสดกิารพนกังาน ในปี 2556 ได้มกีารดแูลด้านสวสัดกิารให้แก่พนกังานเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่งเพือ่เป็น
ขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงานที่มีความภักดีในองค์กร โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าบุคคลากรคือ สิ่งที่มีค่าที่สุด รวมถึง
ยังส่งเสริมกิจกรรมที่ท�าให้พนักงานได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

y	การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

�	บรษัิทฯ ได้จดักิจกรรมวันเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี 2556 ร่วมกับโรงเรยีนบ้านหวัโกรก ต�าบลหนองร ีอ�าเภอเมอืงชลบุรี 
จงัหวดัชลบรีุ ในวันศกุร์ท่ี 11 มกราคม 2556 โดยรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายอ�านวยการบคุคล และตวัแทนพนกังาน 
เป็นตัวแทนในการมอบเงินให้แก่โรงเรียนบ้านหัวโกรก เพื่อสนับสนุนอาหาร, ของขวัญ และทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียน เพื่อเป็นการมอบความสุขและความสนุกสนานให้แก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม
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�	บริษัทฯ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2556 ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวน ในวันเสาร์ท่ี  
12 มกราคม 2556 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณตรงข้ามวิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ 
ถนนพระยาสัจจา อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น การลงทะเบียนรับของรางวัล,  
ตอบค�าถามชิงรางวัล, การจัดบูธแสดงสินค้าตัวอย่าง เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับชุมชนภายนอก
เพื่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกับสังคม

y	บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ประจ�าปี 2556 ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต�าบลหนองรี ในวันท่ี 11 มกราคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองรี ต�าบลหนองรี  
อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตดังกล่าว

 นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต 
ร่วมกับโรงพยาบาลชลบุรี เป็นประจ�าทุกเดือน โดยมีอาสาสมัคร
พนักงานเข้าร่วมบริจาคโดยบริษัทจัดรถรับส่งอ�านวยความสะดวก
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�	บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เนื่องในกา 
รจัดงานประจ�าปี ของวัดผาสุการาม ต�าบลหนองข้างคอก 
อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งานจัดระหว่างวันที่  
8-10  มีนาคม 2556 ภายในงานมีกิจกรรมสอยดาวและ
อื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นที่อยู่บริเวณโดยรอบบริษัทฯ

�	บริษัทฯ ได้จัดท�ากิจกรรมโครงการร่วมแบ่งปันสานฝันให้
กับบุตรพนักงาน โดยการมอบทุนการศึกษาให ้แก ่
บุตรพนักงาน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เพื่อเป็นการ
แบ่งเบาภาระของพนักงานและเป็นการให้โอกาส บุตรของ
พนักงานเข้าพบปะผู้บริหารและได้เยี่ยมชมบริษัทฯ ท�าให้
ได้เห็นบรรยากาศการปฏิบัติงานจริง โดย ปี 2556 นี้ มี
จ�านวนผู้เข้ารับมอบทุนรวม 61 คน

�	บริษัทฯ มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวนและมูลนิธิวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี จัดท�าโครงการ  
“ขยะที่คุณไม่ใช้เราขอ” โดยน�าสิ่งของไม่ใช้แล้วน�ามาบริจาค เพื่อให้วัดสวนแก้วน�าสิ่งเหล่านั้นไปซ่อมแซมและสร้างรายได้  
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี โดยได้น�าไปมอบในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2556 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ  
ต�าบลบ้านสวน อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
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�	บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมท�าดีเพื่อสังคม โดยการบริจาคลังไม้ให้
กับศูนย์เรียนรู้คนพิการในชุมชน ต�าบลตะเคียนเตี้ย อ�าเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ิม 
รายได้ ให้กับคนพิการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ 
ไม่เป็นภาระให้สังคม โดยได้มีการบริจาคอย่างต่อเนื่องทุกปี 
ปีละ 2 ครั้ง 

�	บรษัิทฯ ร่วมกิจกรรมท�าดเีพือ่สงัคม ปลกูป่าเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่18 ธันวาคม 2556 ณ 
นิคมอมตะนคร อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

�	บริษัทฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุรี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2556

�	บริษัทฯ ได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยการมอบเครื่องช่วยเหลือ 
(เคร่ืองถ่าง) ให้กับมูลนิธิไตรคุณธรรม อ�าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี เพ่ือน�าไปใช้ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน
จากการประสบอบุตัิเหตุ และช่วยบรรเทาความเดือดรอ้นให้
กับชุมชน

�	บรษัิทฯ ร่วมกิจกรรมท�าดเีพือ่สงัคม โดยการบรจิาคลงัไม้ให้
กับชุมชน ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2556 โดยผ่าน  
นายธนชาต ิ ผ่องใส ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 5 ต�าบลหนองข้างคอก 
เพื่อน�าไม้พาเลท ไปแปรรูปและประกอบเป็นโต๊ะอาหาร
ส�าหรับเด็กนักเรียน และใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ให้กับชาวชุมชนในต�าบลต่อไป
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 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556  ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน 
เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ท�าการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม 
จ�ากัด (มหาชน) โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ  5  
องค์ประกอบ คือ
 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 
 2. การบริหารความเสี่ยง 
 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
 5. ระบบการติดตาม 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับ 
แบบประเมนิการควบคมุภายในของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยบริษัทได้จดัให้มีบุคลากรอย่าง
เพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบการควบคุมภายในส�าหรับเรื่องการติดตามควบคุมดูแล 
การด�าเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการท่ีผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการ
ท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว ส�าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น 
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

 โดยบริษัทมีนโยบายใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ท�าการตรวจสอบและประเมินระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยท่ีผ่านมาบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท 
แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ�ากัด (“แอค-พลัส”) ตั้งแต่ ปี 2554 จนถึง ปี 2556 ให้ท�าการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุม
ภายในของบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในอิสระดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ และบริษัทได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทได้มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อท�าหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระ  
(Outsource) ภายนอก และด�าเนนิการปรบัปรุงระบบการควบคมุภายในของบรษัิทให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน
อิสระ และน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ทั้งนี้ ในปี 2556 ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ได้รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 
1/2556  ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าได้เข้าท�าการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ 
ตรวจสอบภายใน โดยทางบริษัทมีการปรับแผนธุรกิจ โดยจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งทางฝ่ายตรวจสอบภายใน
จะเริ่มท�าการตรวจสอบตามแผนธุรกิจได้ในเดือนกรกฎาคม 2556 ส�าหรับรายงานการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2556 ได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม โดยน�าโอกาสที่จะเกิดขึ้น และระดับของผลกระทบ มาจัดท�า RISK MAPPING ซึ่งมีเกณฑ์
ในการวัดระดับความเสี่ยง 4 ระดับ คือ ระดับต�่า ระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก และหลังจากมีการประเมินความเสี่ยง
เรียบร้อยแล้ว ได้น�ามาจัดท�าแผนการตรวจสอบภายในส�าหรับปี 2556  โดยบริษัทได้น�าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 รับทราบข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าข้อตรวจพบส่วนใหญ่อยู่ในระดับต�่าและบริษัทได้ท�าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
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 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ได้รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน ครั้งที่ 2/2556  โดยได้เข้าท�าการตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในส�าหรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุม 
เศษเหล็ก การควบคุมสต็อควัตถุดิบที่ไม่ตรงตามสเปค การน�าสินค้าวัตถุดิบเข้าออกโรงงาน สัญญาจ้างงาน Outsource รวมถึงการ
ติดตามการด�าเนินการต่อข้อตรวจพบในรายงานการตรวจสอบภายในที่เคยบันทึกไว้ จากการประเมินความเสี่ยงของผลกระทบ และ
ความเสี่ยงของข้อตรวจพบของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล อยู่ในระดับต�่า ส่วนการควบคุมเศษเหล็ก การควบคุมสต็อควัตถุดิบ 
ที่ไม่ตรงตามสเปค การน�าสินค้าวัตถุดิบเข้าออกโรงงาน สัญญาจ้างงาน Outsource อยู่ในระดับปานกลาง โดยบริษัทได้น�าเสนอให้
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 3/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 รับทราบข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้ 
ตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าข้อตรวจพบส่วนใหญ่อยู่ในระดบัต�า่-ปานกลาง และบรษัิทได้ท�าการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว

 และระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ได้รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2556 ต่อที่ประชุมว่าได้ท�าการตรวจ
ตามแผนการตรวจสอบภายใน โดยได้ติดตามผลการปฏิบัติงานเรื่องสินค้าไม่ตรงตามสเปค และสินค้า Non Move, ติดตามผล 
การปฏิบัติงานเรื่องการผ่านเข้า - ออกโรงงานและการน�าสินค้าและวัตถุดิบเข้า - ออกโรงงาน, การค�านวณ Cost Estimate และ
การวางแผนการผลิต, รายงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และการทบทวน Procedure และ Work Instruction จากการประเมิน
ความเสี่ยงของผลกระทบ และความเสี่ยงของข้อตรวจพบของระบบการควบคุม Stock วัตถุดิบท่ีไม่ตรงตามสเปค และสินค้า  
Non Move อยู่ในระดับปานกลาง, การน�าสินค้าและวัตถุดิบเข้า - ออกโรงงาน อยู่ในระดับต�่า และการทบทวน Procedure และ 
Work Instruction อยู ่ ในระดับต�่า โดยบริษัทได้น�าเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 4/2556 เมื่อวันท่ี  
14 พฤศจิกายน 2556 รับทราบข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
ข้อตรวจพบส่วนใหญ่อยู่ในระดับต�่าและบริษัทได้ท�าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

 ภายในเดือนตุลาคม - ธันวาคม ได้รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งท่ี 4/2556 ต่อท่ีประชุมว่าได้เข้าท�าการตรวจ 
ตามแผนการตรวจสอบภายในส�าหรับระบบงานท่ีตรวจสอบมีดังนี้คือ การจัดซื้อสินค้าให้ทันตามความต้องการใช้, การก�าหนดค่า  
Max - Min ของสินค้าและวัตถุดิบ, การประเมินตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนธุรกิจปี 2555 และแผนธุรกิจปี 2556 เพื่อประเมิน 
ความเสี่ยง, ติดตามการปฏิบัติงานเรื่องงาน Project ของโรงงาน, ติดตามการปฏิบัติงานเรื่องงาน Project แสดงสินค้า และระบบ
การตรวจนับสินค้าคงคลังปลายปี โดยมีข้อตรวจพบท่ีระดับความเส่ียงอยู่ในระดับสูงท่ีต้องมีการแก้ไขปรับปรุงคือ เรื่องการสั่งซื้อ
สินค้าจากต่างประเทศกรณีการได้รับของที่ไม่ตรงตามความต้องการ, การติดตามงาน Project แสดงสินค้า และระบบการตรวจนับ
สินค้าคงคลังปลายปี โดยบริษัทได้น�าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2557 
รับทราบข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าข้อตรวจพบแม้จะอยู่ใน
ระดับสูงแต่มีความถี่ในการเกิดต�่าและบริษัทได้ท�าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

 ในส่วนของข้อสังเกตการณ์ของผู้สอบบัญชีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 นั้น ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส�าคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระส�าคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน 
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สรุปรำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในปี 2556

บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์
บริษัท กันยง อีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน) (KYE) KYE มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทคือ นายมนู เลียวไพโรจน์

บริษัท น�้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ากัด (KSL) KSL มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทคือ นายมนู เลียวไพโรจน์

บริษัท เอสวีโอเอ จ�ากัด (มหาชน) (SVOA) SVOA มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทคือ นายมนู เลียวไพโรจน์

บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จ�ากัด (มหาชน) (PERM) PERM มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทคือ นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์

ลักษณะของรำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี ้

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกัน
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท)

ควำมจ�ำเป็นและเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกัน
ปี 2556

1.1 KYE รำยได้จำกกำรให้บรกิำรซ่อมเครือ่งเพรส:  บรษิัทมรีายได้จากการให้บรกิาร
ซ่อมเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิกให้แก่ KYE ซึ่งบริการซ่อมเครื่องเพรส 
เป็นธรุกจิปกตขิองบรษิัทและราคาทีบ่รษิัทคดิกับ KYE เป็นราคาเดยีวกันกบั
ที่บริษัทคิดกับลูกค้าทั่วไป

ยอดคงค้าง

ลูกหนี้การค้า

258,000.00

33,170.00

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกิจ
ปกติ มีนโยบายก�าหนดราคาที่เป็นธรรม และเป็นเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการมีความ 
เหมาะสม และสมเหตุสมผล
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บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท)
ควำมจ�ำเป็นและเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกัน

ปี 2556

1.2 KSL รำยได้จำกกำรขำยอะไหล่เครือ่งทุ่นแรง :  บรษิัทมรีายได้จากการขายอะไหล่
เครือ่งทุน่แรงซึง่เป็นสินค้าของบรษิัทให้แก่ KSL โดยราคาทีบ่รษิัทคดิกับ KSL 
เป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทคิดกับลูกค้าทั่วไป

ยอดคงค้าง
ลูกหนี้การค้า

12,000.00

0.00

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกิจ
ปกติ มีนโยบายก�าหนดราคาที่เป็นธรรม และเป็นเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการมีความ 
เหมาะสม และสมเหตุสมผล

1.3 SVOA รำยจ่ำยจำกกำรใช้บริกำร : บริษัทมีรายจ่ายจากการใช้บริการดูแลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของบริษัท โดย SVOA เป็นผู้ดูแลรวมถึงจัดหาอุปกรณ์ 
หรอือะไหล่ทดแทน โดยราคาที่บรษิัทจ่ายให้กบั SVOA เป็นราคาทีม่กีารเทียบ
ราคาแล้วถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่น

ยอดคงค้าง

เจ้าหนี้การค้า 

33,130.00

0.00

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการใช้
บริการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยมีการเทียบ
ราคากบัผู้ให้บรกิารรายอืน่ๆ และเป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ 
ดังนั้นจึงเห็นว ่าการท�ารายการมีความเหมาะสมและ 
สมเหตุสมผล
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บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท)
ควำมจ�ำเป็นและเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกัน

ปี 2556

1.4 PERM รำยได้จำกกำรให้บรกิำรซ่อมเครนติดรถ :  บรษิัทมรีายได้จากการให้บรกิาร
ซ่อมเครนติดรถให้แก่ PERM ซึ่งบริการซ่อมเครนติดรถเป็นธุรกิจปกติของ
บริษัทและราคาที่บริษัทคิดกับ PERM เป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทคิดกับ
ลูกค้าทั่วไป

ยอดคงค้าง

ลูกหนี้การค้า

42,800.00

2,996.00

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกิจ
ปกติ มีนโยบายก�าหนดราคาที่เป็นธรรม และเป็นเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการมีความ 
เหมาะสม และสมเหตุสมผล

รำยจ่ำยจำกกำรซื้อวัตถุดิบ : บริษัทมีรายจ่ายจากการซื้อวัตถุดิบเหล็กซึ่ง
เป็นสินค้าจาก PERM  เพื่อน�ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงงานที่เก่าช�ารดุ เพือ่ป้องกันโครงหลงัคาทรดุ และไม่ให้เกิด
อันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน โดยราคาที่บริษัทจ่ายให้กับ PERM เป็นราคาที่มี 
การเทียบราคาแล้วถูกกว่าผู้ขายรายอื่น

ยอดคงค้าง

เจ้าหนี้การค้า

599,812.50

0.00

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ซื้อเหล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและปรับปรุง
อาคารโรงงานของบริษัท โดยมีการเทียบราคากับผู้ขายราย 
อื่นๆ และเป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ ดังนั้นจึงเห็นว่า 
การท�ารายการมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล



บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2556

: 69

กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน

 ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 791.04 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีจ�านวนเท่ากับ 1,005.96  ล้านบาท โดย
รายได้รวมของบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการ รายได้จากการขายอื่นๆ และรายละเอียดอื่นดังนี้

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2555 และ 2556 เท่ากับ 1002.87 ล้านบาท และ 785.32 ล้านบาท ตามล�าดับ 
โดยรายได้จากการขายและบริการของบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการขายคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 84-86 ของรายได้จาก
การขายและบริการ และรายได้จากการบริการคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14-16 ของรายได้จากการขายและให้บริการ

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทแยกตำมผลิตภัณฑ์ ในปี 2555 – 2556

รำยกำร

งบกำรเงินรวม
2555 2556

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %
รำยได้จำกกำรขำย

1.  เครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค 563.27 56.17% 437.60 55.72%

2.  เครนระบบไฮดรอลิค 162.77 16.23% 134.50 17.13%

3.  เครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิค 88.40 8.81% 71.92 9.16%

4.  อื่นๆ 26.48 2.64% 29.15 3.71%

รวมรำยได้จำกกำรขำย 840.92 83.85% 673.17 85.72%

รำยได้จำกกำรบริกำร   

5.  บริการซ่อมแซมและดูแล รักษาเครื่องจักร 124.32 12.40% 98.52 12.55%

6.  การรับแปรรูปโลหะ 37.63 3.75% 13.63 1.73%

รวมรำยได้จำกกำรบริกำร 161.95 16.15% 112.15 14.28%

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,002.87 100.00% 785.32 100.00%

รำยได้จำกกำรขำย

 รายได้จากการขายของบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการขายเครื่องเพลสระบบไฮดรอลิค คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
55.56 ของรายได้จากการขายและบริการ รายได้จากการขายเครื่องเครนระบบไฮดรอลิคคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 16-17 ของ
รายได้จากการขายและบริการ รายได้จากการขายเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิคคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8-9 ของรายได้จาก
การขายและบริการ และรายได้จากการขายอื่นๆคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2-4 ของรายได้จากการขายและบริการ

รำยได้จำกกำรขำยเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค

 ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิคเท่ากับ 437.60 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการถดถอยร้อย
ละ 22.31  เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิคในปี 2555 การถดถอยของรายได้ในปี 2556 เป็นผล
มาจากความต้องการก�าลงัการผลติของผูผ้ลติท้ังในอตุสาหกรรมยานยนต์และอตุสาหกรรมอืน่ๆลดลง อันสบืเนือ่งมาจากอตุสาหกรรม
ยานยนต์หยุดชะงักเหนื่องจากตลาดรถยนต์คันแรกล้นตลาด  

กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร
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รำยได้จำกกำรขำยเครนระบบไฮดรอลิค 

 ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการจ�าหน่ายเครนระบบไฮดรอลิค เท่ากับ 134.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.37 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปี 2555 รายได้จากการขายเครนระบบไฮดรอลคิลดลงเลก็น้อย เนือ่งจากในปี 2555 บรษัิทได้รับค�าสัง่ซือ้เครนขนาด
ใหญ่จ�านวนหลายตัวเพื่อใช้ในโรงงานกระดาษ โรงงานน�้าตาล และโรงงานผลิตเหล็ก ซึ่งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีการสั่งซื้อเพื่อรองรับ
การปรับค่าแรงขั้นต�่าเพิ่มขึ้น โดยการใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนเพื่อลดต้นทุน ส�าหรับในปี 2556 บริษัทได้รับการสั่งซื้อเครน
ขนาดใหญ่ลดลง แต่มกีารสัง่ซือ้เครนขนาดกลางและขนาดเลก็ โดยลกูค้ากลุม่อืน่ๆเข้ามาทดแทน อย่างไรก็ตามเนือ่งจากเครนขนาด
กลางและขนาดเล็กมีมูลค่าต�่ากว่า จึงท�าให้รายได้จากการจ�าหน่ายเครนลดลงเล็กน้อย

รำยได้จำกกำรขำยเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิค 

 ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิคเท่ากับ 71.92 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 
18.64 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิค ปี 2555 เนื่องจากบริษัทได้รับค�าสั่งซื้อ Motorcycle 
Lifter ลดลงเนื่องจากในปี 2555 ศูนย์บริการมีค�าสั่งซื้อสม�่าเสมอทุกเดือน และ เศรษฐกิจไม่ดีจึงเป็นเหตุให้ผู้บริโภคชลอการซื้อลง

รำยได้จำกกำรบริกำร

รายได้จากการบรกิารประกอบด้วย รายได้จากการซ่อมแซมและดแูลรักษาเคร่ืองจกัรคดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 12-13 ของราย
ได้จากการขายและบริการ และรายได้จากการรับแปรรูปโลหะคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1-4 ของรายได้จากการขายและบริการ
เช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รำยได้จำกกำรซ่อมแซมและดูแลเครื่องจักร

 รายได้จากการให้บริการซ่อมแซมและดูแลรักษาเครื่องจักรลดลงจาก 124.32 ในปี 2555 เป็น 98.52 ล้านบาท ในปี 2556 
หรอืคดิเป็นการลดลงร้อยละ 20.75 รายได้ทีล่ดลงเป็นผลกระทบในเชิงลบภายหลงัจากเหตกุารณ์อทุกภัยในช่วงปลายปี 2554 กล่าว
คือ เครื่องจักรของผู้ผลิตยานยนต์และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ท่ีได้รับความเสียหายจากผลกระทบอุทกภัย
โดยตรงได้มกีารส่งเครือ่งจกัรท้ังตราสนิค้าทีบ่รษัิทเป็นผูผ้ลติและตราสนิค้าของผู้ผลติรายอืน่เข้ารับบริการซ่อมแซมกับบริษัทเพือ่ให้
สามารถใช้งานได้อีกครั้ง และต่อมา ในปี 2556 ภาวะการซ่อมแซมและดูแลรักษาเริ่มอิ่มตัว จึงท�าให้รายได้จากการซ่อมแซมและ
บ�ารุงรักษาเครื่องจักรลดลง

รำยได้จำกกำรรับแปรรูปโลหะ

 รายได้จากการรับแปรรูปโลหะ เป็นรายได้ที่เกิดจากการน�าเหล็กแผ่น เหล็กหล่อ หรืองานโครงสร้างต่างๆมาท�าการแปรรูป
ให้ได้ลักษณะที่ต้องการ เช่น การเจาะ การกลึง การกัด การปาด เป็นต้น เนื่องจากบริษัทได้เดินเครื่องจักรใหญ่เต็มก�าลังการผลิต
ตลอดเวลา ดังนั้นจึงสามารถรับงานบริการแปรรูปโลหะได้ โดยบริษัทมีรายได้ 37.63 ล้านบาท และ 13.63 ล้านบาท ในปี 2555-
2556 ตามล�าดับ รายได้จากการรับแปรรูปโลหะลดลงในปี 2556 เป็นผลมาจากบริษัทต้องใช้เครื่องจักรของบริษัทในการผลิตเครื่อง
เพลส เครน และงานซ่อมแซมเคร่ืองจกัรท่ีเข้ามาอย่างต่อเนือ่งในปี 2556 ท�าให้บรษัิทสามารถรบังานแปรรปูโลหะได้น้อยลง เนือ่งจาก
บริษัทลูกค้าชลอการผลิตลงตามภาวะเศรษฐกิจ
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รำยได้จำกกำรขำยอื่น

 รายได้จากการขายอื่น ประกอบด้วยรายได้จากการขายอะไหล่ วาล์ว และเหล็กให้แก่ลูกค้า บริษัทมีรายได้จากการขายอื่น
เท่ากับ 26.48 ล้านบาท และ 29.15 ล้านบาท ในปี 2555-2556 ตามล�าดับ รายได้จากการขายอื่นเพิ่มขึ้นในปี 2556 เนื่องจากใน
ส่วนของรายได้จากการจ�าหน่ายวาล์วนั้น บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายวาล์วไฮดรอลิคจาก Yuci  Yuken และเริ่ม
มีการจ�าหน่ายวาล์วไฮดรอลิคให้แก่ลูกค้าตั้งแต่ปี 2554 ซ่ึงรายได้ดังกล่าวยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ
ของบริษัท

รำยได้อื่น

 รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ก�าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน และอื่นๆเท่ากับ 3.09 
ล้านบาท และ 5.72 ล้านบาท ในปี 2555-2556 ตามล�าดับ โดยรายได้อื่นที่มีสัดส่วนสูงปี 2555 คือดอกเบี้ยรับ ส่วนในปี 2556 
ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยรับเช่นเดียวกัน

ต้นทุนขำยและบริกำร

รำยกำร

งบกำรเงินรวม
2555 2556

ล้ำนบำท ร้อยละ1 ล้ำนบำท ร้อยละ1

ต้นทุนขายและบริการ 648.25 68.23% 594.61 75.72%

ค่าเสื่อมราคา 29.81 2.97% 41.31 5.26%

รวมต้นทุนขายและบริการ 714.06 71.20% 635.92 80.98%

 ต้นทุนขายและบริการของบริษัทประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50-70 ของต้นทุนขายและ
บริการ ซึ่งวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทได้แก่เหล็กแผ่นและเหล็กก้อนเหลี่ยม ค่าแรงทางตรงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
15-20 ของต้นทุนขายและบริการ และค่าโสหุ้ยการผลิตคิดเป็นประมาณร้อยละ 15-30 ของต้นทุนขายและบริการ

 ในปี 2555-2556 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 714.06 ล้านบาท และ 635.92 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งลดลงตาม
รายได้จากการขายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วน ของต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการแล้ว
พบว่า

 ในปี 2555 สัดส่วนของต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 78.70 เป็นร้อยละ 
71.20 ทั้งนี้ แม้ว่าราคาเหล็กยังมีทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาเหล็กเฉลี่ยในปี 2555 มีการปรับตัวเพิ่มจากปี 2555  ประมาณ
ร้อยละ 3-5 

 ในปี 2556 สัดส่วนของต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 71.20ในปี 2555 เป็นร้อย
ละ 80.98 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยราคาเหล็กเฉลี่ยในช่วงปี 
2556 มกีารปรบัตวัลดลงจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 3-5 ประกอบกับต้นทนุการผลติเพือ่ให้ได้งานทีม่มีาตรฐานสงูข้ึนอกีทัง้ต้นทุน
งานในประกัน บริษัทจึงมีสัดส่วนของต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการเพิ่มสูงขึ้น
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ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรขำยและบริหำร (ไม่รวมค่ำตอบแทนกรรมกำร)

 ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารของบริษัทเท่ากับ 108.99 ล้านบาทและ 140.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ10.87 และ
ร้อยละ 17.94 ของรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2555-2556 ตามล�าดับ โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร ดังนี้

 ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 29.30 ล้านบาท และ 29.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.35 และร้อยละ 5.26 ของรายได้จาก
การขายและบริการ ในปี 2555-2556 ตามล�าดับ ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการเดินทางและยานพาหนะ ค่าเสื่อมราคา และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2556 เพิ่มขึ้นจาก 29.30 
ล้านบาท เป็น 41.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.05 ล้านบาท

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 79.69 ล้านบาท และ 99.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.95 และร้อยละ 12.67 ของราย
ได้จากการขายและบริการ ในปี 2555-2556 ตามล�าดับ ซึ่งสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายสนับสนุนและบริหารการเปิดบริษัท ที.เอ็ม.
ซี.ลาว และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจ�านวน 18.67 ล้านบาท โดยบริษัทมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขายและ
บริการเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ�านวนลดลงเป็นผลจากการขายและบริการลดลง

ก�ำไรสุทธิ

 บริษัทมีก�าไรสุทธิในปี 2556 เท่ากับ 7.35 ล้านบาท ลดงเมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีก�าไรสุทธิเท่ากับ 135.53 ล้านบาท หรือ
ลดงในอัตราร้อยละ 94.58 เนื่องจาก 1) รายได้จากการขายและบริการของบริษัทลดงจาก 1,002.87 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 
785.32 ล้านบาท ในปี 2556 2) การลดลงของอัตราก�าไรขั้นต้นจากการขายและบริการ 3) การลดลงของอัตราก�าไรขั้นต้นจากการ
ให้บรกิารเนือ่งจากลูกค้ามคีวามต้องการในการซ่อมแซมเครือ่งจกัร 4) การเพิม่ข้ึนของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
เพื่อสนับสนุนการลงทุนใน บริษัท ที.เอ็ม.ซี.ลาวฯ สร้างความพร้อมรับ AEC และพร้อมรับเศรษฐกิจที่ก�าลังกลับมาดีในอนาคตข้าง
หน้า

กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์รวม

 สินทรัพย์ของบริษัทมีแนวโน้มเติบโตขึ้นมาโดยตลอดจาก 996.26 ล้านบาท และ 1,235.31 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 และ 2556 ตามล�าดับ เนื่องจากโครงการโรงงานแห่งใหม่ของบริษัทท�าให้บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรเพิ่มสูงขึ้น โดยรายละเอียด
ของการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของสินทรัพย์รวม สามารถสรุปได้ดังนี้
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สินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหนี้การค้า (ไม่รวมลูกหนี้อื่น)

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า สามารถแยกอายุหนี้ที่ค้างช�าระได้ดังนี้

รำยกำร

งบกำรเงินรวม
31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 30.59 37.74 39.66 53.23

ลูกหนี้ที่เกินถึงก�าหนดช�าระ

ไม่เกิน 30 วัน 43.96 54.24 18.37 24.66

มากกว่า 30 วันถึง 60 วัน 2.18 2.69 4.62 6.2

มากกว่า 60 วันถึง 90 วัน 1.14 1.41 4.34 5.83

มากกว่า 90 วันถึง 180 วัน 2.83 3.49 2.75 3.69

มากกว่า 180 วันแต่ไม่เกิน 1 ปี 0.70 0.86 5.03 6.75

เกิน 1 ปี 0.80 0.99 0.43 0.58

รวม 82.2 75.20

ตั๋วเงินรับ 3.54 4.37 8.24 11.06

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.15) (1.42) (0.70) (0.94)

ลูกหนี้การค้าสุทธิ 81.05 100 74.50 100

ลูกหนี้อื่น 8.71 6.41

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 89.76 80.91

 ลูกหนี้การค้าของบริษัทมีจ�านวน 89.76 ล้านบาท และ 80.91 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556ตามล�าดับ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลูกหนี้การค้าสุทธิมีจ�านวน 80.91 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2555 ที่มีจ�านวน 
89.76 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2556 เป็นลูกหนี้การค้าเป็นปกติและบางส่วนเป็นลูกค้าที่บริษัทชะลอการส่งมอบ
สินค้าเนื่องจากประสบปัญหาการชะลอตัวของภาคการลงทุนท�าให้เกิดการเลื่อนรับสินค้าตามภาวะเศรษฐกิจ และท�าให้ลูกหนี้การค้า
ที่มีอายุเกินกว่า 60 วัน ณ 31 ธันวาคม 2556 สูงกว่าปกติ

 ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกหนี้ท่ียังไม่ถึงก�าหนดช�าระ ซ่ึงอยู่ระหว่างร้อยละ 37.53 และลูกหนี้ท่ีเกินก�าหนด
ช�าระน้อยกว่า 30 วัน อยู่ระหว่างร้อยละ 24-54 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 30 วัน ถึง90 วัน อยู่ระหว่างร้อย
ละ 4-12 และลูกหนี้การค้ามากกว่า 90วัน อยู่ระหว่างร้อยละ 4-10

 ลูกหนี้การค้าที่เกินกว่าก�าหนดช�าระน้อยกว่า 30 วัน ส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าภายหลังจากวัน
ท่ีลูกค้าก�าหนดให้วางบิล ท�าให้บริษัทต้องวางบิลในรอบต่อไป ส่งผลให้การนับระยะเวลาเครดิตท่ีแตกต่างกันท�าให้การจ่ายเงินเลย
ก�าหนดเวลาการช�าระเงิน ในส่วนลูกหนี้การค้าที่เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 30 วันขึ้นไป ถือว่ามีจ�านวนน้อย ดังจะเห็นได้จากค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญเพียงร้อยละ 1.15 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส�าหรับลูกหนี้ที่เกินก�าหนดช�าระ 180 วัน บริษัทจะตั้งค่า
เผื่อหนี้จะสูญ ร้อยละ 50 ของจ�านวนที่ค้างช�าระ และหากลูกหนี้ที่เกินก�าหนดช�าระ 360 วัน บริษัทจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อย
ละ 100 ของจ�านวนหนี้ค้างช�าระ โดยประมาณจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ และพิจารณา
จากลูกหนี้เป็นรายตัว ฐานะการเงินและประสบการณ์ในอดีต
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สินค้ำคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 199.61 ล้านบาท และ 239.83 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 ตามล�าดับโดย
สินค้าส่วนใหญ่โดยเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556  อยู่ในรูปสินค้าระหว่างผลิตร้อยละ 64-65.50รองลงมาคือวัตถุดิบ
เฉลี่ยร้อยละ 15-18 สินค้าส�าเร็จรูปเฉลี่ยร้อยละ 15.50-17.50 วัสดุสิ้นเปลืองและสินค้าระหว่างทางรวมเฉลี่ยร้อยละ 1-6.5 ของ
สินค้าคงเหลือก่อนหักเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

รำยกำร

งบกำรเงินรวม
31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
สินค้าส�าเร็จรูป 35.78  17.49 38.53 15.53

สินค้าระหว่างผลิต 131.22  64.16 162.48 65.5

วัตถุดิบ 30.93  15.12 44.49 17.94

วัสดุสิ้นเปลือง 2.35  1.15 2.55 1.03

สินค้าระหว่างทาง 4.24  2.07  -  - 

รวม 204.52  100.00 248.05  100.00

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4.91)  (2.40)      (8.22)      (3.31)

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 199.61  97.60 239.83 96.69

 สินค้าระหว่างผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตท่ีระบบเครื่องเพลสไฮดรอลิคตามค�าสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งมีมูลค่าสูงและใช้ระยะเวลา
ในการผลิตค่อนข้างนานเฉลี่ยประมาณ 4-6 เดือน จึงท�าให้สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสินค้าระหว่างผลิต และจากตาราง
ข้างต้นจะเห็นว่าสินค้าระหว่างผลิตเพิ่มขึ้น 131.22 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็น 162.48 ล้านบาท ณ สิ้นปี 25556 เป็นผลมา
จากยอดการสั่งการผลิตที่มีเข้ามาในปลายปี สินค้าระหว่างผลิตกลับเข้าสู่ปกติภายหลังบริษัทส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ มีจ�านวนเท่ากับ 325.74 ล้านบาท และ 588.53 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม2555 
และ 2556 ตามล�าดับ รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้น 262.79 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการซื้อยานพาหนะเพิ่มเติมและการลงทุนในที่ดิน 57 ไร่ เพื่อใช้ก่อสร้างเป็นที่ตั้งส�านักงานและโรงงานแห่ง
ใหม่

หนี้สิน

 หนีสิ้นรวมส่วนใหญ่ได้แก่ รายการเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินและรายการเจ้าหนีก้ารค้า เท่ากับ 
207.77 ล้านบาท และ 351.77 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 ตามล�าดับ หนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจาก
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการและเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการลงทุนในที่ดินที่ตั้งโครงการส�านักงานและโรงงานใหม่
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 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ�านวน 207.77 ล้านบาท และ 136.77 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 ตาม
ล�าดับ 

รำยกำร

งบกำรเงินรวม
31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
เจ้าหนี้การค้า  86.36  41.57  59.90  43.80 

ตั๋วเงินจ่าย  0.71  0.52 

เจ้าหนี้อื่น :

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  27.72  13.34  10.06  7.36 

รายได้รับล่วงหน้า  87.78  42.25  57.91  42.34 

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและเงินสมทบ   -  

ประกันสังคมค้างน�าส่ง  4.73  2.28  3.89  2.84 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอน�าส่ง  0.77  0.37  1.77  1.29 

เจ้าหนี้อื่น  0.41  0.20  2.50  1.85 

เจ้าหนี้อื่นรวม  121.41  58.43  76.16  55.68 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  207.77  100.00  136.77  100.00 

 เจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 86.36 ล้านบาท และ 59.90 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 ตามล�าดับ โดยส่วน
ใหญ่เป็นเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ เช่น เหล็ก อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ระยะเวลาในการให้สินเชื่อ (Credit term) ประมาณ 30-90 วัน ทั้งนี้ 
เจ้าหนี้การค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ลดลง) ตามยอดขายของบริษัท

 เจ้าหนี้อื่นของบริษัทประกอบด้วย ตั๋วเงินจ่าย ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง รายได้รับล่วงหน้า และเจ้าหนี้อื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 121.41 
ล้านบาท เป็น 76.16 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามล�าดับ โดยสาเหตุหลักเกิดจาก 

 รายได้รับล่วงหน้า เกิดจากการที่บริษัทเรียกเก็บเงินมัดจ�าจากลูกค้าที่มีค�าสั่งซื้อล่วงหหน้าประมาณร้อยละ 30 ส�าหรับเครื่อง
เพลสไฮดรอลิค อัตราร้อยละ 10-30 ส�าหรับเครนระบบไฮดรอลิค และอัตราประมาณร้อยละ 30-40 ส�าหรับงานบริการซ่อมแซม
และดูแลเครื่องจักร โดยลูกค้าจะต้องจ่ายเงินมัดจ�าดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีค�าสั่งซื้อ ซึ่งเป็นเงินมัดจ�าดังกล่าวจะถูก
รับรู้รายได้รับล่วงหน้ามียอดลดลงจาก 87.78 ล้านบาท เป็น 57.91 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 ตามล�าดับ 
โดยเพิ่มขึ้นตามค�าสั่งซื้อของลูกค้าที่ลดลงในปี 2556

ค่าใช้จ่ายค่าจ้างของบริษัทประกอบด้วย เงินเดือนค้างจ่าย โบนัสค้างจ่าย ค่าสาธารณูปโภค  และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ ซึ่งมีจ�านวน
เท่ากับ 27.72 ล้านบาท และ 10.06 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 63.71 พัน
แปรตามยอดขายและบริการที่ลดลง
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เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

รำยกำร

งบกำรเงินรวม
31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น   -    -   215.00  56.47 

เงินกู้ยืมระยะยาว  17.72  69.52  154.65  40.62 

รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  17.72  154.65 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  7.77  30.48  11.11  2.92 

รวม  25.49  100.00  380.76  100.00 

  ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นเท่ากับ 215 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทเป็นตั๋วสัญญา
ใช้เงินเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ 

 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินจ�านวน 2 วงเงิน รวม 238 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยประมาณ MLR-2 ต่อ
ปี และจากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าบริษัทมียอดดู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึ้นจาก 17.72 ล้านบาท เป็น 154.65 ล้านบาท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 และ 2556 ตามล�าดับ เนื่องจากเงินกู้ยืมเพิ่มเติม 150 ล้านบาท เพื่อลงทุนในที่ดินที่ตั้งส�านักงานและโรงงานแห่ง
ใหม่อย่างไรกต็ามบรษัิทมกีารจ่ายช�าระเงินกู้ยมืก้อนเดมิตามก�าหนดและเป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญา ซึง่เงินกูเ้ดมิเหลอืเพยีง 4.65 
ล้านบาทเท่านั้น

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เท่ากับ 7.77 ล้านบาท และ 1.11 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 ตาม
ล�าดับ โดยส่วนใหญ่เป็นยานพาหนะและเครื่องจักร โดยมีระยะเวลาการเช่าอยู่ระหว่าง 24-48 งวด โดยที่ผ่านมาบริษัทสามารถช�าระ
ค่างวดได้ตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าทางการเงินมาโดยตลอด

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ลดลงเป็น 661.07 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หรือ
ลดลง 27.15 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยส่วนที่ลดลงจากก�าไรสะสมที่ลดลงโดยมีการจ่าย
เงินปันผลของปี 2555 ออกไปในปี 2556 ภายหลังบริษัทมีก�าไรสุทธิเพียงจ�านวน 7.35 ล้านบาทในปี 2556

สภาพคล่อง

งบการเงินรวม

รายการ ปี 2555 ปี 2556

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  224.65  89.41 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  74.66  (108.32) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน  262.76  (62.07) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (202.55)  (147.74) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน  103.54  313.57 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  184.45 288.08
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 เงินสดสุทธิได้ใช้ไปจากกิจกรรมด�าเนินงานในปี 2555 เท่ากับ 62.07 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้จากการขายและบริการ
มีอัตราการเติบโตลดลงถึงร้อยละ 21.69 เมื่อเทียบกับปีก่อน จึงส่งผลให้บริษัทมีก�าไรสุทธิเท่ากับ 7.35 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
94.58 เมื่อเทียบกับปีก่อน

 กระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปในการลงทุนในปี 2556 เท่ากบั 147.57ล้านบาท โดยเงินสดใช้ไปในการลงทนุส่วนใหญ่เป็นเงินสด
จ่ายเพื่อหมุนเวียนในกิจการด�าเนินงานในบริษัท

 ส�าหรับในปี 2556 บริษัทมี เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 313.57 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทจัดหาจากเงิน
กู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 ในภาพรวมแล้วบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 103.63 ล้านบาท ส่งผลท�าให้บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวดเท่ากับ 288.08 ล้านบาท 
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการบริษัทให้มีการจัดการที่ดี ให้เป็น 
ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตระมัดระวังรักษา 
ผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนท่ัวไปโดยก�ากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที ่
ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เข้ามาท�าหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมถึง 
จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้เช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงิน 
การดแูลรกัษาทรพัย์สนิมีระบบการป้องกันท่ีดีไม่มรีายการทุจรติ หรอืมกีารด�าเนนิการทีผ่ดิปกต ิการเปิดเผยรายการเกีย่วโยงกัน หรอื
ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินประจ�าปี 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่คณะกรรมการตรวจสอบได ้
สอบทานร่วมกบัฝ่ายบรหิาร และผูส้อบบญัชขีองบรษัิทได้ตรวจสอบแล้วนัน้ ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนนิงานโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 นายมนู เลียวไพโรจน์      นายทวีมิตร  กมลมงคลสุข
       ประธานกรรมการบริษัท       ประธานกรรมการบริหาร
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุมและเลขำนุกำรบริษัท

ชื่อ - นำมสกุล อำยุ คุณวุฒิกำรศึกษำ
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท %

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง บริษัท

1. นายมน ูเลียวไพโรจน์ 71 ปี - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ  
 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย 
 ธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท M.Sc.(Econ.)  
 University of Kentucky,USA
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 (บัณฑิตเกียรตินิยมดี)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program
- The Role of Chairman

- ไม่มี 2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน

2542 - 2547

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ปลัดกระทรวง

บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม 
บมจ. เออาร์ไอพี 
บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์
บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ.บางกอกสหประกันภัย
บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)
บมจ.น�้าตาลขอนแก่น
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
(ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์)
กระทรวงอุตสาหกรรม

2.นายทวีมิตร กมลมงคลสุข  64 ปี - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑติกิตตมิศกัดิ์   
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี  
 ราชมงคลธัญบรุี
-  Director Accreditation Program

0.84 % - สามีของนางทับทิม กมลมงคลสุข
- บิดาของนายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข
- บิดาของนายธีรภาพ กมลมงคลสุข
- บิดาของนางพัชรวลัย อู๋
- บิดาของนางสาวไพลิน กมลมงคลสุข

2554 - ปัจจุบัน

2525 - 2554
2515 - 2525

กรรมการบริษัท/  
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
เจ้าของกิจการ

บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม

บจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
โรงกลึงทวีมิตร การช่าง

3.นางทับทิม กมลมงคลสุข 67 ปี - มัธยมศึกษาตอนปลาย
-  Director Accreditation Program

0.81% - ภรรยานายทวีมิตร กมลมงคลสุข

- มารดานายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข
- มารดานายธีรภาพ กมลมงคลสุข
- มารดานางพัชรวลัย อู๋
- มารดานางสาวไพลิน กมลมงคลสุข

2554 - ปัจจุบัน

2548 - 2553
2525 - 2553
2514 - 2525

กรรมการบริษัท/รองประธาน
กรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
เจ้าของกิจการ

บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม

บจ. ที.เอ็ม.ซี. แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
โรงกลึงทวีมิตร การช่าง

4.นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข 42 ปี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
 Murray State university,USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม 
 อุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าธนบุรี
-  Director Accreditation Program
-  Director Certification Program

0.43% - บุตรของนายทวีมิตร กมลมงคลสุข 
 และนางทับทิม กมลมงคลสุข 
- พี่ของนายธีรภาพ กมลมงคลสุข
- พี่ของนางพัชรวลัย อู๋
- พี่ของนางสาวไพลิน กมลมงคลสุข

พ.ย.55 - ปัจจบุนั

2554 - พ.ย.55

2548 - 2553
2540 - 2548
2537 - 2540

กรรมการบริษัท/ 
กรรมการบริหาร/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริษัท/กรรมการ
บริหาร/กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด

บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม

บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บจ.ที.เอ็ม.ซี. แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
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สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท %

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง บริษัท

5. นายธรีภาพ กมลมงคลสขุ 40 ปี - ปริญญาโท สาขาวิทยาการ 
 คอมพิวเตอร์ (MS/CIS)  
 Dominican university, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
 พระนครเหนือ
- Director Accreditation Program

046% - บุตรนายทวีมิตร กมลมงคลสุข
- บุตรนางทับทิม กมลมงคลสุข 
- น้องนายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข
- พี่นางพัชรวลัย อู๋
- พี่นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข

พ.ย.55-ปัจจุบัน

ก.ย.56-ปัจจุบัน

ก.ค.55-พ.ย. 55

พ.ค.55-มิ.ย.55

2554 - ปัจจุบัน
ม.ค.54-มิ.ย.54
2543 - 2553
2540 - 2543
2540

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/
รักษาการรองกรรมการ 
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ/รักษาการรอง
กรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย
และการตลาด
กรรมการ/รองกรรมการ 
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ที่ปรึกษาด้านการบริหารระบบ
สารสนเทศ
กรรมการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
วิศวกร
วิศวกร

บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม

บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม

บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม

บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม

บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บจ. ไบเออร์ อินดัสเตรียล

6. นางพัชรวลัย อู๋ 36 ปี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์  
 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
- Director Accreditation Program

046 % - บุตรนายทวีมิตร กมลมงคลสุข
- บุตรนางทับทิม กมลมงคลสุข 
- น้องนายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข
- น้องนายธีรภาพ กมลมงคลสุข
- พี่นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข

2554 - ปัจจุบัน

2552 - 2554
2551 - 2552
2544 - 2549

กรรมการบริษัท/กรรมการ
บริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม

บจ.ที.เอ็ม.ซี. แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม

7. นางสาวไพลนิ กมลมงคลสขุ
 
 
 
 

32 ปี
 
 
 
 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
 Texas A&M university - com 
 merce, USA
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Director Accreditation Program 
- Company Secretary Program

0.46%
 
 
 
 

- บุตรนายทวีมิตร  กมลมงคลสุข
- บุตรนางทับทิม  กมลมงคลสุข 
- น้องนายสุรเชษฐ์  กมลมงคลสุข
- น้องนายธีรภาพ  กมลมงคลสุข
- น้องนางพัชรวลัย  อู๋ 
  

2554 - ปัจจุบัน

2552 - 2553

กรรมการบริษัท/กรรมการ
บริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ/เลขานุการบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม

บจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม
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ชื่อ - นำมสกุล อำยุ คุณวุฒิกำรศึกษำ

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท %

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง บริษัท

8.นายอาทิตย์ วุฒิคะโร 57 ปี - ปริญญาโท สาขาพัฒนาการ 
 เศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิต 
 พัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี ศบ.มหาวิทยาลัย 
 รามค�าแหง
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราช 
 อาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน(ปรอ.)  
 รุ่นที่ 18
- Director Certification Program
- Director Accreditation  
 Program

- ไม่มี 2554 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2554 - 2555
2552 - 2554
2551 - 2552

2548 - 2551

ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม
อธบิดกีรมโรงงานอตุสาหกรรม
อธบิดกีรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม
ผอ.ส�านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม
ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

9.นางสาวชุติภา โอภาสานนท์  75 ปี - ปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร์  
 The Florida State University,  
 USA
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Accreditation  
 Program

-  ไม่มี 2554 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2541 - 2550

2540 - 2541
2531 – 2539

กรรมการตรวจสอบ
ประธานมูลนิธิ
นายกสมาคม

รองอธิบดี
ผู้อ�านวยการส�านัก,กอง

บมจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย
สมาคมส่งเสรมิผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

10. นายกันต์  อรรฆย์วรวิทย์ 52 ปี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
 (การเงิน) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 สหกรณ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
-  Director Accreditation Program
- Director Certification Program
- Audit Committee Program
 

- ไม่มี 2554- ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

2551 - 2552

2548 - ปัจจุบัน

2548 - 2551
2546 - 25549
2543 - ปัจจุบัน
2540 - 2543
2538 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
การเงิน
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�านวยการด้านบริหาร
กรรมการ

บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม

บมจ. คราวน์ เทค แอดวานซ์
บจ. สยาม แอดวานซ์ อีเลคทรอนิค
บมจ. ยูเนี่ยน อินทราโก้

บจ. บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป

บมจ. เพิ่มสินสตีลเวิคส์

บมจ. ชูไก
บจ. แบล็ค ไลเกอร์
บจ. เควิน แอนด์ เคิร์ท
บจ. ฮอสพิทอล เน็ทเวิร์ค
บจ. วี.ซี.คูลิ่ง เซ็นเตอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส
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: 82ชื่อ - นำมสกุล อำยุ คุณวุฒิกำรศึกษำ
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท %

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง บริษัท

11. นายเปรมชัย ภู่รตันาพชิญ์ 35 ปี - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยสยาม

- ไม่มี 2556 - ปัจจุบัน

2554 - 2556
2554 - 2554
2553 - 2554
2549 - 2554

รองกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายโรงงาน
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม

บจก.สมบูรณ์ กรุ๊ป
บจก. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บจก.เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง
บจก.จีเคเอ็น ไดรฟ์ไลน์

12. นายคณินพิชญ์ สุขเสริม 43 ปี - ปริญญาโท สาขาการตลาด  
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย  
  รามค�าแหง
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและ 
  การธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์ 
  และการบัญชี มหาวิทยาลัย 
  ธรรมศาสตร์

- ไม่มี ส.ค.2556 - 
ปัจจบุนั

2554-2556

2553-2554
2553-2553
2551-2552
2545-2551

รองกรรมการผู ้จัดการฝ่าย
บัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ผู ้ช่วยผู ้จัดการฝ่ายวางแผน
กลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์
ผู ้จัดการฝ ่ายขายและการ
ตลาด/ผูจ้ดัการฝ่ายอ�านวยการ

บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม

บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้

บจก.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บมจ. แอลพีเอ็น เพลทมิลล์
บมจ. จีสตีล
บจก. นารา อินเตอร์เนชั่นแนล
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำร บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสำหกรรม
บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บจ. เมทัล แฟบริเคชั่น บจ.ที.เอ็ม.ซี.-ลำว ประกอบและผลิต
เครื่องจักรอุตสำหกรรม

บจ.กมลมงคลสุข

นายมนู          เลียวไพโรจน์ X, /

นายทวีมิตร   กมลมงคลสุข /,//,/// / /

นางทับทิม   กมลมงคลสุข /,//,/// / /

นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข /,//,/// / /

นายธีรภาพ กมลมงคลสุข /,//,/// / /

นางพัชรวลัย อู๋ /,//,/// /

นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข /,//,/// /

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร XX, /

นางสาวชุติภา โอภาสานนท์ XX, /

นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ XX, /

นายยศกร     บ่มไล่ /// ///

นายเปรมชัย ภู่รัตนาพิชญ์ ///

นายคณินพิชญ์       สุขเสริม ///,V

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ X X = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการบริษัท 

  // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร  V= รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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: 85
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งบแสดงฐานะการเงิน

หนวย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม   2556 31  ธันวาคม 2555 1  มกราคม 2555 31 ธันวาคม   2556 31  ธันวาคม 2555 1  มกราคม 2555

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 288,079,502.39 184,446,265.22 20,815,167.33 283,051,591.47 179,631,934.33 16,004,416.90

เงินลงทุนช่ัวคราว 7 -                             150,000,000.00        -                          -                             150,000,000.00        -                          

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน   8 80,910,759.42 89,759,654.05 113,135,567.53 82,651,255.27 89,756,910.73 113,133,074.02

สินคาคงเหลือ 9 239,829,471.00 199,610,742.22 229,308,157.56 236,796,327.18 199,610,742.22 229,308,157.56

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 608,819,732.81          623,816,661.49        363,258,892.42      602,499,173.92          618,999,587.28        358,445,648.48      

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน 10 5,000,000.00 -                           -                          5,000,000.00              -                           -                          

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 -                             -                           -                          7,795,000.00              4,999,950.00            4,999,950.00          

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 12 588,526,965.69 325,738,458.62        303,900,239.51      586,107,159.65          325,738,458.62        303,900,239.51      

สินทรัพยไมมีตัวตน 13 15,395,651.88 15,340,045.55          16,268,729.63        15,395,651.88            15,340,045.55          16,268,729.63        

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 19.3 12,842,314.09            6,074,134.98            5,119,406.15          12,802,948.87            6,027,806.04            5,071,909.48          

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 4,724,948.77 1,361,981.08            1,273,997.71          4,722,401.46              1,360,700.00            1,273,700.00          

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 626,489,880.43          348,514,620.23        326,562,373.00      631,823,161.86          353,466,960.21        331,514,528.62      

รวมสินทรัพย 1,235,309,613.24       972,331,281.72        689,821,265.42      1,234,322,335.78       972,466,547.49        689,960,177.10      

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก 

สถาบันการเงิน    14 215,000,000.00 -                           161,149,823.90 215,000,000.00 -                           161,149,823.90

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 15 136,774,710.09 207,774,628.92 182,064,333.74 135,865,675.63 207,724,628.92 182,013,308.74

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

ที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 16 4,319,219.42 3,532,782.34 14,794,859.86 4,319,219.42 3,532,782.34 14,794,859.86

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 17 28,092,646.75 13,053,502.64 12,983,024.60 28,092,646.75 13,053,502.64 12,983,024.60

ภาษีเงินไดคางจาย -                             25,608,215.82          14,613,659.66        -                             25,608,215.82          14,613,659.66        

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 32,266,361.22 6,559,921.69            5,418,063.37          32,266,361.22            6,559,921.69            5,418,063.37          

รวมหนี้สินหมุนเวียน 416,452,937.48          256,529,051.41        391,023,765.13      415,543,903.02          256,479,051.41        390,972,740.13      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สินทรัพย

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย

ณ  วันที่  31 ธันวาคม   2556 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน
บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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หนวย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม   2556 31  ธันวาคม 2555 1  มกราคม 2555 31 ธันวาคม   2556 31  ธันวาคม 2555 1  มกราคม 2555

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 16 6,792,256.63 4,237,021.09 6,383,056.56 6,792,256.63 4,237,021.09 6,383,056.56

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17 126,555,045.64 4,670,796.75 37,728,187.72 126,555,045.64 4,670,796.75 37,728,187.72

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 18 23,525,178.00 18,667,822.00 16,934,889.00 23,525,178.00 18,667,822.00 16,934,889.00

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 156,872,480.27          27,575,639.84          61,046,133.28        156,872,480.27          27,575,639.84          61,046,133.28        

รวมหนี้สิน 573,325,417.75          284,104,691.25        452,069,898.41      572,416,383.29          284,054,691.25        452,018,873.41      

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญ 290,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 290,000,000.00 290,000,000.00        290,000,000.00      290,000,000.00          290,000,000.00        290,000,000.00      

ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนสามัญ 290,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 290,000,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00          290,000,000.00        

หุนสามัญ 200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 200,000,000.00      200,000,000.00      

สวนเกินมูลคาหุน 250,091,603.05 250,091,603.05        -                          250,091,603.05          250,091,603.05        -                          

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย 11,961,051.34 11,546,406.53          4,770,370.88          11,961,051.34            11,546,406.53          4,770,370.88          

ยังไมไดจัดสรร 108,656,824.18 136,706,097.29        33,098,072.39        109,853,298.10          136,773,846.66        33,170,932.81        

ผลตางจากการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน (117,564.55) (117,564.55) (117,564.55)

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 482,816.30 -                             -                           -                          

รวมสวนของบริษัทใหญ 661,074,730.32          688,226,542.32        237,750,878.72      661,905,952.49          688,411,856.24        237,941,303.69      

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 909,465.17 48.15                        488.29                    -                             -                           -                          

รวมสวนของผูถือหุน 661,984,195.49          688,226,590.47        237,751,367.01      661,905,952.49          688,411,856.24        237,941,303.69      

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,235,309,613.24       972,331,281.72        689,821,265.42      1,234,322,335.78       972,466,547.49        689,960,177.10      

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 - 2 -

บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ  วันที่  31 ธันวาคม   2556 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนวย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม  2556 31 ธันวาคม  2555 31 ธันวาคม  2556 31 ธันวาคม  2555
ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม

รายไดจากการขายและบริการ 785,316,627.66 1,002,867,248.55 787,882,951.36 1,002,867,248.55 
ตนทุนขายและบริการ (635,923,027.09) (714,062,501.21) (637,877,644.75) (714,062,501.21)
กําไรข้ันตน 149,393,600.57 288,804,747.34 150,005,306.61 288,804,747.34 
รายไดอื่น 5,720,043.34 3,089,503.30 5,593,124.36 2,991,166.57 
คาใชจายในการขาย (41,354,634.56) (29,297,142.63) (41,354,634.56) (29,297,142.63)
คาใชจายในการบริหาร (99,506,690.28) (79,691,177.47) (98,374,337.26) (79,598,679.38)
ตนทุนทางการเงิน (3,522,261.26) (7,680,363.64) (3,522,261.26) (7,680,363.64)
กําไรกอนภาษีเงินได 10,730,057.81 175,225,566.90 12,347,197.89 175,219,728.26 
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 19.1 (4,061,265.36) (38,744,286.49) (4,054,301.64) (38,743,118.76)
กําไรสําหรับงวด 6,668,792.45 136,481,280.41 8,292,896.25 136,476,609.50 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น -                            -                            -                            -                            
   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 689,737.57               -                            -                            -                            
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 689,737.57               -                            -                            -                            
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 7,358,530.02 136,481,280.41 8,292,896.25 136,476,609.50 

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)
สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 7,164,171.70 136,481,720.55 8,292,896.25 136,476,609.50 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (495,379.25) (440.14) -                            -                            

6,668,792.45 136,481,280.41 8,292,896.25 136,476,609.50 

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 7,646,988.00 136,481,720.55 8,292,896.25 136,476,609.50 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (288,457.98) (440.14) -                            -                            

7,358,530.02 136,481,280.41 8,292,896.25 136,476,609.50 
กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.02 0.63 0.03 0.63 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 290,000,000 217,213,115 290,000,000 217,213,115 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย

สําหรับป  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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ผลตางจากการ รวม สวนไดเสีย
ทุนที่ออก สวนเกินมูลคา จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร แปลงคางบการเงิน รวมสวนของ ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ

หมายเหตุ และชําระแลว หุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ผูถือหุนบริษัทใหญ ควบคุม ผูถือหุน
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (ตามรายงานไวเดิม) 200,000,000.00         -                             4,770,370.88             27,978,666.24           (117,564.55) -                             -                             232,631,472.57         488.29                       232,631,960.86         
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ
      ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 4                -                             -                             -                             5,119,406.15             -                             -                             -                             5,119,406.15             -                             5,119,406.15             
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 หลังปรับปรุง 200,000,000.00         -                             4,770,370.88             33,098,072.39           (117,564.55) -                             -                             237,750,878.72         488.29                       237,751,367.01         
เพิ่มทุนหุนสามัญ 90,000,000.00           261,000,000.00         -                             -                             -                             -                             -                             351,000,000.00         -                             351,000,000.00         
คาใชจายในการจัดจําหนายหุนสามัญ -                             (10,908,396.95) -                             -                             -                             -                             -                             (10,908,396.95) -                             (10,908,396.95)
สํารองตามกฎหมาย -                             -                             6,776,035.65             (6,776,035.65) -                             -                             -                             -                             -                             -                             
เงินปนผลจาย -                             -                             -                             (26,097,660.00) -                             -                             -                             (26,097,660.00) -                             (26,097,660.00)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                             -                             -                             136,481,720.55         -                             -                             -                             136,481,720.55         ( 440.14) 136,481,280.41         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 290,000,000.00         250,091,603.05         11,546,406.53           136,706,097.29         (117,564.55) -                             -                             688,226,542.32         48.15                         688,226,590.47         
สํารองตามกฎหมาย 20              414,644.81                (414,644.81) -                             -                             -                             -                             
เงินปนผลจาย 21              -                             -                             -                             (34,798,800.00) -                             -                             -                             (34,798,800.00) -                             (34,798,800.00)
เพิ่มทุนสวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             1,197,875.00             1,197,875.00             
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป -                             -                             -                             7,164,171.70             -                             -                             -                             -                             ( 495,379.25) 6,668,792.45             
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                             -                             -                             -                             -                             482,816.30                482,816.30                -                              206,921.27 689,737.57                
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                             -                             -                             7,164,171.70             -                             482,816.30                482,816.30                7,646,988.00             (288,457.98) 7,358,530.02             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2556 290,000,000.00         250,091,603.05         11,961,051.34           108,656,824.18         ( 117,564.55) 482,816.30                482,816.30                661,074,730.32         909,465.17                661,984,195.49         

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  

กําไร(ขาดทุน)สะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
 ผลตางจากการรวม
กิจการภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน

บริษัท  ท.ีเอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556

งบการเงินรวม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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ทุนที่ออก สวนเกินมูลคา จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวมสวนของ
หมายเหตุ และชําระแลว หุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ผูถือหุน

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (ตามรายงานไวเดิม) 200,000,000.00         -                             4,770,370.88             28,099,023.33 232,869,394.21
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ
      ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 4 -                             -                             -                            5,071,909.48             5,071,909.48
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 หลังปรับปรุง 200,000,000.00         -                             4,770,370.88             33,170,932.81           237,941,303.69         
เพิ่มทุนหุนสามัญ 90,000,000.00           261,000,000.00         -                            -                            351,000,000.00
คาใชจายในการจัดจําหนายหุนสามัญ -                             (10,908,396.95)          -                            -                            (10,908,396.95)
สํารองตามกฎหมาย -                             -                             6,776,035.65             (6,776,035.65)           -                            
เงินปนผลจาย -                             -                             -                            (26,097,660.00)         (26,097,660.00)         

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                             -                             -                            136,476,609.50         136,476,609.50
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 290,000,000.00         250,091,603.05         11,546,406.53           136,773,846.66         688,411,856.24         
สํารองตามกฎหมาย 20 -                             -                             414,644.81                (414,644.81)              -                            

เงินปนผลจาย 21 -                             -                             -                            (34,798,800.00)         (34,798,800.00)         

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                             -                             -                            8,292,896.25             8,292,896.25             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2556 290,000,000.00         250,091,603.05         11,961,051.34           109,853,298.10 661,905,952.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท  ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556

กําไร(ขาดทุน)สะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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31 ธันวาคม  2556 31 ธันวาคม  2555 31 ธันวาคม  2556 31 ธันวาคม  2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 10,730,057.81           175,225,566.90         12,347,197.89           175,219,728.26

รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

ประมาณการหนี้สินระยะส้ัน 25,706,439.53 1,141,858.32             25,706,439.53 1,141,858.32             

ประมาณการผลประโยชนพนักงาน 7,298,661.00 2,329,481.40 7,298,661.00 2,329,481.40

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 43,499,141.25 37,232,926.77 43,327,750.73 37,232,926.77

หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (454,993.13) 531,144.55 (454,993.13) 531,144.55

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน (5,516.98) 112,715.43 (5,516.98)                  112,715.43                

ขาดทุน(โอนกลับ)คาเผื่อจากการลดมูลคาสินคา 3,311,918.65 3,003,559.97 3,311,918.65 3,003,559.97             

(กําไร)ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน (763,495.69) (683,677.75) (763,495.69) (683,677.75)

ดอกเบี้ยรับ (3,493,251.51) (2,025,485.37) (3,366,596.74) (1,927,148.64)           

ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสิน 59,539.28 103,191.00                59,539.28                  103,191.00                

คาใชจายดอกเบ้ีย 3,522,261.26 7,680,363.64 3,522,261.26             7,680,363.64

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 89,410,761.47 224,651,644.86 90,983,165.80 224,744,142.95

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่น 9,116,589.75 23,918,266.98 6,594,090.43 23,918,516.79

สินคาคงเหลือ (43,860,133.16) 25,711,074.94 (40,826,989.34) 25,711,074.94

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (180,836.45) (87,000.00) (180,836.45) (87,000.00)

สินทรัพยจากการดําเนินงาน(เพิ่มข้ึน) ลดลง (34,924,379.86) 49,542,341.92 (34,413,735.36) 49,542,591.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด
บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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31 ธันวาคม  2556 31 ธันวาคม  2555 31 ธันวาคม  2556 31 ธันวาคม  2555

หน้ีสินจากการดําเนินงาน เพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น (70,958,205.31) 25,712,719.61 (72,400,471.76) 25,713,744.61

จายผลประโยชนพนักงานกรณีเกษียณอายุ (2,441,305.00) (596,548.40) (2,441,305.00) (596,548.40)

หน้ีสินจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) (73,399,510.31) 25,116,171.21 (74,841,776.76) 25,117,196.21

เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน (18,913,128.70) 299,310,157.99 (18,272,346.32) 299,403,930.89

จายดอกเบ้ีย (3,534,839.08) (7,846,728.86) (2,951,607.09) (7,846,728.86)

จายภาษีเงินได (39,619,791.53) (28,705,442.53) (39,618,525.30) (28,704,459.16)

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน (62,067,759.31) 262,757,986.60 (60,842,478.71) 262,852,742.87

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินลงทุนช่ัวคราว 150,000,000.00 4,500,000.00 150,000,000.00 -                            

เงินสดจายเพื่อฝากเงินลงทุนช่ัวคราว -                            (154,500,000.00)       -                            (150,000,000.00)       

เงินสดจายเพื่อเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผูกพัน (5,000,000.00)           -                            (5,000,000.00) -                            

จายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                            -                            (2,795,050.00) -                            

เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (302,223,450.14)       (53,525,309.53)         (299,632,253.58)       (53,525,309.53)         

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (2,242,013.66)           (1,114,582.53)           (2,242,013.66)           (1,114,582.53)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556

- 2 -

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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หนวย:บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม  2556 31 ธันวาคม  2555 31 ธันวาคม  2556 31 ธันวาคม  2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ตอ)

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 7,129,224.14 1,136,164.73 7,129,224.14 1,136,164.73

รับดอกเบี้ย 4,596,539.18 955,345.10 4,469,884.41 857,008.37

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมการลงทุน (147,739,700.48) (202,548,382.23) (148,070,208.69) (202,646,718.96)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก 215,000,000.00 (161,149,823.90)       215,000,000.00 (161,149,823.90)       

สถาบันการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง)

รับเงินกูยืมระยะยาว 150,000,000.00 -                            150,000,000.00         -                            

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (13,076,607.00)         (32,986,912.93)         (13,076,607.00)         (32,986,912.93)         

ชําระคืนหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (4,631,900.23)           (16,483,580.28)         (4,631,900.23)           (16,483,580.28)         

รับเงินจากผูถือหุนสวนนอย 1,108,352.42 -                            -                            -                            

รับเงินเพิ่มทุนหุนสามัญ -                            340,091,603.05         -                            340,091,603.05         

จายเงินปนผล (34,827,935.70) (25,933,325.09)         (34,827,935.70)         (25,933,325.09)         

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 313,571,909.49 103,537,960.85 312,463,557.07 103,537,960.85

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียนสําหรับเงินสด

และรายการเทียบเทาเงินสด (131,212.53) (116,467.33)              (131,212.53)              (116,467.33)              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 103,633,237.17 163,631,097.89 103,419,657.14 163,627,517.43

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 5.2 184,446,265.22 20,815,167.33 179,631,934.33 16,004,416.90

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 5.2 288,079,502.39 184,446,265.22 283,051,591.47 179,631,934.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 3 -

บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556

งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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1. ขอมูลทั่วไป
การจดทะเบียน :  บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเปนนิติบุคคลและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย

    และแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม  2554  และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
    แหงประเทศไทย

ที่ตั้งบริษัทฯ
สํานักงานใหญ : เลขที่ 125/10  หมูที่ 5 ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
สํานักงานสาขา ที่ 1 : เลขที่  68/1 หมูที่ 5  ตําบลหนองรี  อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
สํานักงานสาขา ที่ 2 : เลขที่  8/42 หมูที่ 6 ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
สํานักงานสาขา ที่ 3 : เลขที่ 6/10  ถนนราษฎรยินดี ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ลักษณะธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตเคร่ืองจักรและเคร่ืองทุนแรงระบบไฮโดรลิค นําเขาเครื่องจักรมือสอง
    มาปรับปรุงแลวขาย บริการแปรรูปโลหะ

บริษัทยอย ที่ 1 :  บริษัท  เมทัล แฟบริเคช่ัน  จํากัด  ตั้งอยูเลขที่ 125/10  หมูที่ 5  ตําบลบานสวน  อําเภอเมืองชลบุรี
          จังหวัดชลบุรี
บริษัทยอย ที่ 2 :  บริษัท  ที.เอ็ม.ซี. - ลาว ประกอบและผลิตเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม  จํากัด  ตั้งอยูที่  คุม 03 หนวย 61

          ถนนดงโดก-สีเกิด บานตานมีชัย เมืองไชทานี แขวงนครหลวงเวียงจันทน  ประเทศสาธารณรัฐ-

    ประชาธิปไตยประชาชนลาว

2.  เกณฑการจัดทํางบการเงิน
2.1  เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี  พ.ศ.  2547  และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา   โดยกระทรวงพาณิชย  ลงวันท่ี  28  กันยายน  2554   เร่ือง   

กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน    พ.ศ.  2554     และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
วาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ   จัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบ
ของรายการในงบการเงิน   ยกเวนรายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เก่ียวของ

งบการเงินน้ีนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย  งบการเงินฉบับท่ีเปนภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนเพื่อ
ความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเหตุประกอบงบการเงินๅ

บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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2.  เกณฑการจัดทํางบการเงิน (ตอ)

2.2 เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดังตอไปน้ี

ประเทศที่จด สกุลเงิน
ทะเบียน  31 ธค. 56  31 ธค. 55  31 ธค. 56

บริษัทยอย
บริษัท เมทัล
  แฟบริเคช่ัน จํากัด ไทย บาท 4,999,950.00         4,999,950.00 99.99

บริษัท ที.เอ็ม.ซี-ลาว
  ประกอบและผลิตเคร่ืองจักร
  อุตสาหกรรม จํากัด สปป.ลาว กีบ 2,795,050.00                           - 70.00       -

บริษัทฯ นํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันท่ีไดมา (วันท่ีบริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุม
บริษัทยอย) จนถึงวันท่ีบริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับบริษัทฯ สําหรับรายการ
บัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณทางบัญชีที่คลายคลึงกัน

งบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราปด ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับรายการทีเ่ปนสินทรัพยและหน้ีสิน และใชอตัราแลกเปล่ียนถัวเฉลี่ยสําหรับป สําหรับรายการที่เปนรายไดและคาใชจาย ผลตาง
ซึ่งเกิดข้ึนจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน”  .ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ในการจัดทํางบการเงินรวม รายการบัญชีระหวางกันท่ีเปนสาระสําคัญไดตัดออกในการทํางบการเงินรวมแลว  การตัดบัญชีรายการ
ระหวางบริษัทในบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย กับสวนของผูถือหุนโดยถือหลักการตัดบัญชีเปนเงินลงทุนรอยละ 100   สวนที่เปนของ
ผูถือหุนรายอื่น  แสดงเปนสวนไดเสี่ยที่ไมมีอํานาจควบคุม
2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซึง่แสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน
2.4 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวด

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติ
ทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 ดังตอไปน้ี

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง
ฉบับท่ี 12 ภาษีเงินได
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

      เปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

      เงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 8 สวนงานดําเนินงาน

ทุนท่ีเรียกชําระแลว   อัตรารอยละของการถือหุน
 31 ธค. 55

99.99

(หนวย : บาท)
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2.4 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวด (ตอ)

การตีความมาตรฐานการบัญชี เร่ือง
ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความ

     เก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได  –   การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่

     ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได  –  การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

     ของกิจการหรือของผูถือหุน
แนวปฏิบัติทางการบัญชี การโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีขางตน  ไมมีผล
กระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินน้ี ยกเวน  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได (ตามหมายเหตุขอ 3,4)

2.5 มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังตอไปน้ี
มาตรฐานการบัญชี เร่ือง วันท่ีมีผลบังคับใช

ฉบับท่ี 1  (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 7  (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 12  (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 17  (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 18  (ปรับปรุง 2555) รายได 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 19  (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนพนักงาน 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 21  (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางปร 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 24  (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 28  (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 31  (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 34  (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 36  (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 38  (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559

ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิ 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557

 - 3 -



บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) 

รายงานประจ�าปี 2556   

: 97
2.5 มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช (ตอ) เร่ือง วันท่ีมีผลบังคับใช

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 15 สิง่จูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกับรูปแบบ 1 มกราคม 2557

          ของกฎหมายตามสัญญาเชา
ฉบับท่ี 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 32 สนิทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 1 มกราคม 2557

        การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะ 1 มกราคม 2557

       และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 1 มกราคม 2557

        ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินใน
         สภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟอรุนแรง

ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557

ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เร่ิมใชมาตรฐานการบัญชี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาว

3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย

3.1.1  รายไดจากการขายสินคา  รับรูรายไดเมื่อไดสงมอบและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทีเ่ปนสาระสําคัญใหกับผูซื้อแลว
3.1.2  รายไดจากการซอมแซมเครื่องจักร  รับรูเปนรายไดเมื่อใหบริการแลวเสร็จ
3.1.3 รายไดจากการบริการตามสัญญา  รับรูรายไดตามระยะเวลาในสญัญา
3.1.4  รายไดเงินปนผล รับรูเมื่อมีสิทธิไดรับเงินปนผลแลว
3.1.5  รายไดอื่นและคาใชจาย รับรูตามเกณฑคงคาง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  หมายรวมถึง  เงินสดและเงินฝากธนาคารท่ีถึงกําหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน และ
ไมมีขอจํากัดในการเบิกใช

3.3 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่นและคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
บริษัทฯ และบริษัทยอย แสดงลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่นดวยยอดสุทธิจากคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ประมาณจากความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได  โดยพิจารณาจากลูกหน้ีเปนรายตัว  ฐานะการเงิน
และประสบการณในอดีต
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3.4 สินคาคงเหลือ

บริษัทฯ และบริษัทยอย ตีราคาสินคาคงเหลือในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา โดยราคาทุน
ใชวิธีถัวเฉลี่ย ยกเวนสินคาระหวางผลิตและวัตถุดิบระหวางทาง ราคาทุนใชวิธีราคาทุนเฉพาะเจาะจง

3.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ  แสดงโดยวิธีราคาทุน (Cost  Method) หักดวยคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

3.6 ที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ บันทึกราคาสินทรัพยในราคาทุน ราคาทุน ประกอบดวย ตนทุนเร่ิมแรกเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพย  

ตนทุนการร้ือถอน    การขนยาย    และการบูรณะสภาพของสินทรัพยหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม    และคาเผื่อการดอยคา    (ถามี)
การกําหนดคาเสื่อมราคา พิจารณาแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อแตละสวนประกอบนั้นมีสาระสําคัญ  มูลคาคงเหลือของท่ีดิน
อาคารและอุปกรณ  ตองมีการประมาณดวยมูลคาที่กิจการคาดวาจะไดรับในปจจุบันจากสินทรัพยน้ัน หากมีอายุและสภาพท่ีคาดวา 
จะไดรับในปจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใชประโยชน    นอกจากน้ีตองมีการสอบทานมูลคาคงเหลือ   และอายุการใหประโยชนอยาง
นอยทุกสิ้นป

อาคารและอุปกรณ คํานวณคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังน้ี
จํานวนป

อาคารและสวนปรับปรุง
เคร่ืองจักร 5 - 15

เคร่ืองมือเคร่ืองใชในโรงงาน 5

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 5-10

ยานพาหนะ 5

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง  คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน

ดอกเบ้ียจายท่ีเกิดจากเงินกูยืม  เพื่อการซ้ือสินทรัพยถาวร  บันทึกไวเปนสวนหน่ึงของสินทรัพยถาวร และจะหยุดบันทึก
ดอกเบ้ียจายเปนตนทุนของสินทรัพยถาวร  เมื่อสินทรัพยน้ันพรอมใชงาน

3.7 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม  คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธี

เสนตรงตามอายุการใชงานประมาณ 10 ป
3.8 การดอยคาของสินทรัพย

บริษัทฯ และบริษัทยอยพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยประเภท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เงินลงทุน และสินทรัพยไมมีตัวตนตาง ๆ
โดยทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงาน วามีขอบงช้ีวาสินทรัพยจะเกิดการดอยคาหรือไม    ซึ่งพิจารณาจากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย 
หากมีราคาต่ํากวาราคาตามบัญชีถือวาสินทรัพยน้ันเกิดการดอยคา  และจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาดังกลาวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกกลับรายการจากการดอยคา ตอเมื่อมีขอบงช้ีวาการดอยคาน้ันไมมีอยูอีกตอไปหรือยังคงมีอยูแตเปนไปใน
ทางที่ลดลง

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย   หมายถึง    ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชสินทรัพย   แลวแตราคาใดจะสูงกวาและจะ
ประมาณจากสินทรัพยแตละรายการหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี

3.9 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาดําเนินงาน

สัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและผลประโยชนสวนใหญจากการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยูกับผูใหเชา บันทึกเปนสัญญาเชาดําเนินงาน
คาเชาที่เกิดข้ึนจากสัญญาเชาดังกลาวรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเชา

20
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3.9 สัญญาเชาระยะยาว (ตอ)

สัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาระยะยาวท่ีเปนสัญญาเชาการเงินท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน

สญัญาเชาการเงิน  สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวน
เงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา       ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว 

สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอด
อายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา

3.10 ผลประโยชนของพนักงาน
3.10.1 บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 19  เร่ือง ผลประโยชนพนักงาน ภายใตนโยบายการบัญชีใหม  ภาระผูกพัน
ของบริษัทฯ เก่ียวกับผลประโยชนหลังออกจากงาน ไดบันทึกในงบการเงินดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว  ซึ่งคํานวณโดย
นักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย    (Actuarial   Technique)  โดยนักคณิตศาตร
ประกันภัย    อนัเปนประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะตองจายในอนาคต    และคํานวณคิดลด   โดยใชอัตรา
ดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีกําหนดเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาของหน้ีสินดังกลาว โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะตอง
จายในอนาคตน้ัน  ประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน  อัตราการลาออก  อายุงาน และปจจัยอื่น กําไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง
ประมาณการจะรับรูรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น    ทั้งน้ี  คาใชจายท่ีเก่ียวของกับ
ผลประโยชนพนักงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  เพื่อกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน
3.10.2 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ  

บริษัทฯ   รับรูโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑเมื่อไดรับบริการจากพนักงานตามมูลคายุติธรรมของหุนสามัญ  ณ  วันใชสิทธิ  

บริษัทฯ   ไดใหพนักงานของบริษัทซื้อหุนในราคาท่ีต่ํากวาราคายุติธรรม    ผลตางของราคายุติธรรมกับราคาใชสิทธิ รับรูเปนคาใชจาย
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.11 ภาษีเงินได
ภาษีเงินได

ภาษีเงินได ประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและ 
หน้ีสิน  ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเก่ียวของน้ัน       โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ   และบริษัทยอยรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ    แตรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษี   รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทา
ท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษใีนอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตาง
ช่ัวคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชน้ัน

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ
จะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ และบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอ
ตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
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3.11 ภาษีเงินได (ตอ)

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน   หากภาษีที่เกิดข้ึนเก่ียวของกับ
รายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน

3.12 ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฝายบริหารตองใชการประมาณการรายการบัญชีบางรายการซึ่ง

มีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   ดวยเหตุน้ีผลที่เกิดข้ึนจริงในภายหลัง
จึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว

3.13 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบัน   ตาม

กฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต   ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ หากบริษัทฯ  และบริษัท
ยอย   คาดวาจะไดรับคืนรายจายท่ีจายชําระไปตามประมาณการหนี้สินท้ังหมดหรือบางสวนอยางแนนอน  บริษัทฯ  และบริษัทยอยจะ
รับรูรายจายท่ีไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวของ

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีอาจมีความเส่ียงตอการปรับปรุงบัญชีในปถัดไปตอมูลคาสินทรัพยยกไป ณ วันท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน ไดแก ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน เปนมูลคาที่ประมาณการโดยผูเช่ียวชาญ  ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย และ
ผูบริหารใหการรับรองการประมาณการในเร่ืองน้ีคอนขางมีความไมแนนอน   อันเน่ืองมาจากลักษณะของโครงการที่มีระยะเวลายาว 

ตามหมายเหตุ  3.10  การประมาณการในเร่ืองอื่นๆ ไดถูกเปดเผยในแตละสวนที่เก่ียวของของหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ี
3.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัทฯ    หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ 

ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมายรวม
ถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารคนสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจ
ในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

3.15 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการสินทรัพยและหน้ีสินท่ีมีคาเปนเงินตราตางประเทศ      บันทึกเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปล่ียน    ณ วันท่ีเกิดรายการ 

ยอดคงเหลือของบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินไดแปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน 

กําไรขาดทุนจากการแลกเปล่ียนเงินตราถือเปนรายไดหรือคาใชจายประจําป
3.16 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบการเงิน  ประกอบดวย   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   เงินลงทุนช่ัวคราว  ลูกหน้ีการคา
และลูกหน้ีอื่น    หน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน     ประกอบดวย    เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน     เจาหน้ีการคาและ   

เจาหน้ีอื่น หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน และเงินกูยืมระยะยาว ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไว
ในแตละหัวขอที่เก่ียวของ

3.17 สวนงานดําเนินงาน
สวนงานดําเนินงาน เปนการนําเสนอมุมมองของผูบริหารในการรายงานขอมูลสวนงาน โดยขอมูลสวนงานอางอิงจากขอมูลภายใน

ที่ไดรายงานตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดาํเนินงานของบริษัทฯอยางสม่ําเสมอ
3.18 กําไรตอหุน

กําไรตอหุน ที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนกําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน  กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหาร 

กําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
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30. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน
 30.1 นโยบายการบัญชี

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ   วิธีการที่ใชซึ่งรวมถึงเกณฑในการรับรูและวัดมูลคาที่เก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสิน
ทางการเงินแตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  3
30.2 ความเส่ียงจากการใหสินเช่ือ

ความเส่ียงจากการใหสินเช่ือ เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ และ
บริษัทยอยเพื่อปองกันความเสี่ยงน้ีบริษัทฯ    และบริษัทยอยมีนโยบายการใหสินเช่ือที่ระมัดระวัง      และมีฐานของลูกคาที่หลากหลาย  
บริษัทฯ  และบริษัทยอยคาดวาจะไมไดรับความเสียหาย    จากการเก็บหน้ีจากลูกคาเกินกวาจํานวนที่ไดตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวใน
งบการเงิน
30.3 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งมีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน    และ
กระแสเงินสด   บริษัทฯ มีความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยเน่ืองจากมีเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวท่ีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว สวนหน้ีสิน
ตามสัญญาเชาระยะยาว ผูบริหารของบริษัทฯ เช่ือวาความเสียหายจากอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ําเน่ืองจากอัตราดอกเบี้ยคงท่ีตามสัญญา
30.4 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเน่ืองจากมีรายการบางสวนเปนสกุลเงินตราตางประเทศ บริษัทฯ 

จะทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน    เมื่อบริษัทฯ    คาดวาจะมีความผันผวนของ
อัตราแลกเปล่ียนสูง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2556 และ 2555  บริษัทฯ มีสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังน้ี
หนวย : ลานบาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555

สินทรัพย
       เงินฝากธนาคาร 0.42 0.02 0.42
       ลูกหนี้การคา 0.02 0.10 0.02
หน้ีสิน
       เจาหน้ีการคา 0.12 - 0.12

30.5 มูลคายุติธรรม
มูลคาตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   ลูกหน้ีการคาและเจาหน้ีการคา   เงินกูยืมระยะส้ันมีมูลคาใกลเคียงกับ

มูลคายุติธรรมเน่ืองจากจะครบกําหนดชําระในระยะส้ัน    สวนของเงินกูยืมระยะยาวและหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเคียงกับสภาวะตลาดจึงมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

ลานเยนญี่ปุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินตราตางประเทศ
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31 การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงคของบริษัทฯ และบริษัทยอยในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง และดํารงไวซึ่งโครงสรางทุนท่ีเหมาะสม

ตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุน เทากับ 0.87 :1 ในงบการเงินรวม
และ  086 : 1   ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

32 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2557  เมื่อวันท่ี  27 กุมภาพันธ  2557  มีมติใหเสนอท่ีประชุมสามัญ

ผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 ใหอนุมัติใหจายเงินปนผลจากกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรสําหรับป สิ้นสุดงวดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
หุนละ 0.04  บาท จํานวน 290 ลานหุน เปนจํานวนเงิน  11.60 ลานบาท 

33. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  เมื่อวันท่ี  27  กุมภาพันธ  2557
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4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดเริ่มใชนโยบายการบันทึกบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราว
ระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินนั้น   โดยใชอัตราภาษีที่ผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตามหมายเหตุ
ขอ 3.11  โดยนําผลสะสมที่คํานวณขึ้นเสมือนวาบริษัทฯ และบริษัทยอยใชวิธีบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาโดยตลอด มาปรับปรุงกําไรสะสมตนงวดของป 2556 และปรับยอนหลังงบการเงินของ
ป 2555 ใหม ผลจากการเริ่มใชนโยบายการบันทึกบัญชีดังกลาวทําใหงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

หนวย : บาท

กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลตางเพิ่ม(ลด) กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลตางเพิ่ม(ลด)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1  มกราคม  2555
สินทรัพย

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -                         5,119,406.15          5,119,406.15 -                         5,071,909.48          5,071,909.48
สวนของผูถือหุน

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 27,978,666.24        33,098,072.39        5,119,406.15 28,099,023.33        33,170,932.81        5,071,909.48

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สินทรัพย

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -                         6,074,134.98 6,074,134.98 -                         6,027,806.04 6,027,806.04
สวนของผูถือหุน

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 130,631,962.77      136,706,097.29      6,074,134.52 130,746,040.62      136,773,846.66      6,027,806.04
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 47.69                      48.15                      0.46 -                         -                         -                         

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได 39,699,015.32 38,744,286.49 (954,728.83) 39,699,015.32 38,743,118.76 (955,896.56)
กําไรสําหรับงวด 135,526,551.58      136,481,280.41 954,728.83 135,520,712.94      136,476,609.50 955,896.56             
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.62                        0.63                        0.01                        0.62                        0.63                        0.01                        
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5. ขอมูลเปดเผยเพ่ิมเติม - รายการที่ไมกระทบเงินสด

5.1  รายการที่ไมกระทบเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556 บริษัทฯ ซื้อทรัพยสินถาวรโดยการทําสัญญาเชาซื้อ จํานวน 7.97 ลานบาท 

และโอนสินคาคงเหลือเขาทรัพยสินถาวรจํานวน 0.33  ลานบาท
5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด

หนวย : บาท

1 มกราคม 2556 1 มกราคม 2555 1 มกราคม 2556 1 มกราคม 2555

เงินสด 346,000.00 360,000.00 346,000.00                 355,000.00

เงินฝากกระแสรายวัน 2,882,210.71 3,045,402.40 2,863,610.71              3,025,402.40

เงินฝากออมทรัพย 148,513,067.61 10,173,371.60 143,717,336.72          5,387,621.17

เงินฝากประจํา 3 เดือน 30,000,000.00 -                              30,000,000.00            -                              

เช็ครอนําฝากธนาคาร 2,704,986.90 7,236,393.33 2,704,986.90              7,236,393.33

รวม 184,446,265.22          20,815,167.33            179,631,934.33          16,004,416.90            

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม  2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม  2555

เงินสด 422,125.00 346,000.00 417,000.00                 346,000.00                 

เงินฝากกระแสรายวัน 7,355,055.56 2,882,210.71 7,334,555.56              2,863,610.71              

เงินฝากออมทรัพย 275,838,379.82 148,513,067.61 270,836,093.90          143,717,336.72          

เงินฝากประจํา 3 เดือน -                              30,000,000.00 -                              30,000,000.00            

เช็ครอนําฝากธนาคาร 4,463,942.01 2,704,986.90 4,463,942.01              2,704,986.90              

รวม 288,079,502.39          184,446,265.22          283,051,591.47          179,631,934.33

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม  2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม  2555

เงินสด 422,125.00 346,000.00 417,000.00                 346,000.00                 

เงินฝากกระแสรายวัน 7,355,055.56 2,882,210.71 7,334,555.56              2,863,610.71              

เงินฝากออมทรัพย 275,838,379.82 148,513,067.61 270,836,093.90          143,717,336.72          

เงินฝากประจํา 3 เดือน -                              30,000,000.00 -                              30,000,000.00            

เช็ครอนําฝากธนาคาร 4,463,942.01 2,704,986.90 4,463,942.01              2,704,986.90              

รวม 288,079,502.39          184,446,265.22 283,051,591.47          179,631,934.33

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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7. เงินลงทุนชั่วคราว 

หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม  2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม  2555

เงินฝากธนาคารประจําระยะเวลา 4 เดือน
                     ดอกเบี้ยรอยละ 3.3 - 3.4 ตอป -                              150,000,000.00          -                         150,000,000.00          

รวม -                              150,000,000.00          -                         150,000,000.00          

8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น   
หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม  2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม  2555

8.1 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น
ลูกหน้ีการคา

ลูกหนี้การคา 66,958,925.51 78,662,485.95 71,082,849.46 78,662,485.95

ต๋ัวเงินรับการคา 8,238,120.55 3,543,761.63 8,238,120.55 3,543,761.63

     รวม 75,197,046.06 82,206,247.58 79,320,970.01 82,206,247.58

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (698,136.06) (1,153,129.19) (698,136.06) (1,153,129.19)

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 74,498,910.00 81,053,118.39 78,622,833.95 81,053,118.39

ลูกหนี้อื่น
คาใชจายจายลวงหนา - คาสินคา 732,169.70 - 732,169.70 -

คาใชจายจายลวงหนา 3,586,266.93 4,162,991.19 2,218,571.54 4,162,991.19

ลูกหนี้อื่น 2,093,412.79              4,543,544.47 1,077,680.08 4,540,801.15

รวมลูกหน้ีอื่น 6,411,849.42 8,706,535.66 4,028,421.32 8,703,792.34

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 80,910,759.42 89,759,654.05 82,651,255.27 89,756,910.73

ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ไดดังนี้
ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 39,655,363.94            30,591,774.20 39,093,986.32 30,591,774.20

ลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระ
ไมเกิน 30 วัน 18,369,052.96            43,957,202.36 18,369,806.53 43,957,202.36

มากกวา 30 วันถึง 60 วัน 4,623,878.90              2,179,159.43 9,354,500.73 2,179,159.43

มากกวา 60 วันถึง 90 วัน 4,335,640.00              1,141,498.40 4,079,794.39 1,141,498.40

มากกวา 90 วันถึง 180 วัน 2,751,929.80              2,831,037.80 2,828,490.01 2,831,037.80

มากกวา 180 วันแตไมเกิน 1 ป 5,026,858.50              704,644.66                 4,868,146.50         704,644.66

เกิน 1 ป 434,321.96                 800,930.73                 726,245.53            800,930.73

รวม 75,197,046.06 82,206,247.58 79,320,970.01 82,206,247.58
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8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (ตอ)

หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555

8.2 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ยอดยกมา 1,153,129.19 621,984.64 1,153,129.19 621,984.64

เพิ่ม(ลด)ระหวางงวด (454,993.13) 531,144.55 (454,993.13) 531,144.55

ยอดยกไป 698,136.06 1,153,129.19 698,136.06 1,153,129.19

9. สินคาคงเหลือ 
หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555

สินคาสําเร็จรูป 38,531,171.65            35,780,630.71 35,498,027.83 35,780,630.71

สินคากึ่งสําเร็จรูป 51,675,234.17            22,856,023.57 51,675,234.17 22,856,023.57

สินคาระหวางผลิต 110,809,655.28          108,361,585.75 110,809,655.28 108,361,585.75

วัตถุดิบ 44,491,068.86            30,927,935.46 44,491,068.86 30,927,935.46

วัสดุสิ้นเปลือง 2,545,546.20              2,354,142.51 2,545,546.20 2,354,142.51

วัตถุดิบระหวางทาง -                              4,241,710.73              -                         4,241,710.73              

รวม 248,052,676.16 204,522,028.73 245,019,532.34 204,522,028.73

หัก  คาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง (8,223,205.16) (4,911,286.51) (8,223,205.16) (4,911,286.51)

สุทธิ 239,829,471.00 199,610,742.22 236,796,327.18 199,610,742.22

10. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555

ใบเงินฝากประจําระยะเวลา 6 เดือน
                     ดอกเบี้ยรอยละ 1.6 ตอป 5,000,000.00              -                              5,000,000.00         -                              

รวม 5,000,000.00              -                              5,000,000.00         -                              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556  เงินฝากประจําธนาคารไดนําไปคํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ตามหมายเหตุ 14

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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11. เงินลงทุนในบริษัทยอย

หนวย : บาท

ชื่อบริษัท อัตราการถือหุน
2556      2555 วิธีราคาทุน   เงินปนผลรับ วิธีราคาทุน   เงินปนผลรับ

บจ. เมทัล แฟบริเคชั่น 99.99      99.99 4,999,950.00 -                              4,999,950.00 -                              

บจ.ที.เอ็ม.ซี-ลาว ประกอบและ 70.00        0.00 2,795,050.00 -                              -                         -                              

  ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม 7,795,000.00 -                              4,999,950.00 -                              

บริษัท เมทัล แฟบริเคชั่น  จํากัด  มีทุนจดทะเบียนจํานวน  20 ลานบาท  เปนทุนที่เรียกชําระแลวจํานวน 5 ลานบาท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ใหบริษัทฯ ลงทุนในบริษัท  ที.เอ็ม.ซี. - ลาว 

ประกอบและผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1,430 ลานกีบ (5.72 ลานบาท) โดยมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 70

เปนทุนที่เรียกชําระแลวจํานวน 998.21 ลานกีบ (  3.99 ลานบาท)

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทยอยขางตนที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมผานการตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว

31  ธันวาคม  2556 31 ธันวาคม 2555
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หนวย : บาท

ที่ดิน อาคารและสวน เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช เครื่องตกแตงและ ยานพาหนะ สินทรัพยระหวาง รวม
 ปรับปรุงอาคาร ในโรงงาน เครื่องใชสํานักงาน กอสรางและติดตั้ง

สินทรัพย - ราคาทุน
ณ วันที่ 1  มกราคม  2555 90,967,774.00 107,760,649.01 231,774,665.02 56,705,768.82 24,859,538.13 43,239,506.99 865,747.47 556,173,649.44

ซื้อเพิ่ม 2,000,000.00         -                        1,575,000.00         2,574,870.32 6,484,541.68 30,748,784.43 13,217,580.39 56,600,776.82

จําหนาย/ตัดจําหนาย -                        -                        (830,000.00)          (149,629.17) (578,395.30) (916,723.68) (103,191.00) (2,577,939.15)

โอนเขา(โอนออก) -                        1,013,620.00         586,870.00 924,806.54 164,600.00 403,522.31            (2,110,638.42) 982,780.43                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 92,967,774.00 108,774,269.01 233,106,535.02 60,055,816.51 30,930,284.51 73,475,090.05 11,869,498.44 611,179,267.54

ซื้อเพิ่ม 193,096,032.00     2,691,030.10         280,000.00            6,255,414.72 10,951,590.28 10,829,295.65 86,093,660.24 310,197,022.99

จําหนาย/ตัดจําหนาย (12,904,548.12)     (2,120,394.61) (1,986,336.71) (2,054,205.61) -                        (19,065,485.05)

โอนเขา(โอนออก) 26,698,056.09       23,329,200.95       20,897,723.61 5,488,379.66 -                        -                        (76,083,874.58) 329,485.73                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 312,761,862.09 134,794,500.06 241,379,710.51 69,679,216.28 39,895,538.08 82,250,180.09 21,879,284.10 902,640,291.21

หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1  มกราคม  2555 -                        38,590,419.80 134,393,854.94 34,508,213.42 16,853,319.35 27,927,602.42 -                        252,273,409.93

คาเสื่อมราคาสําหรับป -                        5,263,179.94 12,604,274.15 7,102,409.41 3,105,288.04 7,114,508.62 -                        35,189,660.16

คาเสื่อมราคาสะสมสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย -                        -                        (648,574.70)          (130,777.51) (508,838.19) (734,070.77) -                        (2,022,261.17)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 -                        43,853,599.74 146,349,554.39 41,479,845.32 19,449,769.20 34,308,040.27 -                        285,440,808.92

คาเสื่อมราคาสําหรับป -                        5,612,207.75 12,664,594.74 7,220,531.84 4,126,637.34 11,688,762.25 -                        41,312,733.92

คาเสื่อมราคาสะสมสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย -                        -                        (6,804,043.34)       (1,828,543.53) (1,953,429.84) (2,054,200.61) -                        (12,640,217.32)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 -                        49,465,807.49       152,210,105.79     46,871,833.63       21,622,976.70       43,942,601.91       -                        314,113,325.52         

มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 312,761,862.09     85,328,692.57       89,169,604.72       22,807,382.65       18,272,561.38       38,307,578.18       21,879,284.10       588,526,965.69         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 92,967,774.00       64,920,669.27       86,756,980.63       18,575,971.19       11,480,515.31       39,167,049.78       11,869,498.44       325,738,458.62         
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งบการเงินรวม
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12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 

       คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556  จํานวน   41.31 ลานบาทและ 41.14 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามลําดับ

       ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556  อาคารและอุปกรณราคาทุนจํานวน 132.56  ลานบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดคิดคาเสื่อมราคา

เต็มมูลคาแลว

       ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2556  ที่ดินบางสวนพรอมสิ่งปลูกสรางทั้งหมดและเครื่องจักรบางสวน   มูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวน  378.81  ลานบาทในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจดจํานองเปนหลักประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคารตามหมายเหตุ 14 ,17 และ 23

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556  ยานพาหนะและเคร่ืองจักรบางสวน มูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวน 16.74 ลานบาทและ 12.98 ลานบาทในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ  มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาการเงินตามหมายเหตุ 16

13.  สินทรัพยไมมีตัวตน หนวย  :  บาท

โปรแกรม รวม
คอมพิวเตอร

ราคาทุน
ณ วันที่ 1  มกราคม  2555 21,322,983.46 21,322,983.46

ซื้อเพ่ิม 1,114,582.53 1,114,582.53

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 22,437,565.99 22,437,565.99

ซื้อเพ่ิม 2,242,013.66 2,242,013.66

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 24,679,579.65 24,679,579.65

หัก  คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1  มกราคม  2555 5,054,253.83 5,054,253.83

คาตัดจําหนายสําหรับป 2,043,266.61 2,043,266.61

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 7,097,520.44 7,097,520.44

คาตัดจําหนายสําหรับป 2,186,407.33 2,186,407.33

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 9,283,927.77 9,283,927.77

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 15,395,651.88

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 15,340,045.55

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556 จํานวน   2.19  ลานบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555

เงินกูยืม - ต๋ัวสัญญาใชเงิน 215,000,000.00           -                             215,000,000.00            -                                

รวม 215,000,000.00           -                             215,000,000.00            -                                
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) 

รายงานประจ�าปี 2556  

: 110
14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2556  บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารแหงหนึ่ง จํานวน 5 ลานบาท คํ้าประกันโดยเงินฝากประจํา
ธนาคารตามหมายเหตุ 10 และวงเงินสินเชื่อระยะสั้น - ต๋ัวสัญญาใชเงินตามสัญญาหลัก จํานวน 215 ลานบาท ทั้งนี้เงินกูยืมสวนที่เกินสัญญา
หลักธนาคารจะอนุมัติเปนคราวไป กับธนาคาร 2 แหง คํ้าประกันโดยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรบางสวนตามหมายเหตุ 12

 และใชเปนหลักประกันรวมกับเงินกูยืมระยะยาวตามหมายเหตุ  17

15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555

เจาหนี้การคา
    เจาหนี้การคา 59,899,729.21             86,362,945.43 59,899,729.21 86,362,945.43

    ต๋ัวเงินจายการคา 714,505.00                                 - 714,505.00                -

รวมเจาหนี้การคา  60,614,234.21             86,362,945.43           60,614,234.21              86,362,945.43              

เจาหนี้อื่น
    คาใชจายคางจาย 10,059,136.50             27,717,472.12 9,977,199.55 27,667,472.12

    รายไดรับลวงหนา 57,909,687.37             87,786,671.48 57,906,612.37 87,786,671.48

    ภาษีหัก ณ ที่จายและเงินสมทบประกันสังคมคางนําสง 3,893,836.22               4,727,390.46 3,893,836.22 4,727,390.46

    ภาษีมูลคาเพ่ิมรอนําสง 1,770,648.88               774,081.63 1,770,648.88 774,081.63

    เจาหนี้อื่น ๆ 2,527,166.91               406,067.80 1,703,144.40 406,067.80

รวมเจาหนี้อื่น 76,160,475.88 121,411,683.49 75,251,441.42 121,361,683.49

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 136,774,710.09 207,774,628.92 135,865,675.63 207,724,628.92

16. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพยที่เชาตามสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาซื้อมีดังนี้

หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555

ราคาทุน :

เคร่ืองจักร -                               2,800,000.00 -                                2,800,000.00

ยานพาหนะและเคร่ืองใชสํานักงาน 25,262,158.08             17,487,042.47 25,262,158.08 17,487,042.47

รวม 25,262,158.08 20,287,042.47 25,262,158.08 20,287,042.47

คาเสื่อมราคาสะสม :

เคร่ืองจักร -                               -527,424.72 -                                -527,424.72

ยานพาหนะและเคร่ืองใชสํานักงาน (8,518,625.72)              -6,778,210.96 -8,518,625.72 -6,778,210.96

รวม -8,518,625.72 -7,305,635.68 -8,518,625.72 -7,305,635.68

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 16,743,532.36 12,981,406.79 16,743,532.36 12,981,406.79
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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16. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (ตอ)

จํานวนเงินข้ันตํ่าที่ตองจายสําหรับสัญญาเชาการเงินและเชาซื้อมีดังนี้
หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555

ภายใน 1 ป 4,884,646.25 4,015,153.32 4,884,646.25 4,015,153.32

เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 7,249,219.00 4,644,778.23 7,249,219.00 4,644,778.23

รวม 12,133,865.25 8,659,931.55 12,133,865.25 8,659,931.55

หัก  ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสัญญาเชาการเงิ (770,306.26) (516,376.91) (770,306.26) (516,376.91)

ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดของสัญญาเชาการเงินและเชาซื้อ (252,082.94) (373,751.21) (252,082.94) (373,751.21)

มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและเชาซื้อ 11,111,476.05 7,769,803.43 11,111,476.05 7,769,803.43

หัก  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและเชาซื้อ
           ที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป (4,319,219.42) (3,532,782.34) (4,319,219.42) (3,532,782.34)

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและเชาซื้อ - สุทธิ 6,792,256.63 4,237,021.09 6,792,256.63 4,237,021.09

ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556 บริษัทฯ มีหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและเชาซื้อยานพาหนะและเคร่ืองใชสํานักงานหลายสัญญากับธนาคารและ

บริษัทลิสซิ่งหลายแหง ผอนชําระ  24 - 48  งวด งวดละ  5,778.00  บาท ถึง  71,335.00  บาท  ครบกําหนดภายในป 2557 ถึงป 2560

17. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
บริษัทฯ  มีวงเงินสินเชื่อระยะยาวกับธนาคารแหงหนึ่ง ดังนี้ หนวย : บาท

 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555

1.  วงเงินที่ 1 2,438,155.76 13,958,155.76 2,438,155.76 13,958,155.76

2.  วงเงินที่ 2 2,209,536.63 3,766,143.63 2,209,536.63 3,766,143.63

3.  วงเงินที่ 3 150,000,000.00                    - 150,000,000.00                    -

รวม 154,647,692.39 17,724,299.39 154,647,692.39 17,724,299.39

หัก  เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
1.  วงเงินที่ 1 (2,438,155.76) (11,520,000.00) (2,438,155.76) (11,520,000.00)

2.  วงเงินที่ 2 (1,654,490.99) (1,533,502.64) (1,654,490.99) (1,533,502.64)

3.  วงเงินที่ 3 (24,000,000.00)                    - (24,000,000.00)                    -

รวม (28,092,646.75) (13,053,502.64) (28,092,646.75) (13,053,502.64)

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 126,555,045.64 4,670,796.75 126,555,045.64 4,670,796.75

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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17. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ตอ)

วงเงินที่ 1  บริษัทฯ มีสัญญากูยืมเงิน จํานวน 80 ลานบาท กําหนดคืนเงินตน เดือนละ 0.96 ลานบาท  ชําระงวดสุดทาย 

วันที่  24  ธันวาคม  2558 รวมทั้งหมด 84 งวด จายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-1  

วงเงินที่ 2   บริษัทฯ มีสัญญากูยืมเงิน จํานวน 8 ลานบาท   กําหนดคืนเงินตน รวมดอกเบี้ยเดือนละ 0.145 ลานบาท ชําระงวดสุดทาย 

วันที่  24 ธันวาคม 2558 รวมทั้งหมด  72 งวด  จายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-1 

วงเงินที่ 3   เปนเงินกูจากธนาคารแหงที่สองวงเงิน 150 ลานบาท กําหนดชําระคืนเงินตนเปนรายไตรมาส
ไตรมาสละ  6   ลานบาท  ชําระใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน  2563   รวม  84  งวด  จายชําระดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 

BIBOR บวก 1.5-2 ตอป    
เงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยที่ดินบางสวนพรอมสิ่งปลูกสรางทั้งจํานวนและเครื่องจักรบางสวน ตามหมายเหตุ 12

18.  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอย จายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและเงินบําเหน็จ   ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน
การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนพนักงานมีดังนี้

หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนพนักงาน ณ วันตนป 18,667,822.00 16,934,889.00 18,667,822.00 16,934,889.00

ตนทุนโครงการปจจุบันและดอกเบี้ย 7,298,661.00 2,329,481.40 7,298,661.00                2,329,481.40                

จายภาระผูกพัน (2,441,305.00) (596,548.40)  (2,441,305.00)  (596,548.40)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนพนักงาน ณ วันสิ้นป 23,525,178.00 18,667,822.00 23,525,178.00              18,667,822.00

หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555

คาใชจายผลประโยชนพนักงานที่รับรูใน
   งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้
ตนทุนขายและบริการ 4,392,794.67               1,264,374.78             4,392,794.67                1,264,374.78                
คาใชจายในการขาย 1,586,261.00               482,567.44                1,586,261.00                482,567.44                   
คาใชจายในการบริหาร 1,319,605.33               582,539.18                1,319,605.33                582,539.18                   
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนพนักงาน 7,298,661.00               2,329,481.40             7,298,661.00                2,329,481.40                

ขอสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Technique) มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่
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18.  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ)
หนวย : บาท

งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

อัตราคิดลด / ตอป    รอยละ 3.6837    รอยละ 3.6837 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน / ตอป    รอยละ 13 - 50    รอยละ 13 - 50 

อัตราการมรณะแยกเกณฑตามเพศชายและเพศหญิง ป 2551 ป 2551 

เกษียณอายุ 60 ป 60 ป

19.  คาใชจายภาษีเงินได/ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
19.1  คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556 และ 2555 สรุปไดดังน้ี

หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555
ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
ภาษีเงินไดปจจุบัน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 10,829,444.47          39,699,015.32          10,829,444.47          39,699,015.32          
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลแตกตางช่ัวคราว
    และ การกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (6,768,179.11)          (954,728.83)             (6,775,142.83)          (955,896.56)             
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน
    งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4,061,265.36            38,744,286.49          4,054,301.64            38,743,118.76          

19.2  การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง
หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555
กําไรกอนภาษีเงินได 12,381,322.87 175,225,566.90 12,347,197.89 175,219,728.26
อตัราภาษีรอยละ 20 23 20 23
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 2,476,264.57            40,301,880.39          2,469,439.57            40,300,537.50
คาใชจายตองหาม(ไดรับยกเวน)ทางภาษีเงินได 1,585,000.79            (1,953,718.14) 1,584,862.07            (1,953,542.98)
การลดอัตราภาษีจาก 23% เปน 20% -                           396,124.24 -                           396,124.24
คาใชจายภาษีเงินไดที่อยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4,061,265.36 38,744,286.49 4,054,301.64 38,743,118.76
อัตราภาษีเงินไดที่แทจริง 32.80 22.11 32.84 22.11

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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19.  คาใชจายภาษีเงินได/ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
       พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่  
21  ธันวาคม 2554   ไดลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีไดแก  ป 2555  

ป 2556 และ ป 2557 จากอัตรารอยละ 30 เหลืออัตรารอยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ป 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม  2555 และอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (ป 2556 และ ป 2557) ที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่  1  มกราคม   2556  และ  2557 ตามลําดับ
       สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ไดพิจารณาในเรื่องนี้แลว  มีความเห็นวา  อัตราภาษีที่คาดไดคอนขางแนที่ควร
นํามาใชในการวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   ควรเปนอัตรารอยละตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบ กลาวคืออัตรารอยละ 23  สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป  2555  และอัตรารอยละ 20  สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ป  2556 เปนตนไป
19.3  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2556  และวันท่ี 31 ธันวาคม  2555 สวนประกอบของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดังนี้

หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 12,842,314.09          6,074,134.98          12,802,948.87           6,027,806.04             

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางงวดมีดังนี้
หนวย : บาท

บันทึกเปน บันทึกเปน
1 มกราคม 2555 รายจาย(รายได)ใน 31 ธันวาคม 2555 รายจาย(รายได)ใน 31  ธันวาคม   2556

กําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 19.1)

คาเผ่ือการปรับลดมูลคาสินคา 438,777.10  (543,480.20) 982,257.30  (662,383.73) 1,644,641.03

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 1,246,154.58  (65,829.76) 1,311,984.34  (5,141,287.90) 6,453,272.24

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 3,386,977.80  (346,586.60) 3,733,564.40  (971,471.20) 4,705,035.60

ขาดทุนสุทธิ 47,496.67      1,167.73 46,328.94               6,963.72 39,365.22                  

5,119,406.15  (954,728.83) 6,074,134.98  (6,768,179.11) 12,842,314.09

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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19.  คาใชจายภาษีเงินได/ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (ตอ)

หนวย : บาท

บันทึกเปน บันทึกเปน
รายจาย(รายได)ใน รายจาย(รายได)ใน

1 มกราคม 2555 กําไรหรือขาดทุน 31 ธันวาคม 2555 กําไรหรือขาดทุน 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 19.1)

คาเผ่ือการปรับลดมูลคาสินคา 438,777.10  (543,480.20) 982,257.30  (662,383.73) 1,644,641.03

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 1,246,154.58  (65,829.76) 1,311,984.34 (5,141,287.90)           6,453,272.24

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 3,386,977.80  (346,586.60) 3,733,564.40  (971,471.20) 4,705,035.60

ขาดทุนสุทธิ -                -                           -                         -                            -                            

5,071,909.48  (955,896.56) 6,027,806.04  (6,775,142.83) 12,802,948.87

20.  สํารองตามกฎหมาย
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไว

เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ  5  ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยขาดทุนสะสมยกมา   (ถามี)    จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวา
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได

21. เงินปนผลจาย
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556   เมื่อวันที่  19  เมษายน  2556  มีมติอนุมัติจายเงินปนผลตามมติการประชุม

คณะกรรมการคร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ 2556  ใหแกผูถือหุนจํานวน 290 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.21 บาท จํานวนเงิน 60.90  
ลานบาท โดยไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว  เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2555  หุนละ  0.09  บาท  เปนเงินจํานวน  26.10  ลานบาท 
คงเหลือจายเงินปนผลเพ่ิมอีกหุนละ 0.12 บาท เปนเงิน  34.80  ลานบาท กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 17  พฤษภาคม 2556

22 การคํานวณภาษีเงินได
บริษัทฯ  และบริษัทยอยคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล  สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 2556  ในอัตรารอยละ  20 (บริษัทยอย

ในตางประเทศแหงหนึ่งในอัตรารอยละ 30)  และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  ในอัตรารอยละ 23  ของกําไร(ขาดทุน)กอน
หักภาษีสําหรับป บวกกลับดวยสํารองและคาใชจายตาง ๆ ที่ไมอนุญาติใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีและหักดวยขาดทุนสะสม
ทางภาษียกมาจากปกอน

23. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น
23.1  ภาระผูกพัน
ณ วันที่  31  ธันวาคม  2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณ  อายุสัญญาเชา 
1 - 4 ป และสัญญาบริการอื่น ๆ  คาเชาและคาบริการที่ยังไมถึงกําหนดชําระรายละเอียดดังนี้ 

หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555

คาเชาและคาบริการที่จะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 5,570,066.28 13,281,314.09 5,570,066.28 13,281,314.09

คาเชาสวนที่จะถึงกําหนดชําระสวนที่เกิน 1 ปแตไมเกิน 5 943,986.45 1,701,616.29 943,986.45 1,701,616.29

รวม 6,514,052.73 14,982,930.38 6,514,052.73 14,982,930.38

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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23. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น (ตอ)

23.2  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนจากการใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันการใชไฟฟาและการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายสินคา ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 จํานวน 2.06 ลานบาท และ 0.08 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (แปลงคาเปนเงินบาทไดจํานวน 2.79 ลานบาท)ในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   คํ้าประกันโดยที่ดินบางสวนพรอมสิ่งปลูกสรางทั้งหมดและเคร่ืองจักรบางสวน ตามหมายเหตุ 12

24. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด   และตามมติของที่ประชุมผูถือหุน โดยรวมคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ

25. คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร ประกอบดวย เงินเดือนและผลประโยชนอื่นใหแกกรรมการเฉพาะในฐานะผูบริหารและใหแกผูบริหารตามนิยาม

ในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อันไดแก ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรก
ตอจากผูจัดการลงมา       ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย       และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารใน
สายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายข้ึนไปหรือเทียบเทา

26.  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ     และพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ   พ.ศ.   2530   โดยบริษัทฯ  

และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือน   กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนรวม  บัวหลวง   จํากัด   และจะจายใหแกพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556 และ 2555 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบเขากองทุนฯ ดังนี้
หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555

เงินสมทบที่จายเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ 3,037,658.00 1,013,094.00             3,037,658.00 1,013,094.00                
รวม 3,037,658.00 1,013,094.00             3,037,658.00 1,013,094.00                

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
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27. คาใชจายตามลักษณะ

คาใชจายตามลักษณะ ซึ่งจําแนกตามลักษณะท่ีสําคัญสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา  (33,699,226.90) 21,971,564.17  (30,984,677.25) 21,971,564.17

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 393,766,854.70        440,585,467.78 392,569,621.41           440,585,467.78

คาใชจายพนักงาน 228,072,678.49        190,684,999.46 227,767,831.49           190,684,999.46

คาตอบแทนผูบริหาร 32,481,426.32          25,840,565.09 32,481,426.32             25,840,565.09

คาตอบแทนกรรมการ 1,875,000.00            2,025,000.00 1,875,000.00               2,025,000.00

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 43,499,141.25          37,232,926.77 43,327,750.73 37,232,926.77

28. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน
28.1 ในระหวางป บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข

ทางการคาและตามเกณฑที่ตกลงรวมกัน  ระหวางบริษัทฯ และบริษัทเหลานั้นซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกันสรุปไดดังนี้ 

ลักษณะธุรกิจ/

รายชื่อกิจการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ
1.  บมจ. กันยง อีเลคทริก  กรรมการรวมกัน ใหบริการซอมเคร่ืองจักร
2.  บมจ. เพ่ิมสิน สตีลเวิคส  กรรมการรวมกัน ขายสินคา
3.  บจ. น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด กรรมการรวมกัน ขายสินคา
4.  บมจ. เอสวีโอเอ กรรมการรวมกัน ใหบริการซอมเคร่ืองจักร
5  บจ. ที.เอ็ม.ซี.-ลาว ประกอบและผลิตเคร่ืองจักร บริษัทยอย ขายสินคา

     อุตสาหกรรม จํากัด ขายสินทรัพยถาวร
6.  นางทับทิม  กมลมงคลสุข ผูถือหุนและกรรมการ      เงินใหกูยืมแกบริษัท

ซื้อที่ดิน
7.  นายธีรภาพ  กมลมงคลสุข   * ผูถือหุนและกรรมการ คาที่ปรึกษา

*  เปนกรรมการต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2555

บวกกําไรประมาณ รอยละ 5   

ราคาตามท่ีตกลงกัน

 ตามราคาประเมินผูประเมินอิสระ
ตามท่ีตกลงในสัญญา  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ สําหรับป สิ้นสุดวันที่

MLR-1

ราคาตลาด
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28. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ)

28.1 ยอดคงเหลือและรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้  (ตอ)
หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555

รายการท่ีเกี่ยวของกันในงบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การคา
     บจ. ที.เอ็ม.ซี. - ลาว ประกอบและผลิตเคร่ืองจักร -                            -                           4,685,280.58               -                           

     อุตสาหกรรม 
บมจ. กันยง อีเลคทริก 33,170.00                 -                           33,170.00                   -                           

     บมจ. เพ่ิมสิน สตีลเวิคส 2,996.00                   563,001.90              2,996.00                     563,001.90              

เจาหนี้การคา
     บมจ. เอสวีโอเอ -                            19,313.50                -                              19,313.50                

รายการท่ีเกี่ยวของกันในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556  และ 2555 มีดังนี้
หนวย : บาท

 

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555

รายไดจากการขายและบริการ
     บมจ. กันยง อีเลคทริก 258,000.00               342,500.00              258,000.00                  342,500.00              

     บจ. นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี 12,000.00                 600.00                     12,000.00                   600.00                     

    บมจ. เพ่ิมสิน สตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) 42,800.00                 58,450.00                42,800.00                   58,450.00                

     บจ.ที.เอ็ม.ซี.-ลาว ประกอบและผลิตเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม -                            -                           4,252,831.61               -                           
รายไดจากการขายสินทรัพยถาวร
     บจ.ที.เอ็ม.ซี.-ลาว ประกอบและผลิตเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม -                            -                           304,979.28                  -                           
คาบริการซอมแซม
     บมจ. เอสวีโอเอ 33,130.00                 319,900.00              33,130.00                   319,900.00              

     บมจ. เพ่ิมสิน สตีลเวิคส 599,812.50               526,170.00              599,812.50                  526,170.00              

ดอกเบี้ยรับ
     นางทับทิม    กมลมงคลสุข -                            11,362.29                -                              11,362.29                
คาใชจายในการบริหาร
   คาที่ปรึกษา
     นายธีรภาพ    กมลมงคลสุข -                            290,000.00 -                              290,000.00

28.2 คาตอบแทนท่ีจายใหผูบริหารสําคัญ
คาตอบแทนท่ีจายใหผูบริหารสําคัญ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  ดังนี้

หนวย : บาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555

ผลประโยชนระยะสั้น 29,521,670.32          23,661,789.92         29,521,670.32             23,661,789.92         
ผลประโยชนเมื่อถูกเลิกจาง 2,959,756.00            2,178,775.17           2,959,756.00               2,178,775.17           

รวม 32,481,426.32 25,840,565.09 32,481,426.32 25,840,565.09

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ สําหรับป สิ้นสุดวันที่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ สําหรับป สิ้นสุดวันที่

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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29. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

             ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมิน
ผลการดําเนินงานของสวนงาน ทั้งนี้ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของบริษัทคือกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ
29.1  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2556 และ 2555 มีดังนี้

หนวย : ลานบาท

เครื่องเพรส เครน เครื่องทุนแรง อื่น ๆ รวม
บริการ
ซอมแซม

รับแปรรูป
โลหะ

รวม เครื่องเพรส เครน เครื่องทุนแรง อื่น ๆ รวม
บริการ
ซอมแซม

รับแปรรูป
โลหะ

รวม

รายได 437.60 134.50 71.92 29.15 673.17 98.52 13.63 112.15 785.32 563.27 162.77 88.40 26.48 840.92 124.32 37.63 161.95 1,002.87
ตนทุน (540.95) (94.97) (635.92) (631.53) (82.53) (714.06)
กําไรขั้นตน 132.22 17.18 149.40 209.39 79,417 288.81
รายไดอื่น 5.72 3.08
คาใชจายในการขาย (41.35) (29.30)
คาใชจายในการบริหาร (99.51) (79.69)
ตนทุนทางการเงิน (3.52) (7.68)
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได  10.73  175.22
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได (4.06) (38.74)
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด  6.67  136.48
การแบงปนกําไร
  สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ              7.16          136.48
  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ( 0.05)                  -   

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 588.53         325.74         

สินทรัพยอื่น 646.78         646.59         
รวมสินทรัพย   1,235.31        972.33         

รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการบริการ
รวมทั้งสิ้น

รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการบริการ
รวมทั้งสิ้น
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29. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน  (ตอ)

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม  2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท

เครื่องเพรส เครน เครื่องทุนแรง อื่น ๆ รวม
บริการ
ซอมแซม

รับแปรรูป
โลหะ

รวม เครื่องเพรส เครน เครื่องทุนแรง อื่น ๆ รวม
บริการ
ซอมแซม

รับแปรรูป
โลหะ

รวม

รายได 437.60 134.50 74.49 29.15 675.74 98.52 13.63 112.15 787.89 563.27 162.77 88.40 26.48 840.92 124.32 37.63 161.95 1,002.87
ตนทุน (542.90) (94.97) (637.87) (631.53) (82.53) (714.06)
กําไรขั้นตน 132.84 17.18 150.02 209.39 79,417 288.81
รายไดอื่น 5.59 2.99
คาใชจายในการขาย (41.35) (29.30)
คาใชจายในการบริหาร (98.37) (79.60)
ตนทุนทางการเงิน (3.52) (7.68)
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได  12.37  175.22
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได (4.05) (38.74)
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด  8.32  136.48

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 586.11         325.74         

สินทรัพยอื่น 648.21         646.73         
รวมสินทรัพย   1,234.32        972.47         

งบการเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2556 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2555

รายไดจากการบริการ
รวมทั้งสิ้น

รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการบริการ
รวมทั้งสิ้น

รายไดจากการขายสินคา
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29. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ)

29.2  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตรของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556 และ 2555 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
รายไดในประเทศ รายไดตางประเทศ รวม รายไดในประเทศ รายไดตางประเทศ รวม รายไดในประเทศ รายไดตางประเทศ รวม รายไดในประเทศ รายไดตางประเทศ รวม

รายได 695.90 89.41 785.31 934.88 67.99 1,002.87 694.79 93.10 787.89 934.88 67.99 1,002.87
ตนทุน (585.84)              (50.08)                (635.92)                (663.01)              (51.05)                (714.06)                (583.71)              (54.17)                (637.88)                (663.01)              (51.05)                (714.06)                
กําไรขั้นตน 110.06 39.33 149.39 271.87 16.94 288.81 111.08 38.93 150.01 271.87 16.94 288.81
รายไดอื่น 5.72 3.09 5.59 3.09
คาใชจายในการขาย (41.35)                  (29.30)                  (41.35)                  (29.30)                  
คาใชจายในการบริหาร (99.51)                  (79.70)                  (98.38)                  (79.70)                  
ตนทุนทางการเงิน (3.52)                    (7.68)                    (3.52)                    (7.68)                    
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 10.73 175.22 12.35 175.22
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได (4.06)                    (38.74)                  (4.05)                    (38.74)                  
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 6.67 136.48 8.30 136.48
การแบงปนกําไร
  สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 7.16 136.48
  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (0.50)                                              -   

สินทรัพยสุทธิ
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 588.53 325.74 586.11 325.74
    สินทรัพยอื่น 646.78 646.59 648.21 646.73
รวมสินทรัพย 1,235.31 972.33 1,234.32 972.47

29.3  ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ
         ในป 2556 บริษัทฯ มีรายไดจากลูกคารายใหญในประเทศ จํานวน 7 ราย เปนจํานวนเงินประมาณ 221.34 ลานบาท ซึ่งมาจากสวนงานผลิตเครื่องเพรสและเครนไฮรดรอลิค  (ป 2555 มีรายไดจากลูกคารายใหญในประเทศ จํานวน 9 ราย 
เปนจํานวนเงินประมาณ 1,252 ลานบาท ซึ่งมาจากสวนงานผลิตเครื่องเพรสและเครนไฮรดรอลิค)

  ณ วันที่ 31  ธันวาคม   2556   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555   ณ วันที่ 31  ธันวาคม   2556   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555
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30. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน
 30.1 นโยบายการบัญชี

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญ   วิธีการที่ใชซึ่งรวมถึงเกณฑในการรับรูและวัดมูลคาที่เก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสิน
ทางการเงินแตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  3
30.2 ความเส่ียงจากการใหสินเช่ือ

ความเส่ียงจากการใหสินเช่ือ เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ และ
บริษัทยอยเพื่อปองกันความเสี่ยงน้ีบริษัทฯ    และบริษัทยอยมีนโยบายการใหสินเช่ือที่ระมัดระวัง      และมีฐานของลูกคาที่หลากหลาย  
บริษัทฯ  และบริษัทยอยคาดวาจะไมไดรับความเสียหาย    จากการเก็บหน้ีจากลูกคาเกินกวาจํานวนท่ีไดตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวใน
งบการเงิน
30.3 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดซึ่งมีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน    และ
กระแสเงินสด   บริษัทฯ มีความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยเน่ืองจากมีเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวท่ีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว สวนหน้ีสิน
ตามสัญญาเชาระยะยาว ผูบริหารของบริษัทฯ เช่ือวาความเสียหายจากอัตราดอกเบ้ียอยูในระดับต่ําเน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตามสัญญา
30.4 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเน่ืองจากมีรายการบางสวนเปนสกุลเงินตราตางประเทศ บริษัทฯ 

จะทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน    เมื่อบริษัทฯ    คาดวาจะมีความผันผวนของ
อัตราแลกเปล่ียนสูง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2556 และ 2555  บริษัทฯ มีสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ดังน้ี
หนวย : ลานบาท

31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555 31  ธันวาคม  2556 31  ธันวาคม 2555

สินทรัพย
       เงินฝากธนาคาร 0.42 0.02 0.42
       ลูกหน้ีการคา 0.02 0.10 0.02
หน้ีสิน
       เจาหน้ีการคา 0.12 - 0.12

30.5 มูลคายุติธรรม
มูลคาตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   ลูกหน้ีการคาและเจาหน้ีการคา   เงินกูยืมระยะส้ันมีมูลคาใกลเคียงกับ

มูลคายุติธรรมเน่ืองจากจะครบกําหนดชําระในระยะส้ัน    สวนของเงินกูยืมระยะยาวและหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเคียงกับสภาวะตลาดจึงมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

ลานเยนญี่ปุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินตราตางประเทศ
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31 การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงคของบริษัทฯ และบริษัทยอยในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง และดํารงไวซึ่งโครงสรางทุนท่ีเหมาะสม

ตามงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุน เทากับ 0.87 :1 ในงบการเงินรวม
และ  086 : 1   ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

32 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2557  เมื่อวันท่ี  27 กุมภาพันธ  2557  มีมติใหเสนอท่ีประชุมสามัญ

ผูถือหุน คร้ังที่ 1/2557 ใหอนุมัติใหจายเงินปนผลจากกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรสําหรับป สิ้นสุดงวดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
หุนละ 0.04  บาท จํานวน 290 ลานหุน เปนจํานวนเงิน  11.60 ลานบาท 

33. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  เมื่อวันท่ี  27  กุมภาพันธ  2557
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