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 สารจากประธานกรรมการ 

   
 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
ทางบริษทัฯ ขอขอบพระคุณบรรดาผูถื้อหุน้ทั้งหลายและขออวยพรใหทุ้กท่านมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์

แขง็แรง  อีกทั้งตอ้งขอขอบคุณท่ีท่านมอบความไวว้างใจและร่วมมือสนบัสนุนช่วยเหลือกบักิจการของบริษทัฯอยา่งดี
โดยเสมอมา  

จากผลการด าเนินการของบริษทัฯในปี2556  บริษทัฯ ขอรายงานการด าเนินกิจการโดยสงัเขปดงัน้ี 
      สืบเน่ือง จากปัญหาความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยช่วงปลายปี 2556  ไดส่้งผล
กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมค่อนขา้งมาก ประกอบกบัการบริโภคของเศรษฐกิจโลกมีการชะลอตวั 
 บริษทัฯ ในฐานะเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรมรถยนต ์ส าหรับยอดขายรถจกัรยานยนตเ์ม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อนนั้นลดลง 6% และยอดขายรถยนตล์ดลงจากปีท่ีแลว้อยูท่ี่ 7.4%   คิดเป็นสดัส่วนท่ีมากทีเดียว โดย
ตวัเลขดงักล่าวเป็นผลสะทอ้นจากโครงการลดภาษีรถยนตค์นัแรก  ( รถอีโคคาร์) ซ่ึงจากผลประกอบการท่ีออกมานั้น 
ท าใหบ้ริษทัฯ ประสบภาวะยอดขายลดลง   ยอดขายในภาพรวมตลอดทั้งปีลดลง 7.7%   หรือ 21.8 ลา้นบาท  
ผลก าไรก่อนหกัภาษีลดลง 57.5% หรือ 140 ลา้นบาท ( โดยไม่รวมประกนัภยั) และในปีน้ีหากสถานการณ์ทางการเมือง
ยงัคงยืดเยื้อ กอ็าจจะส่งผลกระทบต่อยอดจ าหน่ายรถยนตใ์หห้ดตวัมากข้ึน ท าใหบ้ริษทัฯ วางแผนไดค่้อนขา้งยาก  แต่
ทางบริษทัฯ มีการวางแผนรองรับ ในเร่ืองการลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน, ค่าใชจ่้ายดา้นวตัถุดิบ, ค่าแรง เหมือนกบัท่ี
บรรดาประเทศใกลเ้คียง และประเทศญ่ีปุ่นน ามาใชใ้นการเตรียมการรับมือ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายยอดขายท่ีตั้งไว ้  

สุดทา้ย  ทางบริษทัฯ  ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ยงัคงสนบัสนุนอุปถมัภก์ารด าเนินงานของบริษทัฯ  เพ่ือใหกิ้จการ
เติบโตกา้วหนา้ต่อไปยิ่งข้ึนเร่ือยๆ  

                                                                                                                 
 ( นายฮิโรชิ   ยามาดา้ )   

      ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

       
ในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัการประชุมรวม 4 คร้ัง ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตาม

ขอบเขตความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี              
  
การสอบทานงบการเงินไตรมาสและงบการเงินปี   ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานรายงานทาง

การเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีและไดมี้ผลบงัคบัใช ้     ซ่ึงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  เร่ือง ภาษีเงินได ้บริษทัได้
น ามาใชก้บังบการเงินไตรมาสหน่ึงเป็นคร้ังแรก และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
บริษทัไดน้ ามาใชใ้นงบการเงินไตรมาสสอง 

บริษทัมีรายการท่ีเก่ียวโยงกบับริษทั มิตซูวา อิเลก็ทริค อินดสัตรี จ ากดั ซ่ึงเป็นสัญญาใหบ้ริการทางเทคนิคและ
การพฒันาส าหรับผลิตภณัฑพ์ลาสติกและแมกนีเซียม ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ตกลงตามสญัญาฯ รายละเอียดแสดงอยูใ่น
หวัขอ้รายการระหวา่งกนัของรายงานประจ าปีน้ี   ซ่ึงบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้นตาม
หลกัเกณฑข์อ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ 
 การติดตามและประเมินการควบคุมภายในของสินคา้คงเหลือท่ีบริษทัไดเ้นน้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือของ
ผลิตภณัฑแ์มกนีเซียม ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีเร่ิมมาไดป้ระมาณสามปี  การควบคุมส่วนน้ีจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข
และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจในขอ้มลูของส่วนงานผลิตภณัฑแ์มกนีเซียม 
 การบริหารจดัการธุรกิจ   คณะกรรมการบริษทัไดค้  านึงถึงการด าเนินงานท่ีไม่ให้ขดัต่อกฎหมายและศีลธรรม
จรรยาบรรณในประกอบธุรกิจและขดัแยง้ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในสงัคมทุกฝ่าย 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและเห็นวา่  ผูส้อบบญัชีจกส า นักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ไดป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบและให้ค า แนะน า ปรึกษาต่อบริษทั และผูส้อบบญัชีไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได ้เสียกบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าว    เห็นสมควรเสนอ ส า นกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท เป็นส า นกังานสอบบญัชีของ
บริษทัฯ ประจ า ปี 2557     เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ บญัชีจากส า นกังาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอทเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ า ปี 2557 ไดแ้ก่ นางเกษรี ณรงคเ์ดช ผูส้อบ บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 76 หรือ นายชยัยทุธ องัศุวิทยา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญ าตเลขท่ี 3885 หรือ นาง ณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 หรือ นายสุมิตร ขอไพบูลย ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4885 และ ก า หนดค่าสอบบญัชีประจ า ปี 2557 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,400,000.00 บาท (หน่ึงลา้นส่ี
แสนบาทถว้น)  

 

                                                                                                                               
              (นายโกเมนทร์   สืบวิเศษ )  

                                                             ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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1. นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกจิ  

 บริษทั ไทยมิตซูวา จ ากดั(มหาชน) ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2530 โดยผูเ้ร่ิมก่อตั้งบริษทั คือ  บริษทั มิตซูวา 
อิเลค็ทริค อินดสัตรี จ ากดั ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นการรับจา้งผลิตและประกอบช้ินส่วนพลาสติกจากประเทศญ่ีปุ่น และ
บริหารงานโดยตระกลู“ยามาดา้” มีวตัถุประสงคก์ารประกอบธุรกิจรับจา้งผลิตและประกอบช้ินส่วนพลาสติกวศิวกรรม 
(Engineering  Plastic  Parts)  เพ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิตสินคา้ตน้แบบ หรือ Original Equipment Manufacturer (OEM) ซ่ึงมีฐาน
การผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ต่อมา บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนมาเป็นล าดบั โดยเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2546  บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 
199.5 ลา้นบาท โดยการแปรสภาพจาก บริษทัจ ากดั เป็น บริษทัจ ากดั(มหาชน) และไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็เอ
ไอ (mai)  ใชช่ื้อยอ่วา่  TMW  ตั้งอยูท่ี่ 31 หมู่ 2 ถนนลาดหลุมแกว้  ต าบลบา้นฉาง อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000   บริษทั
ไดด้ าเนินกิจการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่ในปัจจุบนั มีโรงงานทั้งส้ิน 7 โรง   กบั คลงัสินคา้   5 แห่ง และมีสาขาของบริษทั
ตั้งอยูท่ี่ 159 หมู่ 6 ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชยั  จงัหวดันครราชสีมา 30190 ซ่ึงภายในพ้ืนท่ีสาขาเป็นท่ีตั้งโรงงานท่ีรับจา้งผลิต
และประกอบช้ินส่วนพลาสติก 1 โรง และ โรงงานท่ีรับจา้งผลิตและประกอบช้ินส่วนแมกนีเซียม 1 โรง ซ่ึงไดเ้ปิดด าเนินงานใน
ปี 2554 โดยผลิตกรอบกลอ้งถ่ายรูปใหลู้กคา้ เพ่ือน าไปใชใ้นการผลิตกลอ้งถ่ายรูปแบรนดญ่ี์ปุ่นท่ีมีช่ือเสียง    เช่น นิคอน ฟจิู  โซ
น่ีและแคนนอน เป็นตน้ 

 ในระหวา่งปี 2546  บริษทัไดล้งทุนร่วมกบับริษทั มิตซูวา อิเลค็ทริค อินดสัตรี จ ากดั ก่อตั้งบริษทั มิตซูวา เพรสซิชัน่ 
พลาสติก (อู๋ซี) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศจีน โดยมีสดัส่วนกรลงทุน ในอตัราร้อยละ 50 ต่อ 50 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกช าระตามกฎหมาย และมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 50 ปี  ประกอบธุรกิจรับจา้งผลิตและประกอบช้ินส่วน
พลาสติกเช่นเดียวกบับริษทั    ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี  A-A Machiner & Electronics Park, Wu Xi National Hi-tech Zone ประเทศจีนและ
กิจการยงัคงด าเนินงานอยูใ่นปัจจุบนั  

 ในระหวา่งปี  2549   บริษทัฯ  ไดร่้วมลงทุนกบับริษทัแม่และบริษทัอ่ืนอีกแห่งหน่ึงเพ่ือลงทุนใน บริษทั มิตซูวา วนิาพ
ลาสต ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม มีท่ีตั้งอยูท่ี่ Lot B8, Que Vo Industrial Zone, 
Bac Ninh Province, Vietnam  ประกอบธุรกิจรับจา้งผลิตและประกอบช้ินส่วนพลาสติกเช่นเดียวกบับริษทั มีสดัส่วนการลงทุน
ในอตัราร้อยละ 37.50 : 37.50 : 25 ของทุนท่ีเรียกช าระตามกฎหมาย  โดยมีระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 48 ปี  

นบัตั้งแต่วนัท่ี 23  ธนัวาคม  2548  แต่ในช่วงปลายปี 2555  บริษทัร่วมแห่งน้ีไดห้ยดุกิจการ  และเขา้สู่กระบวนการช าระ
บญัชีตามกฎหมาย เพ่ือจดัการทรัพยสิ์นและหน้ิสินของกิจการ    จนกระทัง่ต่อมาในเดือนตุลาคม 2556   บริษทัร่วมแห่งน้ีไดท้ า
สญัญาโอนกรมสิทธิในทรัพยสิ์นต่างๆกบับริษทั แซมโปวนิา จ ากดั  ซ่ึงบริหารโดยชาวเกาหลี และบริษทัน้ีสามารถด าเนินธุรกิจ
ตามระยะเวลาของสิทธิท่ีเหลืออยูไ่ด ้เกือบ 40 ปี   ในส่วนของ การช าระบญัชีของบริษทัมิตซูวา วนิาพลสต ์จ ากดั   เพ่ือใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายนั้น   การด าเนินการใกลจ้ะเสร็จส้ิน  โดยคาดวา่จะเสร็จส้ินในไตรมาสแรกของรอบบญัชีถดัไป (1 เมษายน 2557 – 30
มิถุนายน 2557) 

กลุ่มบริษทัมิตซูวาทั้งในญ่ีปุ่น ไทย และจีน ต่างประกอบธุรกิจ  โดยมีวตัถุประสงคร่์วมท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีเป็นช้ินส่วน
พลาสติกเพ่ือน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ   ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ผลิตและพฒันา สินคา้ในดา้นคุณภาพและเทคนิคท่ีทนัสมยั  เพ่ือใหธุ้รกิจเติบโตต่อไปขา้งหนา้ยิง่ข้ึนไป  นอกจากน้ีแลว้ กลุ่ม
บริษทัตระหนกัและเลง็เห็นวา่  ปัจจยัดา้นเทคโนโลยแีละคุณภาพฝีมือแรงงานท่ีมีศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย ยงัคงสามารถ
มุ่งสู่ความเป็นหน่ึงในกลุ่มประเทศท่ีก าลงัพฒันาได ้ จึงเช่ือมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจต่อไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คง 
  โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั  



                                                                            บริษัท ไทยมติซูวา จ ากดั (มหาชน)             

 5 รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
 

 
                                              11.63%   (ณ วนัที ่23  พฤษภาคมน 2557) 

                                                                                                                                                                    
                                                                                                              
                                                                                                        52.04%     (ปัจจบุนัปี 2557)   

 
 
 
 
                                                                                   59.25%    (ปัจจบุนัปี  2557)   
 
                                                                                                                
  
            
                    
                                                                                         
 

                   
                                                                                                                                                                         
                                                                                                
           
            
                             
                                
               

    
ไทยมิตซูวา มีบริษทัร่วม  2  แห่ง                                                                                  
1.   บริษทั มิตซูวา เพรสซิชัน่ พลาสติก (อู๋ซิ) จ ากดั มีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

                              บริษทั ไทยมิตซูวา จ ากดั (มหาชน)   เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 50 
  บริษทั มิตซูวา อิเลก็ทริค อินดสัตรี จ ากดั  เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 50 

2.  บริษทั มิตซูวา วนิาพลาสตจ์ ากดั มีผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 บริษทั ไทยมิตซูวา จ ากดั (มหาชน)     เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 40.79 
 บริษทั มิตซูวา อิเลก็ทริค อินดสัตรี จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 59.21 
 
ไทยมิตซูวา มีบริษทัยอ่ย 1 แห่ง 
 บริษทั แรนน่ี จ ากดั  ปัจจุบนัเป็นบริษทัร้างซ่ึงไม่มีการประกอบพาณิชยกิ์จมาตั้งแต่ปี 2543 
 บริษทั ไทยมิตซูวา จ ากดั (มหาชน)    เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 100 
 
ไทยมิตซูวา มีสาขา 1 แห่ง อยูใ่นจงัหวดันครราชสีมา      ภายในพ้ืนท่ีสาขาประกอบดว้ย  
โรงงานผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก และ โรงงานผลิตผลิตภณัฑแ์มกนีเซียม  

 

40.79% 

ตระกลูยามาดา้ 
 

บรษิทั มติซูวา อเิล็กทรคิ อนิดสัตร ีจ ากดั 
(ผลติและขายผลติภณัฑแ์มกนเีซยีม  

ผลติภัณฑพ์ลาสตกิสงัเคราะห ์และแมพ่มิพ)์ 
 

บรษิทั ไทยมติซูวา จ ากดั (มหาชน) 
(ผลติและจัดจ าหน่ายชิน้สว่นพลาสตกิส าหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้า  

เครือ่งใชอ้เิล็กทรอนกิส ์และยานยนต)์ 

1.บรษิทั มติซูวา เพรสซชิ ัน่ พลาสตกิ (อูซ๋)ิ จ ากดั   
(ประเทศจนี)  ผลติ และจ าหน่ายผลติภัณฑช์ิน้สว่น
พลาสตกิส าหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งใชอ้เิล็กทรอนกิส ์
และยานยนต ์

3.บรษิทั แรนนี ่จ ากดั 
เป็นบรษัิทรา้งมาตัง้แต่ปี 2543 

4. สาขานครราชสมีา 
*ผลติและจ าหน่ายชิน้สว่นพลาสตกิ
ส าหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้า  
เครือ่งใชอ้เิล็กทรอนกิส ์
*ผลติและจ าหน่ายชิน้สว่น
แมกนเีซยีมซึง่เป็นโครงกลอ้ง
ถา่ยรปู 

2.บรษิทั มติซูวา วนิาพลาสต ์จ ากดั  

(ประเทศเวยีดนาม) ผลติและจ าหน่ายชิน้สว่นพลาสตกิ
ส าหรับ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และอเิล็คทรอนคิส ์และยานยนต ์

 

              
100% 

  100% 

50% 

59.21% 

 50% 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
  บริษทัมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจหลกั 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
2. ผลิตภณัฑแ์มกนีเซียม 
3. จ าหน่ายแม่พิมพ ์
 
โครงสร้างรายได ้

  รายไดจ้ าแนกตามส่วนงาน (segment)   เป็นดงัน้ี    

รายได้จากการขาย ปี 2556 สัดส่วน ปี 2555 สัดส่วน ปี 2554 สัดส่วน 

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก-  ในประเทศ 1,537.36 70.21% 1,498.08 63.10% 991.11 60.89% 

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก - ต่างประเทศ 151.53 6.92% 275.75 11.61% 260.53 16.01% 

รวมรายได้จากการขายผลติภัณฑ์พลาสตกิ 1,688.88 77.13% 1,773.83 74.71% 1,251.64 76.90% 

ผลิตภณัฑแ์มกนีซียม - ในประเทศ 313.24 14.31% 381.83 16.08% 233.03 14.32% 

ผลิตภณัฑแ์มกนีเซียม - ต่างปะรเทศ 36.79 1.68% 76.76 3.23% 20.24 1.24% 

รวมรายได้จากการขายผลติภัณฑ์แมกนีเซียม 350.03 15.99% 458.59 19.31% 253.27 15.56% 

แม่พิมพ-์ ในประเทศ 132.08 6.03% 124.35 5.24% 111.79 6.87% 

แม่พิมพ ์- ต่างประเทศ 18.72 0.85% 17.51 0.74% 10.96 0.67% 

รวมรายได้จากการขายแม่พมิพ์ 150.79 6.89% 141.86 5.97% 122.75 7.54% 

รวมรายได้จากการขายทั้งส้ิน 2,189.70 100.00% 2,374.28 100.00% 1,627.66 100.00% 

 
 รายไดจ้ากผลิตภณัฑพ์ลาสติก- รายอุตสาหกรรม (ลา้นบาท) 

รายอุตสาหกรรม ปทุมธานี โคราช 

รถยนต ์ 867.34  39.91  
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 438.81  156.28  
 รถมอเตอร์ไซค ์ 395.79  54.23  
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำภำยในบำ้น 87.82  29.88  
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอิเลก็ทรอนิกส์ 14.61 11.52  

 

 รายไดจ้ากผลิตภณัฑแ์มกนีเซียม – รายลูกคา้  (ลา้นบาท) 

โซน่ี    233.54  
 ฟจิู     57.31  
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 มิตซูวำ อิเลก็ทริค อินดสัตรี      28.47  
 อ่ืนๆ    30.71  

 
2.1   ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
 2.1.1  ผลิตภณัฑพ์ลาสติก  สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนพลำสติกส ำหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ และเคร่ืองใชอิ้เลก็ทรอนิกส์ ประเภทออดิโอ
วชิชวล(Audio Visual)  เช่น หนำ้กำก (Cover) และปุ่มควบคุม (Button) ต่ำงๆ ของเคร่ืองเล่น 
วดีีโอเทป (VCR) ดีวดีี (DVD Player)   วทิยติุดรถยนต ์(Car Stereo ) และโครงเคร่ืองเล่น
วดีีโอเทป เคร่ืองรับโทรทศัน์ชนิดจอแบน(Flat Screen Television)  กลอ้งวดีิโอดิจิตอล 
 (Handy cam) และกลอ้งถ่ำยรูป (Camera) 

2. ผลิตภณัฑ์ช้ินส่วนพลำสติกส ำหรับเคร่ืองใชใ้นส ำนักงำน (Office Automation) และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ
ภำยในบำ้น (Home Appliances)  เช่น โครง (Body) ของเคร่ืองแฟกซ์ (Facsimile) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
(Copier) และ เคร่ืองพิมพ์งำน (Printer) แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ โครงเคร่ืองปรับอำกำศ (Air 
Conditioner) หนำ้กำกและรีโมตคอนโทรลส ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศ โครงพดัลมดูดอำกำศ (Ventilator) 
โครงเคร่ืองรับโทรศพัท ์และ โครงเคร่ืองไมโครเวฟ (Microwave Oven) เป็นตน้ 

3. ผลิตภณัฑ์ช้ินส่วนพลำสติกส ำหรับรถยนต์(Automobile) รถกระบะ (Pick Up) และจกัรยำนยนต ์
(Motorcycle)  เช่น บงัโคลน (Fender) รถจกัรยำนยนตส่์วนหนำ้และหลงั แผงกนัชน (Bumper) กระจก
ขำ้ง  (Door Mirror) คนัจบัประตู (Door Handle) และ ท่ีปัดน ้ ำฝน เป็นตน้  

2.1.2 ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนแมกนีเซียมส ำหรับกลอ้งถ่ำยรูป (Camera  Body  Frame) 

2.1.3 กำรให้บริกำรพิเศษแก่ลูกคำ้โดยกำรรับจำ้งผลิต/ซ่อม และปรับปรุงแม่พิมพส์ ำหรับผลิตช้ินส่วนพลำสติก 
(Molding  Service) 

 
ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนทุกประเภท ท่ีผลิตในประเทศไทยใชเ้ทคโนโลยกีำรผลิตเช่นเดียวกบัท่ีบริษทัแม่ท่ีญ่ีปุ่นใชอ้ยู่

ในปัจจุบนั โดยกำรก ำกบัดูแลของผูเ้ช่ียวชำญ    ดงันั้น คุณภาพผลิตภณัฑท่ี์ออกจากกระบวนการผลิตก่อนส่งมอบลูกคา้  
อยูภ่ายใตม้าตรฐานเดียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ผลิตในญ่ีปุ่น  
  การประกอบธุรกิจผลิตภณัฑพ์ลาสติกและแมกนีเซียม ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานส่งเสริมการลงทุน(บี
โอไอ) 
 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

  การตลาด   

บริษทัรับจา้งผลิตผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนพลาสติกและแมกนีเซียม  
-    เนน้ลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์บริษทัมีประสบการณ์และความช านาญ    
-   จ าหน่ายดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม ส าหรับลูกคา้ทุกราย 
-   ตระหนกัและใส่ใจการดูแลดา้นบริการต่างๆ เพ่ือยดึความสมัพนัธ์ท่ีดีในระยะยาว  
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-   มุ่งมัน่ในการพฒันาการผลิตและเทคโนโลยกีารผลิต ดว้ยความช่วยเหลือทั้งบุคคลากรและเทคนิคการผลิตท่ี     
ทนัสมยัจากบริษทัแม่ 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูผ้ลิตสินคา้ตน้แบบ (original  equipment  manufacturer) ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ี

รู้จกักนัดีในภูมิภาคอ่ืนในโลก  แบรนดท่ี์รู้จกัคุน้เคย เช่น  แคนนอน  ฮอนดา้  ซูซูกิ และ อีซูสุ เป็นตน้  โดยปัจจุบนัน้ี  บริษทัไม่มี
ลูกคา้รายใดท่ีมียอดสัง่ซ้ือถึงร้อยละ20 ของรายไดจ้ากการขายแต่ละปี  บริษทัจึงไม่มีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกคา้รายหน่ึงราย
ใดมากเกินไป    

การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
บริษทัจดัจ าหน่ายโดยตรงใหก้บัลูกคา้ ท่ีมีแหล่งผลิตสินคา้ในประเทศและลูกคา้ท่ีมีแหล่งผลิตในต่างประเทศ เช่น 

ญ่ีปุ่น เป็นตน้ ซ่ึงสดัส่วนรายไดท้ั้งสองช่องทาง แสดงอยูใ่นตารางขา้งตน้ 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

 ภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกปีท่ีผา่นมา พบวา่ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมพลาสติกเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยร้อยละ 3.74 เม่ือเทียบ
กบัปีก่อน   ทั้งน้ี เน่ืองจากอุตสาหกรรมโดยทัว่ไปเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2555 ตวัเลขยอดการผลิตรถยนตใ์นช่วงตน้ปียงัคง
สร้างผลดีต่ออุตสาหกรรมพลาสติกท่ีเป็นส่วนประกอบ อนัเป็นผลพว่งจากนโยบายรถยนตค์นัแรกใน ปีท่ีผา่นมา และนโยบาย
ส่งเสริมของภาครัฐต่างๆ ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน อาทิเช่น บา้นหลงัแรก ค่าจา้งขั้นต ่า เงินเดือนขั้นต ่า เป็นตน้ 
 ปริมาณการส่งออกผลิตภณัฑพ์ลาสติก   ปี 2556 เท่ากบั 1,058,066.40 ตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.74 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้หลกัของไทยนั้นดีข้ึน ประกอบกบัค่าเงินบาทของไทยอ่อนตวัท าใหก้ารส่งออกเพ่ิมข้ึน 
 ปริมาณการน าเขา้ผลิตภณัฑพ์ลาสติก ปี 2556 เท่ากบั 555,783.70 ตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.43 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจาก
อุตสาหกรรรมหลกัของประเทศ ท่ีใชพ้ลาสติกเป็นส่วนประกอบยงัมีการขยายตวั เช่น ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพลาสติกยงัคงด าเนินไปไดด้ว้ยดี ไม่วา่จะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมอาหารท่ียงัคงมีการส่งออกอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงส่ง ผลดีต่ออุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์และอุตสาหกรรมก่อสร้าง  
   ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต ์ปริมาณการผลิตรถยนตข์องประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.-ต.ค.) มี
ปริมาณการผลิตรถยนต ์2,115,375 คนั เม่ือเปรียบเทียบกบั 10 เดือนแรกของปี 2555 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.07 โดยมีปริมาณการผลิต
รถยนตน์ัง่ 930,690 คนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.51 รถยนตปิ์กอพั 1 ตนัและอนุพนัธ์จ านวน 1,137,329 คนั ลดลงร้อยละ 4.70 แต่
รถยนตเ์พื่อการพาณิชยอ่ื์นๆจ านวน47,356 คนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.69 ซ่ึงจากปริมาณการผลิตโดยรวม เป็นการผลิตเพ่ือการส่งออก
จ านวน 947,021 คนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.77 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดโดยขอ้มูลจากแผนการผลิตของผูป้ระกอบการ
รถยนต ์ประมาณการวา่ ในปี 2557 จะมีการผลิตรถยนตป์ระมาณ 2,600,000 คนั แบ่งเป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ 
ประมาณร้อยละ 50-55 และการผลิตเพ่ือการส่งออกประมาณร้อยละ 45-50 
 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ในปี 2556 อยูใ่นภาวะ
ชะลอตวัเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมาจากทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีปรับตวัลดลง 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคในประเทศมีการระมดัระวงัการใชจ่้ายมากข้ึนจากการใชเ้งินล่วงหนา้ไปแลว้กบันโยบายของภาครัฐ ประกอบ
กบัการเปล่ียนแปลงความตอ้งการเทคโนโลยขีองโลกในการใชแ้ท็บเลต็/สมาร์ทโฟนแทนการใชค้อมพิวเตอร์ ท าใหค้วาม
ตอ้งการHDD/ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ลดลง ส่งผลใหก้ารส่งออกช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ไปจีนลดลงอยา่งมากเน่ืองจากจีนเป็น
ฐานการผลิตคอมพิวเตอร์เพ่ือส่งออกไปตลาดโลกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ในปี 2557 คาดวา่จะปรับตวัเพ่ิมข้ึน
เลก็นอ้ยร้อยละ 2-3 เม่ือเทียบปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะขยายตวัร้อยละ 1 ซ่ึงมาจากการส่งออกไปตลาดอาเซียนและเอเชีย
จะปรับตวัดีข้ึน แต่ตลาดในประเทศยงัคงชะลอตวัลง ส่วนอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์คาดวา่จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เน่ืองจากตลาด
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สหรัฐอเมริกายงัมีความตอ้งการเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีดชันีผลผลิตของอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ของญ่ีปุ่นมี
แนวโนม้ดีข้ึน ในช่วงปลายปี 2556 ซ่ึงเป็นสญัญาณท่ีจะส่งผลดีใหใ้นปี 2557 จะปรับตวัไดดี้ข้ึน 
 
สรุปภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรมพลาสตกิปี 2556 และแนวโน้มปี 2557 
- อุตสาหกรรมโดยทัว่ไปเติบโตตอ่เน่ืองจากปี 2555 ตวัเลขยอดการผลิตรถยนตใ์นช่วงตน้ปียงัคงสร้างผลดีต่ออุตสาหกรรม
พลาสติก ทั้งน้ีเป็นผลพวงจากนโยบายรถยนตค์นัแรกในปีท่ีผา่นมา และนโยบายส่งเสริมของภาครัฐท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการใชจ่้าย
มากข้ึน แมว้า่จะไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกาและยโุรป 
- ปัญหาการเมืองท่ีเร่ิมส่อเคา้ถึงความไม่มัน่คง ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนต่อการผลิตและการจ าหน่ายสินคา้ รวมถึงการ
ลงทุนเพ่ือขยายก าลงัการผลิต 
- ปัญหาภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในหลายภูมิภาค ทั้งอุทกภยั วาตภยั ท่ีส่งผลภาคการเกษตร ผลิตภณัฑท์างเกษตร ซ่ึงจะส่งผล
ต่อเน่ืองมายงัผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑพ์ลาสติก และอุปกรณ์พลาสติกทางการเกษตร 
- จากการท่ีประเทศสิงคโปร์มีก าลงัการผลิตเมด็พลาสติกเพ่ิมข้ึนในผลิตภณัฑ ์PE และ PP จะส่งผลดีต่อผูป้ระกอบการพลาสติก
ไทยในการมีแหล่งซ้ือและจ านวนเมด็พลาสติกเพ่ิมข้ึน 
 
แนวโน้ม 
- ปัญหาการเมืองในประเทศท่ีจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการท าธุรกิจ การเคล่ือนไหวชุมนุมทางการเมืองโดยฝ่ายต่างๆอยา่ง
ต่อเน่ือง  จะส่งผลต่อปริมาณการผลิตและการบริโภคสินคา้ 
- ปัญหาอุทกภยัในภาคตะวนัออกในไตรมาสท่ี 3 ท่ีจะส่งผลตอ่ภาคการผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและช้ินส่วนรถยนต ์เน่ืองจากแรงงาน
ประสบอุทกภยัท าใหเ้ดินทางไปท างานไม่ไดต้ามปกติ และปัญหาอุทกภยัทางภาคใตท่ี้จะส่งผลต่อการบริโภคของผลิตภณัฑ์
พลาสติก 
 - ปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี สหรัฐอเมริกาน าเขา้สินคา้พลาสติกจากไทยประมาณ 10,000 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
10 ของการส่งออกผลิตภณัฑพ์ลาสติกทั้งหมด 
- ปัญหาวกิฤตการณ์ทางการเงินของยโุรปท่ีหลายฝ่ายเร่ิมยอมรับกบัการเปล่ียนแปลงไดม้ากข้ึน แตย่งัคงตอ้งระวงัหากมีปัญหา
อ่ืนๆท่ีจะส่งผลกระทบออกมาไดอี้ก 

 

2.3  การจดัหาวตัถุดบิ  

 ผลิตภณัฑพ์ลาสติก     บริษทัมีโรงงาน 8โรงท่ีปมุธานีและอีก 1 โรงท่ีสาขาโคราช    นครราชสีมา   โดยส่วนใหญ่ 
บริษทัสัง่ซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศ ซ่ึงมีหลายราย     เน่ืองจากประเภทผลิตภณัฑพ์ลาสติกท่ีลูกคา้
ตอ้งการน าไปใชใ้นการผลิตสินคา้ท่ีมีลกัษณะการใชง้านท่ีหลากหลายรูปแบบ    ก็ตอ้งการคุณสมบติัของเน้ือพลาสติกท่ีลกัษณะ
แตกต่างกนัในหลายรูปแบบ  ซ่ึงอาจจะเป็นลกัษณะแขง็หรืออ่อน  เหนียวหรือเปราะ แตกหกัได ้ทนความร้อน หรือแมก้ระทัง่ไม่
ติดไฟ        ท าใหช้นิดวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตช้ินงาน  จ าเป็นตอ้งมีหลายชนิดดว้ย     เช่น       ABS,  P/C ABS  , PET, PMMA  PS  

เป็นตน้  โดยผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบหลกัและวตัถุดิบอ่ืนท่ีใชใ้นการผลิต  มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 30 ราย  ท าใหบ้ริษทัพิจารณาทางเลือก
ไดห้ลายรายและสามารถต่อรองราคากบัผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบได ้ เวน้แต่กรณีท่ี วตัถุดิบท่ีไม่มีผลิตในประเทศ จ าเป็นตอ้งน าเขา้
แหล่งผลิตและจ าหน่ายจากญ่ีปุ่น  

ผลิตภณัฑแ์มกนีเซียม  บริษทัพิจารณาแหล่งผลิตและจ าหน่ายจากผูค้า้ท่ีเสนอราคาเหมาะสมและคุณภาพของเมด็
แมกนีเซียม     ท่ีผา่นมา บริษทัสัง่ซ้ือเมด็แมกนีเซียมจากแหล่งผลิตและจ าหน่ายในประเทศจีน แต่ในปัจจุบนั  บริษทัไดส้ัง่ซ้ือ
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เมด็แมกนีเซียมจากแหล่งผลิตและจ าหน่ายในไตห้วนั     เน่ืองจากผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาความเหมาะสมในดา้นราคาและคุณภาพ
ของเมด็แมกนีเซียม   

 

3. ปัจจยัความเส่ียง 
3.1  ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

จากสินคา้ลา้สมยั 

 บริษทัผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์มกนีเซียม ท่ีเป็นโครงกลอ้งถ่ายรูป  ผลิตท่ีโรงงาน สาขาโคราช  ในปี 2555  มี
ยอดขาย 459 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 19  ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด  และในปี 2556  ยอดขาย 350 ลา้นบาท ลดลง
ร้อยละ 23.67        เน่ืองจาก ผลิตภณัฑแ์มกนีเซียมข้ึนอยูก่บัภาวะตลาดกลอ้งถ่ายรูป  ทั้งระดบักลางและระดบับน   ซ่ึงผูผ้ลิต
กลอ้งถ่ายรูปต่างมุ่งท่ีจะแข่งขนัพฒันาดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมของกลอ้งถ่ายรูปใหส้ามารถตอบสนองการใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ     ปัจจยัน้ีจึง มีผลกระทบต่อระยะเวลาของความนิยมในกลอ้งบางรุ่น   ซ่ึง อาจไม่ถึงหน่ึงปีท่ี แนวโนม้ความ
ตอ้งการกลอ้งรุ่นนั้นก็เร่ิมลดลงและส่งผลกระทบต่อไปยงัสินคา้คงเหลือทั้งท่ีเป็นสินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบต่างๆท่ีบริษทัได้
จดัเตรียมไวต้ามประมาณการจากลูกคา้         อยา่งไรก็ตาม  เม่ือเกิดการชะลอค าสัง่ซ้ือหรือยกเลิกค าสัง่ซ่ึงเกิดข้ึนไม่บ่อยคร้ังนกั   
บริษทัไดด้ าเนินการปรับเปล่ียนแผนการผลิตโดยทนัทีและเพ่ิมการติดตามขอ้มูลกบัลูกคา้ใหบ่้อยคร้ังข้ึนพร้อมไปกบัการติดตาม
ภาวะตลาดกลอ้งถ่ายรูปดว้ย      ซ่ึงเป็นทางหน่ึงเพ่ือช่วยลดปริมาณสินคา้ลา้สมยัได ้    ในส่วนของช้ินงานบางรุ่นท่ีลา้สมยั และ
ชดัเจนวา่ ไม่มีค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้แลว้  หากในระยะเวลา    ต่อมา  ลูกคา้อาจมีสินคา้รุ่นใหม่ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัรุ่นตภณัฑต์ก
รุ่น  และช้ินงานนั้นอยูใ่นวสิยัท่ีจะสามารถน ามาปรับแต่ง เพ่ือน ากลบัเขา้สู่กระบวนการผลิตรุ่นใหม่ต่อไปได ้    

จากการพ่ึงพิงบริษทัแม่ 

 บริษทัเป็นบริษทัลูกของบริษทั มิตซูวา อิเลก็ทริค อินดสัตรี จ ากดั ซ่ึงถือหุน้อยูใ่นบริษทัร้อยละ 56.69 และตั้งอยูท่ี่
ประเทศญ่ีปุ่น ประกอบกิจการรับจา้งผลิตและประกอบช้ินส่วนพลาสติกท่ีมีประวติัการด าเนินงานมานานกวา่ 50 ปี ไดก่้อตั้ง 
“บริษทั ไทยมิตซูวา จ ากดั(มหาชน)”   เม่ือวนัท่ี 4  พฤศจิกายน 2530 ในนาม   “บริษทั ไทยมิตซูวา จ ากดั”  

  เพื่อใหสิ้นคา้ในประเทศไทยมีคุณภาพไดม้าตรฐานเดียวกนักบัท่ีสินคา้ท่ีผลิตในประเทศญ่ีปุ่น  บริษทัจ าเป็นตอ้งใช้
เทคโนโลยกีารผลิตและการตลาด ตามสญัญาใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคและการพฒันา (Technical Service Agreement) ท่ีได้
ท ากบับริษทัแม่ 2 ฉบบั ทั้งในธุรกิจผลิตภณัฑพ์ลาสติก และธุรกิจผลิตภณัฑแ์มกนีเซียม  เพื่อใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนดา้น
เทคโนโลยกีารผลิตท่ีกา้วหนา้จากประเทศญ่ีปุ่นและความช่วยเหลือทางดา้นการตลาดดว้ย   โดยท่ีสญัญาฯท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
ผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไดก้ าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการทางดา้นเทคนิคและการพฒันาใหบ้ริษทัแม่ในอตัรา
ร้อยละ 2 ของยอดขายผลิตภณัฑพ์ลาสติก หลงัหกั ค่าประกนัภยั ภาษีขาย ค่าอากร และค่าใชจ่้ายประเภทอ่ืนๆ  และสญัญาท่ี
เก่ียวกบัธุรกิจผลิตภณัฑแ์มกนีเซียม ไดก้ าหนดใหใ้บริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการทางดา้นเทคนิคและการพฒันาให้
บริษทัแม่ในอตัราร้อยละ 3  ของยอดขายผลิตภณัฑแ์มกนีเซียมหลงัหกัค่าประกนัภยั ภาษีขาย ค่าอากร และค่าใขจ่้ายประเภทอ่ืนๆ  

3.2  ความเส่ียงเก่ียวกบัการเงิน 

จากอตัราแลกเปล่ียน 

 บริษทัมีรายการธุรกิจ ท่ีเป็นรายไดจ้ากการขาย  ซ้ือวตัถุดิบ และค่าบริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยูใ่นระดบั 100 – 
200 ลา้นบาท  ซ่ึงบริษทัไม่ไดมี้การท าสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน อนั
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เน่ืองจากทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัเช่น ในรอบปีบญัชี 2555 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.07 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ และ 38.66 ลา้นเยน  และมีหน้ีสินกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  0.87 ลา้นดอลล่าร์
สหรัฐและ 44.76 ลา้นเยน และมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 12.15 ลา้นบาท 

 บริษทัพิจารณาและประเมินวา่  บริษทัมีความสามารถเพียงพอในการบริหารจดัการระยะเวลาในการเรียกเก็บหน้ีและ
ช าระหน้ีท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงัเช่นในรอบปีบญัชี 2555  ก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียน 12.15 ลา้นบาท และในรอบปีบญัชี     ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1.46 ลา้นบาท    

3.3  ความเส่ียงเก่ียวกบัการผลิต 
จากวตัถุดิบท่ีมีความส าคญัต่อการผลิต 
 ในการด าเนินธุรกิจผลิตภณัฑพ์ลาสติก    บริษทัจ าเป็นตอ้งใชเ้มด็พลาสติกเป็นวตัถุดิบหลกัรวมถึงวตัถุดิบอ่ืนประกอบ
กนัในกระบวนการผลิตช้ินงานพลาสติก    เน่ืองจากเมด็พลาสติกเป็นผลพลอยไดจ้ากการกลัน่น ้ ามนัดิบ    การผนัผวนของราคา
น ้ ามนัดิบในตลาดโลก จึงมีผลตอ่การผนัผวนของราคาเมด็พลาสติกในประเทศ    
 ในการสัง่ซ้ือวตัถุดิบ  บริษทัจะสัง่ซ้ือจากผูข้ายในประเทศ  เวน้แต่กรณีท่ีวตัถุดิบใดท่ีไม่มีแหล่งผลิตและจ าหน่ายใน
ประเทศ  บริษทัจึงจะสัง่จากต่างประเทศ 
 ในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 55 ของตน้ทุนรวมของผลิตภณัฑ์
พลาสติก หากราคาเมด็พลาสติกมีความผนัผวนเพ่ิมสูงข้ึน  อาจท าใหก้ าไรขั้นตน้ลดลงบา้ง  
 อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอนัดีกบัผูข้ายวตัถุดิบหลกัและวตัถุดิบอืนหลายรายเป็นอยา่งดี  และผูข้าย
วตัถุดิบท่ีท าธุรกิจกบับริษทั เป็นบริษทัท่ีบริหารโดยชาวญ่ีปุ่น ท่ีมีความเก้ือกลูพ่ึงพากนัทางธุรกิจกบับริษทัมาอยา่งต่อเน่ือง   
หากเกิดกรณีท่ีราคาวตัถุดิบผนัผวนข้ึนบา้งตามราคาน ่ามนัดิบในตลาดโลก บริษทัมีศกัยภาพเพียงพอในการเจรจาต่อรองราคาได ้
ในขณะเดียวกนั บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัโดยยดึหลกัการบริหารจดัการปริมาณสตอ๊กวตัถุดิบไม่ใหเ้กินความตอ้งการใชใ้นการ
ผลิต  และค านึงถึงการสูญเปล่าและสูญเสียใหเ้กิดนอ้ยท่ีสุด 
 
3.4  ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผูถื้อหุน้ 
บริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
  ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 บริษทั มิตซูวา อิเลก็ทริค อินดสัตรี จ ากดั (บริษทัแม่)  ซ่ึงถือหุน้อยูใ่นบริษทัร้อยละ 59.25  
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั    โดยท่ีกลุ่มยามาดา้ ถือหุน้ในบริษทัแม่ร้อยละ 52.03  และถือหุน้ในบริษทั
ร้อยละ 11.63 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  เม่ือพิจารณาแลว้ กลุ่มยามาดา้ ถือหุน้ในบริษทัทั้งโดยตรง( 
เท่ากบัร้อยละ 11.63)  และโดยออ้ม (เท่ากบัร้อยละ 30.83) รวมเป็น ร้อยละ 42.46  ของจ านวนหหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั   จึงท าใหก้ลุ่มยามาดา้สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดใ้นบางส่วนไม่วา่จะเป็นเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ  หรือการ
ขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้   ยกเวน้เร่ืองกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดตอ้งใหไ้ดรั้บ
เสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้   ดงันั้น ผูถื้อหุน้รายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ี
ผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้
  

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในต่างประเทศ 

 เน่ืองจากบริษทัมีการลงทุนในบริษทัร่วมในต่างประเทศ  จึง อาจไดรั้บผลกระทบจากการรับรู้ผลการด าเนินงานในรูป
ของส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมและนอกจากนั้น ยงัอาจไดรั้บผลกระทบจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ
แปลงค่างบการเงิน (ตามวธีิส่วนไดเ้สีย)  ซ่ึงอาจจะเป็นผลกระทบจากทางบวกหรือทางลบ  ท าใหสิ้นทรัพยร์ายการน้ีท่ีแสดงอยู่



                                                                            บริษัท ไทยมติซูวา จ ากดั (มหาชน)             

 12 รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
 

ในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน อาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดต้ามเหตุผลท่ีกล่าวมา  ตวัอยา่งเช่น เงินลงทุนใน
บริษทั มิตซูวา เพรสซิชัน่ พลาสติก (อู๋ซิ) จ ากดั ท่ีอยูใ่นประเทศจีน  จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม ปี 2557  ปี 
2556 และ ปี 2555 มีมูลค่าตามบญัชี จ านวนเงิน  76.62 ลา้นบาท จ านวนเงิน 67.05ลา้นบาท และ 70,92 ลา้นบาท  ตามล าดบั   
เป็นตน้   ซ่ึงจ านวนท่ีลดลงจะส่งผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั    

 

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1   ทรัพยสิ์นท่ีส าคญัท่ีใชป้ระกอบธุรกิจหลกั เป็นดงัน้ี 
ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตาม

บัญชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน และส่วนปรับปรุงท่ีดิน บริษทัเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 87.83 ไม่ติดภาระผกูพนั 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร บริษทัเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 300.45 ไม่ติดภาระผกูพนั 
เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือและอปุกรณ์ บริษทัเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์บางส่วน และในบางส่วน
บริษทัไดม้าตามสญัญาเช่าการเงิน 

508.93 ไม่ติดภาระค ้ าประกันตาม
เง่ือนไขสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึง
บริษัทมีสิทธิเ ลือกท่ีจะซ้ือ
ทรัพย์สินนั้นเม่ือส้ินสุดตาม
สัญญาเช่า  โดยท่ีบริษัท
จะต้องปฏิบัติตามเ ง่ือนไข
และข้อจ ากัดต่างๆท่ีก าหนด
ไวใ้นสญัญาดงักล่าว 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใช้
ส านกังาน 

บริษทัเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 9.83 ไม่ติดภาระผกูพนั 

ยานพาหนะ บริษทัเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 13.67 ไม่ติดภาระผกูพนั 

 
 ท่ีดิน ประกอบดว้ยสองส่วน คือ ท่ีดินท่ีตั้งอยูใ่นอ าเภอเมืองจงัหวดัปทุมธานี รวมเน้ือท่ีประมาณ 37.5 ไร่  และท่ิดินใน

อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา รวมเน้ือท่ีประมาณ 12.5 ไร่   
 อาคารท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อาคารส านกังานท่ีปทุมธานีและท่ีสาขาโคราช โรงงานผลิตภณัฑพ์ลาสติก 7 โรงและ 5 คลงัเก็บ
สินคา้ท่ีปทุมธานีและโรงงานผลิตภณัฑพ์ลาสติก 1 โรงและคลงัเก็บสินคา้ท่ีสาขาโคราช และ โรงงานผลิตภณัฑแ์มกนีเซียม 1 โรงท่ี
สาขาโคราช 

เคร่ืองจกัรท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เคร่ืองฉีดกลุ่มผลิตภณัฑพ์ลาสติก พร้อมกบัอุปกรณ์  มีขนาดก าลงัการผลิตตั้งแต่ร้อยหา้สิบตนั
ไปจนถึงสองพนัตนั มีจ านวนเกือบหน่ึงร้อยชุดเคร่ืองท่ีปทุมธานีและเกือบสามสิบชุดเคร่ืองท่ีสาขาโคราช มีขนาดก าลงัการผลิต
ตั้งแต่หกสิบตนัไปจนถึงส่ีร้อยหา้สิบตนั โดยทัว่ไป เคร่ืองฉีดผลิตภณัฑพ์ลาสติกมีอายกุารใชง้านไดสู้งถึง 20 ปี และเคร่ืองฉีดท่ีใช้
กลุ่มผลิตภณัฑแ์มกนีเซียมพร้อมอุปกรณ์  3 เคร่ือง แต่ละเคร่ืองมีขนาดก าลงัการผลิต 280 ตนัควบกบัเคร่ืองซีเอน็ซี 44 เคร่ือง  
4.2 การลงทุนในบริษทัร่วม 
  บริษทัมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจการผลิต พน่สี พิมพสี์ และประกอบช้ินส่วนช้ินส่วนผลิตภณัฑพ์ลาสติกท่ีใชใ้น
อุตสาหกรรม เน่ืองจากบริษทัและบริษทัแม่ท่ีญ่ีปุ่นมีความช านาญในธุรกิจดงักล่าว โดยบริษทัเลง็เห็นวา่ การลงทุนนั้นจะตอ้ง
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ก่อใหเ้กิดผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจและความมัง่คัง่เติบโตต่อไปได ้   ซ่ึงในปัจจุบนั บริษทัยงัไม่มีนโยบายท่ีจะลงทุนเพ่ิมใน
ระยะเวลาอนัใกล ้  

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  
-บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย- 

 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอืน่ 
ช่ือบริษัท : บริษัท ไทยมติซูวา จ ากดั (มหาชน)  
  (Thai Mitsuwa Public Company Limited) 
ช่ือย่อ : TMW 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000032  
ทีต่ั้ง :  ส านกังานใหญ่ 
        เลขท่ี 31 หมู่ 2 ถนนลาดหลุมแกว้ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 
 :  สาขานครราชสีมา  
   เลขท่ี 159 หมู่ 6 ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชยั  จงัหวดันครราชสีมา 30190 
ประกอบธุรกจิ : รับจา้งผลิต พน่สีและประกอบช้ินส่วนพลาสติก ท่ีโรงงานปทุมธานีและท่ีโรงงงานสาขา

โคราช นครราชสีมา  ซ่ึงลูกคา้บริษทัเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใช้
อิเลก็ทรอนิกส์ ประเภทออดิวชิชวล;  เคร่ืองใชใ้นส านกังานและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายใน
บา้น; รถยนต ์รถกระบะและรถจกัรยานยนต ์ 

  รับจา้งผลิตซ่อมปรับปรุงและจ าหน่ายแม่พิมพ ์   
  รับจา้งผลิต พน่สีและประกอบช้ินส่วนแมก็นีเซียม ท่ีโรงงานสาขาโคราช นครราชสีมา 

ซ่ึงลูกคา้บริษทัเป็นผูผ้ลิตกลอ้งถ่ายรูป 
Web Site : http://www.thaimitsuwa.com 
โทรศัพท์ : (02) 581-5558-60, (02) 581-2157-61 
โทรสาร : (02) 581-6160, 02-581-3796 
ทุนจดทะเบียน        : 199.50  ลา้นบาท 
  ประกอบดว้ย หุน้สามญั  39.90  ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ  5  บาท   
ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มูลค่า     : 199.50  ลา้นบาท  เป็น หุน้สามญั  39.90  ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ  5  บาท   
บริษัทในเครือ 
ช่ือบริษัท : บริษัท มติซูวาเพรสซิช่ันพลาสตกิ(อู๋ซี)จ ากดั  
ทีต่ั้ง :  A-A Machiner & Electronics Park, Wu Xi National Hi-tech Zone  
ประกอบธุรกจิ : Plastic injection, painting, Laser and assembly 
โทรศัพท์ : (86) 510-8520-0396 
โทรสาร : (86) 510-8520-4899 
อเีมล์แอดเดรส : Mitsuwawuxi@hotmail.com 
ทุนจดทะเบียน :  5 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่าราคาทุนตามบญัชี 104.15 ลา้นบาท) 
สัดส่วนการลงทุน :  ร้อยละ 50      
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ช่ือบริษัท : บริษัท มติซูวา วนิาพลาสต์ จ ากดั  
ทีต่ั้ง : Lot B8, Que Vo Industrial Zone, Bac Ninh Province, Vietnam 
ประกอบธุรกจิ :  Plastic injection molding, painting, and the other additional processing 
    Design and production of plastic injection mold 
   Magnecium molding with thixo molding method 
โทรศัพท์ : (84) 241-634-362-7 
โทรสาร : (84) 241-634-368 
ทุนจดทะเบียน :  3.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ  (เทียบเท่าราคาทุนตามบญัชี 56.32 ลา้นบาท) 
สัดส่วนการลงทุน :  ร้อยละ 40.79       
  (บริษทั มิตซูวาวินาพลาสต ์จ  ากดั ไดห้ยดุการด าเนินธุรกิจแลว้ และอยูใ่นกระบวนการช าระบญัชีตามกฎหมาย ซ่ึงคาดวา่จะเสร็จส้ินภายในงวดบญัชี
ถดัไป) 

 
บุคคลอ้างองิอืน่ๆ  
(ก) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์         :    บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

             ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศพัท:์ +66(0) 2359-1200-7    
  โทรสาร: +66(0) 2359-1259 

(ข) ผูส้อบบญัชี : 1. นางเกษรี   ณรงคเ์ดช   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  76 
  2. นายชยัยทุธ  องัศุวทิยา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3885  
  3. นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4563  

   4. นายสุมิตร  ขอไพบุลย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4885 
   ส านกังาน เอ. เอม็.ที. แอสโซซิเอท 
  491/127 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม บางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศพัท:์ (02) 234-1676, 234 -1678, 237-2132 
 โทรสาร: (02) 237-2133  

(ค) ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย           :  ส านกังานเนติวรกฤตทนายความ 
  15/3  หมู่  5  ซอยเพชรเกษม  39/1  ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้   
  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 
  โทรศพัท ์: (02) 804-7525 
  โทรสาร : (02) 455-8404 
 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทเบียนและทุนช าระแลว้ 

บริษทั ไทยมิตซูวา จ ากดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 199.5  ลา้นบาท  เรียกช าระแลว้ 199.5 ลา้นบาท 
  จ านวนหุน้สามญัทั้งส้ิน 39.90 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท  
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7.2  ผูถื้อหุน้ 
   รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 รายแรก ตามรายช่ือผูถื้อของบริษทัวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557   เป็นดงัน้ี   

   
ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1.  MITSUWA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD 23,640,300 59.25% 

2.  นายฮิโรชิ  ยามาดา้ 3,506,000 8.79% 

3.  บริษทั ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จ ากดั 2,000,000 5.01% 

4.  นายฮิโรโต ้  ยามาดา้ 1,075,000 2.69% 

5.  นางรัชฏาพร  ไชยพฤกษ ์ 322,300 0.81% 

6.  นายรัไชยฉตัร วณิชยพ์รรค 240,000 0.60% 

7.  บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 236,900 0.59% 

8.  นายวรีะยทุธ ศรีส่ีคิ้ว 217,000 0.54% 

9.  นายหาญเจต  ลิขิตสินโสภณ 199,900 0.50% 

10.นายคมเดช  ภาบรรเจิดกิจ 188,000 0.47% 

11. อ่ืนๆ 8,274,600 20.74% 

รวม 39,900,000 100% 

 
 

7.3  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
  

 บริษทัมีนโยบายการเงินปันผลโดยประมาณร้อยละ 30 ต่อปีส าหรับก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องปีนั้นๆ  ทั้งน้ี
พิจารณาประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจและโครงการในการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษทั 

ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 

ประจ าปี 2552 2553 2554 2555 2556 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.86 1.64 0.42 13.13 3.73 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.25 0.50 1.00 2.00 1.20 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 29.07% 30.49% 238.10% 15.23%  32.17% 
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8.  โครงสร้างการจดัการ 
              โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการจ านวน 3  ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะผูบ้ริหาร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
8.1   คณะกรรมการบริษทั 
   ประกอบดว้ย กรรมการ 8 ท่าน  
 1.   นายฮิโรชิ    ยามาดา้  กรรมการผูจ้ดัการ 
 2.   นายไพฑูรย ์   กลดัเขียว  กรรมการ 
 3.   นายฮิโรคาซึ   ซูรูฮารา  กรรมการ 
 4.   นายโอฬาร     ศรีมงคล  กรรมการ 
 5.   นายโกเมนทร์  สืบวเิศษ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 6.   นายพรเทพ    ญาณประสาท  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 7.   นายโยชิฮิซ่า   ฮาเซกาวา่  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ             
 8.   นายพชร        แกว้นุกลู  กรรมการอิสระ 
    ( เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2556   นางโยชิมิ   ยามาดา้    ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ) 
   ( เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน  2556  นายซึโตมุ  ทาเกโมริ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ) 
 กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั คือ นายฮิโรชิ  ยามาดา้  ซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือ และประทบัตรา
ส าคญัของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีการจดัประชุมตามความจ าเป็นและความเหมาะสมและใหเ้ลขานุการบริษทัเขา้ร่วมการประชุม
ดว้ยและเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการจดัการประชุมและก าหนดวนั เวลาและสถานท่ีประชุม โดยจะแจง้กรรมการทุกท่านอยา่งเป็น
ทางการก่อนล่วงหนา้ทุกคร้ัง  ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   กรรมการทุกท่าานสามารถเสนอเร่ืองเพ่ิมเติมและแสดง
ความเห็นตอ่ท่ีประชุมไดอ้ยา่งเปิดเผย  โดยเลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีบนัทึกการประชุม และจดัท ารายงานการประชุม  

ส าหรับรอบการด าเนินงานของบริษทั  ตั้งแต่เมษายน 2556 – มีนาคม 2557  มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน   7  
คร้ัง  โดยมีกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

จ านวนคร้ังที ่
เข้าร่วมประชุม 

1. นายฮิโรชิ    ยามาดา้     ประธานและกรรมการผูจ้ดัการ 7 7 

2. นางโยชิมิ    ยามาดา้ กรรมการ 3 3 

3. นายฮิโรคาซึ  ซูรูฮารา กรรมการและผูจ้ดัการโรงงานปทุมธานี 7 7 

4. นายโกเมนทร์    สืบวเิศษ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7 7 

5. นายโยชิฮิซ่า  ฮาเซกาวา่   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7 7 

6. นายพรเทพ    ญาณประสาท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7 7 

7. นายซึโตม ุ    ทาเกโมริ กรรมการและผูจ้ดัการโรงงานแมก็นีเซียม 2 2 
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8.นายไพฑูรย ์  กลดัเขียว กรรมการและผูจ้ดัการแผนกควบคุมคุณภาพ  7 7 

9. นายพชร       แกว้นุกลู กรรมการอิสระ  7 7 

10.นายโอฬาร   ศรีมงคล กรรมการและผูจ้ดัการแผนกวศิวกรรม 7 7 

 นางโยชิมิ  ยามาดา้ ไดล้าออกจากกรรมการ เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2556 
 นายซึโตมุ  ทาเกโมริ ไดล้าออกจากกรรมการ เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2556 

  
 8.2   ผูบ้ริหาร 
  ผูบ้ริหารตามค าจ ากดัความของส านกังานคณะกรรมการ กลต. มีจ านวน  12  ท่าน  ไดแ้ก่ 

1. นำยฮิโรชิ  ยำมำดำ้  กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2. นำยฮิโรคำซึ ซูรูฮำรำ  กรรมกำรและผูจ้ดักำรโรงงำน  ส ำนกังำนปทุมธำนี) 
3. นำยโทมทัสุ อะซำยำม่ำ ผูจ้ดักำรโรงงำนช้ินส่วนแมกนีเซียม สำขำโครำช 
4. นำยจอง ชุล ชำง   ผูจ้ดักำรโรงงำนช้ินส่วนพลำสติก สำขำโครำช 
5. นำยไพฑูรย ์ กลดัเขียว  กรรมกำรและผูจ้ดักำรแผนกควบคุมคุณภำพ 
6. นำยเทะซุจิ  ทำเคกชิุ  ผูจ้ดักำรทัว่ไปและเลขำนุกำรบริษทั 
7. นำยอภิชำติ  ฉ ่ำดี  ผูจ้ดักำรแผนกฉีดพลำสติก 
8. นำยโอฬำร  ศรีมงคล  กรรมกำรและผูจ้ดักำรแผนกวศิวกรรม 
9. นำยนฤพนธ ์ เยน็ประเสริฐ ผูจ้ดักำรฝ่ำยซ่อมบ ำรุง 
10. นำยสมนึก ดีสมแสง  ผูจ้ดักำรแผนกทรัพยำกรบุคคล 
11. นำยคสัซึมิ ซำกำกชิู  ผูจ้ดักำรแผนกขำย 
12. นำยสมชำติ พว่งหลำย ผูจ้ดักำรแผนกแม่พิมพ ์

 
รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกลุ สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์
กบัผู้บริหาร 

หลกัสูตร 
อบรมจาก 
IOD 

คุณวุฒิและการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

1.นายฮิโรชิ  ยามาดา้ 
กรรมการผูจ้ดัการและ
กรรมการผูมี้อ านาจลง
ลายมือผกูพนับริษทั 
อาย ุ53 ปี  

8.787 บุตรของนาง
โยชิมิ  
ยามาดา้ 

ไม่มี
หลกัสูตร 
ภาษาญ่ีปุ่น 

 

ปริญญาตรีสาขา
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัริวโคคุ 

 * ปี 2552 – ปัจจุบนั 
    กรรมการผูจ้ดัการ 
 * ปี 2542 – ปัจจุบนั  
   ประธานกรรมการ 
    บริษทั มิตซูวา อิเลก็ทริค อินดสั- 
   ตรี จ ากดั 

2.นายโกเมนทร์  สืบ
วเิศษ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
อาย ุ78 ปี 

ไม่มี ไม่มี DAP 
19/2547 

นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรม 
ศาสตร์ 

 * ปี 2546 – ปัจจุบนั  
    ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 * ท่ีปรึกษาดา้นภาษีอากร 
    บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ  จ ากดั  
   (มหาชน) 
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3.นายโยชิฮิซ่า ฮาเซกาวา่ 
กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ79 ปี 
 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี
หลกัสูตร 
ภาษาญ่ีปุ่น 

 

ปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยั 
ทามางาวะ 

*ปี 2545 – ปัจจุบนั กรรมการ
ตรวจสอบ 
 *ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ 
 บริษทั โอเรียนเตล็วูด้ โปรดกัส์ 
จ ากดั และ  บริษทั อา๊กเทรดด้ิง 
จ ากดั 

4.นายพรเทพ   
ญาณประสาท 
กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ70 ปี 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี DAP 
27/2547 

-Diploma : Pacific 
Hotel Management 
College, 
California, U.S.A. 
-Diploma : 
Inglewood College 
of Business, 
California, U.S.A 

 * ปี 2545 – ปัจจุบนั  
   กรรมการตรวจสอบ 
 * ปี 2530 – 2544 ผูจ้ดัการทัว่ไปท่ี 
   ไทยมิตซูวา 
 

5.นายเทะซุจิ  ทาเคกชิุ
ผูจ้ดัการทัว่ไป 
ผูจ้ดัการบญัชีและ
การเงิน 
อาย ุ50  ปี 

ไม่มี ไม่มี ไม่ม ี
 

ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยั 
Kwansei  Gakuin 
 

*ตั้งแตเ่ดือนเมษายน 2555 ถึง
ปัจจุบนั  เป็น ผูจ้ดัการทัว่ไป 
  ผูจ้ดัการบญัชีและการเงิน  
*ท่ีปรึกษาการเงินท่ีบริษทัแม่ 
ตั้งแต่ปี 2547   จนถึงปี 2555 

6.นายไพฑูรย ์ กลดัเขียว 
กรรมการและผูจ้ดัการ
แผนกควบคุมคุณภาพ 
อาย ุ45 ปี 

0.083 
 

ไม่มี DAP 
23/2547 

ประกาศนียบตัร
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนปากเกร็ด 
นนทบุรี 

  *ปี 2551 – ปัจจุบนั กรรมการและ 
   ผูจ้ดัการ แผนกควบคุมคุณภาพ  

 
 

7.นายพชร  แกว้นุกลู 
กรรมการอิสระ 
อาย ุ44 ปี  

0.083 ไม่มี DAP 
21/2547 

DCP 
99/2551 

*นกัศึกษาวจิยัคณะ  
  เศรษฐศาสตร์ 
  ระหวา่งประเทศ 
  มหาวทิยาลยัซุโอ  
*ปริญญาตรีการบญัชี  
  มหาวทิยาลยั 
  ธรรมศาสตร์ 

  *ปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 
  *ปี 2543 – 2549 ผูจ้ดัการทัว่ไปท่ี 
   ไทยมิตซูวา 
  *ปี 2546 – 2549 กรรมการ 
    บริษทั มิตซูวา เพรสซิชัน่  
    พลาสติก (อู๋ ซี)  จ ากดั  

8.นายฮิโรคาซึ  ซูรูฮารา 
กรรมการและผูจ้ดัการ
โรงงานปทุมธานี 
อาย ุ39 ปี 
 

0.088 ไม่มี ไม่มี
หลกัสูตร 
ภาษาญ่ีปุ่น 

 

ปริญญาตรี
วศิวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยั โอซากา้ 
อิเลก็ทริค 
คอมมิวนิเคชัน่ 

*ปี 2549 – ปัจจุบนั กรรมการและ
ผูจ้ดัการโรงงานปทุมธานี  
*ปี 2543 -2548  ผูจ้ดัการควบคุม
คุณภาพ   ท่ีไทยมิตซูวา 

9.นายโทมทัสุ   ไม่มี ไม่มี ไม่มี  ประกาศนียบตัร *ปี 2555 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ
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อะซำยำม่ำ 
ผูจ้ดักำรโรงงำน
แมกนีเซียม สำขำโครำช 
อำย ุ51 ปี  

เทคนิคฮิกาชิโย  เมือง
โอซากา้ 

โรงงานแมกนีเซียม สาขาโคราช 
*ปี 2531 – 2554 ผูจ้ดัการโรงงาน
ท่ีบริษทันีทจ ากดั ในประเทศ
ญ่ีปุ่น 

10.นายจองชุลชาง 
ผูจ้ดัการโรงงานพลาสติก 
สาขาโคราช 
อาย ุ52 ปี 
 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ประกาศนียบตัร 
เทคนิค แดก ุ 
สาขาเคร่ืองกล 

*ปัจจุบนั  
ผูจ้ดัการโรงงานพลาสติก สาขา
โคราช  
*ปี 2552 – 2554 ผูจ้ดัการซ่อม
บ ารุงแม่พิมพ ์ท่ีบริษทั ทากาฮาชิ 
พลาสติก จ ากดัในประเทศญ่ีปุ่น 

11.นายโอฬาร  ศรีมงคล 
กรรมการและผูจ้ดัการ
แผนกวศิวกรรม 
อาย ุ48 ปี 

0.025 ไม่มี DAP 
76/2551 

ปริญญาตรีวศิวกรรม
เคมี  มหาวทิยาลยั 
ขอนแก่น 

*ปัจจุบนั กรรมการและผูจ้ดัการ 
  แผนกวศิวกรรม 
*ปี 2555 ผูจ้ดัการแผนกวศิกรรม 
*ปี 2551 ถึง ตุลาคม 2552 
กรรมการ  
*ปี 2550  ผูจ้ดัการทัว่ไป 
*ปี 2548 -2549 ผูจ้ดัการแผนก 
ขาย ท่ีไทยมิตซูวา 

12.นายนฤพนธ์  เยน็
ประเสริฐ 
ผูจ้ดัการแผนก
บ ารุงรักษา 
อาย ุ43 ปี 
 

0.025 ไม่มี DAP 
76/2551 

-ปริญญาตรี
วศิวกรรมเคร่ืองกล  
สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้  
พระนครเหนือ 
 

*ปัจจุบนั  
ผูจ้ดัการแผนกบ ารุงรักษา 
*ปี 2551 – ตุลาคม 2552 
กรรมการ   
*ปี 2536 – 2550  ผูจ้ดัการแผนก
บ ารุงรักษา ท่ีไทยมิตซูวา 

13.นายสมนึก  ดีสมแสง 
ผูจ้ดัการแผนกบุคคล 
อาย ุ49  ปี 
 

0.031 ไม่มี DAP 
23/2547 

ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง  
มหาวทิยาลยัเอเซีย
อาคเนย ์

*ปี 2552 – ปัจจุบนั  
ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล 
*ปี 2552  ผูจ้ดัการแผนกจดัซ้ือ 
*ปี2547 – 2551 กรรมการและ
ผูจ้ดัการ จดัซ้ือท่ีไทยมิตซูวา 

14.นายอภิชาติ  ฉ ่าดี 
ผูจ้ดัการแผนก 
ฉีดพลาสติก 
อาย ุ43 ปี 

0.025 ไม่มี DAP 
76/2551 

ประกาศนียบตัร
วชิาชีพ  
เทคโนโลยปีทุมธานี 

*ปัจจุบนั 
 ผูจ้ดัการแผนกฉีดพลาสติก 
*ปี 2551 – ตุลาคม 2552 
กรรมการ   
*ปี 2544 – ปี 2550 ผูจ้ดัการแผนก
ฉีดพลาสติก ท่ีไทยมิตซูวา 

หมายเหตุ  (สดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 23/5/2557) 
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 8.3   เลขานุการบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแตง่ตั้งให ้นายเทะซุจิ  ทาเคกชิุ  ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 24  เมษายน 

2555 ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมาษยน 2555   โดยหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของเลขานุการบริษทั เป็นดงัน้ี 

 เลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ลตลาดหลกัทหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความ
ระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 
 1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
  ก. ทะเบียนกรรมการ 
  ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 
  ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้
 เสียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน7 วนัท าการนบัแต่
 วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 
 3. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบริษทั (หรือคณะกรรมการบริษทั) มอบหมาย ดงัน้ี  

•    ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลในการด าเนิน 
กิจกรรม ของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

•   ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ 
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล เช่น ส านกังาน ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและ

รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและสาธารณชน ใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
 หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 

8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(ก)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบดว้ย กรรมการบริหาร รวม 5 ราย (รวมของนายซุโตมุ  ทาเกโมริซ่ึงได้

ลาจากการเป็นกรรมการเดือนมิถนุายน 2556 ) และกรรมการอิสระ 4 ราย  ในรอบปีบญัชี 2556   เท่ากบั 
17.41 ลา้นบาท     

  (ข)  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารในพ้ืนท่ีปทุมธานี 18.22 ลา้นบาท และในพ้ืนท่ีโคราช 13.35 ลา้นบาท รวมทั้งส้ิน   
31.57 ลา้นบาท  

 อยูใ่นรูปของเงินเดือน และโบนสั   
  (ค)  ค่าตอบแทนอ่ืน ไดแ้ก่ เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และเงินประกนัสงัคมของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร

1.87 ลา้นบาท  
 จ านวนพนกังานของบริษทั  เป็นดงัน้ี 
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ในรอบปีบญัชี 2556 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน(รวมกรรมการและผูบ้ริหาร) ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั  

ค่ารักษาพยาบาล  เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมและเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และค่าสวสัดิการอ่ืนๆ  รวมทั้งส้ิน 
464.58 ลา้นบาท                         

           
นโยบายในการจดัการทรัพยากรบุคคล 
นโยบายดา้นการพฒันาพนกังานเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยูร่่วมงานกบับริษทัไดใ้นระยะ

ยาว  โดยมีแนวปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอดงัน้ี 
-   คดัเลือกพนกังาน และมอบหมายงานใหต้ามความเหมาะสมกบัคุณสมบติัของพนกังาน 
-   จดัอบรมเม่ือเร่ิมแรกเขา้ท างานเพ่ือเป็นการสร้างความเขา้ใจอนัดีต่องานก่อนการปฏิบติังานจริง 
-   จดัอบรมตามความเหมาะสมในระหวา่งปี    โดยหัวขอ้ท่ีจดัอบรมเก่ียวกบัดา้นต่างๆ เช่น การผลิต การ
ควบคุมสินคา้ คงเหลือ   ความรู้เฉพาะดา้นและเทคนิคต่างๆ เป็นตน้  ส่วนใหญ่เป็นการจดัฝึกอบรมภายใน
ซ่ึงมีวิทยากรจากภายในและภายนอก     กรณีการอบรมภายนอกสถานท่ีข้ึนอยู่ความประสงค์ของแต่ละ
หน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมซ่ึงหัวหน้าหน่วยงานได้พิจารณาแล้ว ต้องไม่กระทบต่อการ
ปฏิบติังาน  ทั้งน้ี  เพ่ือใหพ้นกังานมีทกัษะในงานนั้นๆเพ่ิมข้ึน  
-  ในบางกรณี  อาจตอ้งจดัส่งพนกังานไปอบรมเพ่ิมเติมท่ีญ่ีปุ่น เพ่ือเพ่ิมความรู้และเทคโนโลยีในดา้นนั้นๆ 
รวมถึงการจา้งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความช านาญจากญ่ีปุ่นมาฝึกอบรมใหก้บัพนกังาน 
-   ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินเดือนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ส าหรับการพิจารณาปรับเงินเดือน
ในแต่ละปีจะข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทั  โดยจะพิจารณาจากผลงานของแต่ละบุคคลเป็นส าคญั 
-   ก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาโบนสั  จะพิจารณาตามอตัรายอดขายและก าไร หากยอดขายและก าไรมาก 
พนกังานจะไดโ้บนสัมาก 
-   จดัให้มีสวสัดิการพนักงาน เช่น บริการอาหารหน่ึงม้ือ  บริการรถรับส่ง  เบ้ียขยนั เงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังาน  

 

9. การก ากบัดูแลกจิการ 
9.1   นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

  บริษทัก าหนดนโยบายในการก ากบัดูแลกิจการเพื่อใหค้ณะกรรมการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
- บริหารงานดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบและรับผิดชอบหนา้ท่ีในขอบเขตท่ีกรรมการมีอยูด่ว้ยความ

ทุ่มเทและความเอาใจใส่ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

ประเภทพนกังาน จ านวนพนกังาน 

ประจ า-ปทุมธานี 894 
ประจ า-โคราช 402 
sub-contract- ปทุมธานี 300 
sub-contract – โคราช 151 
ชัว่คราว - โคราช 71 
รวม 1,818 
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- บริหารงานดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบไดแ้ละเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่าย 

- บริหารงานโดยค านึงถึงปัจจยัความเส่ียงต่างๆ  เพื่อใหก้ารด าเนินงานต่างๆเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 
- ก ากบัดูแลปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและผลของการตดัสินใจ 
- ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

9.2  คณะกรรมการชุดยอ่ย 
 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการจ านวน 3  ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะผูบ้ริหาร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  คณะกรรมการบริษทั 
   ประกอบดว้ย กรรมการ 8 ท่าน  
 1.   นายฮิโรชิ    ยามาดา้  กรรมการผูจ้ดัการ 
 2.   นายไพฑูรย ์   กลดัเขียว  กรรมการ 
 3.   นายฮิโรคาซึ   ซูรูฮารา  กรรมการ 
 4.   นายโอฬาร     ศรีมงคล  กรรมการ 
 5.   นายโกเมนทร์  สืบวเิศษ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 6.   นายพรเทพ    ญาณประสาท  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 7.   นายโยชิฮิซ่า   ฮาเซกาวา่  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ             
 8.   นายพชร        แกว้นุกลู  กรรมการอิสระ 
    ( เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2556   นางโยชิมิ   ยามาดา้    ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ) 
   ( เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน  2556 นายซึโตมุ  ทาเกโมริ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ) 

 กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั คือ นายฮิโรชิ  ยามาดา้  ซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือ และประทบัตรา
ส าคญัของบริษทั 
 อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
       คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
บริษทัภาย ใตข้อบเขตท่ีก าหนดไวข้องบริษทั  มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งน้ี  คณะกรรมการอาจ
แต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหด้ าเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมี
อ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนั้นๆได ้ และบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจหรือแต่งตั้ง จะตอ้งปฏิบติังานตามขอ้บงัคบั  ค  าสั่งหรือ
นโยบายท่ีคณะกรรมการไดใ้หไ้ว ้

มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจ  นโยบายทางดา้นการเงิน  นโยบายในการบริหารเงินทุนและนโยบายใน
การบริหารความเส่ียงของบริษทั 

2. พิจารณาอนุมติังบประมาณและโครงการลงทุนของบริษทั  และก ากบัดูแลการด าเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผน 

3. ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามหรือดีกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ และก าหนดแนวทางแกไ้ขในกรณีท่ี
มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น 
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4.    จดัใหมี้การรายงานขอ้มูลโดยทัว่ไปและขอ้มูลทางการเงินของบริษทัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทัว่ไปอยา่ง
ถูกตอ้ง ทนักาล และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5.    รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคญั และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข กรณีท่ีพบขอ้บกพร่องท่ีเป็น
สาระส าคญั 

6.    สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

7. จดัใหมี้กระบวนการสร้างผูบ้ริหารระดบัสูงข้ึนมาทดแทนอยา่งต่อเน่ือง   

คณะกรรมการตรวจสอบ    
ประกอบดว้ย  3  ท่าน  ไดแ้ก่ 

 1.  นายโกเมนทร์  สืบวเิศษ              ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.  นายพรเทพ   ญาณประสาท      กรรมการตรวจสอบ      
 3.  นายโยชิฮิซ่า  ฮาเซกาวา่             กรรมการตรวจสอบ 
 
 อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีพิจารณาและสอบทานในภารกิจต่างๆของบริษทั อนัไดแ้ก่ งบการเงินทั้งรายไตร
มาสและประจ าปีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี   ระบบควบคุมภายใน   การปฏิบติังานดา้นต่างๆ  การเปิดเผยขอ้มูลของ
บริษทั รายการท่ีเก่ียวโยง รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยร์วมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ      การคดัเลือก
และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี และจดัใหท้ ารายงานกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทั 
 กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทัไดแ้ก่ นายโกเมนทร์ สืบวเิศษณ์ 
มีประสบการณ์การท างานเป็นท่ีปรึกษากรมสรรพากร ท่ีปรึกษาของบริษทัเอกชน และ อาจารยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

คณะกรรมการบริหาร 
ประกอบดว้ย  4  ท่าน   ไดแ้ก่ 
      1.   นายฮิโรชิ    ยามาดา้  กรรมการผูจ้ดัการ 

 2.   นายฮิโรคาซึ   ซูรูฮารา  กรรมการ 
 3. นายไพฑูรย ์  กลดัเขียว  กรรมการ 
 4.    นายโอฬาร   ศรีมงคล  กรรมการ  
 
 อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
1. อนุมติัเก่ียวกบักิจการอนัจะเป็นพนัธะผกูพนับริษทัในฐานะผูกู้ ้ ใหค้ณะกรรมการบริหารกระท าการไดใ้นมูลค่าไม่ 

เกิน 50 ลา้นบาท หากเกิน 50 ลา้นบาทจะอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั 
2.   ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัภายใตก้ฎหมายเง่ือนไขกฎระเบียบ 

และขอ้บงัคบัของบริษทั เวน้แตก่รณีท่ีกรรมการบริหารอาจมีความขดัแยง้ ส่วนไดส่้วนเสีย จะกระท าไดก็้ต่อเม่ือ
ไดรั้บมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ประชุมดว้ยเท่านั้น 

3. ก าหนดแนวทางการพฒันาและการขยายงานของบริษทัใหส้อดคลอ้งตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษทั 
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4. พิจารณาจดัหาและปรับปรุงระบบและระเบียบงานภายในบริษทั 
5. พิจารณาการจดัท าโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆของพนกังาน 
6. พิจารณากลัน่กรองขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการ

เพื่อการพิจารณาด าเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย  
   
  ทั้งน้ีการมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารนั้นตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและ

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัและในกรณีท่ีการด าเนินการใดท่ีมีหรืออาจมีผลประโยชนห์รือส่วนไดส่้วนเสียของ
กรรมการบริหารบางท่านหรือบุคคลท่ีอาจจะมีความขดัแยง้(ตามประกาศของส านกังานก.ล.ต.)และใหค้ณะกรรมการบริหาร
น าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาตดัสินใจในรายละเอียดต่อไป โดย
กรรมการท่านนั้น และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัในเร่ือง
ดงักล่าว 
            เจ้าหน้าทีร่ะดบับริหารของบริษัท  

 ผูบ้ริหารตามค าจ ากดัความของส านกังานคณะกรรมการ กลต. มีจ านวน  12  ท่าน  ไดแ้ก่ 
13. นำยฮิโรชิ ยำมำดำ้ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
14. นำยฮิโรคำซึ ซูรูฮำรำ กรรมกำรและผูจ้ดักำรโรงงำน  ส ำนกังำนปทุมธำนี) 
15. นำยโทมทัสุ อะซำยำม่ำ ผูจ้ดักำรโรงงำนช้ินส่วนแมกนีเซียม สำขำโครำช 
16. นำยจอง ชุล ชำง  ผูจ้ดักำรโรงงำนช้ินส่วนพลำสติก สำขำโครำช 
17. นำยไพฑูรย ์ กลดัเขียว กรรมกำรและผูจ้ดักำรแผนกควบคุมคุณภำพ 
18. นำยเทะซุจิ ทำเคกชิุ ผูจ้ดักำรทัว่ไปและเลขำนุกำรบริษทั 
19. นำยอภิชำติ ฉ ่ำดี ผูจ้ดักำรแผนกฉีดพลำสติก 
20. นำยโอฬำร ศรีมงคล กรรมกำรและผูจ้ดักำรแผนกวศิวกรรม 
21. นำยนฤพนธ ์ เยน็ประเสริฐ ผูจ้ดักำรฝ่ำยซ่อมบ ำรุง 
22. นำยสมนึก ดีสมแสง ผูจ้ดักำรแผนกทรัพยำกรบุคคล 
23. นำยคสัซึมิ ซำกำกชิู ผูจ้ดักำรแผนกขำย 
24. นำยสมชำติ พว่งหลำย ผูจ้ดักำรแผนกแม่พิมพ ์

  
9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
 (1) กรรมการอิสระ  
 กรรมการอิสระตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 - ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ใหน้บัรวมการถือหุน้
   ของ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
 -  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
   บริษทัใหญ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขอ
  อนุญาต ต่อส านกังาน ก.ล.ต.  
 - ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 
   บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
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 - ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใดๆรวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีมีลกัษณะเขา้ข่ายประเภท   
 ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัฯ และพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย     
 บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง     
 การใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตนเวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย 
 กวา่    สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต.     
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
 และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั  ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชี 
 ของ บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ 
 ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
    ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
    บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี
  ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
 - ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
  หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 - ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯหรือ
  บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
  ลูกจา้งพนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ
  ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยั
  กบักิจการของ  บริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย  
 - ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
  

 ในกรณีท่ีบุคคลใดท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์องการเป็นกรรมการอิสระและไดรั้บการเสนอประวติัและ
ประสบการณ์การท างานเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมกาบริษทัเพื่อพิจารณาแลว้  จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัอยา่งเป็นเอกฉนัท ์จึงจะ
สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระได ้
 (2)  การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

บุคคลท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั จะตอ้งผา่นขั้นตอนของคณะกรรมการ  
บริษทั โดยบริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการแต่งตั้งกรรมการบริษทัดงัน้ี  
- คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ ์ ประสบการณ์และความสามารถ วสิยัทศัน์และ

อุปนิสยั เพ่ือน าเสนอต่อผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 
- ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ังตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 มาตรา 71และขอ้บงัคบัของบริษทั  ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระอยา่ง
นอ้ยหน่ึงในสาม  (1/3)  เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อก
โดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งท่ีนานท่ีสุดนั้นเป็นผูท่ี้ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีจะออกตามวาระน้ีอาจถูกเลือกเขา้มาด ารง
ต าแหน่งใหม่ก็ได ้ 
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  ทั้งน้ีขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี 
- ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
- ผูถื้อหุน้แต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
- บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากบัจ านวน

กรรมการท่ีจะมีไดใ้นการเลือกตั้งแต่ละคร้ัง ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง 

  ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะสาเหตุอ่ืนนใดท่ีนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลอ่ืนซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
กรรมการคราวถดัไป เวน้แต่ว าระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน  โดยบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการ
แทนจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีเขา้ไปแทน โดยมติของ
คณะกรรมการ ตอ้งประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
 

9.4  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัร่วม 

 ในรอบปีบญัชี 2556 ท่ีผ่านมา บริษทัมีบริษทัร่วมเพียวแห่งเดียวท่ียงัคงด าเนินธุรกิจอยู ่คือ บริษทั มิตซูวา เพรสซิชัน่ 
พลาสติก (อู๋ซี) จ ากดั ในประเทศจีน โดยร่วมลงทุนกบับริษทัแม่ในสดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนท่ีเรียกช าระตามกฎหมาย  
 บริษทัยงัไม่ไดมี้นโยบายในการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการในบริษทัร่วมแห่งน้ี  โดยบริษทั
เช่ือมัน่ใหบ้ริษทัแม่ในฐานะผูร่้วมลงทุนดูแลนโยบายการด าเนินกิจการ  เน่ืองจากบริษทัร่วมแห่งน้ียงัมีความจ าเป็นในการด าเนิน
ธุรกิจท่ีตอ้งพ่ึงพิงบริษทัแม่และบริษทัอยู ่  หากเกิดกรณีปัญหาท่ีเก่ียวกบักิจการของบริษทัร่วม  บริษทัจะแจง้ให้คณะกรรมการ
บริษทัทราบโดยทนัที เพ่ือแต่ละฝ่ายจะไดร้ะดมความดิดร่วมแกปั้ญหานั้น  
 

9.5 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน  
บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ดงัน้ี 
1. หา้มมิใหพ้นกังานของบริษทัน าขอ้มูลภายในบริษทัไปเปิดเผยใหแ้ก่ผูโ้ดหรือน าขอ้มูลไปใชเ้พื่อผลประโยชน์

ส่วนตวั โดยเนน้ใหพ้นกังานทุกระดบัมีจิตส านึกในเร่ืองน้ี 
2. ใหข้อ้มูลความรู้เพื่อสร้างความเขา้ใจให้กรรมการและผูบ้ริหารในส่วนงานต่างๆเก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการ

ถือครองหลักทรัพย์ของตนคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะรวมถึงบทลงโทษตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และ ประกาศค าสั่งและขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. ให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพยแ์ละจัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวนัเดียวกับวนัท่ีส่งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใหผู้บ้ริหารตอ้งถือปฏิบติัเร่ืองน้ีอยา่งเคร่งครัด  

4. ให้แจ้งผูบ้ริหารทราบว่าผูบ้ริหารท่ีได้รับข้อมูลภายในอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา
หลกัทรัพย ์ จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงหน่ึงเดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายใน
ของบริษทัจะเปิดเผยต่อสาธารณะชนและหา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 

 
9.6  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
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 ส านกังาน  เอ.เอ็ม.ที  แอสโซซิเอท เป็นส านักงานสอบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการตรวจสอบบญัชี มีผูส้อบบญัชี  ไดแ้ก่ 
นางเกษรี  ณรงค์เดช ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  76  หรือ นายชยัยุทธ  องัศุวิทยา   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3885  หรือ 
นาง ณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4563  หรือ นายสุมิตร  ขอไพบูลย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  
4885    

(1) ค่าสอบบญัชีประจ าปี  2557  ไม่เกิน  1,400,000.00 บาท  
(2) ไม่มีค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทั  

โดยค่าสอบบญัชีในรอบสามปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 
 

2554 2555 2556 2557 

ไม่เกิน 900,000 ไม่เกิน  1,200,000 ไม่เกิน  1,200,000 ไม่เกิน  1,400,000 

 

9.7   การปฏิบติัตามหลกัการก าหบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน 

 

 ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทั  3 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบดว้ย  เป็นดงัน้ี 

 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 
การประชุม

คณะกรรมการ 

จ านวนคร้ังที ่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายโกเมนทร์    สืบวเิศษ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7/7 4/4 

2. นายโยชิฮิซ่า  ฮาเซกาวา่   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7/7 4/4 

3. นายพรเทพ    ญาณประสาท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7/7 4/4 

 

 สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น    
-   บริษทัจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกปีๆละ 1 คร้ัง โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบ
ระเบียบวาระการประชุม  เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และในแต่ละ
ระเบียบวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษทัประกอบ และจดบนัทึกการประชุมอยา่งถูกตอ้งครบถว้นและ
ตรวจสอบได ้ นอกจากนั้น ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเม่ือมีขอ้สงสยั และหากมีระเบียบวาระเพ่ิมเติม ผูถื้อหุน้
สามารถเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาได ้   บริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ถึง
ขอ้มูลของบริษทั    
-   ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้บริษทั ประธานกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการ
ตรวจสอบ และตวัแทนจากผูส้อบบญัชีจ าเป็นตอ้งเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง เวน้แต่เกิดกรณีจ าเป็นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมได ้  
-   รายงานการประชุมผูถื้อหุน้จะถูกเสนอใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณารับรองในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังถดัไป โดยท่ีบริษทั
ไดจ้ดัเก็บรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีผา่นการรับรองจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไวใ้นท่ีปลอดภยัและพร้อมท่ีจะใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
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-   สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลและสิทธิในการออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง   ประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านไดมี้สิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการซกัถามตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทั รวมถึง  การเสนอ
ความคิดเห็น และค าแนะน าตา่งๆท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในกิจการ  
-   บริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมไดซ่ึ้งผูถื้อหุน้สามารถระบุมติออกเสียงในแต่ละวาระเพ่ือใหผู้รั้บมอบอ านาจปฏิบติัตามได้
เจตนาของผูม้อบฉนัทะ 
-   ผูถื้อหุน้จะไดรั้บการดูแลอยา่งเท่าเทียมกนัในสิทธิต่างๆท่ีผูถื้อหุน้พึงมีและพึงได ้

 สิทธิของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย   
-   พนกังานบริษทัไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมในผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากบริษทั 
-   ผูถื้อหุน้ไดรั้บการดูแลอยา่งเท่าเทียมกนัในสิทธิต่างๆท่ีผูถื้อหุน้พึงมีและพึงไดต้ามกฎหมาย 

 -   การท าธุรกิจกบัคู่คา้  เป็นไปตามเง่ือนไขสญัญาทางการคา้ดว้ยความสุจริตและเป็นธรรม 
-   การปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความซ่ือสตัย ์   ผลิตและส่งมอบสินคา้ดว้ยคุณภาพตามมาตรฐานท่ีลูกคา้ตอ้งการ รักษา   
ความลบัทางธุรกิจของลูกคา้อยา่งเคร่งครัด  การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัลูกคา้ตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากลูกคา้ก่อน  จดั
หน่วยงานละบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ เพื่อน าไปด าเนินงานปรับปรุงแกไ้ขใหแ้ก่ลูกคา้โดยเร็วท่ีสุด 

 -   ตระหนกัถึงสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อสงัคมโดยรอบกิจการ 
  ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์  

-   คณะกรรมการบริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงัต่อไปน้ี 
-   ก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั โดยก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการ
ด าเนินการตามแผนธุรกิจและงบประมาณส าหรับทุกหน่วยงานภายในบริษทัท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ และแก่ผูถื้อหุน้ 
-   ก าหนดและแยกบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจนตาม
โครงสร้างการจดัการ การส่ือสารบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่างๆต่อกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังาน ของ
บริษทัอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงโครงสร้างจดัการสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดต้ามความเหมาะสมใหท้นัต่อ
สภาวะการณ์ทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 
-   ก ากบัดูแลการบริหารงานและการด าเนินโยบายท่ีก าหนดไว ้  ใหเ้ป็นไปตามกรณี โดยการอนุมติัรายการท่ีเก่ียวกบั
กิจการถือเป็นพนัธะผกูพนับริษทัในฐานะท่ีเป็นผูกู้ ้  คณะกรรมการบริหารสามารถกระท าไดใ้นมูลค่าไม่เกิน 50 ลา้น
บาท หากเกิน 50 ลา้นบาท จ าเป็นตอ้งผา่นการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัดว้ย  ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายการท่ีมีความ
ขดัแยง้หรือมีส่วนไดส่้วนเสีย รวมทั้งรายการท่ีตอ้งขอความเห็นจากผูถื้อหุน้ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
รายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยง   เช่น  การรับความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค

และการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆจากบริษทัแม่ท่ีญ่ีปุ่น ซ่ึงมีรายละเอียดขอ้มูลแสดงอยูใ่นหวัขอ้เร่ืองรายการระหวา่งกนั  เฉพาะ 
กรรมการบริหารท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียไดมี้ส่วนร่วมในการอนุมติัในการท าสญัญารับความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคและการพฒันา 
(Technical Service Agreement) กบับริษทัแม่   โดยพิจารณาความเหมาะสมของรายการอยา่งรอบคอบและก าหนดราคาและ
เง่ือนไขเสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก และไดค้  านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัก่อนท่ีคณะกรรมการอนุมติัการท า
รายการดงักล่าว      ทั้งน้ีบริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือ



                                                                            บริษัท ไทยมติซูวา จ ากดั (มหาชน)             

 29 รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
 

ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียในการท ารายการดงักล่าว  จะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมติัการท า
รายการนั้นๆทั้งในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและหรือในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณี 
จริยธรรมทางธุรกจิ   

ผูบ้ริหารบริษทัไดป้ระชุมกบัหวัหนา้ในส านกังานและในโรงงานรวมถึงระดบัต่างๆ ใหต้ระหนกัการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหส้ าเร็จลุล่วง  โดยร่วมมือประสานงานกนัดว้ยวามสามคัคี  ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต อยา่งมีจริยธรรม และคุณธรรม  
กรณีท่ีพนกังานคนใด กระท าการทุจริตต่อบริษทั ลูกคา้ หรือบุคคลอ่ืนในสงัคม จะถูกพิจารณาความรุนแรงของการกระท า ตั้งแต ่
ตกัเตือนดว้ยวาจา  ตกัเตือนเป็นหนงัสือ  ใหล้าออกหรือปลดออกจากการเป็นพนกังานไม่วา่จะเป็นพนกังานคนไทยหรือคนญ่ีปุ่น 
ตั้งแต่ระดบักรรมการลงมาจนถึงพนกังานทัว่ไป  จะถูกพิจารณาดว้ยหลกัเกณฑท่ี์เท่าเทียมกนั 
การถ่วงดุลกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 8 ท่าน โดยไม่ใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอ านาจในการตดัสินใจแต่เพียง
บุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว โดยสดัส่วนกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร เป็นดงัน้ี  

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (Executive Director)          4   ท่าน 
- กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Director)      4   ท่าน 

การรวมหรือแยกต าแหน่ง  
ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการผูจ้ดัการบริษทัดว้ย   ท าใหก้ารบริหารและสัง่การ

งานต่างๆตอ้งค านึงถึงการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงกรรมการอิสระ 4 ท่านจะ ท าหนา้ท่ีในการถ่วงดุลและตรวจทานการ
บริหารงานบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
10.  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 บริษทัยงัคงใหค้วามส าคญัและมีมาตรการควบคุมสินคา้คงเหลืออยา่งต่อเน่ืองมาทุกปี 

ในรอบปีท่ีผา่นมา  บริษทัไดเ้พ่ิมบุคลากรในดา้นไอที เพ่ือเขา้มาช่วยในการพฒันาและจดัท าโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารจดัการระบบสินคา้คงเหลือทั้งบริหาร ตั้งแต่ วตัถุดิบต่างๆท่ีใชใ้นการผลิต  งานระหวา่งผลิต  จนถึง สินคา้ส าเร็จรูป  
ซ่ึงตอ้งประสานงานควบคู่ไปกบัทีมงานจากภายนอกท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีต่างๆเขา้มาช่วยจดัการ
ดา้นการจดัเก็บและการน าขอ้มูลท่ีจดัเก็บออกมาใชใ้นการบริหารส าหรับฝ่ายจดัการ โดยบริษทัมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อท าให้
การควบคุมภายในสินคา้คงเหลือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน   

การด าเนินการดงักล่าวบริษทัไดน้ ามาใชดู้แลสินคา้คงเหลือท่ีส านกัปทุมธานีและสาขาโคราช ซ่ึงผลในรอบปีท่ีผา่นมา 
ระบบการควบคุมภายในของสินคา้คงเหลือพฒันาในทิศทางท่ีดีข้ึน   ดงัเช่น ในพ้ืนท่ีสาขาโคราช  เน่ืองจาก โรงงานผลิตภณัฑ์
แมกนีเซียม สาขาโคราช เร่ิมด าเนินการมาไดป้ระมาณสองปีกวา่ ระบบการควบคุมภายในสินคา้คงเหลือยงัไม่ดีเพียงในบาง
กระบวนการผลิต ซ่ึงซบัซอ้นและแตกต่างจากกระบวนการผลิตของผลิตภณัฑพ์ลาสติกเป็นอยา่งมาก ท าใหฝ่้ายจดัการตอ้ง
ติดตามควบคุมอยา่งใกลชิ้ดเช่นกนั ไม่วา่จะเป็นเอกสารและการจดบนัทึกขอ้มูลในทุกขั้นตอนการผลิต ตอ้งใหเ้กิดการเช่ือมโยง
ต่อเน่ืองกนัทุกกระบวนการผลิต  เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนแลว้ ระบบการควบคุมภายในสินคา้คงเหลือไดรั้บการแกไ้ข
ปรับปรุงขอ้บกพร่องไปไดม้ากข้ึน  
 อยา่งไรก็ตาม การตรวจสอบนบัยอดคงเหลือของสินคา้ทุกส้ินเดือนทั้งในพ้ืนท่ีส านกัปทุมธานีและในพ้ืนท่ีสาขาโคราช 
ยงัตอ้งกระท าอยูต่่อไป เพ่ือเป็นการติดตามตรวจสอบขอ้มูลสินคา้จากการตรวจนบัจริงเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ตามนโยบายบริษทั และแผนพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็ยงัตอ้งด าเนินการตอ่ไป  เพ่ือช่วยลดปริมาณ
ความผิดพลาดของขอ้มูลท่ีเกิดจากพนกังาน (human error)ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือใหก้ารน าขอ้มลู
สามารถใหค้วามมัน่ใจไดใ้นการบริหารงานและการตดัสินใจทางธุรกิจ     
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 ในส่วนของการลงทุนปรับปรุงอาคาร กระบวนการในการจดัซ้ือ จดัจา้ง ไดรั้บการควบคุมดูแลความคืบหนา้อยา่ง
ใกลชิ้ด  เอกสารสญัญาและเง่ือนไขการช าระเงินตอ้งไปตามขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัด  ผูรั้บจา้งตอ้งประเมินและพิสูจนใ์หไ้ดว้า่ 
การก่อสร้างด าเนินงานไปมากนอ้ยเพียงใด เพ่ือใหก้ารจ่ายค่าก่อสร้างเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

เน่ืองดว้ยลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั เป็นโรงงานและพนกังานจ านวนมากทั้งกะกลางวนัและกลางคืน บาง
พ้ืนท่ีและบางเวลา จึงเอ้ืออ านวยใหพ้นกังานบางคนกระท าพฤติกรรมอนัไม่เหมาะสมกบับริษทั เช่น การไม่ปฏิบติังานหนา้ท่ีใน
เวลาท างานโดยเฉพาะกะกลางคืน การเสพยาเสพติด  การลกัขโมยส่ิงของ เป็นตน้  ซ่ึงหวัหนา้งานทุกระดบัชั้นจ าเป็นตอ้งใช้
กฎระเบียบบริษทัในการควบคุมดูแลพนกังานทุกโรงงานอยา่งเขม้งวดมากข้ึนและสม ่าเสมอ โดยเดินตรวจตราดว้ยตนเองและ
โดยใชก้ลอ้งวงจรปิดในโรงงาน  เพื่อควบคุมพนกังานใหป้ฏิบติังานอยา่งมีระเบียบวนิยั ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงต่างๆทั้งทรัพยสิ์น
และชีวติท่ีอาจเกิดจากการปฏิบติังานของพนกังานได ้        

ท่ีกล่าวมาเป็นความเห็นโดยสรุปของคณะกรรมการบริษทัสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงต่างไดร่้วมมือกนั
ในการใหค้  าแนะน าปรึกษาในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องในระบบงานต่างๆ เพ่ือช่วยลดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ  

 
11. รายการระหว่างกนั 
 ในรอบระยะเวลาบญัชี 2556 บริษทัมีรายการระหวา่งกนัจากสัญญาการใหบ้ริการทางเทคนิคและการพฒันาท่ี
บริษทัไดท้ ากบับริษทั มิตซูวา อิเลก็ทริค อินดสัตรี จ ากดั   
 ความสมัพนัธ์ของคู่สญัญา   แสดงไดด้งัน้ี 

 *สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษทั ค านวณจากจ านวนหุ้นจากการปิดสมุดทะเบียนหุ้นเมื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม 2557 

 ค่าธรรมเนียมตามสญัญาการใหบ้ริการทางเทคนิคและการพฒันาซ่ึงบริษทัจ่ายใหก้บับริษทัมิตซูวา อิเลก็ทริค อินดสัตรี 
จ ากดั ในรอบระยะเวลาบญัชี 2556   จะอยูภ่ายใตข้องสองสญัญา คือ สญัญาฯส าหรับธุรกิจผลิตภณัฑพ์ลาสติก ค่าธรรมเนียม 2 %
ผลิตภณัฑพ์ลาสติก  และสญัญาฯส าหรับธุรกิจผลิตภณัฑแ์มกนีเซียม  ค่าธรรมเนียม 3% ของรายไดจ้ากขายผลิตภณัฑแ์มกนีเซียม  
ซ่ึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหวัขอ้ รายการท่ีเกิดข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31มีนาคม ค่าบริการเทคนิค  44  ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมของผลิตภณัฑพ์ลาสติก 34 ลา้น
บาท  ค่าธรรมเนียมของผลิตภณัฑแ์มกนีเซียม 10 ลา้นบาท 

ตารางแสดงการถือหุ้นและต าแหน่งทางการบริหารของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
สัดส่วนการถอืหุ้น ต าแหน่งทางการบริหาร 

ความสัมพนัธ์ 
บริษัท MEI บริษัท MEI 

มิตซูวำ อิเลก็ทริค อินดสัตรี 59.25% - - - ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ บริษทั 

ครอบครัวยามาด้า :           

นำยฮิโรชิ  ยำมำดำ้ 8.79% 15.08% 
กรรมกำร 
ผุจ้ดักำร 

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร 

บุตรเขยของคุณฮิโรโซ่  ยำมำดำ้ 

นำยฮิโรโตะ  ยำมำดำ้ 2.69% 8.73% - - บุตรชำยของคุณฮิโรชิ  ยำมำดำ้ 

นำงสำวฮำรุกะ  ยำมำดำ้   0.15% 6.47% - - บุตรสำวของคุณฮิโรชิ  ยำมำดำ้ 

นำงสำวยกูำโกะ  ยำมำดำ้ - 11.99% - กรรมกำร บุตรสำวของคุณฮิโรโซ่  ยำมำดำ้ 

รวมครอบครัวยามาด้า 11.63% 52.03% 
   

รวมทั้งหมด 70.88%   
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สาระส าคญัของสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพฒันา (ผลติภณัฑ์พลาสตกิ) 

ช่ือสัญญาทางธุรกจิ สญัญาการใหบ้ริการทางเทคนิคและการพฒันา(Technical Service Agreement)  
คู่สัญญา  บริษทั  มิตซูวา อิเลก็ทริค  อินดสัตรี จ ากดั (MEI) 
วนัทีเ่ร่ิมสัญญา/ส้ินสุดสัญญา  1  กรกฎาคม  2552    -   30  มิถุนายน  2557 
อายุสัญญา  5  ปี    
สาระส าคญัของสัญญา 1) คู่สญัญาจะใหบ้ริการทางดา้นเทคนิคและการพฒันาแก่ ซ่ึงรวมไปถึงการใหข้อ้มูล 

บริการใหค้  าปรึกษา ใหก้ารฝึกอบรมในดา้นการผลิตและการตลาด และใหค้วาม
ช่วยเหลือทางดา้นบุคลากร เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ใหแ้ก่พนกังานของอีก
ดว้ย 
2) สญัญาและขอ้ตกลงในสญัญาฉบบัน้ีไม่สามารถโอนหรือมอบหมายใหแ้ก่ผูอ่ื้น  โดย
ปราศจากการยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาทั้งสองฝ่าย 
3) หากมีการเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัใดๆในสญัญาน้ี จะตอ้งมีค ายนิยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากคู่สญัญาทั้งสองฝ่าย 

ค่าตอบแทน อตัราร้อยละ  2  ของยอดขายสุทธิของผลิตท่ีผลิตและขายโดย ประจ าเดือนของหลงัหกัค่า
ประกนัภยั ภาษีขาย  ค่าอากร และค่าใชจ่้ายประเภทอ่ืน ๆ  ค่าตอบแทนดงักล่าวจะมีการ
ช าระภายใน  30  วนันบัจากวนัส้ินไตรมาส โดยค านวณเป็นสกลุเงินบาทและช าระเป็น
สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น และ/หรือสกลุอ่ืนๆตามท่ีคู่สญัญาจะตกลงกนั   

(สัญญาฯข้างต้นได้ผ่านอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2552 เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม 2552) 

 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

   บริษทั เป็นฐานในการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนพลาสติกให้แก่ลูกคา้ญ่ีปุ่นท่ีมีฐานการผลิตในประเทศไทย ประกอบ
กบัการประกอบธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นโดยทัว่ไปนั้น ส่วนใหญ่จะใหเ้นน้การด าเนินธุรกิจกบัคู่คา้ ทั้งดา้นการซ้ือสินคา้และจดัหา
วตัถุดิบกบับริษทัญ่ีปุ่นท่ีด าเนินธุรกิจในประเทศไทยในลกัษณะเดียวกนั เน่ืองจากไดรั้บความเช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้ และ
เทคโนโลยใีนการผลิต  ท าใหคู้่คา้ส่วนใหญ่ของ บริษทั ซ่ึงเป็นบริษทัสญัชาติญ่ีปุ่นท่ีมีฐานการผลิตอยูใ่นประเทศไทย ดงันั้นการ
ประกอบธุรกิจทั้งในดา้นการตลาดและการผลิตของ บริษทั จึงมีความเก่ียวพนักบัการไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้นเทคนิคและ
การพฒันาจาก MEI  อยา่งมาก โดยสรุปการสนบัสนุนได ้3 ดา้นหลกัดงัน้ี       

ด้านการตลาด 

  MEI เป็นบริษทัท่ีก่อตั้งในประเทศญ่ีปุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 และมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง จึงถือไดว้า่เป็นผูท่ี้มีความ
เช่ียวชาญและมีประสบการณ์สูงในธุรกิจการผลิต การจดัจ าหน่ายและการให้บริการท่ีเก่ียวกบัการผลิตช้ินส่วนพลาสติกส าหรับ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองใชอิ้เล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ยานยนต ์ตลอดระยะเวลาอนัยาวนานเกือบ 50 ปี MEI ไดส้ร้าง
ความสัมพนัธ์ทางการคา้ท่ีดีกับลูกคา้มาโดยตลอด จนไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางจาก OEM (Original  Equipment  
Manufacturers) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองใชอิ้เลก็ทรอนิกส์  และยานยนตช์ั้นน าของประเทศญ่ีปุ่น  

  ในการท าการตลาดนั้น MEI จะใหข้อ้มูลทางดา้นการตลาด และค าแนะน าดา้นเทคนิคการท าการตลาด รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือแก่ในรูปแบบต่างๆท่ีจ าเป็นต่อสร้างรายไดก้ารจ าหน่ายสินคา้  

ด้านการผลติ 



                                                                            บริษัท ไทยมติซูวา จ ากดั (มหาชน)             

 32 รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
 

  MEI มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจผลิตช้ินส่วนพลาสติกเป็นอย่างดี ซ่ึงน ามาสู่การพฒันา
กระบวนการผลิตและการปรับปรุงเทคโนโลยกีารผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งเพ่ือรองรับรูปแบบการผลิต และ
เทคนิคการผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งต่อเน่ือง   

  MEI จะให้การสนบัสนุนการพฒันาระบบการผลิตของ บริษทั ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้การผลิตสินคา้ของ บริษทั มี
ความคล่องตวั เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนลดการสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนของกระบวนการผลิต รวมทั้งเพ่ือพฒันา
คุณภาพของสินคา้ของ บริษทั ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ดงัเช่น  

  -     การส่งผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการผลิตจ านวนมาปฏิบติังานท่ี บริษทั   

- การสนบัสนุน และช่วยประสานงานในการจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหแ้ก่ บริษทั   

- การสนบัสนุน และช่วยประสานงานในการจดัหาแหล่งวตัถุดิบบางประเภทใหแ้ก่ บริษทั  

- การให้ค  าปรึกษาในดา้นการพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์ ซ่ีงสามารถช่วยเอ้ือประโยชน์ในการให้ค  าแนะน า
ทางดา้นเทคนิคหรือโครงสร้างทางเคมีในการผลิตช้ินส่วนพลาสติก รวมถึงการออกแบบผลิตภณัฑ ์หรือแม่พิมพ์
ใหแ้ก่ได ้ทั้งน้ีการประกอบธุรกิจบางกรณีลูกคา้จะก าหนดคุณสมบติัของช้ินงานท่ีตอ้งการ   

การพฒันาบุคคลากร 

  MEI ใหก้ารสนบัสนุน บริษทั ในการพฒันาศกัยภาพ ทกัษะและเทคนิคในการด าเนินงานให้แก่บุคคลากรของ บริษทั 
ดงัเช่น  

- การฝีกอบรมช่างเทคนิคและผูเ้ช่ียวชาญชาวไทยในลกัษณะการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ   

- การส่งผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ ของ MEI เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าในประเทศไทย   

- การส่งบุคคลากรชาวไทยไปเรียนรู้เทคโนโลยกีารผลิต และเทคนิคการผลิตท่ีประเทศญ่ีปุ่น   
  
สาระส าคญัของสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพฒันา (ผลติภณัฑ์แมกนีเซียม) 

ช่ือสญัญา สญัญาการใหบ้ริการทางดา้นเทคนิคและการพฒันา (Technical Services Agreement) 

ผูรั้บบริการ บริษทั ไทยมิตซูวา จ ากดั (มหาชน) “TMW” 

ผูใ้หบ้ริการ บริษทั มิตซูวา อิเลก็ทริค อินดสัตรี จ ากดั  “MEI” 

วนัท่ีเร่ิมตน้/วนัส้ินสุด 1 สิงหาคม 2554   - 31 กรกฎาคม 2559 

อายสุญัญา 5 ปี 
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การใหบ้ริการ 1. MEI จะให้บริการทางดา้นเทคนิคและการพฒันาส าหรับผลิตภณัฑ์แมกนีเซียมแก่บริษทั ซ่ึง
รวมไปถึงการให้ขอ้มูล บริการให้ค  าปรึกษา และการให้การฝึกอบรมในด้านการผลิตและ
การตลาด นอกจากน้ียงัให้ความช่วยเหลือทางดา้นบุคลากร เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ และ
ความรู้ใหแ้ก่พนกังานของบริษทั 

2. สญัญาและขอ้ตกลงในสญัญาฉบบัน้ีไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่ผูอ่ื้น  โดยปราศจาก
การยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาทั้งสองฝ่าย 

3. หากมีการเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัใดๆ ในสญัญาน้ี จะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงนามโดยคู่สัญญาทั้ง
สองฝ่าย 

ค่าตอบแทน อตัราร้อยละ 3 ของยอดขายผลิตภณัฑ์แมกนีเซียมหลงัหักค่าประกันภยั ภาษีขาย ค่าอากร และ
ค่าใชจ่้ายประเภทอ่ืนๆ ค่าตอบแทนดงักล่าวจะมีการช าระภายใน  30  วนันับจากวนัส้ินไตรมาส 
โดยค านวณเป็นสกลุเงินบาทและช าระเป็นสกุลเงินเยนญ่ีปุ่น และ/หรือสกุลอ่ืนๆตามท่ีคู่สัญญาจะ
ตกลงกนั   

 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ  

 จากการพิจารณาลกัษณะการสนบัสนุนดา้นการผลิต ดา้นการตลาด และดา้นการพฒันาบุคลากร ท่ี บริษทั ไดรั้บจาก MEI 
จากสัญญาการให้บริการฉบบัก่อนหนา้ส าหรับผลิตภณัฑพ์ลาสติก เปรียบเทียบกบัการสนบัสนุนท่ีไดรั้บจากสัญญาฉบบัใหม่
ส าหรับผลิตภณัฑแ์มกนีเซียมแลว้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ความส าเร็จในธุรกิจผลิตช้ินส่วนแมกนีเซียมของ บริษทั มี
ส่วนเก่ียวพนักบัการไดรั้บการสนบัสนุนจาก MEI อยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเชิงการถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคโนโลย ี
ตลอดจนเทคนิคการผลิต โดยการผลิตช้ินส่วนแมกนีเซียม ถือวา่เป็นกระบวนการผลิตสารก่ึงโลหะท่ีมีความซบัซอ้น เน่ืองจาก
คุณสมบติัเฉพาะของแมกนีเซียมท่ีท าปฏิกริยากบัออกซิเจนอยา่งรวดเร็ว ท าให้ง่ายต่อการระเบิด อนัอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย
ในการด าเนินธุรกิจได ้รวมทั้งการท่ีแมกนีเซียมมีจุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็งสูงกว่าอุณหภฺมิห้อง ท าให้กระบวนการผลิต
ช้ินงานตอ้งด าเนินการดว้ยความรวดเร็ว เพ่ือให้ช้ินงานแมกนีเซียมมีคุณภาพเป็นไปตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ประกอบกบัการท่ี 
บริษทั จะเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนแมกนีเซียมโดยกระบวนการฉีดเชิงพาณิชยเ์ป็นรายแรกในประเทศไทย ท าให้ในช่วงเร่ิมตน้ธุรกิจ
ใหม่น้ี มีความจ าเป็นตอ้งพ่ึงพา MEI ท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีกบับริษทัแม่ในประเทศญ่ีปุ่นของฐานลูกคา้ปัจจุบนัของบริษทั ซ่ึงจะ
มีส่วนช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัและโอกาสในการหารายไดใ้ห้แก่ บริษทั ได ้รวมทั้ง MEI มีการถ่ายโอนลูกคา้ ซ่ึงเป็น
ผูผ้ลิตกลอ้งถ่ายรูปชั้นน า 2 ราย ซ่ึงปัจจุบนัเป็นลูกคา้ของ MEI อยู ่และลูกคา้ 2 รายดงักล่าวมีฐานการผลิตอยู่ท่ีประเทศไทย 
ใหแ้ก่ บริษทั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา่ บริษทั มีความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการดงักล่าว และเม่ือพิจารณาถึง
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ ซ่ึงพบว่าการท่ีบริษทัเขา้ท าสัญญาดา้นเทคนิคและพฒันา
ส าหรับผลิตภณัฑ์แมกนีเซียมจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั โดยลดความเส่ียงในการขยายตวัเขา้สู่ธุรกิจผลิตช้ินส่วนแมกนีเซียม
ใหแ้ก่บริษทั  ทั้งทางดา้นการผลิต การตลาด และการพฒันาบุคลากร ดงัน้ี 

ด้านการผลติ  

 MEI มีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตช้ินส่วนแมกนีเซียมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ท าให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจเป็นอยา่งดี จึงสามารถถ่ายโอนความรู้และประสบการณ์ในการผลิตช้ินส่วนแมกนีเซียมมาสู่ บริษทั ได้
มาก ทั้งในดา้นของการวางระบบการผลิตและระบบขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจของหน่วยงานท่ีควบคุมการผลิต ในดา้นการจดัหา
วตัถุดิบและช่วยเหลือในการติดต่อเจรจากบัผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบในประเทศญ่ีปุ่น รวมทั้งการให้ค  าปรึกษาแนะน าทางดา้นเทคนิค
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หรือโครงสร้างทางเคมีของสินคา้แก่ บริษทั จากการท่ี MEI มีหน่วยงานวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีผูเ้ช่ียวชาญดา้นแมกนีเซียม
เพ่ือท าหนา้ท่ีดงักล่าว 

  นอกจากน้ี MEI ยงัมีส่วนช่วยสนับสนุนและเพ่ิมความคล่องตวัในการจดัหาเคร่ืองจกัร และแนะน าผูผ้ลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตช้ินส่วนแมกนีเซียมใหแ้ก่ บริษทั เน่ืองจากเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของ บริษทั เป็นเคร่ืองจกัรของประเทศ
ญ่ึปุ่น รวมถึงการออกแบบวางแผนผงัโรงงานส่วนขยายส าหรับโครงการแมกนีเซียม และการให้ค  าแนะน าในการติดตั้งและการ
ทดสอบเคร่ืองจกัรก่อนเร่ิมการผลิตจริง การสนบัสนุนทางดา้นการผลิตดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะช่วยในการจดัการระบบ
การผลิตของบริษทัใหมี้ความเป็นมาตรฐานและลดการสูญเสียท่ีเกิดอาจจะเกิดข้ึนไดจ้ากการผลิต เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขนัทางดา้นตน้ทุน ตลอดจนเพ่ิมความคล่องตวัจากการด าเนินงาน 

ด้านการตลาด    

 MEI มีส่วนช่วยเสริมสร้างความแขง็แกร่งในการด าเนินธุรกิจและช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัให้แก่ บริษทั จากการท่ี 
MEI มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนพลาสติกและแมกนีเซียมเป็นเวลากวา่ 50 ปี ท าให้มี
ความรู้และความเข้าใจในตัวสินค้าของบริษัท ตลอดจนมีความสัมพนัธ์อันดีกับลูกค้าญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นบริษัทแม่ของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายหลกัของ บริษทั ท าใหก้ารท าการตลาดกบักลุ่มลูกคา้ดงักล่าวมีความคล่องตวั และมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จ
เพ่ิมยิง่ข้ึน  

 ในช่วงเร่ิมตน้การด าเนินงานผลิตช้ินส่วนแมกนีเซียมน้ี MEI ไดแ้นะน าลูกคา้ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตกลอ้งถ่ายรูปรายใหญ่ของญ่ีปุ่น 
2 รายท่ีมีฐานการผลิตหลกัอยูใ่นประเทศไทย ให้มาซ้ือช้ินส่วนแมกนีเซียมจากทาง บริษทั ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 น้ี ซ่ึงใน
รอบปี 2553/2554 ท่ีผา่นมา ลูกคา้ทั้ง 2 รายน้ีมียอดสัง่ซ้ือช้ินงานแมกนีเซียมจาก MEI รวมประมาณ 92 ลา้นบาท (ลูกคา้รายหน่ึง
อยูใ่นช่วงเร่ิมของการทดสอบคุณภาพของช้ินงาน และจะท าการผลิตในเชิงพาณิชยใ์นปี 2554) การแนะน าลูกคา้ในลกัษณะน้ีจะ
เป็นประโยชน์ทั้ งต่อบริษทั โดยลดความเส่ียงในการท าการตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ ส่งผลให้บริษทัมียอดขายเพ่ิมข้ึน และเป็น
ประโยชน์ต่อลูกคา้ท่ีจะสามารถประหยดัตน้ทุนค่าขนส่งเพ่ือน าเขา้ช้ินส่วนจากญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

 การไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้นการตลาดจาก MEI นั้น ถือเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะช่วยสนบัสนุน บริษทั ในดา้น
ความสามารถในการรักษาและขยายฐานลูกคา้ ซ่ึงส่งผลดีต่อการเติบโตและขยายตวัของบริษทั 

การพฒันาบุคลากร   

 MEI มีส่วนช่วยสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรของ บริษทั ใน 3 ลกัษณะ คือ การส่งผูเ้ช่ียวชาญพิเศษจากประเทศญ่ีปุ่น
จดัการอบรมหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการระบบการผลิต ทั้งดา้นทางดา้นเทคนิคการผลิต การใชเ้คร่ืองจกัร รวมทั้งระบบ
การปฏิบติังานการผลิตดา้นต่างๆ ใหแ้ก่พนกังานของ บริษทั การจดัส่งผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคนิค และการตลาดมาปฏิบติังานใน
ประเทศไทย ซ่ึงจะท าใหมี้การถ่ายโอนประสบการณ์ ความรู้ ตลอดจนเทคนิคในการผลิต การตลาดและการปฏิบติังานดา้นต่างๆ 
ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความรู้และพฒันาทกัษะใหแ้ก่พนกังานคนไทย ในลกัษณะ on the job training รวมทั้งการส่งพนกังานชาวไทยไป
เรียนรู้เทคนิคและเทคโนโลยีการผลิตท่ีประเทศญ่ีปุ่น การสนบัสนุนการพฒันาดา้นบุคลากรดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้พนกังาน
ของ บริษทั ไดพ้ฒันาศกัยภาพในการท างาน ตลอดจนเรียนรู้เทคนิค และเพ่ิมทกัษะในการปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้
ระบบการจดัการการผลิตของ บริษทั มีมาตรฐานและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตจากความเช่ียวชาญของบุคลากรลงได ้  

 ทั้งน้ี บริษทั ไดเ้ตรียมความพร้อมส าหรับโครงการแมกนีเซียม โดยได้ส่งพนักงาน 3 ท่านไปเรียนรู้การผลิตช้ินงาน
แมกนีเซียมท่ี MEI ประเทศญ่ีปุ่น ตั้งแต่ปี 2553 และตั้งแต่ตน้ปี 2554 MEI ไดท้ยอยส่งผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศญ่ีปุ่น มาปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ี บริษทั ในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการผลิตช้ินส่วนแมกนีเซียม โดยผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดท่ีจะมาประจ าในประเทศไทยเพ่ิมเติม
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จะมีจ านวนรวม 12 ท่าน เพ่ือช่วยในการถ่ายโอนความรู้ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วนแมกนีเซียมให้แก่ 
บริษทั   

 ทั้งน้ี แมว้่าการท าสัญญาดงักล่าวจะมีความเส่ียงจากการพ่ึงพารายไดส่้วนใหญ่ท่ีเกิดจากการท าตลาดของ MEI แต่เม่ือ
เปรียบเทียบกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัในกรณีหากบริษทัไม่ท าสัญญากบั MEI ซ่ึงจะท าให้มีผลกระทบกบัการเร่ิมตน้
โครงการแมกนีเซียม รวมถึงการด าเนินการต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของผลิตภณัฑแ์มกนีเซียม เป็นกลุ่ม
ลูกคา้เดิมท่ีมีความสัมพนัธ์ทางการคา้กบั MEI มาเป็นเวลานาน ในกรณีท่ี บริษทั ไม่สามารถท าสัญญาให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิคและการพฒันากบั MEI ในคร้ังน้ี จะส่งผลกระทบใหบ้ริษทัมีความจ าเป็นตอ้งสร้างทีมงานดา้นการตลาดเพ่ิมข้ึน เพ่ือสร้าง
ฐานลูกคา้ใหม่และกระตุน้ยอดขาย ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัมีค่าใชจ่้ายในการท าการตลาดเพ่ิมข้ึน ทั้งในดา้นพนกังาน และค่าส่งเสริม
การขายต่างๆ นอกจากน้ี บริษทั ยงัตอ้งท าการจดัตั้งหน่วยงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑแ์มกนีเซียมของตนเอง เพ่ือช่วยในการ
ออกแบบและศึกษาองคป์ระกอบทางดา้นเคมีของสินคา้ ซ่ึงท าให้ บริษทั  ตอ้งใชเ้งินลงทุนเพื่อการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
เพ่ิมข้ึน รวมถึงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนในดา้นเทคนิคและความช านาญในการผลิต ซ่ึงอาจส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน 

 ดงันั้น การไม่ท าสัญญาแมว้่าจะท าให้ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของ บริษทั ลดลง แต่ในขณะเดียวกนั บริษทั จะมี
ค่าใชจ่้ายในการท าการตลาด และลงทุนในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑแ์มกนีเซียมท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัผูบ้ริหารของ บริษทั 
ยงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่า การจัดตั้งฝ่ายการตลาดในประเทศ และการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์ จะช่วย
กระตุน้ใหเ้กิดยอดขายไดเ้ทียบเท่ากบัเป้าหมายท่ีประมาณการไวใ้นปัจจุบนัหรือไม่ และจะตอ้งใชร้ะยะเวลานานเท่าใด  

 จากการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการ ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ รวมถึงขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการเขา้
ท ารายการดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้นั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา่การเขา้ท าสัญญาดงักล่าวมีความจ าเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั  

ด้านความเป็นธรรมของราคาและเงือ่นไขของรายการ  

 จากการพิจารณารายละเอียดของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิคและการพฒันาส าหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม
เปรียบเทียบกบัสัญญาฉบบัเดิมท่ีบริษทั ากบั MEI ส าหรับผลิตภณัฑ์พลาสติก และเปรียบเทียบกบัสัญญาการให้บริการใน
ลกัษณะใกลเ้คียงกนัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ในดา้นอตัราค่าตอบแทน และเง่ือนไขของรายการแลว้นั้น พบวา่
อตัราค่าตอบแทนของสญัญาเดิมของผลิตภณัฑพ์ลาสติก เท่ากบัรัอยละ 5 ในช่วงเร่ิมตน้การด าเนินธุรกิจ และลดลงเหลือร้อยละ 
2 ในปัจจุบนั และอตัราค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ท าการจ่ายช าระให้แก่คู่สัญญาท่ีอยูร่ะหวา่ง
ร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 4 แมว้า่เง่ือนไขของสัญญาการให้บริการทางดา้นเทคนิคและการพฒันา ตลอดจนการค านวณของแต่ละ
บริษัทอาจมีความแตกต่างกัน ท าให้ไม่สามารถเทียบเคียงได้โดยตรงนัก โดยบางบริษัทอาจมีการได้รับสิทธิในการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ หรือสิทธิบตัรต่างๆ เพ่ิมเติมประกอบดว้ยนั้น ในขณะท่ี บริษทั การไดรั้บสนบัสนุนทางดา้นเทคนิคส่วนใหญ่
เป็นการถ่ายโอนประสบการณ์ในการท าธุรกิจ รวมทั้งการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นการท าการตลาด และการพฒันา
บุคลากรเพ่ิมเติมจาก MEI        ท าใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่อตัราค่าตอบแทนท่ีก าหนดท่ีร้อยละ 3 ของยอดขาย
จากการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์มกนีเซียมตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญานั้น เม่ือพิจารณาถึงการท่ีโครงการแมกนีเซียมยงัอยู่
ในช่วงเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ ถือได้ว่าเป็นอตัราค่าตอบแทนท่ีต ่ากว่าค่าตอบแทนในช่วงเร่ิมต้นของธุรกิจพลาสติกท่ีก าหนด
ค่าตอบแทนไวท่ี้ร้อยละ 5 ในช่วงแรก และปรับลดลงเหลือร้อยละ 2 ในปัจจุบนั และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัการท าสญัญาใน
ลกัษณะเดียวกนัของบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ถือไดว้า่อยูร่ะหวา่งช่วงค่าตอบแทนของบริษทัทัว่ไปซ่ึงอยูใ่นช่วงระหวา่งร้อย 0.50 ถึง
ร้อยละ 4 และถือไดว้า่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม  

 ในส่านของเง่ือนไขของรายการนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการพิจารณาเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น
สญัญาเดิมส าหรับผลิตภณัฑพ์ลาสติก พบวา่มิไดมี้เง่ือนไขใดท่ีแตกต่างจากสญัญาเดิม เวน้แต่ในเร่ืองค่าตอบแทนซ่ึงก าหนดไวท่ี้
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อตัราร้อยละ 3 ซ่ึงการท่ีก าหนดเง่ือนไขอายสุญัญาไวท่ี้ 5 ปีนั้น เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มี
การท าสญัญาในลกัษณะเดียวกนัพบวา่สญัญาการใหบ้ริการส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 1 – 10 ปี โดยบริษทัท่ีท าสญัญาระยะยาวเป็น
ระยะเวลา 2 - 8 ปีข้ึนไปนั้น คู่สญัญาจะมีความสมัพนัธ์ดา้นการถือครองหุ้นกนัในลกัษณะบริษทัแม่และบริษทัลูก เน่ืองจากการ
ถ่ายโอนความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการผลิตระหวา่งบริษท้แม่และบริษทัลูกนั้นเป็นการถ่ายโอนเพ่ือพฒันาและปรังปรุง
กนัอยา่งต่อเน่ืองระยะยาว และเม่ือพิจารณาถึงการท่ีโครงการแมกนีเซียมยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่ การก าหนดอายสุัญญาไว้
ในระยะยาว 5 ปีนั้น ถือไดว้า่เป็นการลดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของ บริษทั ลง และช่วยให ้บริษทั สามารถก าหนดแผนกล
ยุทธ์ของบริษทัในระยะเวลา 5 ปีไดอ้ย่างชดัเจนและเหมาะสมยิ่งข้ึน ดงันั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าเง่ือนไขของ
รายการการต่อสญัญาในคร้ังน้ีมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ บริษทั   
มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
 ตามนโยบายของการท ารายการระหวา่งกนัของบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้   จะตอ้งมีการเสนอแก่ท่ีประชุม
คณะกรรมการซ่ึงมีกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ยและตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยร์วมถึงขอ้บงัคบั ประกาศ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการ
ระหวา่งกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท ารายการระหวา่งกนันั้น 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 มีนโยบายในการท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลอ่ืนท่ีอาจมีการขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์เกิดข้ึนในอนาคต     โดยจะ
ก าหนดเง่ือนไขต่างๆใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติทัว่ไปของธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาดซ่ึงสามารถเปรียบเทียบราคาท่ี
เกิดข้ึนกบับุคคลภายนอกได ้    ซ่ึงจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็น
ถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 

 ในส่วนของรายการระหวา่งกนัท่ีไดท้ าสญัญาแลว้และยงัตอ้งมีรายการระหวา่งกนัอยูต่่อไปในอนาคต จะปฏิบติัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยร์วมถึงขอ้บงัคบัและประกาศหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยและคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละไดเ้ปิดเผยรายการ
ระหวา่งกนัหรือรายการเก่ียวโยงดงักล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี 
 รายการระหวา่งกนัท่ีบริษทัไดท้ าสญัญาฯทั้งสองผลิตภณัฑ ์   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น การเขา้ท าสญัญาฯ
ดงักล่าวนั้น เป็นประโยชน์โดยรวมท่ีส าคญัอยา่งยิง่ต่อการประกอบธุรกิจของลริษทั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือและ
ปัจจยัต่างๆไม่วา่จะเป็นดา้นการตลาด การผลิต เทคโนโลยแีละพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์รวมถึงบุคคลากรท่ีช านาญการจากญ่ีปุ่น 
เพ่ือช่วยสนบัสนุนใหผ้สิตภณัฑสิ์นคา้ท่ีผลิตออกมาเป็นไปตามมาตรฐานท่ีลูกคา้ตอ้งการ  และค่าธรรมเนียมท่ีบริษทัตอ้งจ่าย
บริษทัแม่ตามสญัญาฯในแต่ละปีเป็นอตัราท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราท่ีเป็นอยูใ่นอุตสาหกรรม         ซ่ึงหากบริษทัไม่ท า
สญัญาฯ  จะท าใหไ้ม่ไดรั้บประโยชน์และปัจจยัท่ีเพียงพออนัอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจหลกัได ้

 

12.  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

สรุปข้อมูลงบการเงนิรวมและอตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั   
 

          (ล้านบาท)   

รายการ ปี 2556 
อตัรา
เตบิโต ปี 2555 

อตัรา
เตบิโต ปี 2554 

อตัรา
เตบิโต 

สินทรัพยร์วม 1,901.15 (0.96%) 1,919.58 4.47% 1,837.48 43.59% 
หน้ีสินรวม 434.70 (19.86%) 542.45 (41.54%) 927.84 157.79% 
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ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,466.45 6.20% 1,380.90 41.75% 974.16 7.09% 
รายไดจ้ากการขาย 2,189.70 (7.77%) 2,374.29 45.87% 1,627.66 9.83% 
รายไดอ่ื้น 33.38 (89.60%) 321.05 1250.05% 23.78 41.40% 
รวมรายได ้ 2,223.08 (17.52%) 2,695.34 63.21% 1,651.44 10.19% 
ตน้ทุนขาย 1,805.29 (3.83%) 1,877.25 33.50% 1,406.16 10.26% 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 217.12 4.85% 207.07 17.20% 176.69 27.33% 
ก าไรสุทธิ 148.91 (66.81%) 448.69 2563.82% 16.84 (74.20%) 
ก าไรสุทธิต่อหุน้(บาท) 3.73 

 
11.25 

 
0.42 

 จ านวนหุน้ (พนัหุน้) 39,900 
 

39,900 
 

39,900 
 มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 36.75 

 
34.61 

 
24.42 

  

วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

วเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน       

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.21 1.72 1.09 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)               1.85                 1.38                0.91  

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)               7.28                 6.65                5.29  

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั)                  49                    54                   68  

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ(เท่า)             28.56               30.71                   24  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)                  13                    12                   15  

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี(เท่า)                    8                      7                     5  

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)                  43                    51                   67  

Cash   Cycle (วนั)                  19                    15                   16  

วเิคราะห์ความสามารถในการหาก าไร       

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 18% 21% 14% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 8% 25% 4% 

อตัราก าไรสุทธิ (%) 7% 19% 1% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 10% 38% 2% 

วเิคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 8% 24% 1% 

อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม(เท่า)               0.57                 0.63                0.52  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 16% 52% 2% 

อตัราการหมุนของสินทรัพยถ์าวร(เท่า)               2.34                 2.74                2.41  

วเิคราะห์นโยบายทางการเงิน       
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อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า) 0.30 0.39 0.95 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 105 78 76 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 32.17% 17.78% 238.10% 

 

14.  การวเิคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ 

1. ผลการด าเนิน และความสามารถในการท าก าไร 
 ผลการด าเนินงาน ในรอบระยะเวลาบญัชี 2556 เป็นดงัน้ี 
 ไตรมาสหน่ึง  เป็นไตรมาสแรกท่ีงบการเงินของบริษทัไดน้ ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี ในปี 2556 มาใชก้ารจดัท าบญัชีของบริษทั ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้น
งบก าไรขาดทุนและรายการ สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 รายไดจ้ากการขายโดยรวม ผลิตภณัฑพ์ลาสติกและผลิตภณัฑ์แมกนีเซียมขายลดลงจากปีก่อน 13.33% และ 60.35% 
ตามล าดบั มีก าไรขั้นตน้ ลดลง 30.30% และ 91.10%  ตามล าดบั  ก าไรสุทธิลดลง 266.05  ลา้นบาท  ลดลง 87.21% ทั้งน้ี รายการ
ท่ีมีนยัส าคญัท่ีกระทบต่อก าไรสุทธิปี 2555  คือ รายไดจ้ากการชดเชยค่าเสียหายจากประกนัภยัน ้ าท่วมจ านวน 277.10 ลา้นบาท 
 ไตรมาสสอง รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑพ์ลาสติกเท่านั้นท่ีเพ่ิมข้ึน 6.35%  ท าให้รายไดจ้ากการขายโดยรวม เพ่ิมข้ึน 
1.19%  ก าไรขั้นตน้ลดลง 8.24% และก าไรสุทธิลดลง 14.78 ลา้นบาท  ลดลง 26.59% เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตสินคา้เพ่ิมข้ึน 
3.57% และบริษทัไดรั้บรู้การขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั มิตซูวา วนิาพลาสต ์จ ากดั  โดยมีเหตุการณ์ เป็นดงัน้ี  
  ในไตรมาสน้ี  บริษทัมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จ านวน 17.41 ลา้นบาท เน่ืองจากกรลงทุนใน
บริษทัร่วมท่ีเวียดนาม คือ บริษทั มิตซูวา วินาพลาสต ์จ ากดั  ซ่ึงไดเ้ลิกกิจการตั้งแต่ ปี 2555  ตามท่ีบริษทัไดแ้จง้ข่าวในเดือน
ธนัวาคม 2555  และอยู่ในระหวา่งกระบวนการช าระบญัชีตามกฎหมาย คาดวา่ จะเสร็จส้ินในไตรมาสแรก ปี2557 น้ี  ปัจจุบนั  
บริษทั แซมโปวินา จ ากดั  บริหารโดยชาวเกาหลี ไดรั้บโอนสิทธิสัมปทานของรัฐในการด าเนินกิจการต่อจากบริษทัร่วมแห่งน้ี
แลว้         บริษทัจึงไดบ้นัทึกรับรู้ขาดทุนจากการลงทุนในวินาพลาสต์จนเต็มจ านวนท่ีบริษทัมีอยูใ่นวินาพลาสต์ เป็นจ านวน 
56.52  ลา้นบาท เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการน้ี                      
 ไตรมาสสาม  รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑแ์มกนีเซียมในประเทศเท่านั้นท่ีเพ่ิมข้ึน 24.68% ท าให้รายไดจ้ากการขาย
โดยรวมลดลงเพียง 4.38%  ก าไรขั้นตน้ลดลง 13.05%  ก าไรสุทธิลดลง 13.02 ลา้นบาท ลดลง 17%   

  โดยภาพรวม ตลอดปีท่ีผา่นมา รายไดจ้ากการขายลดลง 184.59 ลา้นบาท คิดเป็น 7.77%   เน่ืองจากรายไดจ้ากการขาย
ต่างประเทศของผลิตภณัฑพ์ลาสติกตั้งแต่ไตรมาสหน่ึงถึงไตรมาสส่ี ลดลงจากปีก่อน 63.61%  52.19%, 4.10% และ 23.02% 
ตามล าดบั รวมตลอดปีลดลง 124.22 ลา้นบาท ลดลง 45.05%   และ รายไดจ้ากการขายต่างประเทศของผลิตภณัฑแ์มกนีเซียม
ตั้งแต่ไตรมาสหน่ึงถึงไตรมาสส่ี ลดลงจากปีก่อน 56.84% , 53.26%, 46.91% และ 47.01% ตามล าดบั   รวมตลอดปีลดลง 39.97 
ลา้นบาท หรือลดลง 52.07%     

 รายไดอ่ื้น ในปี 2555 หากไม่น ารายการชดเชยค่าเสียหายจากประกนัภยัน ้ าท่วม 277.10 ลา้นบาทและรายไดจ้ากการ
บรรจุภณัฑท่ี์เสียหายจากเหตุการณ์น ้ าท่วม 5.56 ลา้นบาท จะคงเหลือ 35.39 ลา้นบาท ซ่ึงใกลเ้คียงกบัรายไดอ่ื้น ในปี 2556 คือ 
33.38 ลา้นบาท 
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  ตน้ทุนขายมีสดัส่วนเทียบรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนจาก79.07% เป็น 82.44% และเปล่ียนแปลงลดลง 3.83% เป็น
อตัราเปล่ียนแปลงลดลงนอ้ยกวา่รายไดจ้ากการขาย เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตท่ีเป็นค่าแรงและค่าใชจ่้ายการผลิตในโรงงาน
เพ่ิมข้ึน 13.96% และ 2.51%  ท่ีส าคญัคือค่าแรงในผลิตภณัฑแ์มกนีเซียม เพ่ิมข้ึน 26.05 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 45.55%  และค่าใชจ่้าย
การผลิตในโรงงานเพ่ิมข้ึน 12.11 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 13.31% 
 ค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัของบริษทัและมีผลกระทบต่อตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานธุรกิจ เช่น   ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบั
พนกังาน เพ่ิมข้ึน 53.19 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 12.93%   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย เพ่ิมข้ึน 22.03 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 14.98% 
เหตผุลส่วนหน่ึง คือ ในปี 2556 มูลค่าเพ่ิมเติมสุทธิในส่วนท่ีเก่ียวกบัอาคาร  35.88 ลา้นบาท ในส่วนท่ีเก่ียวกบัคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์  29.20 ลา้นบาท และในส่วนท่ีเก่ียวกบัยานพาหนะ 6.02 ลา้นบาท  
 จากเหตุการณ์ท่ีกล่าวมา อตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัลงเลก็นอ้ย 21% เป็น 18% เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายปรับตวั
ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ  แต่ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการผลิตยงัไม่ไดถู้กควบคุมใหมี้ประสิทธิภาพ ผลต่อเน่ืองมา ท าใหอ้ตัราก าไร
จากการด าเนินงานและอตัราก าไรสุทธิ ปรับลดลงมาก เป็น 8% และ 7% เน่ืองจากก าไรจากการด าเนินงานและก าไรสุทธิของปี
ก่อนท่ีน ามาเปรียนเทียบไดร้วมรายไดอ่ื้นท่ีเป็นเงินชดเชยค่าเสียหายจากประกนัภยัน ้ าท่วม 277.10 ลา้นบาทและรายไดจ้ากการ
บรรจุภณัฑท่ี์เสียหายจากเหตุการณ์น ้ าท่วม 5.56 ลา้นบาทไวด้ว้ย    
3.  ความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์
 สินทรัพยร์วมลดลงประมาณ 1 %  ก่อน แตบ่ริษทัมีสดัส่วนการถือครองสินทรัพยท่ี์แปลงสภาพเป็นเงินสดดีข้ึนมาก   
เงินสดและเงินลงทุนชัว่คราวมีสดัส่วนต่อสินทรัพยร์วม 70.78%  ดีข้ึนกวา่ปีก่อนท่ีมีสดัส่วนต่อสินทรัพยร์วม 54.12% การ
หมุนเวยีนสินคา้เพ่ือขายไม่แตกตา่งจากปีก่อน แต่การเก็บหน้ีเร็วข้ึนกวา่ปีก่อนจาก 54 วนัเป็น 49 วนั   

 อตัราการใชสิ้นทรัพยเ์พ่ือท าใหเ้กิดรายไดเ้ขา้บริษทัโดยรวมแลว้ ประมาณ 0.6 เท่า  แต่การบริหารดูแลค่าใชจ่้ายมี
ประสิทธิภาพลดลงจากปีก่อน แมว้า่ ไม่รวมรายไดจ้ากเหตุการณ์น ้ าท่วมตามท่ีกล่าวมาก่อนหนา้   

 รอบปีท่ีผา่นมา บริษทัไดจ้ดัการกบัสินคา้ท่ีมีมูลค่าลดลงใหมี้จ านวนลดลงไป ประมาณ 2 ลา้นบาท และเร่งรัดการเก็บ
หน้ีใหเ้ร็วข้ึน ท าใหห้น้ีเกินก าหนดช าระโดยรวม คงเหลือ 22  ลา้นบาท ปีก่อน คงเหลือ 48 ลา้นบาท โดยประมาณ 

4.  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

 ในรอบสามปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีหน้ีสินท่ีเกินกวา่ส่วนของผูถื้อหุน้ หน้ีส่วนมีสดัส่วนลดลงอยา่งตอ่เน่ือง จาก 50.50% 

เป็น 22.87%  เน่ืองจากบริษทัมีนโยบายท่ีจะใชเ้งินทุนท่ีมีอยูใ่นการหมุนเวยีนสภาพคล่องในบริษทัไดอ้ยา่งเพียงพอก่อน  จะไม่
ก่อหน้ีเพ่ือลงทุนในทรัพยสิ์นจนเกินสภาพคล่องท่ีมีอยู ่ และใชว้ธีิท าลิสซ่ิงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เขา้มาช่วยบริหารเงินทุนใน
บางส่วน  จะเห็นไดจ้ากรายการท่ีเป็นตน้ทุนทางการเงิน คือ ดอกเบ้ียจ่ายตามท่ีปรากฏในงบกระแสเงินสดในส่วนของกิจกรรม
ด าเนินงาน  จะมีสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย นอ้ยมาก   0.2%  -  0.3% เท่านั้น  และส่วนของผูถื้อหุน้มีสดัส่วนเพ่ิมข้ึน 71.94 %ใน
ปีก่อน เป็น 77.13% 

5.  ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสิน 

 รายละเอียดของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ปรากฏในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 16 และ ขอ้17 

 รายละเอียดของภาระผลประโยชน์พนกังาน ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 18 

 รายละเอียดของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้  3 
และขอ้ 23 



                                                                            บริษัท ไทยมติซูวา จ ากดั (มหาชน)             

 40 รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
 

 รายละเอียดของภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้29 

6. ปัจจยัท่ีจะมีผลต่อฐานะการเงินและการด าเนินงานในอนาคต 

 ลกัษณะธุรกิจของบริษทัเป็นการรับจา้งผลิตสินคา้เพ่ือเป็นวตัถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมอ่ืนต่อไป การพิจารณา
ผลกระทบต่อการด าเนินกิจการของบริษทั  จึงจ าเป็นตอ้งมองถึงปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและภาวะตลาดสินคา้ในภาพรวมท่ีเก่ียวขอ้ง
ของลูกคา้ในแต่ละอุตสาหกรรมท่ีเช่ือมโยงกนัอยูเ่ป็นห่วงโซ่อุปทานในระบบเศรษฐกิจ  อนัจะเป็นตวัผลกัดนัธุรกิจของบริษทั 
ตวัปัจจยัหลกัคือ  ปริมาณการจบัจ่ายใชส้อยของประชาชนในสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และเคร่ืองใชอิ้เลก็ทรอนิกส์   รถยนตแ์ละ
จกัรยานยนต ์และกลอ้งถ่ายรูป ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ 

 ภาวะทางการเมืองหลงัสถาบนัหทารเขา้ช่วยดูแลบริหารบา้นเมือง ต่อจากรัฐบาลก่อน    ภาค ประชาชนต่างมีความหวงั
ในการด ารงชีวติและการประกอบอาชีพมากข้ึนกวา่ช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ท่ีประชานมองไม่เห็น อนาคตเศรษฐกิจและบา้นเมืองท่ี
สดใสเลย    และหวงัวา่ ผูมี้อ  านาจในบา้นเมืองจะท าใหป้ระชาชนไดรั้บความสุดขกลบัคืนมา และน าพาประเทศไทยก าลงัมุ่งสู่
การเป็นประเทศหน่ึงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งสง่างาม    

 เร่ิมเห็นชดัวา่  ผูมี้อ  านาจบริหารบา้นเมืองมีความตั้งใจมุ่งมัน่และ เร่ิมลงมือแกปั้ญหาใหญ่อนัดบัแรกสุดท่ีตอ้งการการ
แกไ้ขอยา่งเร่งด่วน คือ ปัญหาท่ีชาวนายงัไม่ไดรั้บเงินค่าขา้วท่ีจ าน าไวก้บัรัฐบาล  และคาดวา่ ปัญหาน้ีจะจบในเดือนมิถุนายนน้ี    
และเงินท่ีไหลเขา้หมนุเวยีนขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ   จาก เงินจ านวนแสนลา้นท่ีจ่ายช าระค่าขา้วใหช้าวนา จะช่วยกระตุน้ตลาด
สินคา้อุปโภคบริโภคต่างๆ ใหก้ลบัมาดีข้ึน   ผูป้ระกอบการเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆซ่ึงรวมถึงธุรกิจของบริษทัต่างก็ไดรั้บ
อานิสงส์จากการแกไ้ขปัญหาใหช้าวนาในคร้ังน้ีดว้ย  

 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

บริษทั ไทยมิตซูวา จ ากดั (มหาชน)  
 
 
 
 

 
 

งบการเงิน 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2557 
 

และ 
 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
  
เสนอ ผู้ถือหุ้น และ คณะกรรมการ บริษัท ไทยมติซูวา จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียของบริษทั ไทยมิตซูวา จ ากดั (มหาชน)    ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น    งบก าไรขาดทุนงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และ
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษทัไทยมิตซูวา จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 
 
 ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงิน     ท่ีปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
  
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี  
 
ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังาน
ตรวจสอบ เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม่  
 
การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบ  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงิน และ     การเปิดเผยขอ้มูลใน
งบการเงิน วธีิตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน      ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต  หรือขอ้ผิดพลาดในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว  ผูส้อบ
บญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท า และการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึง      การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชี      ท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหารรวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
ขา้พเจา้เช่ือวา่ หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น        ของขา้พเจา้ 
 

ความเห็น  

 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั ไทยมิตซูวา จ ากดั (มหาชน)  และงบการเงินเฉพาะ แสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทยมิตซูวา จ ากดั 
(มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 



 

 

 

เร่ืองอืน่ ๆ 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย  และงบการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั ไทยมิตซูวา จ ากดั (มหาชน)  ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนในส านักงานเดียวกบัขา้พเจา้ตามมาตรฐาน         การสอบบญัชีและเสนอ
รายงานไวอ้ยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียตามรายงานลงวนัท่ี        23 พฤษภาคม 2556 วา่ยกเวน้ผล
ของรายการปรับปรุงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึง  เน่ืองจาก        ไม่อาจใชผ้ลงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน  และไม่
สามารถใชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนเพ่ิมเติมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินและส่วนประกอบท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน
ดงักล่าวได ้

 

 

                 
 

( นางเกษรี    ณรงคเ์ดช )    
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต                                                                                                                          

ทะเบียนเลขท่ี  76 
 

 
ส านกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท 

กรุงเทพมหานคร 
             วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557 



 

 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556 1 เมษายน 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

4 331,847,047.48       230,205,270.13       369,792,537.12       
5 103,058,413.36       100,000,000.00       -

       ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 7,707,616.58           9,687,922.04           16,647,994.57         
       ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 7 256,805,857.96       327,652,512.45       359,709,949.25       

8 3,496,322.23           4,196,786.31           5,515,155.28           
54,695,083.19         66,660,634.25         33,777,137.41         

9 70,226,421.43         85,469,919.18         90,051,678.17         
10,838,352.00         13,593,490.55         14,479,024.98         

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 838,675,114.23       837,466,534.91       889,973,476.78       

10 76,623,718.97         79,646,616.22         128,117,212.44       
11 1,650,000.00           1,650,000.00           1,650,000.00           
12 921,199,798.47       949,109,430.68       782,346,695.18       
13 13,947,517.43         16,624,921.47         3,023,491.04           

3 และ 23 - - 64,521,420.71         

14 47,082,931.11         36,919,709.90         30,512,618.44         
1,973,982.27           1,934,482.27           1,854,382.27           

1,062,477,948.25    1,085,885,160.54    1,012,025,820.08    

รวมสินทรัพย์ 1,901,153,062.48    1,923,351,695.45    1,901,999,296.86    

       สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ
       สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี
       สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
                ค่าแม่พิมพก์ารผลิตรอตดัจ่าย - สุทธิ
                อ่ืน ๆ

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

       สินคา้คงเหลือ - สุทธิ
       สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
       เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ
       เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
       ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
       เงินลงทุนชัว่คราว

       ลูกหน้ีอ่ืน 
                ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ
                เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าแม่พิมพ์

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

สินทรัพยห์มุนเวียน

บริษทั   ไทยมิตซูวา  จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

บ า ท

งบการเงินท่ีแสดง

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31  มีนาคม 2556 1  เมษายน 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

4 331,847,047.48     230,205,270.13     369,792,537.12     
5 103,058,413.36     100,000,000.00     -
6 7,707,616.58         9,687,922.04         16,647,994.57       
7 256,805,857.96     327,652,512.45     359,709,949.25     

8 3,496,322.23         4,196,786.31         5,515,155.28         
54,695,083.19       66,660,634.25       33,777,137.41       

9 70,226,421.43       85,469,919.18       90,051,678.17       
10,838,352.00       13,593,490.55       14,479,024.98       

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 838,675,114.23     837,466,534.91     889,973,476.78     

10 104,150,416.60     160,674,181.60     185,674,181.60     
11 1,650,000.00         1,650,000.00         1,650,000.00         
12 921,199,798.47     949,109,430.68     782,346,695.18     
13 13,947,517.43       16,624,921.47       3,023,491.04         

3 และ 23 - - 64,521,420.71       

14 47,082,931.11       36,919,709.90       30,512,618.44       
1,973,982.27         1,934,482.27         1,854,382.27         

1,090,004,645.88  1,166,912,725.92  1,069,582,789.24  

รวมสินทรัพย์ 1,928,679,760.11  2,004,379,260.83  1,959,556,266.02  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

                ค่าแม่พิมพก์ารผลิตรอตดัจ่าย - สุทธิ
                อ่ืน ๆ

       สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ

       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

       สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

       ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
       ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน

       สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

                เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าแม่พิมพ์

       สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี

       เงินลงทุนชัว่คราว

       ลูกหน้ีอ่ืน

       เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

                ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ

       เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

       ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

       สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

บริษทั   ไทยมิตซูวา  จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะบริษทั

สินทรัพยห์มุนเวียน

บาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556 1 เมษายน 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

       เจ้าหน้ีการคา้ -  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,255,067.72           13,503,601.88         72,968,280.71         
       เจ้าหน้ีการคา้ -  กิจการอ่ืน 191,044,490.39       223,874,948.21       222,987,738.89       

-  - 277,099,995.91       
97,715,221.54         98,403,510.19         98,580,072.48         

- 7,067,424.00            - 
5,504,332.31           12,092,107.45         16,666,304.27         
8,749,607.34           22,512,447.51         11,151,210.99         
4,701,306.00           7,066,415.00           10,646,120.00         

24,911,340.00         11,425,500.00         9,116,500.00           

              ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 34,082,881.89         65,835,886.52         62,745,422.24         

17 1,048,388.54           2,516,132.52           2,516,132.40           
4,224,946.82           12,973,019.47         24,238,098.97         
4,739,751.15           6,423,998.33           8,231,415.40           

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 378,977,333.70       483,694,991.08       816,947,292.26       

16 16,755,144.95         24,243,800.74         90,079,687.28         
17 - 1,048,388.54           3,564,521.18           
18 27,591,115.00         22,836,791.00         17,245,008.00         

       หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 3 และ 23 11,376,952.06         10,628,240.38         -
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 55,723,212.01         58,757,220.66         110,889,216.46       

434,700,545.71       542,452,211.74       927,836,508.72       

…/2

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
       ส่วนเกินจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชี
       ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

รวมหน้ีสิน

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

       ส่วนเกินจากการขายและเช่ากลบัคืน
              รอตดับญัชีภายในหน่ึงปี
       ภาษีเงินได้คา้งจ่าย
       หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

              เจ้าหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
              เจ้าหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการอ่ืน
              ค่าบริการทางเทคนิคคา้งจ่าย - กิจการท่ี
              เงินทดรองรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
              เงินรับล่วงหนา้จากการขายแม่พิมพ์

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

       เจ้าหน้ีอ่ืน
              เงินรับล่วงหนา้จากการชดเชยความเสียหาย
                          - จากการประกนัภยั - สุทธิ
              ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย

หน้ีสินหมุนเวียน

บริษทั   ไทยมิตซูวา  จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้
บ า ท

งบการเงินท่ีแสดง

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31  มีนาคม 2556 1 เมษายน 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

2,255,067.72         13,503,601.88       72,968,280.71       
191,044,490.39     223,874,948.21     222,987,738.89     

-  - 277,099,995.91     
97,715,221.54       98,403,510.19       98,580,072.48       

- 7,067,424.00          - 
5,504,332.31         12,092,107.45       16,666,304.27       
8,749,607.34         22,512,447.51       11,151,210.99       
4,701,306.00         7,066,415.00         10,646,120.00       

24,911,340.00       11,425,500.00       9,116,500.00         

              ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 34,082,881.89       65,835,886.52       62,745,422.24       

17 1,048,388.54         2,516,132.52         2,516,132.40         
4,224,946.82         12,973,019.47       24,238,098.97       
4,739,751.15         6,423,998.33         8,231,415.40         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 378,977,333.70     483,694,991.08     816,947,292.26     

16 16,755,144.95       24,243,800.74       90,079,687.28       
17 - 1,048,388.54         3,564,521.18         
18 27,591,115.00       22,836,791.00       17,245,008.00       

       หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 3 และ 23 11,376,952.06       10,628,240.38       -
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 55,723,212.01       58,757,220.66       110,889,216.46     

434,700,545.71     542,452,211.74     927,836,508.72     

…/2

              ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย

บ า ท

              เงินรับล่วงหนา้จากการชดเชยความเสียหาย

บริษทั   ไทยมิตซูวา  จ  ากดั (มหาชน)

       เจ้าหน้ีอ่ืน

งบแสดงฐานะการเงิน

       เจ้าหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

หน้ีสินหมุนเวียน

       ส่วนเกินจากการขายและเช่ากลบัคืน

              ค่าบริการทางเทคนิคคา้งจ่าย - กิจการท่ี
              เงินทดรองรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

              เจ้าหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

              เงินรับล่วงหนา้จากการขายแม่พิมพ์

       ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

       ภาษีเงินได้คา้งจ่าย

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

              รอตดับญัชีภายในหน่ึงปี

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

              เจ้าหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการอ่ืน

       หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

งบการเงินเฉพาะบริษทั

                          - จากการประกนัภยั - สุทธิ

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

รวมหน้ีสิน

       ส่วนเกินจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชี

       เจ้าหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน

 
 
 
 
 



 

 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556 1 เมษายน 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

199,500,000.00       199,500,000.00       199,500,000.00       

199,500,000.00       199,500,000.00       199,500,000.00       
55,398,375.37         55,398,375.37         55,398,375.37         

19,950,000.00         19,950,000.00         19,950,000.00         
               ยงัไม่ได้จดัสรร 1,190,734,501.93    1,121,624,123.58    712,836,801.48       
       องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 869,639.47              (15,573,015.24)        (13,522,388.71)        

                                   รวมส่วนของผูถื้อหุน้   1,466,452,516.77    1,380,899,483.71    974,162,788.14       

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,901,153,062.48    1,923,351,695.45    1,901,999,296.86    

                      หุน้สามญั  39,900,000  หุน้
       ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั
       ก  าไรสะสม
               จดัสรรแล้ว - ทุนส ารองตามกฎหมาย

               ทุนจดทะเบียน - มูลค่าหุน้ละ  5.00 บาท
                      หุน้สามญั  39,900,000  หุน้

               ทุนท่ีออกและช าระแล้ว

บริษทั   ไทยมิตซูวา  จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้
บ า ท

งบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนของผูถื้อหุน้

       ทุนเรือนหุน้

-2-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31  มีนาคม 2556 1 เมษายน 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

199,500,000.00     199,500,000.00     199,500,000.00     

199,500,000.00     199,500,000.00     199,500,000.00     
55,398,375.37       55,398,375.37       55,398,375.37       

19,950,000.00       19,950,000.00       19,950,000.00       
               ยงัไม่ได้จดัสรร 1,219,130,839.03  1,187,078,673.72  756,871,381.93     
       องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -  -  -

                                   รวมส่วนของผูถื้อหุน้   1,493,979,214.40  1,461,927,049.09  1,031,719,757.30  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,928,679,760.11  2,004,379,260.83  1,959,556,266.02  

               ทุนท่ีออกและช าระแล้ว

               ทุนจดทะเบียน - มูลค่าหุน้ละ  5.00 บาท

       ทุนเรือนหุน้

บริษทั   ไทยมิตซูวา  จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

-2-

               จดัสรรแล้ว - ทุนส ารองตามกฎหมาย
       ก  าไรสะสม
       ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั

ส่วนของผูถื้อหุน้

                      หุน้สามญั  39,900,000  หุน้

                      หุน้สามญั  39,900,000  หุน้

บ า ท

งบการเงินเฉพาะบริษทั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

องค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
 ทุนท่ีออก  ส่วนเกินมูลค่า  จดัสรรทุน ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน

หมายเหตุ  และช าระแล้ว  หุน้สามญั  ตามกฎหมาย  ยงัไม่ได้จดัสรรจากการแปลงค่างบการเงิน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2556 - ตามท่ี 199,500,000.00   55,398,375.37     19,950,000.00   1,132,252,363.96  (15,573,015.24)    1,391,527,724.09   

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
         เก่ียวกบัภาษีเงินได้ 3 - - - (10,628,240.38)      - (10,628,240.38)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2556 - ท่ี 199,500,000.00   55,398,375.37     19,950,000.00   1,121,624,123.58  (15,573,015.24)    1,380,899,483.71   

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี
          เงินปันผลจ่าย 20 - - - (79,800,000.00)      - (79,800,000.00)      

         ก  าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 148,910,378.35     16,442,654.71     165,353,033.06      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 199,500,000.00   55,398,375.37     19,950,000.00   1,190,734,501.93  869,639.47          1,466,452,516.77   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2555 - ตามท่ี 199,500,000.00   55,398,375.37     19,950,000.00   648,315,380.77     (13,522,388.71)    909,641,367.43      

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
เก่ียวกบัภาษีเงินได้ 3 - - - 64,521,420.71       - 64,521,420.71        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2555 ท่ี 199,500,000.00   55,398,375.37     19,950,000.00   712,836,801.48     (13,522,388.71)    974,162,788.14      

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี
          เงินปันผลจ่าย 20 - - - (39,900,000.00)      - (39,900,000.00)      

         ก  าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 448,687,322.10     (2,050,626.53)      446,636,695.57      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 199,500,000.00   55,398,375.37     19,950,000.00   1,121,624,123.58  (15,573,015.24)    1,380,899,483.71   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม  2557
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

บริษทั ไทยมิตซูวา จ  ากดั (มหาชน)

บ า ท

ก าไรสะสม

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย



 

 

 ทุนท่ีออก  ส่วนเกินมูลค่า  จดัสรรแล้ว
หมายเหตุ  และช าระแล้ว  หุน้สามญั  ทุนส ารองตาม  ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2556 - ตามท่ี 199,500,000.00   55,398,375.37     19,950,000.00     1,197,706,914.10    1,472,555,289.47       
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
         เก่ียวกบัภาษีเงินได้ 3  -  -  - (10,628,240.38)        (10,628,240.38)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2556 - ท่ี 199,500,000.00   55,398,375.37     19,950,000.00     1,187,078,673.72    1,461,927,049.09       
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี
          เงินปันผลจ่าย 20 - - - (79,800,000.00)        (79,800,000.00)          
         ก  าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 111,852,165.31       111,852,165.31          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 199,500,000.00   55,398,375.37     19,950,000.00     1,219,130,839.03    1,493,979,214.40       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2555 - ตามท่ี 199,500,000.00   55,398,375.37     19,950,000.00     692,349,961.22       967,198,336.59          
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
         เก่ียวกบัภาษีเงินได้ 3   -   -   - 64,521,420.71         64,521,420.71            
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2555 ท่ี 199,500,000.00   55,398,375.37     19,950,000.00     756,871,381.93       1,031,719,757.30       
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี
          เงินปันผลจ่าย 20   -   -   - (39,900,000.00)        (39,900,000.00)          
         ก  าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   -   -   - 470,107,291.79       470,107,291.79          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 199,500,000.00   55,398,375.37     19,950,000.00     1,187,078,673.72    1,461,927,049.09       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บ า ท

ก าไรสะสม

บริษทั ไทยมิตซูวา จ  ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม  2557

งบการเงินเฉพาะบริษทั



 

 

 

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
รายได้ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

25 2,189,703,852.16 2,374,294,735.69 2,189,703,852.16 2,374,294,735.69 

 - รายไดจ้ากการชดเชยคา่เสียหายจาก

การประกนัภยั - 277,099,995.91    - 277,099,995.91    
 - รายไดจ้ากการขายบรรจุภณัฑ์ - 8,559,981.91        - 8,559,981.91        
 - ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 - - - 3,722,729.26        
 - ก าไรจาการขายสินทรัพย์ 13,545,877.85      7,120,565.21        13,545,877.85      7,120,565.21        
 -ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,455,322.41        12,153,049.15      1,455,322.41        12,153,049.15      
 - อ่ืน ๆ 18,378,193.57      16,113,691.15      18,378,193.57      16,113,691.15      

รวมรายได้ 2,223,083,245.99 2,695,342,019.02 2,223,083,245.99 2,699,064,748.28 

1,805,294,767.57 1,877,246,194.93 1,805,294,767.57 1,877,246,194.93 
61,861,874.39      60,680,190.53      61,861,874.39      60,680,190.53      

155,255,201.67    146,389,790.16    155,255,201.67    146,389,790.16    
คา่ใช้จ่ายอ่ืน

 - ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 - - 56,523,765.00      -
 - ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 - 5,143,390.28        - -

3,343,383.79        5,990,241.74        3,343,383.79        5,990,241.74        
รวมคา่ใช้จ่าย 22 2,025,755,227.42 2,095,449,807.64 2,082,278,992.42 2,090,306,417.36 

ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 (19,465,551.96) (12,553,850.15)    - -

177,862,466.61    587,338,361.23    140,804,253.57    608,758,330.92    

3 และ 23 28,952,088.26      138,651,039.13 28,952,088.26      138,651,039.13 

148,910,378.35    448,687,322.10    111,852,165.31    470,107,291.79    

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 3.73                      11.25                    2.80                      11.79                    

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (หุ้น) 39,900,000           39,900,000           39,900,000           39,900,000           

บริษทั  ไทยมิตซูวา  จ  ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม  2557

บ า ท
งบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะบริษทั

รายไดจ้ากการขาย

รายไดอ่ื้น

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก  าไรส าหรับปี

คา่ใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย
คา่ใช้จ่ายในการขาย
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร

ตน้ทนุทางการเงิน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้

 



 

 

.

หมาย 2557 2556 2557 2556
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ก าไรส าหรับปี 148,910,378.35   448,687,322.10     111,852,165.31     470,107,291.79     

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน

จากการแปลงค่างบการเงิน 10 16,442,654.71     (2,050,626.53)       - -

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 165,353,033.06   446,636,695.57     111,852,165.31     470,107,291.79     

บริษทั  ไทยมิตซูวา  จ  ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม  2557

บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวีธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะบริษทั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

     ก  าไรส าหรับปี 148,910,378.35 448,687,322.10 111,852,165.31 470,107,291.79 
     รายการปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

          รายไดจ้ากการชดเชยคา่ความเสียหายจากการประกนัภยั - สุทธิ - (277,099,995.91) - (277,099,995.91)
          ดอกเบ้ียรับ (4,309,056.10) (4,103,994.32) (4,309,056.10) (4,103,994.32)

          คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 169,089,466.40 147,057,363.29 169,089,466.40 147,057,363.29 

          คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 4,754,324.00      5,591,783.00 4,754,324.00      5,591,783.00 

          ดอกเบ้ียจ่าย 3,343,383.79      5,990,241.74 3,343,383.79      5,990,241.74 

          คา่ใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั 28,203,376.58    63,501,378.04 28,203,376.58    63,501,378.04 

          คา่ใช้จ่าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 748,711.68 75,149,661.09 748,711.68 75,149,661.09 

          คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 2,071,223.58 - 2,071,223.58 -

          ปรับปรุงการลดมลูคา่ของสินคา้ เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (2,343,821.21) 10,415,414.25 (2,343,821.21) 10,415,414.25 

          ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - - 56,523,765.00 -

          ส่วนแบง่ขาดทนุ (ก าไร) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 19,465,551.96    12,553,850.15 - -
          ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม - 5,143,390.28 - (3,722,729.26)

          ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (14,325.68) (949,596.73) (14,325.68) (949,596.73)

          ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (13,545,877.85) (7,120,565.21) (13,545,877.85) (7,120,565.21)

          ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 238.00 16,158.00 238.00 16,158.00 
          ขาดทนุจากการตดับญัชีคา่แมพิ่มพก์ารผลิตรอตดัจ่าย 1,702,736.91 373,322.80 1,702,736.91 373,322.80 

          ส่วนเกินจากการขายและเช่ากลบัคืนตดับญัชี (2,516,132.52) (2,516,132.64) (2,516,132.52) (2,516,132.64)

          ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 1,972,135.70 5,984,078.48 1,972,135.70 5,984,078.48 

          ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 70,839,483.38 32,044,107.79 70,839,483.38 32,044,107.79 

          ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลดลง (เพ่ิมข้ึน) (1,370,759.50) 1,318,368.97 (1,370,759.50) 1,318,368.97 

          ลูกหน้ีอ่ืน - เงินจ่ายล่วงหน้าคา่แมพิ่มพ ์ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 11,965,551.06 (32,883,496.84) 11,965,551.06 (32,883,496.84)

          สินคา้คงเหลือ ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 17,587,318.96    (5,833,655.26) 17,587,318.96    (5,833,655.26)

          สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน - อ่ืน ๆ  ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 2,757,543.13      1,066,747.20 2,757,543.13      1,066,747.20 

(36,200,192.14)  (23,334,909.65) (36,200,192.14)  (23,334,909.65)

          สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน - อ่ืนๆ ลดลง (เพ่ิมข้ึน) (39,500.00)          (80,100.00) (39,500.00)          (80,100.00)

          เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (11,278,208.89)  (57,806,268.82) (11,278,208.89)  (57,806,268.82)

          เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (32,771,116.54) 1,046,975.10 (32,771,116.54) 1,046,975.10 

          เจา้หน้ีอ่ืน - คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (688,288.65) (176,562.29) (688,288.65) (176,562.29)

          เจา้หน้ีอ่ืน - เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (7,067,424.00)    - (7,067,424.00)    -

          เจา้หน้ีอ่ืน - เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย ์- กิจการอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (12,092,107.45)  (16,666,304.27) (12,092,107.45)  (16,666,304.27)
(13,762,840.17)  11,361,236.52 (13,762,840.17)  11,361,236.52 

(2,365,109.00) (3,579,705.00) (2,365,109.00) (3,579,705.00)
13,485,840.00    2,309,000.00 13,485,840.00    2,309,000.00 

          หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,684,247.18)    (1,807,416.95) (1,684,247.18)    (1,807,416.95)

          ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายรับคืน - 743,444.78 - 743,444.78 

          จ่ายภาษีเงินได้ (36,951,449.23)  (74,766,457.54)  (36,951,449.23)  (74,766,457.54)

เงินสดสุทธิไดม้า (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 317,896,807.37 321,628,682.15 317,896,807.37 321,628,682.15 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี .../2

          สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน - คา่แมพิ่มพก์ารผลิตรอตดัจ่าย ลดลง (เพ่ิมข้ึน)

          เจา้หน้ีอ่ืน - เงินทดรองรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน(ลดลง)

บริษทั  ไทยมิตซูวา  จ  ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม  2557

งบการเงินเฉพาะบริษทั

          เจา้หน้ีอ่ืน - คา่บริการทางเทคนิคคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน 

งบการเงินท่ีแสดง

          เจา้หน้ีอ่ืน - เงินรับล่วงหน้าจากการขายแมพิ่มพ ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

บ า ท

เงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย

 



 

 

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

          รับดอกเบ้ีย 4,306,651.52         3,179,336.77          4,306,651.52          3,179,336.77         

          เงินลงทนุชัว่คราว ลดลง (เพ่ิมข้ึน) (3,058,413.36) (100,000,000.00) (3,058,413.36) (100,000,000.00)

          เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม - 28,722,729.26 - 28,722,729.26 

          เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (76,840,754.00) (289,370,569.08) (76,840,754.00) (289,370,569.08)

          เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,126,000.00) (15,115,459.66) (1,126,000.00) (15,115,459.66)

          เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 13,545,999.85 20,003,677.57 13,545,999.85 20,003,677.57 

                            เงินสดสุทธิไดม้า (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (63,172,515.99)     (352,580,285.14)   (63,172,515.99)      (352,580,285.14)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

          จ่ายดอกเบ้ีย (3,343,383.79) (5,990,241.74) (3,343,383.79) (5,990,241.74)

          ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (69,939,130.24) (62,745,422.26) (69,939,130.24) (62,745,422.26)

          เงินปันผลจ่าย (79,800,000.00) (39,900,000.00) (79,800,000.00) (39,900,000.00)

                            เงินสดสุทธิไดม้า (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (153,082,514.03)  (108,635,664.00)   (153,082,514.03)   (108,635,664.00)   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 101,641,777.35    (139,587,266.99)   101,641,777.35     (139,587,266.99)   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 230,205,270.13    369,792,537.12     230,205,270.13     369,792,537.12     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 331,847,047.48    230,205,270.13     331,847,047.48     230,205,270.13     

กิจกรรมท่ีไมก่ระทบเงินสด

          เงินลงทนุในบริษทัร่วม ลดลง (เพ่ิมข้ึน)

                    จากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (16,442,654.71) 2,050,626.53 - -

          เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,504,332.31         19,280,275.45       5,504,332.31          19,280,275.45       

          ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากการขายและเช่ากลบัคืน 30,697,469.82      - 30,697,469.82       -

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม  2557

บริษทั  ไทยมิตซูวา  จ  ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะบริษทัเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย
งบการเงินท่ีแสดง

บ า ท

- 2 -

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

บริษทั  ไทยมิตซูวา  จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2557   
1.  ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1    เร่ืองทัว่ไป 
บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 4 

พฤศจิกายน 2530 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2546 บริษทัฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากัด ตาม
กฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2546  หุ้นสามญัของบริษทัฯไดรั้บอนุมติัเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนไวคื้อ เลขท่ี 31 หมู่ 2 ต าบลบา้นฉาง  อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
บริษทัฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนพลาสติก ช้ินส่วน
แมกนีเซียม และจ าหน่ายแม่พิมพ ์บริษทัใหญ่คือ บริษทั มิตซูวา อิเลคทริค อินดสัตรี จ ากดั    

1.2    เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
งบการเงินน้ี ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้

โดยสภาวชิาชีพบญัชี ฯ 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม    เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย    การบญัชี 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัท าข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย  ในกรณีท่ีมีเน้ือความ    ขดัแยง้กนั

หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
1.3   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กิจการท่ีถูกควบคุมโดยบริษทัฯ หรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักับบริษทัฯ โดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม และกิจการท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกนัโดยมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการร่วมกนัมีดงัน้ี 

 
ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์  สดัส่วนการถือหุน้ 

         

บริษทัยอ่ย         
บริษทั แรนน่ี  จ ากดั  ไม่มีการประกอบ     

พาณิชยกิจ 
 การถือหุน้  83% 

บริษทัร่วม         
บริษทั  มิตซูวา  เพรสซิชัน่ 

พลาสติก (อู๋ซี) จ ากดั 
 ผลิตและจ าหน่าย         

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
 การถือหุน้และมีบริษทัใหญ่ 

และกรรมการร่วมกนั 

 50% 

(จดัตั้งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน) 

        

บริษทั  มิตซูวา  วนิาพลาสต ์จ ากดั  ผลิตและจ าหน่าย          การถือหุน้และมีบริษทัใหญ่  40.79% 
(จดัตั้งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐ  ผลิตภณัฑพ์ลาสติก  และกรรมการร่วมกนั     
สงัคมนิยมเวยีดนาม)         

       
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
บริษทั มิตซูวา อิเลคทริค 

อินดสัตรี จ ากดั 
 ผลิตและจ าหน่าย          

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
 บริษทัใหญ่  - 

(จดัตั้งข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น)       
 
 



 

 

1.4    การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

1.4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั  
 

ในระหวา่งปีบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภา 
วิชาชีพบญัชีฯ  และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556   ซ่ึงฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21  (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ในปีปัจจุบนัไม่มีผลกระทบ    ต่องบการเงินท่ีมีนัยส าคญั
นอกจากท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ ขอ้ 23 

 

1.4.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
 

ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงส้ินปี 2556 สภาวชิาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี  มาตรฐานการ 
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 

 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 1   (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน   2557 
ฉบบัท่ี 7   (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด   2557 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้   2557 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญาเช่า   2557 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได ้   2557 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน   2557 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 2557 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล 
                             หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2557 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2557 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 2557 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 2557 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2557 

ฉบบัท่ี 2   (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2557 

ฉบบัท่ี 3   (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ                           2557 

ฉบบัท่ี 4   (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญาประกนัภยั                                   2559 

ฉบบัท่ี 5   (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  

                             และการด าเนินงานท่ียกเลิก                                   2557 
ฉบบัท่ี 8   (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน                      2557 



 

 

  

  
  

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 15 เร่ือง ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าด าเนินงาน            2557 

ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมาย   
ตามสญัญาเช่า            2557 

ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ           2557 

ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์          2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 1   เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  การบูรณะ  

                             และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั          2557 

ฉบบัท่ี 4   เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่         2557 

ฉบบัท่ี 5   เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ  

                             การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม          2557 

ฉบบัท่ี 7   เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  

       เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงิน     
               เฟ้อรุนแรง        2557 

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า       2557 

ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ       2557 

ฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้      2557 

ฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ       2557 

ฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้       2557 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555)  ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555)ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2555) ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) ฉบบัท่ี 19  (ปรับปรุง 2555) ฉบบัท่ี 24      (ปรับปรุง 2555) ฉบบัท่ี 
28 (ปรับปรุง 2555) ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) และมาตรฐานการรายงาน   ทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 
2555) จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน  เม่ือน ามาถือปฏิบติัส่วนมาตรฐาน      การบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนๆ    ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ ดงันั้นจึง
ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

2.  สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
2.1   การรับรู้รายได  ้

รายไดจ้ากการขาย บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือส่งมอบสินคา้ และโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของสินคา้ไปยงั
ลูกคา้แลว้ 

2.2   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ยเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ กระแส

รายวนั เงินฝากประจ าประเภทมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นมีสภาพคล่องสูง      
 
 



 

 

2.3   สินคา้คงเหลือ 
สินคา้ส าเร็จรูป และสินคา้ระหวา่งผลิต แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ  ต ่ากว่า

โดยใชร้าคาตน้ทุนมาตรฐานท่ีใกลเ้คียงตน้ทุนถวัเฉล่ียในการผลิตสินคา้ 
วตัถุดิบ แสดงในราคาทุน (วธีิเขา้ก่อน- ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

2.4   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม บนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและบนัทึก

โดยวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะบริษทั 
2.5   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  บนัทึกตามวธีิราคาทุน 
2.6   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์  แสดงในราคาทุน     
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี  
 

 ปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 20 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 5 - 10 
เคร่ืองตกแต่ง  ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 - 5 
ยานพาหนะ 5 

2.7   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงเป็น

ระยะเวลา  ดงัน้ี  
  ปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 

2.8   ค่าแม่พิมพก์ารผลิตรอตดัจ่าย 
ค่าแม่พิมพก์ารผลิตรอตดัจ่ายแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายค านวณ   ตามจ านวน

ผลผลิตท่ีลูกคา้ไดส้ัง่ผลิต 
2.9   สญัญาเช่าการเงิน 

บริษทัฯ บนัทึกเคร่ืองจกัรตามสญัญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย ์และหน้ีสินดว้ยจ านวนเท่ากบัราคายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่จ านวน
ใดจะต ่ากวา่ ซ่ึงใชอ้ตัราดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าส าหรับการคิดลดเพ่ือค านวณมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ตามสญัญาเช่า โดยดอกเบ้ียจ่ายจะถูกบนัทึกตามงวดต่างๆ ตลอดอายสุัญญาเช่าตามยอดคงเหลือของเจา้หน้ีตามสัญญาเช่า
การเงินในแต่ละงวด 

2.10   ส่วนเกินจากการขายและเช่ากลบัคืน 
บริษทัฯ บันทึกส่ิงตอบแทนจากการขายท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีจากการขายสินทรัพยแ์ละเช่ากลบัคืนเป็น

ส่วนเกินจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชีและตดัจ าหน่ายเป็นรายไดไ้ปตลอดอายสุญัญาเช่า 
2.11   เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน 
ลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้  เจา้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละ
รายการ ไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 



 

 

2.12   รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ          ส่วนยอด

คงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินปี จะแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลี่ยนถวั
เฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยรั์บซ้ือและขาย ณ วนัส้ินปี ตามล าดบั ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นงบ
ก าไรขาดทุนแลว้ 

งบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท  โดยสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าด้วยอตัรา
แลกเปล่ียนถวัเฉลี่ยท่ีธนาคารพาณิชยรั์บซ้ือและขาย ณ วนัส้ินปี รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียนถวั
เฉล่ียในระหวา่งปี ผลจากการแปลงค่าดงักล่าวแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามสัดส่วนการถือหุ้น        ของ เงินลงทุน
ในหน่วยงานต่างประเทศนั้น 

2.13   การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 
ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใช้ดุลยพินิจและ การ

ประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดง    ในงบการเงิน
และการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่าง     ไปจากจ านวนท่ี
ประมาณการไว ้

2.14   การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัฯ จะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์่ามีการด้อยค่าหรือไม่ 

หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์หากราคาตาม
บัญชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน บริษทัจะลดมูลค่าของสินทรัพยน์ั้น           ลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาด
วา่จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุน         มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยห์มายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้น           แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

2.15   ผลประโยชน์พนกังาน 
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  และ

ผลประโยชน์อ่ืน ๆ เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
เงินชดเชยเม่ืออกจากงานของพนกังานตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย บนัทึกค่าใชจ่้าย  ในส่วน

ก าไรขาดทุนตลอดอายกุารท างานของพนกังาน ภาระผูกพนัของบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน  หลงัออกจากงานน้ี
ค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชว้ิธีคิดลด          แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
อยา่งไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัจากงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจต่างจากท่ีประมาณไว ้

บริษทัฯ รับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในก าไรขาดทุนในงวดท่ี
เกิดรายการ 

2.16   ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได ้ ของปี

ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง  กบัการรวมธุรกิจ
หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยค านวณจากก าไร ทางภาษีตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้  ณ วนัท่ีรายงาน 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้น 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราว เม่ือมีการ  กลบัรายการ
โดยอิงกบักฎหมายท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 



 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ก าไรเพ่ือเสียภาษี       ใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าวสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  จะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว เน่ืองจากเดิมบริษทัฯ ไม่มีการบนัทึกภาษีเงินได ้  รอการตดับญัชี   
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดถู้กเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน    ขอ้ 3 

2.17   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดย การหารก าไรส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก        ท่ี

ออกจ าหน่ายแลว้ 
3.   ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองภาษีเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ น ามาตรฐาน    การบญัชี ฉบบัท่ี 
12 เร่ืองภาษีเงินไดม้าถือปฏิบติัโดยการปรับปรุงยอ้นหลงักบังบการเงินปีก่อนท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ      เสมือนวา่บริษทัฯไดบ้นัทึกภาษี
เงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด 

 
 
 
 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 1 เมษายน 2555  มี
ดงัน้ี 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556  ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2555 
  

 
    ตามท่ีเคย 
    รายงาน 

 ผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลง 

นโยบาย 
การบญัชี 

  
 
 

ปรับปรุงใหม่ 

  
 

ตามท่ีเคย 
รายงาน 

 ผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลง 

นโยบาย 
การบญัชี 

  
 
 

ปรับปรุงใหม่ 
สินทรัพย์            
สินทรัพยภ์าษีเงินได ้            

รอการตดับญัชี -  12,538,545.26  12,538,545.26  -  73,015,425.35  73,015,425.35 
หนีสิ้น            
หน้ีสินภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 
 
- 

  
23,166,785.64 

   
23,166,785.64 

  
- 

   
8,494,004.64 

  
8,494,004.64 

ส่วนของผู้ถือหุ้น            
ก าไรสะสม            

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,132,252,363.96  (10,628,240.38)  1,121,624,123.58  648,315,380.77  64,521,420.71  712,836,801.48 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



 

 

  

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556  ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2555 
  

 
    ตามท่ีเคย 
    รายงาน 

 ผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลง 

นโยบาย 
การบญัชี 

  
 
 

ปรับปรุงใหม่ 

  
 

ตามท่ีเคย 
รายงาน 

 ผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลง 

นโยบาย 
การบญัชี 

  
 
 

ปรับปรุงใหม่ 
สินทรัพย์            
สินทรัพยภ์าษีเงินได ้            

รอการตดับญัชี -  12,538,545.26  12,538,545.26  -  73,015,425.35  73,015,425.35 
หนีสิ้น            
หน้ีสินภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 
 
- 

  
23,166,785.64 

   
23,166,785.64 

  
- 

   
8,494,004.64 

  
   8,494,004.64 

ส่วนของผู้ถือหุ้น            
ก าไรสะสม            

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,197,706,914.10  (10,628,240.38)  1,187,078,673.72  692,349,961.22  64,521,420.71    756,871,381.93                  
 

 
 
จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 มีดงัน้ี 

 บ า ท 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  

ตามท่ีเคย 
   รายงาน 

 ผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลง 
นโยบายการบญัชี 

  
 
ปรับปรุงใหม่ 

  
ตามท่ีเคย 
รายงาน 

 ผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลง 
นโยบายการบญัชี 

  
 
ปรับปรุงใหม่ 

งบก าไรขาดทุน            
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 63,501,378.04  75,149,661.09  138,651,039.13  63,501,378.04  75,149,661.09  138,651,039.13 
   ก าไรส าหรับปี 523,836,983.19  (75,149,661.09)  448,687,322.10  545,256,952.88  (75,149,661.09)  470,107,291.79 
   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 13.13  (1.88)  11.25  13.67  (1.88)  11.79 

 
 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีมีต่องบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2556 มีดงัน้ี 
  บ า ท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน   
  ตามวธีิส่วนไดเ้สีย  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ก าไรส าหรับปีก่อนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  523,836,983.19  545,256,952.88 
ภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน  (75,149,661.09)  (75,149,661.09) 
ก าไรส าหรับปีหลงัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  448,687,322.10  470,107,291.79 

ก าไรต่อหุน้ลดลง  (1.88)  (1.88) 
 



 

 

4.   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  บ  า  ท 
 2557  2556 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 281,847,047.48  180,205,270.13 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง - ตัว๋แลกเงิน 50,000,000.00       50,000,000.00 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 331,847,047.48  230,205,270.13 
 

5.   เงินลงทุนชัว่คราว 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ มีเงินลงทุนชัว่คราว ซ่ึงเป็นเงินฝากประจ ากบัธนาคารในประเทศ    แห่งหน่ึง

ประเภทมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 - 2.875 ต่อปี และร้อยละ 2.50 - 3.30 ต่อปี ตามล าดบั 
6.   ลูกหน้ีการคา้  - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556  บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระได ้ดงัน้ี   
  บ  า  ท 
 2557  2556 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 6,484,625.84          2,754,534.25 
เกินก าหนดช าระ 
       นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
                      รวม 

 
1,222,990.74 

  
       6,933,387.79 

7,707,616.58         9,687,922.04     
 

7.   ลูกหน้ีการคา้  - กิจการอ่ืน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556  บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระจ านวน 28 ราย และจ านวน            30 ราย 

ตามล าดบั แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระได ้ดงัน้ี   
  บ  า  ท 
 2557  2556 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 234,614,910.72  279,658,209.33 
เกินก าหนดช าระ    

นอ้ยกวา่  3  เดือน 20,318,182.75  47,793,028.55 
3  เดือน  ถึง  6  เดือน 1,788,237.49           140,640.85 
6  เดือน  ถึง  12  เดือน -             45,471.58 
มากกวา่  12  เดือนข้ึนไป 84,527.00  15,162.14 

รวม 256,805,857.96  327,652,512.45 

8.  ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556  ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย :   
  บ  า  ท 
 2557  2556 
ค่าบริการทางเทคนิคคา้งรับ  5,377,166.68  4,196,786.31 
อ่ืนๆ  190,379.13  - 
 รวม 5,567,545.81  4,196,786.31 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,071,223.58)  - 
 รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 3,496,322.23  4,196,786.31 



 

 

9.  สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
  บ  า  ท 
 2557  2556 
    

สินคา้ส าเร็จรูป 24,141,412.65  22,535,084.90 
สินคา้ระหวา่งผลิต 21,453,440.49  33,929,985.08 
วตัถุดิบ 32,703,161.33  39,308,754.10 
วตัถุดิบระหวา่งทาง -  111,509.35 
    

 รวม 78,298,014.47  95,885,333.43 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (8,071,593.04)  (10,415,414.25) 
 สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 70,226,421.43  85,469,919.18 
 

 
 
การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม 2557  มีดงัน้ี 
   บาท 
    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556   (10,415,414.25) 
หกั  ลดลงระหวา่งปี   2,343,821.21 
    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557   (8,071,593.04) 



 

 

10.   เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 
 

          บ า ท 
            งบการเงินท่ีแสดง   
    ลกัษณะ  ทุนจดทะเบียน  สดัส่วน  เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ความสมัพนัธ์  ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  เงินลงทุน  2557  2556  2557  2556 
บริษทั มิตซูวา เพรสซิชัน่  ผลิตและจ าหน่าย  การถือหุน้และ  5  50%  76,623,718.97  67,050,108.98  104,150,416.60  104,150,416.60 
       พลาสติก (อู๋ซี) จ ากดั      ผลิตภณัฑพ์ลาสติก       มีบริษทัใหญ่             

         และกรรมการ             
         ร่วมกนั             

                 
บริษทั มิตซูวา วนิาพลาสต ์จ ากดั  ผลิตและจ าหน่าย  การถือหุน้และ  3.8  40.79%  -  12,596,507.24  56,523,765.00  56,523,765.00 
         ผลิตภณัฑพ์ลาสติก       มีบริษทัใหญ่             

         และกรรมการ             
         ร่วมกนั             

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน                           -  -  (56,523,765.00)  - 
สุทธิ          -  12,596,507.24  -  56,523,765.00 

รวม             76,623,718.97  79,646,616.22  104,150,416.60  160,674,181.60 
 



 

 

ในระหวา่งปี 2546 บริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนกบับริษทัใหญ่ใน บริษทั มิตซูวา เพรสซิชัน่ พลาสติก (อู๋ซี)  จ ากดั  ซ่ึง
เป็นบริษทั ท่ีจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมีสัดส่วนการลงทุน  ในอตัราร้อยละ 50 : 50 ของทุนท่ีเรียก
ช าระตามกฎหมาย และมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 50 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2545 และอาจขยายระยะเวลาไดห้าก
ไดรั้บอนุมติัจากทางการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การลงทุนดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2546 

 
ในระหวา่งปี  2549   บริษทัฯ  ไดร่้วมลงทุนดงัน้ี   

 
-  ร่วมลงทุนกบับริษทัใหญ่ และบริษทัอ่ืนอีกแห่งหน่ึงเพ่ือลงทุนใน บริษทั มิตซูวา วนิาพลาสต ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั                        
ท่ีจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีสัดส่วนการลงทุนในอตัราร้อยละ 37.50 : 37.50 : 25 
ของ          ทุนท่ีเรียกช าระตามกฎหมาย โดยมีระยะเวลาด าเนินธุรกิจ 48 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาร่วม
ลงทุนดงักล่าว (วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2548) 

-  ร่วมลงทุนกบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึงในบริษทั  สมาร์ท  โมลด์ จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศ
ไทย  มีสดัส่วนการลงทุนในอตัราร้อยละ 20 :  80 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

 
การลงทุนดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 

 
ในระหวา่งปี 2551 บริษทั  มิตซูวา วนิาพลาสต ์จ ากดั ไดเ้พ่ิมทุนและบริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนเพ่ิมท าให้สัดส่วน การ

ลงทุน    ในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 37.50 เป็นร้อยละ 40.79 ของทุนท่ีเรียกช าระตามกฎหมายการร่วมลงทุนเพ่ิม
ดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2551 

 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2555 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั  สมาร์ท โมลด์ จ ากดั ทั้งจ านวนให้แก่กรรมการ 

ของบริษทัดงักล่าวโดยมีขาดทุนและก าไรจากการขายเงินลงทุน จ านวน 5.14 ลา้นบาท และจ านวน 3.72 ลา้นบาท ในงบก าไร
ขาดทุนท่ีแสดง     เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบก าไรขาดทุนเฉพาะบริษทั ตามล าดบั 

 
ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ 

บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วม ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินและส่วนแบ่งก าไรและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม ดงัน้ี 

 
-  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 งบการเงินของบริษทั มิตซูวา วนิาพลาสต ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีจดทะเบียนในประเทศ 

สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม  ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนซ่ึงจดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารช าระบญัชีเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัร่วมดงักล่าวอยูร่ะหวา่งกระบวนการช าระบญัชี ประกอบกบังบการเงินดงักล่าวมีขาดทุนสะสม  เกินทุน 
และเน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือต้องจ่ายเงินเพ่ือช าระภาระผูกพนัแทนในนามบริษทัร่วม        
ดงันั้นในงบการเงินเฉพาะบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯ จึงตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน        ทั้ง
จ านวนเป็นจ านวนเงิน 56.52 ลา้นบาท และงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
บริษทัฯ จึงไดรั้บรู้ส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนจนมูลคา่เป็นศูนยโ์ดยบนัทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็น
จ านวน 21.46 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 14.41 ของก าไรส าหรับปีดังกล่าว) และกลบัรายการผลต่างจากการแปลงค่า        



 

 

งบการเงิน  เป็นจ านวน 8.04 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถือตามงบการเงินส าหรับปีดงักล่าว ซ่ึงตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 

 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวจ านวน 12.60 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 
0.65 ของสินทรัพยร์วม) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เป็นจ านวน 10.24 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อย
ละ 1.95 ของก าไรส าหรับปี) และรับรู้ขาดทุนจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจ านวน 0.50 ลา้นบาทในงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถือตามงบการเงินส าหรับปีดงักล่าว ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 

 
- ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนในบริษทั มิตซูวา เพรสซิชัน่ พลาสติก (อู๋ซี) จ ากดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 76.62 ลา้นบาท และ 67.05 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (คิดเป็น  ร้อยละ 4.03 และร้อยละ 3.49 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจ านวน 
0.87 ลา้นบาท และ 6.71       ลา้นบาท ตามล าดบั (คิดเป็นร้อยละ 0.05 และร้อยละ 0.35 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั) ส่วน
แบ่งก าไรและส่วนแบ่งขาดทุน     จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 จ านวน 
1.99 ลา้นบาท และ 2.32 ลา้นบาท ตามล าดบั      (คิดเป็นร้อยละ 1.34 และร้อยละ 0.49 ของก าไรส าหรับปี ตามล าดบั) 
และบริษทัฯ รับรู้ก าไรและขาดทุนจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
และ 2556 เป็นจ านวน 8.40 ลา้นบาทและ 1.55 ลา้นบาทตามล าดับในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยถือตามขอ้มูล
ทางการเงินของบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนแลว้ 

 
11.   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   

 

  ลกัษณะ  ทุนจดทะเบียน  สดัส่วน  บ า ท 
ช่ือบริษทั  ความสมัพนัธ์  (ลา้นบาท)  เงินลงทุน  2557  2556 

           
บริษทั แรนน่ี จ ากดั  การถือหุน้  2  83  1,650,000.00  1,650,000.00 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มิไดบ้นัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย และมิไดจ้ดัท างบการเงิน
รวมเน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่มีการประกอบพาณิชยกิจ และไม่มีนยัส าคญั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12.  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
  บ า ท 
              อาคารและ     
      อาคารและ  เคร่ืองจกัร   เคร่ืองตกแต่ง     ส่วนปรับปรุง     
      ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองมือ และ  ติดตั้ง และ    อาคาร  เคร่ืองมือและอุปกรณ์   
  ท่ีดิน  ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  เคร่ืองใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งก่อสร้าง  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
ราคาทุน                   
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556  86,140,934.00  5,404,990.00  541,806,069.09  1,536,655,204.69  42,457,605.19  20,329,408.55  6,900,650.00  832,185.69  2,240,527,047.21 
เพ่ิมข้ึน  -  -  18,440,497.90  103,408,420.69  1,039,016.57  10,652,090.76  10,200,000.00  -  143,740,025.92 
ลดลง  -  -  -  (74,212,929.34)   (4,006,858.99)  (4,631,144.91)  -  -  (82,850,933.24) 
โอน  -  -  17,440,000.00  -  -  -  (17,000,000.00)  (440,000.00)  - 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557   86,140,934.00  5,404,990.00  577,686,566.99  1,565,850,696.04  39,489,762.77  26,350,354.40   100,650.00  392,185.69  2,301,416,139.89 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                   
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556  -  (3,447,531.55)  (245,364,890.39)  (997,702,074.66)  (28,961,031.91)  (15,942,088.02)  -  -  (1,291,417,616.53) 
เพ่ิมข้ึน  -  (270,249.47)  (31,872,817.96)  (102,729,229.48)  (4,708,667.73)  (1,370,863.70)  -  -  (140,951,828.34) 
ลดลง  -  -  -  43,515,394.55  4,006,568.99   4,631,139.91  -  -  52,153,103.45 
โอน  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557  -  (3,717,781.02)  (277,237,708.35)  (1,056,915,909.59)  (29,663,130.65)  (12,681,811.81)  -  -  (1,380,216,341.42) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี                   
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556  86,140,934.00  1,957,458.45  296,441,178.70  538,953,130.03  13,496,573.28  4,387,320.53  6,900,650.00  832,185.69  949,109,430.68 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557  86,140,934.00  1,687,208.98  300,448,858.64  508,934,786.45  9,826,632.12  13,668,542.59  100,650.00  392,185.69  921,199,798.47 

 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  มีจ านวน 140,951,828.34 บาท ในปี  2557  และ  128,988,838.67 บาท  ในปี  2556  ไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแลว้ 
ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ มีสินทรัพยถ์าวรท่ีตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่มีราคาทุนเดิม จ านวน 810.34 ลา้นบาท  และ 813.38 ลา้นบาท ตามล าดบั 



 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ มีสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน มีราคาทุนเดิม และค่าเส่ือมราคา
สะสมดงัน้ี 

 บ า ท 
 2557  2556 
ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 223,038,873.09  192,341,403.30 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (51,503,115.95)  (30,526,103.21) 
 มูลค่าสุทธิตามบญัชี 171,535,757.14  161,815,300.09 

 

13.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี มีจ านวน 3,803,404.04 บาท ในปี 2557 และ 1,514,029.23 บาท ในปี 2556 ไดร้วมอยูใ่น       
งบก าไรขาดทุนแลว้  

 

14.   คา่แม่พิมพก์ารผลิตรอตดัจ่าย - สุทธิ   
 

 บ า ท 
 2556  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2557 
ค่าแม่พิมพก์ารผลิตรอตดัจ่าย 64,183,869.20  36,200,192.14  (2,840,312.00)  97,543,749.34 
หกั    ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (27,264,159.30)  (24,334,234.02)  1,137,575.09  (50,460,818.23) 
 สุทธิ 36,919,709.90      47,082,931.11 

 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี มีจ านวน 24,334,234.02 บาท ในปี 2557 และ 16,554,495.39 บาท ในปี  2556 ไดร้วมอยูใ่น
งบก าไรขาดทุนแลว้  

 

 บาท 
 โปรแกรม                        

คอมพิวเตอร์ 
  ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 20,851,919.66 
เพ่ิมข้ึน 1,126,000.00 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 21,977,919.66 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 (4,226,998.19) 
เพ่ิมข้ึน (3,803,404.04) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 (8,030,402.23) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 16,624,921.47 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 13,947,517.43 



 

 

15.    วงเงินสินเช่ือ 
 

ณ  วนัท่ี  31  มีนาคม  2557  และ  2556  บริษทัฯ  มีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือจากธนาคารหลายแห่งโดย
ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  ดงัน้ี 

 

 2557  2556 
วงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือ    

-  ลา้นบาท 340.00  340.00 
วงเงินสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ    

-  ลา้นบาท 102.50  102.50 
-  ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 1.12  1.12 

 

16.    หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
 

 บาท 
 2557  2556 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  52,696,457.96  93,239,651.96 
หกั   ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (1,858,431.12)  (3,159,964.70) 
 50,838,026.84  90,079,687.26 
หกั   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (34,082,881.89)  (65,835,886.52) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 16,755,144.95  24,243,800.74 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556  บริษทัฯ มีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน โดยมีรายละเอียดของจ านวนเงิน              
ท่ีตอ้งจ่ายช าระดงัน้ี 

 บาท 
 2557 
 เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  รวม 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระภายในหน่ึงปี 34,082,881.89  1,237,209.92  35,320,091.81 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 16,755,144.95  621,221.20  17,376,366.15 

รวม 50,838,026.84  1,858,431.12  52,696,457.96 
 

 บาท 
 2556 
 เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  รวม 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระภายในหน่ึงปี 65,835,886.52  2,899,777.48  68,735,664.00 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 24,243,800.74  260,187.22  24,503,987.96 

รวม 90,079,687.26  3,159,964.70  93,239,651.96 
 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ  มีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุด
ตามสญัญาเช่า และบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 



 

 

 

17.    ส่วนเกินจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชี - สุทธิ  
 บาท 
 2557  2556 
ส่วนเกินจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชี 3,564,521.06  6,080,653.58 
หกั   ตดับญัชีระหวา่งปี (2,516,132.52)  (2,516,132.52) 

สุทธิ 1,048,388.54  3,564,521.06 
หกั   ส่วนท่ีถึงก าหนดตดับญัชีภายในหน่ึงปี (1,048,388.54)  (2,516,132.52) 
         ส่วนเกินจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชี - สุทธิ -  1,048,388.54 

18. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมีดงัน้ี 
  บาท 
  2557  2556 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 เมษายน   22,836,791.00  17,245,008.00 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายแลว้  -  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย  4,754,324.00  4,152,618.00 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  -  1,439,165.00 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  27,591,115.00  22,836,791.00 

 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 บ า ท 
 2557  2556 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,816,900.00  3,385,666.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 937,424.00  766,952.00 
         รวม 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

4,754,324.00 
- 

 4,152,618.00 
1,439,165.00 

         รวม  4,754,324.00  5,591,783.00 
 

ขอ้สมมุติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 

 ร้อยละ   
อตัราคิดลด   4.1050   
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  5.00   
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน  0 - 10.00*   
อตัรามรณะ TMO2008**   

 

*    ข้ึนอยูก่บัอตัราถวัเฉล่ียของกลุ่มอายขุองพนกังาน 
**  อา้งอิงตามตารางมรณะไทยประเภทสามญั (Thai Mortality Ordinary Tables: TMO) 



 

 

19.   ทุนเรือนหุน้และการเปล่ียนแปลงบริษทัฯ 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  1/2546  เม่ือวนัท่ี  16  มกราคม  2546  ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้เปล่ียนแปลง
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากมูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท และให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 161.50 ลา้นบาท  
(หุน้สามญั 32.30 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 5.00 บาท) เป็น 199.50 ลา้นบาท  (หุน้สามญั 39.90 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 5.00 บาท)  ซ่ึง
ไดรั้บการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2546 โดยให้จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทัว่ไป
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2546 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2546 คณะกรรมการไดมี้มติให้เสนอขาย
หุน้เพ่ิมทุนแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก จ านวน 7.6 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 13 บาท  โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จ านวน 
55.40 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน  5.40  ลา้นบาท) 

20.   การจ่ายเงินปันผล 
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  เ ม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2556  และวันท่ี  20 กรกฎาคม 2555 ผู ้ถือหุ้นมีมติ                       

ให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท  เป็นจ านวนเงิน 79.80 ลา้นบาท และหุ้นละ 1.00 บาท  เป็นจ านวนเงิน 39.90                
ลา้นบาท ตามล าดบั 

21.   รายได ้
บริษทัฯ  ไม่สามารถจ าแนกรายได้จากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมและกิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556  เน่ืองจากไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นบัตรส่งเสริม             
การลงทุน  (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26)  จึงท าให้ไม่สามารถใชสิ้ทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนในการ
ยกเว ้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 ส าหรับก าไรสุทธิของกิจการท่ีได้รับ                        
การส่งเสริมได ้  

 

22.   ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
 

ค่าใชจ่้ายส าคญั ๆ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 ซ่ึงจ าแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 

  บาท 
  2557  2556 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า  10,870,216.84  (11,256,363.94) 
ซ้ือแม่พิมพ ์  89,593,036.43  97,808,448.68 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  929,589,227.52  1,079,733,554.84 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน  464,583,390.21  411,395,039.46 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  169,089,466.40  147,057,363.29 
ค่าสาธารณูปโภค  123,732,881.17  119,370,669.10 
ค่าขนส่ง  34,219,850.52  35,343,552.38 
ค่าบริการทางเทคนิค  44,123,784.00  49,363,667.33 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  50,850,738.10  52,609,515.09 



 

 

23.  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

 

 บาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556 
   (ปรับปรุงใหม่) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 28,203,376.58  63,501,378.04 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 748,711.68  75,149,661.09 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 28,952,088.26  138,651,039.13 

 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 บาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 2557  2556 
   (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 177,862,466.61  587,338,361.23 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  23% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 35,572,493.32  135,087,823.08 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับปี (6,620,405.06)  3,563,216.05 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 28,952,088.26  138,651,039.13 

 
 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556 
   (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 140,804,253.71  608,758,330.92 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  23 % 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 28,160,850.74  140,014,416.11 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับปี 791,237.52  (1,363,376.98) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 28,952,088.26  138,651,039.13 

 

 



 

 

ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 บ า ท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2557  31 มีนาคม 2556  1 เมษายน 2555  31 มีนาคม 2557  31 มีนาคม 2556  1 เมษายน 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี           
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 414,244.72 -  -  414,244.72  -  - 
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 1,614,318.60 2,083,082.85  -  1,614,318.60  2,083,082.85  - 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม - -  -  11,304,753.00  -  - 
จ านวนท่ีรับรู้ส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนจนมูลค่าเป็นศูนย ์ 11,304,753.00 -  -  -  -  - 
เงินรับล่วงหนา้จากการชดเชยความเสียหาย           

จากการประกนัภยั - สุทธิ - -  63,732,999.06  -  -  63,732,999.06 
ประมาณการคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,757,600.00 5,175,200.00  4,541,810.00  6,757,600.00  5,175,200.00  4,541,810.00 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  5,518,223.00 4,567,358.20  3,449,001.60  5,518,223.00  4,567,358.20  3,449,001.60 
ส่วนเกินจากการขายและเช่ากลบัคืนรอการตดับญัชี 209,677.71 712,904.21  1,291,614.69  209,677.71  712,904.21  1,291,614.69 

รวม 25,818,817.03 12,538,545.26  73,015,425.35  25,818,817.03  12,538,545.26  73,015,425.35 

           
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี           
ค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง           

ประมาณการอายกุารใชง้านของทรัพยสิ์น 13,056,223.03 8,819,663.08  1,054,777.22  13,056,223.03  8,819,663.08  1,054,777.22 
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 23,767,859.83 13,715,129.62  5,722,236.55  23,767,859.83  13,715,129.62  5,722,236.55 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 371,686.23 631,992.94  1,716,990.87  371,686.23  631,992.94  1,716,990.87 

รวม 37,195,769.09 23,166,785.64  8,494,004.64  37,195,769.09  23,166,785.64  8,494,004.64 



 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี หกักลบลบกนัแสดงยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 บ า ท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 และงบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  

 31 มีนาคม 2557  31 มีนาคม 2556  1 เมษายน 2555 
 

 
 

(ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,818,817.03  12,538,545.26  73,015,425.35 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 37,195,769.09  23,166,785.64  8,494,004.64 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (11,376,952.06)  (10,628,240.38)  64,521,420.71 

 

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30  เป็นร้อยละ 23 
ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้ งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม  2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศ 
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวส าหรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯ ได้สะท้อน
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าวในการค านวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้แลว้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ มีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน         
ในบริษทัร่วม จ านวน 76.62 ลา้นบาท และ 79.65 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไว้
ในงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามส่วนไดเ้สีย เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นว่ายงัไม่มี    
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกล ้

24.  รายการท่ีเกิดข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557  และ 2556  ดงัน้ี 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินท่ีแสดง   
 เงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2557  2556  2557  2556 

ยอดคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน        
บริษทัยอ่ย        

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 1.65  1.65  1.65  1.65 
บริษทัร่วม        

ลูกหน้ีอ่ืน 0.19  1.96  0.19  1.96 
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 76.62  79.65  104.15  160.67 
เจา้หน้ีการคา้ 0.20  -  0.20  - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ลูกหน้ีการคา้ 7.71  9.69  7.71  9.69 
ลูกหน้ีอ่ืน 3.31  2.24  3.31  2.24 
เจา้หน้ีการคา้ 2.06  13.50  2.06  13.50 
ค่าบริการดา้นเทคนิคคา้งจ่าย 8.75  22.51  8.75  22.51 
เงินทดรองรับ 4.70  7.07  4.70  7.07 

 
 



 

 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556  ดงัน้ี 
 

  ลา้นบาท   
  2557  2556  นโยบายการก าหนดราคา 
รายการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี       

บริษทัร่วม       
ขายสินทรัพยถ์าวร  -  8.76  ในราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค้่าบริการทางเทคนิค  2.79  2.03  ในอตัราร้อยละ 2.5 ของยอดขายของ 
      บริษทัร่วมตามท่ีก าหนดในสัญญา 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  -  7.19  ในราคาท่ีตกลงร่วมกันโดยฝ่ายบริหาร 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
รายไดจ้ากการขาย  47.39  93.62  ในราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดอ่ื้น  -  0.27  ในราคาท่ีตกลงร่วมกันโดยฝ่ายบริหาร 
ซ้ือวตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง  42.68  145.73  ในราคาท่ีตกลงร่วมกันโดยฝ่ายบริหาร 
ค่าบริการทางเทคนิค  44.12  49.36  ในอตัราร้อยละ  2  และร้อยละ 3  ของยอด 
      ขายสุทธิ ตามท่ีก าหนดในสัญญา 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารน้ี  เป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ย  
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  ไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน  ทั้ งน้ี
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั หมายถึงบุคคลที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด ้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    
พ.ศ. 2535 

 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2557 และ 2556  มดีงันี ้
 

 บ า ท 
 2557  2556 

    

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 50,499,597.10  51,741,583.09 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 351,141.00  867,932.00 

          รวม 50,850,738.10  52,609,515.09 

 
 
 
 
 
 



 

 

25.   ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 ปรากฏดงัน้ี 

                                                                                     2557                                                                                                                 (พนับาท) 
  ส่วนงานผลิตและจ าหน่าย           
  ผลิตภณัฑพ์ลาสติก  ผลิตภณัฑแ์มกนีเซียม  ส่วนงานจ าหน่ายแม่พิมพ ์       
  ในประเทศ  ต่างประเทศ  ในประเทศ  ต่างประเทศ  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ส่วนงานอ่ืนๆ  ยอดรวม 
                   

รายไดจ้ากการขาย    1,537,356  151,525  313,240  36,793  132,075  18,715  2,189,704  -  2,189,704 
รายไดอ่ื้น  -  -  -  -  -  -  -  33,379  33,379 
  1,537,356  151,525  313,240  36,793  132,075  18,715  2,189,704  33,379  2,223,083 

ก าไรจากการด าเนินงาน  263,422  19,084  53,002  7,134  37,626  4,141  384,409  33,379  417,788 

ค่าใชจ่้ายในการขาย                  (61,862) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                  (155,255) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน                  - 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                  (19,466) 
ตน้ทุนทางการเงิน                  (3,343) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                  (28,952) 
ก าไรส าหรับปี                  148,910 

ลูกหน้ีการคา้  180,544  34,635  29,131  7,319  11,965  919  264,513  -  264,513 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ  248,505  24,644  240,103  28,203  21,586  3,059  566,100  355,100  921,200 
สินทรัพยส่์วนกลาง                  715,440 
สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557                  1,901,153 

 
                 

 
 
 



 

 

                                                                                                         2556                                                                                                (พนับาท) 
  ส่วนงานผลิตและจ าหน่าย           
  ผลิตภณัฑพ์ลาสติก  ผลิตภณัฑแ์มกนีเซียม  ส่วนงานจ าหน่ายแม่พิมพ ์       
  ในประเทศ  ต่างประเทศ  ในประเทศ  ต่างประเทศ  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ส่วนงานอ่ืนๆ  ยอดรวม 
                   

รายไดจ้ากการขาย    1,498,084  275,750  381,834  76,763  124,354  17,509  2,374,294  -  2,374,294 
รายไดอ่ื้น  -  -  -  -  -  -  -  321,047  321,047 
  1,498,084  275,750  381,834  76,763  124,354  17,509  2,374,294  321,047  2,695,341 

ก าไรจากการด าเนินงาน  291,958  52,282  100,522  21,763  28,342  2,181  497,048  321,047  818,095 

ค่าใชจ่้ายในการขาย                  (60,680) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                  (146,390) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน                  (5,143) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                  (12,554) 
ตน้ทุนทางการเงิน                  (5,990) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                  (138,651) 
ก าไรส าหรับปี                  448,687 

ลูกหน้ีการคา้  229,704  36,889  22,196  9,646  38,905  -  337,340  -  337,340 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ  239,117  43,970  221,026  44,435  25,059  3,528  577,135  371,974  949,109 
สินทรัพยส่์วนกลาง                  636,903 
สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556                  1,923,352 

   



 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้หลายราย          จากการขาย
สินคา้ เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 1,057.43 ลา้นบาทและ 987.67 ลา้นบาท ตามล าดบั จากยอดรายไดร้วมของ   บริษทัฯ ส าหรับปีดงักล่าว 

 

26.   สิทธิพิเศษท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุน 
เม่ือวนัท่ี 24 กันยายน 2535 บริษทัฯ ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผูไ้ด้รับการส่งเสริมการลงทุน                   ตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุท่ีจ าเป็นบางอยา่งท่ีน าเขา้       เพ่ือใชเ้ก่ียวกบั
การผลิตเพ่ือการส่งออก 

 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2548  และวนัท่ี 1 มีนาคม 2554  บริษทัฯ  ไดรั้บสิทธิประโยชน์บางประการตามบตัรส่งเสริม  สองฉบบัในฐานะ
ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสงัเขปคือ ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรและ
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนัเร่ิมด าเนินการ (วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2548 และวนัท่ี 1 
เมษายน 2554 ตามล าดบั) และไดรั้บอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

บริษทัฯ  ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

27.  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ในปี 2547 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกองทุนส ารองเล้ียงชีพกบักองทุนแห่งหน่ึง โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3     จากเงินเดือน

ของพนกังานแต่ละคน   และบริษทัฯ  จ่ายสมทบอีกส่วนหน่ึงในอตัราท่ีเท่ากนั  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ ไดจ่้ายสมทบเขา้กองทุน ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย   ในงบก าไรขาดทุนมีจ านวน

เงิน 2,945,402.00 บาท และ 2,462,275.00 บาท ตามล าดบั 
 

28.  สญัญาใหค้วามช่วยเหลือดา้นเทคนิค 
 

ในปี  2543 บริษทัฯ  ไดท้ าสญัญาใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง          เป็นระยะเวลา 
6 ปี   ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2550  บริษทัฯ ไดต้่อสัญญาดงักล่าวออกไปอีก 2 ปี 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2550  ถึงเดือนมิถุนายน 
2552  

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552  บริษทัฯ ไดต้่อสญัญาดงักล่าวออกไปอีก 5 ปี  เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 ถึง                 เดือนมิถุนายน 
2557  โดยบริษทัฯ จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราท่ีก าหนดในสญัญาดงักล่าว 

ในปี 2555 บริษทัฯ ไดท้ าสญัญาใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคอีกฉบบัหน่ึงกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศ   แห่งหน่ึง  เป็น
ระยะเวลา 5 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 โดยบริษทัฯ จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม         ในอตัราท่ีก าหนดในสัญญา
ดงักล่าว 

 

29.   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
29.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการซ้ือแม่พิมพท่ี์จ่ายแทนลูกคา้เป็นจ านวน 18.32 ลา้นบาท 
 

29.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557  บริษทัฯ  มีภาระผูกพนัตามสัญญาแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินภายใตส้ัญญาน้ี  บริษทัฯ  ตอ้ง
จ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

29.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนเก่ียวกบัการค ้าประกนัของธนาคารต่อการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เป็นจ านวน 9.47 ลา้นบาท  

30.   เคร่ืองมือทางการเงิน 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 



 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   เน่ืองจากทรัพยสิ์น
และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  ซ่ึงบริษทัฯ  ไม่ไดมี้การท าสญัญาป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี 

 

 2557  2556 
 ลา้นดอลลาร์    ลา้นดอลลาร์   
 สหรัฐฯ  ลา้นเยน  สหรัฐฯ  ลา้นเยน 
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศ        

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  24.74  -  31.37 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.01  10.61  0.07    7.29 

        

หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ        
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  6.45  -  42.92 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 0.52  10.17  0.63   1.84 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  0.24  - 

        
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตาม  เน่ืองจากสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด  หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียง           กบัอตัราตลาดใน
ปัจจุบนั  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯ จึงอยูใ่นระดบัต ่า 

 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือของบริษทัโดยพ้ืนฐานจะเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้  แต่เน่ืองจากบริษทัฯ               ขาย
สินคา้ให้กบัลูกคา้ท่ีมีฐานะดี  และอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตวัของลูกหน้ีการคา้มีไม่มาก  
บริษทัฯ จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญั จากการเก็บเงินจากลูกหน้ีเหล่าน้ี 

 

ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้เป็นมูลค่าท่ีค  านึงถึงความเส่ียง
สูงสุดท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

 
มูลค่ายติุธรรม 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  เช่ือว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว          จะไม่
แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญักบัมูลค่าตามบญัชี   

 
31.  การอนุมติังบการเงิน 

 

งบการเงินน้ี ไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทัฯ  เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม  2557 
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INDEPENDENT  AUDITOR’S  REPORT 

 

 

To The Shareholders and Board of Directors of Thai Mitsuwa Public Company Limited          

 

I have audited the accompanying financial statements in which the equity method is applied         

of Thai Mitsuwa Public Company Limited, which comprise the statements of financial position    as 

of March 31, 2014, the related  statements of changes in shareholders’ equity, income, 

comprehensive income and cash flows for the year then ended, and a summary of significant 

accounting policies and other explanatory information, and I have also audited the separate financial 

statements of Thai Mitsuwa Public Company Limited. 

 

Management’s Responsibility for the Financial Statements 

 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 

accordance with Financial Reporting Standards, and for such internal control as management 

determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from 

material misstatement, whether due to fraud or error. 

 

Auditor’s Responsibility 

 

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I 

conducted my audit in accordance with Standards on Auditing. Those standards require that I 

comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance 

about whether the financial statements are free from material misstatement. 

 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures 

in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the 

assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 

error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s 

preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that 

are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 

effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of 

accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as 

well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 

my audit opinion. 

 

Opinion 

 

In my opinion, the financial statements in which the equity method is applied of Thai Mitsuwa Public 

Company Limited present fairly, in all material respects, the financial position as of March 31, 2014, and 

the  results of their operations and cash flows for the year then ended and the separate financial statements 

of Thai Mitsuwa Public Company Limited present fairly, in all material respects, the financial position as of 

March 31, 2014 the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with 

financial reporting standards. 
 

 

 

 

 



 

 

Other matter 

 

The financial statement in which the equity method is applied and the separate financial statements of    

Thai Mitsuwa Public Company Limited for the year ended March 31, 2013, which audited by another 

auditor in my office in accordance with generally accepted auditing standards and expressed qualified 

opinion on those statements in his report dated May 23, 2013, that except for the possible effects on the 

financial statements in which the equity method is applied of such adjustments to investment in an 

associate, if any, due to he cannot use the work of the other auditor and have not been able to perform 

additional procedures regarding the financial information of the component audited by the said other 

auditor.  

 

 
 

         
 

(KESREE     NARONGDEJ) 

Certified Public Accountant 

Registration No. 76 

            

                

 

 

A.M.T. & ASSOCIATES   

Bangkok, Thailand 

May 16, 2014 

 



 

 

As of As of As of

NOTE March 31,2014 March 31,2013 April 1,2012

(Restated) (Restated)

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 4 331,847,047.48           230,205,270.13           369,792,537.12           

Temporary investment 5 103,058,413.36           100,000,000.00            -

Trade receivables - related party 6 7,707,616.58              9,687,922.04              16,647,994.57            

Trade receivables - other parties 7 256,805,857.96           327,652,512.45           359,709,949.25           

Other receivables 

Other receivables - related parties - net 8 3,496,322.23              4,196,786.31              5,515,155.28              

Advance payment on mold cost 54,695,083.19            66,660,634.25            33,777,137.41            

Inventories - net 9 70,226,421.43            85,469,919.18            90,051,678.17            

Other current assets 10,838,352.00            13,593,490.55            14,479,024.98            

Total Current Assets 838,675,114.23           837,466,534.91           889,973,476.78           

NON - CURRENT ASSETS

Investments in associates - net 10 76,623,718.97            79,646,616.22            128,117,212.44           

Investment in subsidiary 11 1,650,000.00              1,650,000.00              1,650,000.00              

Property, plant and equipment - net 12 921,199,798.47           949,109,430.68           782,346,695.18           

Intangible assets - net 13 13,947,517.43            16,624,921.47            3,023,491.04              

3 and 23 - - 64,521,420.71            

Other non - current assets

Deferred charges on mold cost - net 14 47,082,931.11            36,919,709.90            30,512,618.44            

Others 1,973,982.27              1,934,482.27              1,854,382.27              

                        Total Non - Current  Assets 1,062,477,948.25        1,085,885,160.54        1,012,025,820.08        

TOTAL  ASSETS 1,901,153,062.48        1,923,351,695.45        1,901,999,296.86        

THAI  MITSUWA  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

STATEMENT  OF  FINANCIAL  POSITION

A S S E T S

B A H T

FINANCIAL STATEMENTS IN WHICH

 THE EQUITY METHOD IS APPLIED

Deferred tax assets

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

As of As of As of 

NOTE March 31, 2014 March 31,2013 April 1,2012

(Restated) (Restated)

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 4 331,847,047.48           230,205,270.13           369,792,537.12           

Temporary investment 5 103,058,413.36           100,000,000.00            -

Trade receivables - related party 6 7,707,616.58              9,687,922.04              16,647,994.57            

Trade receivables - other parties 7 256,805,857.96           327,652,512.45           359,709,949.25           

Other receivables 

Other receivables - related parties - net 8 3,496,322.23              4,196,786.31              5,515,155.28              

Advance payment on mold cost 54,695,083.19            66,660,634.25            33,777,137.41            

Inventories - net 9 70,226,421.43            85,469,919.18            90,051,678.17            

Other current assets 10,838,352.00            13,593,490.55            14,479,024.98            

Total Current Assets 838,675,114.23           837,466,534.91           889,973,476.78           

NON - CURRENT ASSETS

Investments in associates - net 10 104,150,416.60                                    160,674,181.60           185,674,181.60           

Investment in subsidiary 11 1,650,000.00                                         1,650,000.00              1,650,000.00              

Property, plant and equipment - net 12 921,199,798.47                                    949,109,430.68           782,346,695.18           

Intangible assets - net 13 13,947,517.43                                      16,624,921.47            3,023,491.04              

Deferred tax assets 3 and 23 - - 64,521,420.71            

Other non - current assets

Deferred charges on mold cost - net 14 47,082,931.11                                      36,919,709.90            30,512,618.44            

Others 1,973,982.27                                         1,934,482.27              1,854,382.27              

                        Total Non - Current  Assets 1,090,004,645.88        1,166,912,725.92        1,069,582,789.24        

TOTAL  ASSETS 1,928,679,760.11        2,004,379,260.83        1,959,556,266.02        

THAI  MITSUWA  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

STATEMENT  OF  FINANCIAL  POSITION

A S S E T S

B A H T

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

As of As of As of 

NOTE March 31,2014 March 31,2013  April 1,2012

(Restated) (Restated)

CURRENT  LIABILITIES

Trade payables - related parties 2,255,067.72              13,503,601.88            72,968,280.71            

Trade payables - other parties 191,044,490.39           223,874,948.21           222,987,738.89           

Other payables

Receipts in advance from insurance claim - net -  - 277,099,995.91           

Accrued expenses 97,715,221.54            98,403,510.19            98,580,072.48            

Account payables - fixed assets  

               -related party - 7,067,424.00              -

               -other paties 5,504,332.31              12,092,107.45            16,666,304.27            

Accrued technical service expenses

     -related party 8,749,607.34              22,512,447.51            11,151,210.99            

Advance receipt - related party 4,701,306.00              7,066,415.00              10,646,120.00            

Receipt in advance from sale of mold 24,911,340.00            11,425,500.00            9,116,500.00              

Current portion of finance lease obligations 16 34,082,881.89            65,835,886.52            62,745,422.24            

Current portion of deferred surplus

on sale and leaseback 17 1,048,388.54              2,516,132.52              2,516,132.40              

Current income tax payable 4,224,946.82              12,973,019.47            24,238,098.97            

Other current liabilities 4,739,751.15              6,423,998.33              8,231,415.40              

Total Current Liabilities 378,977,333.70           483,694,991.08           816,947,292.26           

NON - CURRENT  LIABILITIES

Finance lease obligations 16 16,755,144.95            24,243,800.74            90,079,687.28            

Deferred surplus on sale and leaseback 17 - 1,048,388.54              3,564,521.18              

Employee benefit obligations 18 27,591,115.00            22,836,791.00            17,245,008.00            

3 and 23 11,376,952.06            10,628,240.38            -

Total  Non - Current  Liabilities 55,723,212.01            58,757,220.66            110,889,216.46           

Total  Liabilities 434,700,545.71           542,452,211.74           927,836,508.72           

.../2

B A H T

THAI  MITSUWA  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

STATEMENT  OF  FINANCIAL  POSITION

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

Deferred tax liabilities

FINANCIAL STATEMENTS IN WHICH

 THE EQUITY METHOD IS APPLIED

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

As of As of As of 

NOTE March  31, 2014 March 31,2013 April 1,2012

(Restated) (Restated)

CURRENT  LIABILITIES

Trade payables - related parties 2,255,067.72              13,503,601.88            72,968,280.71            

Trade payables - other parties 191,044,490.39           223,874,948.21           222,987,738.89           

Other payables

Receipts in advance from insurance claim - net -  - 277,099,995.91           

Accrued expenses 97,715,221.54            98,403,510.19            98,580,072.48            

Account payables - fixed assets  

- 7,067,424.00              -

5,504,332.31              12,092,107.45            16,666,304.27            

Accrued technical service expenses

8,749,607.34              22,512,447.51            11,151,210.99            

Advance receipt - related party 4,701,306.00              7,066,415.00              10,646,120.00            

Receipt in advance from sale of mold 24,911,340.00            11,425,500.00            9,116,500.00              

Current portion of finance lease obligations 16 34,082,881.89            65,835,886.52            62,745,422.24            

Current portion of deferred surplus

on sale and leaseback 17 1,048,388.54              2,516,132.52              2,516,132.40              

Current income tax payable 4,224,946.82              12,973,019.47            24,238,098.97            

Other current liabilities 4,739,751.15              6,423,998.33              8,231,415.40              

Total Current Liabilities 378,977,333.70           483,694,991.08           816,947,292.26           

NON - CURRENT  LIABILITIES

Finance lease obligations 16 16,755,144.95            24,243,800.74            90,079,687.28            

Deferred surplus on sale and leaseback 17 - 1,048,388.54              3,564,521.18              

Employee benefit obligations 18 27,591,115.00            22,836,791.00            17,245,008.00            

3 and 23 11,376,952.06            10,628,240.38            -

Total  Non - Current  Liabilities 55,723,212.01            58,757,220.66            110,889,216.46           

Total  Liabilities 434,700,545.71           542,452,211.74           927,836,508.72           

…/2
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STATEMENT  OF  FINANCIAL  POSITION

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

Deferred tax liabilities
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As of As of As of 

March 31,2014 March 31,2013 April 1,2012

(Restated) (Restated)

SHAREHOLDERS’ EQUITY

Share  capital - Baht  5.00 each

Authorized  share  capital 

39,900,000  ordinary  shares  199,500,000.00           199,500,000.00           199,500,000.00           

Issued  and  paid - up  share  capital 

39,900,000  ordinary  shares 199,500,000.00           199,500,000.00           199,500,000.00           

Share premium account - ordinary shares 55,398,375.37            55,398,375.37            55,398,375.37            

Retained  earnings

Appropriated - legal reserve 19,950,000.00            19,950,000.00            19,950,000.00            

Unappropriated 1,190,734,501.93        1,121,624,123.58        712,836,801.48           

Other components of equity 869,639.47                 (15,573,015.24)           (13,522,388.71)           

Total  Shareholders’  Equity 1,466,452,516.77        1,380,899,483.71        974,162,788.14           

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY1,901,153,062.48        1,923,351,695.45        1,901,999,296.86        

STATEMENT  OF  FINANCIAL  POSITION

FINANCIAL STATEMENTS IN WHICH

 THE EQUITY METHOD IS APPLIED

 - 2 -

THAI  MITSUWA  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

B A H T

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

As of As of As of 

March  31, 2014 March 31,2013 April 1,2012

(Restated) (Restated)

SHAREHOLDERS’ EQUITY

Share  capital - Baht  5.00 each

Authorized  share  capital 

39,900,000  ordinary  shares  199,500,000.00           199,500,000.00           199,500,000.00           

Issued  and  paid - up  share  capital 

39,900,000  ordinary  shares 199,500,000.00           199,500,000.00           199,500,000.00           

Share premium account - ordinary shares 55,398,375.37            55,398,375.37            55,398,375.37            

Retained  earnings

Appropriated - legal reserve 19,950,000.00            19,950,000.00            19,950,000.00            

Unappropriated 1,219,130,839.03        1,187,078,673.72        756,871,381.93           

Other components of equity - - -

Total  Shareholders’  Equity 1,493,979,214.40        1,461,927,049.09        1,031,719,757.30        

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 1,928,679,760.11        2,004,379,260.83        1,959,556,266.02        

B A H T

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

THAI  MITSUWA  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

STATEMENT  OF  FINANCIAL  POSITION

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

 - 2 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Other

components of equity

Other

Issued and Share premium comprehensive income

paid - up account Appropriated Exchange differences on

NOTE share capital  - ordinary shares legal reserve Unappropriated translating financial statement Total

Balance as of April 1, 2013 - as previously reported 199,500,000.00 55,398,375.37 19,950,000.00 1,132,252,363.96 (15,573,015.24)                  1,391,527,724.09     

Comulative effect of change in accounting

       policy regarding to income tax 3 - - - (10,628,240.38)    - (10,628,240.38)         

Balance as of April 1,2013 - as restated 199,500,000.00 55,398,375.37 19,950,000.00 1,121,624,123.58 (15,573,015.24)                  1,380,899,483.71     

Changes in shareholders' equity for the year

        Dividend payment 20 - - - (79,800,000.00)    - (79,800,000.00)         

        Total comprehensive income for the year - - - 148,910,378.35    16,442,654.71                   165,353,033.06        

Balance as of March 31, 2014 199,500,000.00 55,398,375.37 19,950,000.00 1,190,734,501.93 869,639.47                        1,466,452,516.77     

Balance as of April 1, 2012 - as previously reported 199,500,000.00 55,398,375.37   19,950,000.00 648,315,380.77    (13,522,388.71)                  909,641,367.43        

Comulative effect of change in accounting

       policy regarding to income tax 3  -  -  - 64,521,420.71       - 64,521,420.71          

Balance as of April 1,2012. - as restated 199,500,000.00 55,398,375.37 19,950,000.00 712,836,801.48    (13,522,388.71)                  974,162,788.14        

Changes in shareholders' equity for the year

        Dividend payment 20 - - - (39,900,000.00)    - (39,900,000.00)         

        Total comprehensive income for the year - - - 448,687,322.10    (2,050,626.53)                    446,636,695.57        

Balance as of March 31, 2013 199,500,000.00 55,398,375.37 19,950,000.00 1,121,624,123.58 (15,573,015.24)                  1,380,899,483.71     

THAI  MITSUWA  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

B A H T

FOR  THE  YEAR  ENDED MARCH  31,  2014

Retained earnings

STATEMENT  OF  CHANGES  IN  SHAREHOLDERS' EQUITY

  FINANCIAL STATEMENTS IN WHICH THE EQUITY METHOD IS APPLIED



 

 

 
 

Issued and Share premium

paid - up account Appropriated

NOTE share capital  - ordinary shares legal reserve Unappropriated Total

Balance as of April 1, 2013 - as previously reported 199,500,000.00        55,398,375.37          19,950,000.00          1,197,706,914.10     1,472,555,289.47         

Comulative effect of change in accounting

       policy regarding to income tax 3 - - - (10,628,240.38)        (10,628,240.38)            

Balance as of April 1,2013 - as restated 199,500,000.00        55,398,375.37          19,950,000.00          1,187,078,673.72     1,461,927,049.09         

Changes in shareholders' equity for the year  

        Dividend payment 20 - - - (79,800,000.00)        (79,800,000.00)            

        Total comprehensive income for the year - - - 111,852,165.31        111,852,165.31           

Balance as of March 31, 2014 199,500,000.00        55,398,375.37          19,950,000.00          1,219,130,839.03     1,493,979,214.40         

Balance as of April 1, 2012 - as previously reported         199,500,000.00           55,398,375.37           19,950,000.00 692,349,961.22        967,198,336.59           

Comulative effect of change in accounting

       policy regarding to income tax 3 - - - 64,521,420.71          64,521,420.71             

Balance as of April 1,2012. - as restated 199,500,000.00        55,398,375.37          19,950,000.00          756,871,381.93        1,031,719,757.30         

Changes in shareholders' equity for the year

        Dividend payment 20 - - - (39,900,000.00)        (39,900,000.00)            

        Total comprehensive income for the year - - - 470,107,291.79        470,107,291.79           

Balance as of March 31, 2013 199,500,000.00        55,398,375.37          19,950,000.00          1,187,078,673.72     1,461,927,049.09         

                              B A H T

                                 SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

Retained earnings

THAI  MITSUWA  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

STATEMENT  OF  CHANGES  IN  SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR  THE  YEAR  ENDED  MARCH  31,  2014



 

 

NOTE 2014 2013 2014 2013

(Restated) (Restated)

REVENUES

Revenue from sale of goods 25 2,189,703,852.16  2,374,294,735.69  2,189,703,852.16  2,374,294,735.69  

Other income

-  Income from insurance claim - net - 277,099,995.91    - 277,099,995.91    

-  Income from sale of packaging - 8,559,981.91        - 8,559,981.91        

-  Gain on sale of investment in associates 10 - - - 3,722,729.26        

-  Gain on sale of assets 13,545,877.85      7,120,565.21        13,545,877.85      7,120,565.21        

-  Gain on exchange rate 1,455,322.41        12,153,049.15      1,455,322.41        12,153,049.15      

-  Others 18,378,193.57      16,113,691.15      18,378,193.57      16,113,691.15      

Total  Revenues 2,223,083,245.99  2,695,342,019.02  2,223,083,245.99  2,699,064,748.28  

EXPENSES

Cost of the sale of goods 1,805,294,767.57  1,877,246,194.93  1,805,294,767.57  1,877,246,194.93  

Selling expenses 61,861,874.39      60,680,190.53      61,861,874.39      60,680,190.53      

Administrative expenses 155,255,201.67    146,389,790.16    155,255,201.67    146,389,790.16    

Other Expenses

- Loss on impairment  of investment

      in associate 10 - - 56,523,765.00      -

-  Loss on sale of investment in associates 10 - 5,143,390.28        - -

Finance costs 3,343,383.79        5,990,241.74        3,343,383.79        5,990,241.74        

Total  Expenses 22 2,025,755,227.42  2,095,449,807.64  2,082,278,992.42  2,090,306,417.36  

SHARE OF PROFIT (LOSS) OF ASSOCIATES 10 (19,465,551.96)     (12,553,850.15)     - -

PROFIT  BEFORE  INCOME  TAX  EXPENSES 177,862,466.61    587,338,361.23    140,804,253.57    608,758,330.92    

INCOME  TAX  EXPENSES 3 and 23 28,952,088.26      138,651,039.13    28,952,088.26      138,651,039.13    

PROFIT FOR THE YEAR 148,910,378.35    448,687,322.10    111,852,165.31    470,107,291.79    

BASIC  EARNINGS  PER  SHARE 3.73                    11.25                  2.80                    11.79                  

THE WEIGHTED AVERANGE
 NUMBER OF ORDINARY SHARES (SHARE) 39,900,000           39,900,000           39,900,000           39,900,000           

THAI   MITSUWA  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

FOR  THE  YEAR  ENDED  MARCH 31, 2014

FINANCIAL STATEMENTS

             STATEMENT  OF  INCOME

 THE EQUITY METHOD IS APPLIED

FINANCIAL STATEMENTS IN WHICH

B A H T

SEPARATE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

NOTE 2014 2013 2014 2013

(Restated) (Restated)

PROFIT FOR THE YEAR 148,910,378.35    448,687,322.10    111,852,165.31    470,107,291.79    

OTHER COMPREHENSIVE INCOME(EXPENSE)

FOR THE YEAR

Exchange differences on translating 

financial statement 10 16,442,654.71      (2,050,626.53)       - -

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR 165,353,033.06    446,636,695.57    111,852,165.31    470,107,291.79    

 THE EQUITY METHOD IS APPLIED

THAI   MITSUWA  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

STATEMENT OF COMPREHENSIVE  INCOME

FOR  THE  YEAR  ENDED  MARCH  31, 2014

FINANCIAL STATEMENTS IN WHICH

BAHT

FINANCIAL STATEMENTS

SEPARATE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2014 2013 2014 2013

(Restated) (Restated)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Profit for the year 148,910,378.35     448,687,322.10     111,852,165.31     470,107,291.79     
Adjustments to reconcile profit for the year to net 

     cash inflow (out flow) from operating activities

Income from insurance claim - net - (277,099,995.91) - (277,099,995.91)
Interest income (4,309,056.10) (4,103,994.32) (4,309,056.10) (4,103,994.32)
Depreciation and amortization 169,089,466.40     147,057,363.29 169,089,466.40     147,057,363.29 
Employee benefit expenses 4,754,324.00         5,591,783.00 4,754,324.00         5,591,783.00 
Interest expenses 3,343,383.79         5,990,241.74 3,343,383.79         5,990,241.74 
Income tax expenses 28,203,376.58       63,501,378.04 28,203,376.58       63,501,378.04 

748,711.68 75,149,661.09 748,711.68 75,149,661.09 
Allowance for doubtful account 2,071,223.58 - 2,071,223.58 -

inventories (2,343,821.21) 10,415,414.25 (2,343,821.21) 10,415,414.25 

investments in associate - - 56,523,765.00 -
Share of loss (profit) of associates  19,465,551.96       12,553,850.15 - -
Loss (gain) on sale of investment in associates - 5,143,390.28 - (3,722,729.26)
Unrealized loss (gain) on exchange rate (14,325.68) (949,596.73) (14,325.68) (949,596.73)
Loss (gain) on sale of property, plant and equipment (13,545,877.85) (7,120,565.21) (13,545,877.85) (7,120,565.21)

238.00 16,158.00 238.00 16,158.00 
Loss on write-off deferred charge on mold cost 1,702,736.91 373,322.80 1,702,736.91 373,322.80 
Deferred surplus on sale and leaseback write-off (2,516,132.52) (2,516,132.64) (2,516,132.52) (2,516,132.64)
Decrease (increase) in trade receivables - related party 1,972,135.70 5,984,078.48 1,972,135.70 5,984,078.48 
Decrease (increase) in trade receivables - other parties 70,839,483.38 32,044,107.79 70,839,483.38 32,044,107.79 
Decrease (increase) in other receivables - related parties (1,370,759.50) 1,318,368.97 (1,370,759.50) 1,318,368.97 
Decrease (increase) in other receivables - advance payment

on mold cost 11,965,551.06 (32,883,496.84) 11,965,551.06 (32,883,496.84)
Decrease (increase) in inventories 17,587,318.96       (5,833,655.26) 17,587,318.96       (5,833,655.26)
Decrease (increase) in other current assets - others 2,757,543.13         1,066,747.20 2,757,543.13         1,066,747.20 
Decrease (increase) in other non - current assets

- deferred charges on mold cost (36,200,192.14)     (23,334,909.65) (36,200,192.14)     (23,334,909.65)
Decrease (increase) in other non - current assets - others (39,500.00)             (80,100.00) (39,500.00)             (80,100.00)
Increase (decrease) in trade payables - related parties (11,278,208.89)     (57,806,268.82) (11,278,208.89)     (57,806,268.82)
Increase (decrease) in trade payables - other parties (32,771,116.54) 1,046,975.10 (32,771,116.54) 1,046,975.10 
Increase (decrease) in other payables - accrued expenses (688,288.65) (176,562.29) (688,288.65) (176,562.29)
Increase (decrease) in other payables - account payables 

- fixed assets - related party (7,067,424.00)        - (7,067,424.00)        -
Increase (decrease) in other payables - account payables 

- fixed assets - other parties (12,092,107.45)     (16,666,304.27) (12,092,107.45)     (16,666,304.27)
Increase (decrease) in other payables - accrued technical  

services expense - related party (13,762,840.17)     11,361,236.52 (13,762,840.17)     11,361,236.52 
Increase (decrease) in other payables - advance receipt 

- related party (2,365,109.00) (3,579,705.00) (2,365,109.00) (3,579,705.00)
Increase (decrease) in other payables - receipts in advance  

for sale of mold 13,485,840.00       2,309,000.00         13,485,840.00       2,309,000.00         
Increase (decrease) in other current liabilities (1,684,247.18)        (1,807,416.95) (1,684,247.18)        (1,807,416.95)
Refund for withholding income tax - 743,444.78 - 743,444.78 
Income tax paid (36,951,449.23)     (74,766,457.54)     (36,951,449.23)     (74,766,457.54)

Net cash inflow (outflow) from operating activities 317,896,807.37     321,628,682.15     317,896,807.37     321,628,682.15     

The accompaying notes to financial statements …/2

are an intergral part of these statements.

THAI  MITSUWA  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

  STATEMENTS  OF  CASH  FLOWS

FINANCIAL STATEMENTS

Deferred tax expense ( income)

FINANCIAL STATEMENTS IN WHICH

B A H T

FOR  THE  YEAR  ENDED  MARCH  31, 2014

 THE EQUITY METHOD IS APPLIED

Loss on write off of property, plant and equipment

Increase (decrease) in adjustment of decline in value of

SEPARATE

Increase (decrease) in loss on impairment of

 



 

 

2014 2013 2014 2013

(Restated) (Restated)

CASH  FLOWS  FROM  INVESTING  ACTIVITIES

Interest received 4,306,651.52         3,179,336.77         4,306,651.52         3,179,336.77         
Decrease (increase) in current investment (3,058,413.36) (100,000,000.00) (3,058,413.36) (100,000,000.00)
Proceeds from sale of investment in associates - 28,722,729.26 - 28,722,729.26 
Payment for purchase of property, plant and equipment (76,840,754.00) (289,370,569.08) (76,840,754.00) (289,370,569.08)
Payment for purchase of intangible assets (1,126,000.00) (15,115,459.66) (1,126,000.00) (15,115,459.66)
Proceeds from sale of property, plant and equipment 13,545,999.85 20,003,677.57 13,545,999.85 20,003,677.57 

Net cash inflow (outflow) from investing activities (63,172,515.99)     (352,580,285.14)   (63,172,515.99)     (352,580,285.14)   

CASH  FLOWS  FROM  FINANCING  ACTIVITIES

Interest paid (3,343,383.79) (5,990,241.74) (3,343,383.79) (5,990,241.74)
Repayment of finance lease obligations (69,939,130.24) (62,745,422.26) (69,939,130.24) (62,745,422.26)
Dividend payment (79,800,000.00) (39,900,000.00) (79,800,000.00) (39,900,000.00)

Net cash inflow (outflow) from financing activities (153,082,514.03)   (108,635,664.00)   (153,082,514.03)   (108,635,664.00)   

INCREASE (DECREASE) IN CASH 

AND CASH EQUIVALENTS - NET 101,641,777.35     (139,587,266.99)   101,641,777.35     (139,587,266.99)   

CASH AND CASH EQUIVALENTS,  BEGINNING  OF  YEAR 230,205,270.13     369,792,537.12     230,205,270.13     369,792,537.12     

CASH AND CASH EQUIVALENTS, END  OF  YEAR 331,847,047.48     230,205,270.13     331,847,047.48     230,205,270.13     

ACTIVITIES  NOT  AFFECTING  CASH :

Decrease (increase) in investments in associates

from currency translation differences of foreign entities (16,442,654.71)     2,050,626.53         - -
Increase in account payables - fixed assets from purchase

of property, plant and equipment 5,504,332.31         19,280,275.45       5,504,332.31         19,280,275.45       

Increase in property, plant and equipment

from sale and leaseback 30,697,469.82       - 30,697,469.82       -

-2-
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THAI  MITSUWA  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 

NOTES  TO  FINANCIAL  STATEMENTS 

FOR  THE  YEAR  ENDED  MARCH  31, 2014 
 

  

1.  GENERAL INFORMATION 

1.1 General Matter 

 

The Company was incorporated as a limited company under the Thai Civil and 

Commercial Code on November 4, 1987, and changed its status to a public limited company 

under the Public Limited Company Act on February 5, 2003 and the Company’s share has been 

approved to be listed in the Market for Alternative Investment (MAI) on October 9, 2003. The 

address of its registered office is 31 Moo 2, Tambol Banchang, Aumpher Muang, 

Pathumthanee. The Company operates in Thailand, and its principal activity are the 

manufacture and sale of plastic, magnesium products and trading of mold. The parent company 

is Mitsuwa Electric Industry Co.,Ltd.   

1.2 Basis for preparation financial statements 

 

The financial statements have been prepared in accordance with financial reporting 

standards and guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions. 
 

The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where 

otherwise disclosed in the accounting policies. 
 

An English language version of the financial statements has been prepared from the 

financial statements that were issued in Thai language.  In case of conflict or difference in 

understanding, the financial statements in Thai language shall prevail. 

1.3  Related parties 

   

Enterprises that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or 

are under common control with, the Company by through shareholding and / or directors, are as 

follows : 

 
Name  Type  of  business  Relationship  Shareholding (%) 

         

Subsidiary           

         

Ranny Co., Ltd.  No operation  Shareholding  83 

         

Associates         

         

Mitsuwa Precision Plastic  Manufacture and sale   Shareholding and   50 

(WUXI) Co., Ltd.  of plastic products  joint parent company     

(Incorporated in the            

People’s Republic of China) 

   and directors     

         

Mitsuwa Vinaplast Co., Ltd.  Manufacture and sale   Shareholding and   40.79 

 (Incorporated in the Socialist   

Republic of Vietnam) 

 of plastic products  
 

 joint parent company 

and directors 

    

         

Related companies       

         

Mitsuwa  Electric  Manufacture and  sale  Parent company  - 

Industry Co., Ltd.  of plastic products       

(Incorporated in Japan)       

 
 
 



 

 

1.4  Adoption of new financial reporting standards  

1.4.1  Financial reporting standards which are effective for the current year 

 

During the year, the Company adopted a number of revised and new accounting 

standards, issued by the Federation of Accounting Professions, which are effective for 

financial statements periods beginning on or after January 1, 2013 and relevant to the 

Company’s business as follows: 

 

Accounting Standards 

TAS  12  Income Taxes 

TAS  21  The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (revised 2009) 

 

Financial Reporting Standard 

TFRS  8  Operating Segments 

 

The adoption of the said financial reporting standards in the current year does not 

have material effect to the financial statements except as discussed in note 3 and 23 to 

the financial statement. 

 

1.4.2  Financial reporting standards which are not effective for the current period 

 

Since year 2010 to at the end of year 2013, the Federation of Accounting 

Professions has issued the revised and new financial reporting standards Accounting 

Standard Interpretation and Financial Reporting Standard Interpretations which are 

effective for financial statements period beginning on or after January 1 in the year 

indicated as follows: 

 

 Year effective 

Accounting Standard  

TAS 1     Presentation of Financial Statements (revised 2012) 2014 

TAS 7 Statement of Cash Flows  (revised 2012) 2014 

TAS 12 Income Taxes (revised 2012) 2014 

TAS 17 Leases (revised 2012) 2014 

TAS 18 Revenue (revised 2012) 2014 

TAS 19 Employee Benefits (revised 2012) 2014 

TAS   21  The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates  

(revised 2012) 

 
2014 

TAS 24 Related Party Disclosures (revised 2012) 2014 

TAS 28 Investments in Associates (revised 2012) 2014 

TAS 31 Interests in Joint Venture (revised 2012) 2014 

TAS 34 Interim Financial Reporting (revised 2012) 2014 

TAS 38 Intangible assets (revised 2012) 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year effective 

Financial Reporting Standard  

TFRS 2   Share - Based Payments (revised 2012) 2014 

TFRS 3   Business Combinations (revised 2012) 2014 

TFRS 4   Insurance Contracts (revised 2012) 2016 

TFRS 5   Non - current Assets Held for Sale and Discontinued   

                      Operations (revised 2012)  2014 

TFRS 8   Operating Segments  (revised 2012) 2014 

  



 

 

Accounting Standard Interpretations  

 TSIC  15 Operating Leases - Incentives 2014 

 TSIC  27 Evaluating the Substance of Transactions Involving   

     the Legal Form of a Lease 2014 

 TSIC  29 Service Concession Arrangements: Disclosures  2014 

 TSIC  32 Intangible Assets - Web Site Costs 2014 

  

Financial Reporting Standard Interpretations  

 TFRIC  1   Changes in Existing Decommissioning, Restoration  

   and Similar Liabilities 2014 

 TFRIC  4   Determining whether an Arrangements contains  

                              a Lease 2014 

 TFRIC  5   Rights to Interests arising from Decommissioning,  

           Restoration and Environmental Rehabilitation     

                                  Funds 

 
  2014 

 TFRI C  7   Applying the Restatement Approach under TAS 29  

                                   Financial Reporting in Hyperinflationary                                                                                                                                                  

Economies 

                                                                                                                                                                       

 

 

Economies 

  2014  

TFRIC  10  Interim Financial Reporting and Impairment 2014 

 TFRIC  12  Service Concession Arrangements 2014 

 TFRIC  13  Customer Loyalty Programmers 2014 

 TFRIC  17  Distributions of Non - cash Assets to Owners 2014 

 TFRIC  18  Transfers of Assets from Customers 2014 

   

The management of the Company has assessed that TAS 1 (revised 2012),     TAS 

7 (revised 2012), TAS 12 (revised 2012), TAS 17 (revised 2012), TAS 18 (revised 2012), 

TAS 19 (revised 2012), TAS 24 (revised 2012), TAS 28 (revised 2012), TAS 34 (revised 

2012), TAS 38 (revised 2012) and TFRS 8 (revised 2012) will not have material impact on 

the financial statements when it is applied. For the other TAS, TFRS, TSIC and TFRIC are 

not relevant to the Company’s business, therefore they do not have impact on the financial 

statement when they are applied. 

2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
     2.1  Revenue  recognition  

Revenue from sale are recognized as revenue when goods are delivered and the risk 

and reward of goods ownership are transferred to customers. 

2.2  Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, deposits at banks on saving 

accounts, current accounts, fixed deposits terms to be matured within 3 months or less               

and highly liquid short - term investment. 

2.3  Inventories 

Finished goods and work in process are stated at the lower of standard cost 

approximating average  cost of production or net realizable value. 

Raw materials are stated at the lower of cost (FIFO method) or net realizable value. 

2.4  Investments in associates 

Investments in associates are recorded under the equity method in the financial 

statements in which the equity method is applied and recorded under the cost method in the 

separate financial statements. 

2.5  Investment in subsidiary 

Investment in subsidiary is recorded under the cost method. 

 

 



 

 

2.6  Property, plant and equipment   

Property, plant and equipment are stated at cost. 

Depreciation is calculated on the straight-line method based on the estimated useful 

lives as follows: 

 

 YEARS 

Land improvement 20 

Buildings and building improvements 5 - 20 

Machinery, tools and equipment 5 - 10 
Furniture, installation and office equipment 3 - 5 

Vehicles 5 

2.7  Intangible assets 

Intangible assets are stated at cost net of accumulated amortization. Amortization is 

calculated on the straight - line method over a period as follow :     

  YEARS 

Computer software   5 

 

2.8  Deferred charges on mold cost 

Deferred charges on mold cost is stated at cost net of accumulated amortization. 

Amortization is calculated based on the unit of production that ordered by customers. 

2.9  Finance lease agreements  

The Company records machinery under finance leases, as assets and liabilities in the 

statements of financial position at amount equal to the fair value of the leased property at the 

inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments.  In 

calculating the present value of the minimum lease payments, the discount factor used is the 

interest rate implicit in the lease.  The interest charge is recorded to periods during the lease 

term based on the remaining balance of the liability for each period. 

2.10  Deferred surplus on sale and leaseback  

The Company records the excess of sale proceeds over the carry amount from sale of 

assets and leaseback as deferred surplus on sale and leaseback and amortised as income over 

the lease term. 

2.11  Financial instruments  

Financial instruments on the statements of financial position included cash and cash 

equivalents, investment, trade receivables and payables, other payables and finance lease 

obligations. The particular recognition methods adopted are disclosed in the individual policy 

statements associated with each items. 

2.12  Foreign currency transactions  

Transactions in foreign currencies are converted at the exchange rate of the transaction 

date. Assets and liabilities in foreign currencies at the end of year are converted at average bank 

buying and selling rate at that date respectively. Gains or losses from the translations are 

included in determining earnings. 

Foreign entity’s assets and liabilities are converted into Thai Baht at average bank 

buying and selling rate at the end of year, income and expense are converted at average 

exchange rate during the year. Currency translation differences are presented in statement of 

comprehensive income in according to the percentage of shareholding. 

 
2.13  Accounting judgments and estimates 

 

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted 

accounting principles at times requires management to make subjective judgments and 

estimates regarding matters that are inherently uncertain.  These judgments and estimates affect 

reported amounts and disclosures and actual results could differ. 



 

 

  
2.14  Impairment of assets 

The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an 

asset may be impaired. If any such indication exists, the Company makes an estimate of the 

asset’s recoverable amount. Where the carrying amount of the asset exceeds its recoverable 

amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. 

Impairment losses are recognised in the statements of income. An asset’s recoverable amount is 

the higher of fair value less costs to sell and value in use. 

2.15  Employee benefits 

 Salaries, wages, bonuses, contributions to the social security fund, provident fund and 

other benefits are recognized as expenses when incurred.  

 Severance Payment as specified in Thai Law are recognized as expenses in the income 

statement along  the  service  period  of  employees. The Company and its subsidiaries’post – 

employment benefit obligations are estimated by a qualified actuary under the actuarial 

assumption using the Projected Unit Credit Method. 

 However, the actual benefit obligation may be different from the estimate. 

The Company and its subsidiaries recognized the actuarial gains or losses arising from 

defined benefit plan in the period incurred in statements of income.    

2.16  Income  tax 

Income tax expenses comprises current and deferred tax. Current and deferred tax are 

recognized in profit or loss except to the extent that they relate to items recognized directly in 

equity or other comprehensive income. 

Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss  for the 

year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date. 

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying 

amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for 

taxation purposes.  

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary 

differences when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at  the reporting 

date. 

A deferred tax asset is recognized to the extent that it is probable that future taxable 

profits will be available against which the temporary differences can be utilised. Deferred tax 

assets are reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable 

that the related tax benefit will be realised. 

The change in the above accounting policy due to previously, the company had not 

recorded deferred income tax. The effect of change in accounting policy has been disclosed in 

note 3 to the financial statements. 

2.17  Basic earnings per share  

Basic earnings per share is determined by dividing profit for the year by the  weighted 

average number of ordinary shares outstanding. 

 

  3. THE EFFECT OF CHANGE IN ACCOUNTING POLICY 

 

During the current year, the Company changed its accounting policy for income tax and applied 

retrospectively in accordance with Accounting Standard No.12 “Income Taxes”. 

 

The amounts of adjustments affecting the statement of financial position as of March 31, 2013 and April 1, 

2012 are as follows: 



 

 

 

 

 B A H T 

 Financial statements in which the equity method is applied 

 As of March 31, 2013  As of April 1, 2012 

   
Effect of  the 

changes in 
     

Effect of the 

changes in 
  

 Previously  accounting    Previously  accounting   

 reported  policy  Restated  reported  policy  Restated 

Asset            

 

Deferred tax assets 

 

- 
 

 

12,538,545.26 
 

 

12,538,545.26 
 

 

- 
 

 

73,015,425.35 
 

 

73,015,425.35 

Liabilities            

 

Deferred tax  
           

Liabilities -  23,166,785.64  23,166,785.64  -  8,494,004.64  8,494,004.64 

Shareholders’ equity 

    

Unappropriated 

       retained earnings 

 

 

 

1,132,252,363.96 

 

 

 

 

(10,628,240.38) 

 

 

 

 

1,121,624,123.58 

 

 

 

 

648,315,380.77 

 

 

 

 

64,521,420.71 

  

 

 

712,836,801.48 

 
 

 B A H T 

 Separate financial statements 

 As of March 31, 2013  As of April 1, 2012 

   
Effect of  the 

changes in 
     

Effect of the 

changes in 
  

 Previously  accounting    Previously  accounting   

 reported  policy  Restated  reported  policy  Restated 

Asset            

 

Deferred tax assets 

 

- 

  

12,538,545.26 

  

12,538,545.26 

  

- 

  

73,015,425.35 

  

73,015,425.35 

Liabilities            

 

Deferred tax  

Liabilities 

 

- 

 

23,166,785.64 

 

23,166,785.64 

  

- 

   

8,494,004.64 

  

8,494,004.64 

Shareholders’ equity 

 

 Unappropriated 

       retained earnings 

 

 

 

1,197,706,914.10 

  

 

 

(10,628,240.38) 

  

 

 

1,187,078,673.72 

  

 

 

692,349,961.22 

  

 

 

64,521,420.71 

  

 

 

756,871,381.93 
 

 

The amounts of adjustments affecting the statement of income for year ended March 31, 2013 is as follows: 

 

 B A H T 

 For the year ended March 31, 2013 

 
Financial statements in which the  

equity method is applied 
 

 

Separate financial statements 

   
Effect of  the 

changes in 
     

Effect of the  

changes in 
  

 Previously  accounting    Previously  accounting   

 reported  policy  Restated  reported  policy  Restated 

Statement of income            

Income tax expenses  63,501,378.04  75,149,661.09  138,651,039.13  63,501,378.04  75,149,661.09  138,651,039.13 
Profit for the year 523,836,983.19  (75,149,661.09)  448,687,322.10  545,256,952.88  (75,149,661.09)  470,107,291.79 
Basic earnings per share 13.13  (1.88)  11.25  13.67  (1.88)  11.79 

 

 



 

 

 

 

The amounts of adjustments affecting the statement of income for the year ended March 31, 2013  is   as follows: 

 

  B A H T 

  Financial Statements   

  in which the  Separate Financial 

  equity method is applied  Statements 

     

Profit for the year before changes in accounting policy  523,836,983.19  545,256,952.88 
Increase in income tax  (75,149,661.09)  (75,149,661.09) 
Profit for the year after changes in accounting policy  448,687,322.10  470,107,291.79 

Decrease in earnings per share  (1.88)  (1.88) 
 

4.  CASH  AND  CASH  EQUIVALENTS 

 B A H T 

     2014  2013 

    

Cash and deposits at banks 281,847,047.48  180,205,270.13 

Highly liquid short - term investments - bill of exchange 50,000,000.00    50,000,000.00 

    

Total cash and cash equivalents  331,847,047.48  230,205,270.13 

 

 

5.  TEMPORARY INVESTMENTS 

As of March 31, 2014 and 2013 The Company has temporary investments in fixed deposit account 

at a local bank with interest at the rate of 2.00% - 2.875% p.a. and 2.50 % - 3.30% p.a. respectively. 

6.  TRADE RECEIVABLE - RELATED PARTY 

As of March 31, 2014 and 2013, trade receivable have been classified by aging as follows : 

 

 B A H T 

     2014  2013 

    

Not overdue 

Overdue 

         Less than 3 months 

          

               Total 

6,484,625.84 

 

1,222,990.74 

 

7,707,616.58 

 2,754,534.25 

 

6,933,387.79 

  

9,687,922.04 

 

7.  TRADE RECEIVABLES - OTHER PARTIES   

As of March 31, 2014 and 2013, there are 28 and 30 trade receivables respectively that have 

been overdued for payments, classified by aging as follows : 
 

 B A H T 

     2014  2013 

    

Not overdue 234,614,910.72  279,658,209.33 

Overdue    

Less  than  3  months 20,318,182.75  47,793,028.55 

3  months to 6  months 1,788,237.49      140,640.85 

6  months to 12  months -        45,471.58 

over 12 months 84,527.00  15,162.14 

    

Total  256,805,857.96    327,652,512.45 



 

 

 

8.  OTHER  RECEIVABLES - RELATED PARTIES - NET 

 

As of March 31, 2014 and 2013, other receivables - related parties consist of : 

 

 B A H T 

     2014  2013 

    

Accrued technical services income 5,377,166.68  4,196,786.31 

Others 190,379.13  -  

Total  5,567,545.81  4,196,786.31 

Less  Allowance for doubtful account (2,071,223.58)  - 

    

Total other receivables - related parties  3,496,322.23  4,196,786.31 

 

 

9.  INVENTORIES - NET 

 B A H T 

     2014  2013 

    

Finished  goods  24,141,412.65  22,535,084.90 

Work in process 21,453,440.49  33,929,985.08 

Raw materials 32,703,161.33  39,308,754.10 

Raw materials intransit -  111,509.35 

 Total 78,298,014.47  95,885,333.43 

Less  Provision for diminution in value of  inventories (8,071,593.04)  (10,415,414.25) 

    

 Inventories - net 70,226,421.43  85,469,919.18 

 

The change in the provision for diminution in value of inventories during the year ended March 

31, 2014 are as follows : 

 

     B A H T 

  

Balance as of March 31, 2013 (10,415,414.25) 

Less  Decreasing during the year 2,343,821.21 

  

Balance as of March 31, 2014 (8,071,593.04) 

 



 

 

 

 

 

 

10.   INVESTMENTS  IN  ASSOCIATES - NET 

 
              B A H T 

          FINANCIAL STATEMENTS IN 

WHICH 

 SEPARATE 

        Share  THE EQUITY METHOD IS APPLIED  FINANCIAL STATEMENTS 

 

Name 

 Type of 

Business 

  

Relationship 

 Authorized Share Capital 

Million US$ 

 Holding 

(%) 

  

2014 

  

2013 

  

2014 

  

2013 

                 

Mitsuwa Precision  Manufacture  Shareholding  5  50  76,623,718.97  67,050,108.98  104,150,416.60  104,150,416.60 

   Plastic(WUXI) Co., Ltd.  and sale  and joint 

parent 

            

  of plastic  company and             

  products  directors             

                 

Mitsuwa Vinaplast Co., Ltd.  Manufacture  Shareholding  3.8  40.79  -  12,596,507.24  56,523,765.00  56,523,765.00 

  and sale  and joint 

parent 

            

  of plastic  company and             

  products  directors             

                 

Less  Allowance for  impairment of 

investment   

       -  -  (56,523,765.00

) 

 - 

                 

Net          -  12,596,507.24  -  56,523,765.00 

                 

Total          76,623,718.97  79,646,616.22  104,150,416.60  160,674,181.60 



 

 

 

During year 2003, the Company has made joint investment with its parent company in Mitsuwa 

Precision Plastic (WUXI) Co., Ltd., a company in the People’s Republic of China at  50% : 50% of its       paid 

- up legal capital. The Enterprise is granted to operate for 50 years commencing from the date of the issuance of 

the Investment License (September 16, 2002).  The term may be extended upon the approval by the License 

Issuing Authority or as permitted by the law of the People’s Republic of China. The investment was approved 

by the Board of Directors Meeting on May 28, 2003. 

 

During year 2006, the Company has made the joint investments as follows : 

 

-  joint investment with its parent company and other company to invest in Mitsuwa Vinaplast                      

Co.,Ltd., a company in the Socialist Republic of Vietnam at 37.50% : 37.50% : 25% of its paid - up legal capital. 

The Enterprise is granted to operate for 48 years commencing from the date of the issuance of the Investment 

License (December 23, 2005).   

 

-  joint investment with a foreign company to invest in Smart Mold Co.,Ltd., a company in Thailand         

at 20% : 80%  of its issued and paid - up share capital. 

 

The investment was approved by the Board of Directors Meeting on November 7, 2005. 

 

During year 2008, Mitsuwa Vinaplast Co., Ltd., had increased its share capital and the Company had 

increased the proportion of investment in the said company from 37.50% to 40.79% of paid - up legal capital. 

The increased investment was approved by the Board of Directors Meeting on November 7, 2008.  

 

On April 19, 2012, the Company had sold investment in Smart Mold Co., Ltd. to director of the said 

company resulting loss and gain on sale of investment of Baht 5.14 million and Baht 3.72 million in the 

statement of income in which the equity method is applied and the separate statement respectively.  

 

In the financial statements in which the equity method is applied for the year ended March 31, 2014 

and 2013, the Company recorded investment in associates, currency translation differences and share of profit 

and share of loss of associates as follows : 

 

-  As of March 31, 2014 the financial statement of  Mitsuwa Vinaplast Co.,Ltd  (an associate in the 

Socialist Republic of Vietnam), audited by other auditor, using the liquidation basis of accounting 

in preparation of the special purpose financial statement due to the said associate is in process 

of completing necessary legal procedures for its liquidation together with its financial statement 

has capital deficiency and due to the company has no legal or constructive obligation to make 

payments on behalf of the associate. Therefore, in the separate financial statement for year ended 

March 31, 2014, the company has provided for allowance for impairment loss of investment in 

the full amounted of Bath 56.52 million and  in the financial statement in which the equity 

method is applied for year then ended, the company recognized the equity of investment reduce to 

zero and  recorded share of loss of the associate  amounted to Baht 21.46 million (equivalent to 

14.41 % of profit for the said year) and reversed currency translation differences amounted  to 

Baht 8.04 million in the statement of comprehensive income base on the audited financial 

statements of the year by other auditor. 

 

As of March 31, 2013, the Company recorded investment in associate amounted to Baht 12.60 

million (equivalent to 0.65% of total assets), share of losses of associate amounted to Baht 10.24 

million (equivalent to 1.95% of profit for the year) and recorded losses from exchange difference 

on translating financial statement amounted to Baht 0.50 million in  the statement of comprehensive 

income base on the audited financial statements of the year by other auditor. 
 

-  As of March 31, 2014 and 2013, the Company recorded investment in Mitsuwa Precision Plastic 

(Wuxi) Co., Ltd (an associate in the People’s Republic of China) amounted to Baht 76.62 million 

and Baht 67.05 million respectively (equivalent to 4.03 % and 3.49% of total assets 

respectively), currency translation differences amounted to Baht 0.87 million and Baht 6.71 

                 



 

 

million respectively (equivalent to 0.05% and 0.35% of total assets respectively) share of profit 

and share of loss of associate for the year ended March 31, 2014 and 2013 amounted to Baht 

1.99 million and Baht 2.32 million respectively (equivalent to 1.34% and 0.49% of profit for 

the year respectively) and the company recorded gain and losses from exchange difference on 

translating financial statement for the year ended March 31, 2014 and 2013,  amounted to Baht 8.40 

million and Baht 1.50 million respectively in the statement of comprehensive income, based on the 

unreviewed interim financial information of the associate for  the year ended December 31, 2013 and 

2012. 

 
11.  INVESTMENT IN SUBSIDIARY 

 

 

    Authorized  Share  B A H T 

    share capital  Holding   

2014 

  

2013 Name  Relationship  (Million Baht)  (%)   

           

Ranny Co., Ltd.   Shareholding  2  83  1,650,000.00  1,650,000.00 

 

As of March 31, 2014 and 2013, investment in subsidiary is not recorded under equity method 

and the consolidated financial statements has not been prepared due to the subsidiary company has not 

been operated and besides it is immaterial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

12.    PROPERTY,  PLANT AND EQUIPMENT - NET 

 

 
 

Depreciation charge for the years amounted to Baht 140, 951,828.34 in year 2014 and Baht 128,988,838.67 in year 2013 are included in determining earnings. 

 

As of March 31, 2014 and 2013, the Company has fully depreciated fixed assets is still in use in the original cost of Baht 810.34 million and Baht 813.38 million respectively. 

     B A H T 

              Building       

      Building    Furniture,    and building  Tools and   

    Land  and building  Machinery, tools  fixture and office    improvement  equipment under   

  Land  improvement  improvement  and equipment  equipment  Vehicles  in progress  installation   Total 

COST                   

As of March 31, 2013  86,140,934.00  5,404,990.00  541,806,069.09  1,536,655,204.69  42,457,605.19  20,329,408.55  6,900,650.00  832,185.69  2,240,527,047.21 

Increase  -  -  18,440,497.90  103,408,420.69  1,039,016.57  10,652,090.76  10,200,000.00  -  143,740,025.92 

Decrease  -  -  -  (74,212,929.34)   (4,006,858.99)  (4,631,144.91)  -  -  (82,850,933.24) 

Transfer  -  -  17,440,000.00  -  -  -  (17,000,000.00)  (440,000.00)  - 

As of March 31, 2014  86,140,934.00  5,404,990.00  577,686,566.99  1,565,850,696.04  39,489,762.77  26,350,354.40   100,650.00  392,185.69  2,301,416,139.89 

                   

ACCUMULATED                   

DEPRECIATION                   

As of March 31, 2013  -  (3,447,531.55)  (245,364,890.39)  (997,702,074.66)  (28,961,031.91)  (15,942,088.02)  -  -  (1,291,417,616.53) 

Increase  -  (270,249.47)    (31,872,817.96)  (102,729,229.48)  (4,708,667.73)  (1,370,863.70)  -  -  (140,951,828.34) 

Decrease  -  -  -  43,515,394.55  4,006,568.99   4,631,139.91  -  -  52,153,103.45 

Transfer  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

As of March 31, 2014  -  (3,717,781.02)  (277,237,708.35)  (1,056,915,909.59)  (29,663,130.65)  (12,681,811.81)  -  -  (1,380,216,341.42) 

                   

NET BOOK VALUE                   

As of March 31, 2013  86,140,934.00  1,957,458.45  296,441,178.70  538,953,130.03  13,496,573.28  4,387,320.53  6,900,650.00  832,185.69  949,109,430.68 

                   

As of March 31, 2014  86,140,934.00  1,687,208.98  300,448,858.64  508,934,786.45  9,826,632.12  13,668,542.59  100,650.00  392,185.69  921,199,798.47 



 

 

As of March 31, 2014 and 2013, the Company has the assets under finance lease agreements in 

the original cost and its accumulated depreciation as follows: 
 

 B A H T 

 2014  2013 

Cost of finance lease assets 223,038,873.09  192,341,403.30 

Less  Accumulated depreciation (51,503,115.95)  (30,526,103.21) 
    

Net book value 171,535,757.14  161,815,300.09 

 

 

13.  INTANGIBLE  ASSETS - NET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortization charge for the years amounted to Baht 3,803,404.04 in year 2014 and Baht 

1,514,029.23 in year 2013 are included in determining earnings. 
 

14.  DEFERRED CHARGES ON MOLD COST - NET 

 

  B A H T 

  2013  Increase  Decrease  2014 

         

Deferred charges on mold cost  64,183,869.20  36,200,192.14  (2,840,312.00)  97,543,749.34 

Less  Accumulated amortization  (27,264,159.30)  (24,334,234.02)  1,137,575.09  (50,460,818.23) 
         

Net   36,919,709.90      47,082,931.11 

 

Amortization charge for the years amounted to Baht 24,334,234.02 in year 2014 and Baht 

16,554,495.39 in year 2013 are included in determining earnings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B A H T 

 Computer software 

COST   

As of March 31, 2013 20,851,919.66 

Increase 1,126,000.00 

As of March 31, 2014 21,977,919.66 
  

ACCUMULATED  AMORTIZATION  

As of March 31, 2013 (4,226,998.19) 

Increase (3,803,404.04) 

As of March 31, 2014 (8,030,402.23) 
  

NET BOOK VALUE  

As of March 31, 2013 16,624,921.47 

As of March 31, 2014 13,947,517.43 



 

 

 

15.  CREDIT FACILITIES 

 

As of March 31, 2014 and 2013, the Company has credit facilities with various banks for 

overdraft and loan facilities with no collateral as follows : 

  2014  2013 

     

Overdraft and loan facilities     

- Million Baht  340.00  340.00 

Forward exchange facilities     

- Million Baht  102.50  102.50 

- Million US$  1.12  1.12 

 

16.  FINANCE  LEASE  OBLIGATIONS 

 

 B A H T 

 2014  2013 

    

Finance lease obligations 52,696,457.96  93,239,651.96 

Less  Deferred interest (1,858,431.12)  (3,159,964.70) 

 50,838,026.84  90,079,687.26 

Less  Current portion (34,082,881.89)  (65,835,886.52) 

Finance lease obligations - net 16,755,144.95  24,243,800.74 

 

As of March 31, 2014 and 2013, the Company has finance lease obligations with the period     

of payment as follows : 

 

     BAHT                    

 2014 

 Principal   Deferred interest   Total  
      

Payment due within 1 year 34,082,881.89  1,237,209.92  35,320,091.81 

Payment due over 1 year to 5 years 16,755,144.95  621,221.20  17,376,366.15 

Total 50,838,026.84  1,858,431.12  52,696,457.96 

 

     BAHT                    

 2013 

 Principal   Deferred interest   Total  
      

Payment due within 1 year 65,835,886.52  2,899,777.48  68,735,664.00 

Payment due over 1 year to 5 years 24,243,800.74  260,187.22  24,503,987.96 

Total 90,079,687.26  3,159,964.70  93,239,651.96 

 

Under the term of lease contracts referred to above, the Company shall have the right to 

purchase the assets at the quoted price at the expiry date of the leases contracts and the Company shall 

have to comply with certain conditions and restriction as specified in the lease contracts. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17.  DEFERRED SURPLUS ON SALE AND LEASEBACK - NET 

 

 B A H T 

 2014  2013 

    

Deferred surplus on sale and leaseback 3,564,521.06  6,080,653.58 

Less  Amortization during the year (2,516,132.52)  (2,516,132.52) 

Net 1,048,388.54  3,564,521.06 

Less  Current portion (1,048,388.54)  (2,516,132.52) 

Deferred surplus on sale and leaseback - net -  1,048,388.54 

 

 
 

18.  EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION 

 

Movement in the present value of the employee benefit obligation are as follows : 

 

 BAHT 

 2014  2013 

    

Employee benefits obligation as of April 1,  22,836,791.00  17,245,008.00 

Benefits paid -  - 

Current service cost and interest 

The actuarial losses arising from defined benefit plan 

4,754,324.00 

- 

 4,152,618.00 

1,439,165.00 

Employee benefits obligation as of March 31,  27,591,115.00  22,836,791.00 

 

 

Expenses recognised in profit or loss for the year ended March 31, 2014 and 2013 are as   follows : 

 

 BAHT 

 2014  2013 

    

Current service costs 3,816,900.00  3,385,666.00 

Interest cost 937,424.00  766,952.00 

Total 

The actuarial losses arising from defined benefit  plan 

4,754,324.00 

- 

 4,152,618.00 

1,439,165.00 

Total 4,754,324.00  5,591,783.00 

 

 

Principal actuarial assumptions as of March 31, 2014 and 2013 are as follows : 

 

 Percent   

Discount rate  4.1050   

Salary increase rate  5.00   

Employee turnover rate  0 - 10.00*   

Mortality rate TMO2008**   

 

 

*   Based on the weighted average by age group of employees 

** Reference from Thai Mortality Ordinary Table ( TMO ) 

 



 

 

19.  SHARE CAPITAL AND CHANGES OF THE COMPANY  

 

At the extraordinary shareholders’ meeting No. 1/2003 held on January 16, 2003, the 

shareholders approved  to decrease  the  par  value  of  the  ordinary  shares  from  Baht 100.00  per share 

to Baht  5.00 per share and  increase  the authorized  share capital  from  Baht  161.50  million    (32.30 

million ordinary shares at Baht 5.00 each) to Baht 199.50 million (39.90 million ordinary shares at Baht 

5.00 each). These were registered by the Ministry of Commerce on February 5, 2003. The allotment of 

the increased share to be offered to the general public was in accordance with the notification of the 

Securities and Exchange Commission. 

 

At the Board of Directors meeting No. 4/2003 held on September 19, 2003, the board approved 

the resolution to make the initial public offering of the increased 7.60 million share at Baht 13 per share 

resulting the premium on share capital of Baht 55.40 million (net of related expenses of Baht 5.40 

million).  

         

20. DIVIDEND PAYMENT  

 

At the shareholder’s ordinary meeting on June 28, 2013 and July 20, 2012, the 

shareholders approved to pay dividend at Baht 2.00 per share totaling Baht 79.80 million and Baht 1.00 

per share totaling Baht 39.90 million respectively. 

 

21.  REVENUES 

 

The Company was unable to separate revenues from the BOI promoted and non - promoted 

industries for the years ended March 31, 2014 and 2013 due to has not complied with the conditions 

specified in the promotion certificate (see note 26 to the financial statements) resulting it cannot use the 

promotion privilege to get exemption from income tax for the years ended March 31, 2014 and 2013 on 

net profit of revenues from the BOI promoted industries. 

 

22.  EXPENSES  BY  NATURE 

 

The significant expenses classified by nature for the years ended March 31, 2014 and 2013 are 

as follows :  

  BAHT 

  2014  2013 
     

Changes in inventories of finished goods     

and work in process   10,870,216.84  (11,256,363.94) 
     

Purchase of mold  89,593,036.43  97,808,448.68 

     
Raw material and consumables used  929,589,227.52  1,079,733,554.84 
     

Employee benefits expenses  464,583,390.21  411,395,039.46 
     

Depreciation and amortization   169,089,466.40  147,057,363.29 
     

Utilities expenses  123,732,881.17  119,370,669.10 
     

Transportation expenses  34,219,850.52  35,343,552.38 
     

Technical services expenses  44,123,784.00  49,363,667.33 
     

Directors and management benefit expenses  50,850,738.10  52,609,515.09 

 

 

 

 

 

 



 

 

23.  INCOME TAX EXPENSE 

 

Tax expense for the year ended March 31, 2014 and 2013, consisted of : 

 

 BAHT 

 

Financial statements in which the equity method  

is applied/Separate financial statements 

 

 

 

 2014  2013 

   (Restated) 

    
Current tax expense 28,203,376.58  63,501,378.04 

Deferred tax expenses (income) of temporary differences 748,711.68  75,149,661.09 

    
Tax expense reported in statement of income 28,952,088.26  138,651,039.13 

 

Reconciliation between income tax expense and the product of accounting profit multiplied by the 

applicable tax rates for the year ended March 31, 2014 and 2013 as follows: 

 

 BAHT 

 

Financial statements in which 

the equity method is applied 

  2014  2013 

   (Restated) 

    
Accounting profit before tax 177,862,466.61  587,338,361.23 

    
Applicable tax rate 20%  23% 

Accounting profit before tax multiplied by applicable tax 

rate 

35,572,493.32  135,087,823.08 

Tax effect for the year (6,620,405.06)  3,563,216.05 
 

Tax expense reported in statement of income 28,952,088.26  138,651,039.13 

 

 

 BAHT 

 Separate financial statements 

 2014  2013 

   (Restated) 

    
Accounting profit before tax 140,804,253.71  608,758,330.92 

    
Applicable tax rate 20%  23% 

Accounting profit before tax multiplied by applicable tax 

rate 

28,160,850.74  140,014,416.11 

Tax effect for the year 791,237.52  (1,363,376.98) 

Tax expense reported in statement of income 
 

28,952,088.26 
 

138,651,039.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

The components of deferred tax assets and liabilities are as follows: 

 

 

 BAHT 

 Financial statements in which the equity method is applied  Separate financial statements 

 As of  As of    As of   
 

As of  As of  As of 

 March 31,2014  March 31,2013  April 1,2012 
 

March 31,2014  March 31,2013  April 1,2012 

 
  

 (Restated)   (Restated) 
    (Restated)   (Restated) 

Deferred tax assets      
      

Allowance for doubtful account 414,244.72  -  -  414,244.72  -  - 

Allowance for diminution in value of inventory 1,614,318.60  2,083,082.85  -  1,614,318.60  2,083,082.85  - 

Allowance for impairment of investments -  -  -  11,304,753.00  -  - 

The recognized amounted of equity of investment 

reduce to zero 11,304,753.00  -  -  -  -  - 

Receipts in advance from insurance claim - net -  -  63,732,999.06  -  -  63,732,999.06 

Estimated accrued expenses 6,757,600.00  5,175,200.00  4,541,810.00  6,757,600.00  5,175,200.00  4,541,810.00 

Employee benefit obligation 5,518,223.00  4,567,358.20  3,449,001.60  5,518,223.00  4,567,358.20  3,449,001.60 

Deferred surplus on sale and leaseback 209,677.71  712,904.21  1,291,614.69  209,677.71  712,904.21  1,291,614.69 

 

Total 25,818,817.03  12,538,545.26  73,015,425.35  25,818,817.03  12,538,545.26  73,015,425.35 

Deferred tax liabilities   
 

  
 

 
 

 
 

 

Accumulated depreciation from change in      
 

 
 

 
 

 

estimation of useful life of assets 13,056,223.03  8,819,663.08  1,054,777.22  13,056,223.03  8,819,663.08  1,054,777.22 

Finance lease assets 23,767,859.83  13,715,129.62  5,722,236.55  23,767,859.83  

13,715,129.62 

  5,722,236.55 

Finance lease obligations 371,686.23  631,992.94  1,716,990.87  371,686.23  631,992.94  1,716,990.87 

 

Total 37,195,769.09  23,166,785.64  8,494,004.64  37,195,769.09  23,166,785.64  8,494,004.64 



 

 

 
 
 

Assets and deferred tax liabilities. Eliminated are shown net in the statement of financial position are as 

follows: 

 

In October 2011, the cabinet passed a resolution to reduce the corporate income tax rate from 30% to 23% in 

year 2012, and 20% beginning year 2013 onwards. In December 2011, Royal Decree grants the corporate income  

tax rates reduction for the year 2012 - 2014 according to the Cabinet resolution. The Company and its subsidiary 

has  reflected the effect from change in tax rate for calculation of deferred income tax as shown in the above. 

 

As of March 31, 2014 and  2013, the Company had deductible temporary difference arising from investments in 

associates of Baht 76.62  million and Baht 79.65 million respectively  for which no deferred tax assets are recognized in 

statement of financial position in which the equity method is applied due to the company’s management considered that 

the temporary difference will not reverse in the foreseeable future. 

 

24.  TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES 

 

The transactions with related parties as of March 31, 2014 and 2013 are as follows : 
 

 MILLION  BAHT 

 FINANCIAL STATEMENTS      

 IN WHICH THE EQUITY  SEPARATE 

 METHOD IS APPLIED  FINANCIAL STATEMENTS 

     2014  2013  2014  2013 

The outstanding balances        

Subsidiary :        

Investment in subsidiary  1.65  1.65  1.65  1.65 
        

Associates :        

Other receivables 0.19  1.96  0.19  1.96 

Investments in associates  76.62  79.65  104.15  160.67 

Trade payables 0.20  -  0.20  - 
        

Related companies :        

Trade receivable 7.71  9.69  7.71  9.69 

Other receivables 3.31  2.24  3.31  2.24 

Trade payables 2.06  13.50  2.06  13.50 

Accrued technical services expenses 8.75  22.51  8.75  22.51 
Advance receipt 4.70  7.07  4.70  7.07 

 

 

 

 

 BAHT 

 

Financial statements in which the equity method  

is applied/Separate financial statements 

 As of  As of  As of 

 March 31,2014  March 31,2013  April 1,2012 

    (Restated)   (Restated) 
      

Deferred tax assets 25,818,817.03  12,538,545.26  73,015,425.35 

Deferred tax liabilities 37,195,769.09  23,166,785.64  8,494,004.64 

      

Deferred tax assets (liabilities) - net (11,376,952.06)  (10,628,240.38)  64,521,420.71 



 

 

 

The transactions with related parties for the years ended March 31, 2014 and 2013 are as follows: 

 

  MILLION  BAHT   

  2014  2013  Transfer pricing policy 

The transactions during the years       

Associates :       

Sale of fixed assets  -  8.76  at  the cost plus margin  

Technical services income  2.79  2.03  at 2.5 percentage of revenue  

      from sale of associate as   
      specified in the agreement  

Purchase of fixed assets  -  7.19  at  the  price  agreed upon by the 

      management 
       

Related companies :       

Revenue from sale  47.39  93.62  at  the cost plus margin 
Other incomes  -  0.27  at  the  price  agreed upon by the 

      management 
Purchase of raw materials   42.68  145.73  at  the  price  agreed upon by the 

and supplies      management 

Technical services expenses  44.12  49.36  at  2 percentage and 3 percentage  

     of revenue from sales - net 

      as  specified  in  the  agreement 

 

Directors and management benefit expenses 

 

Directors and management benefit expenses represent the benefits paid to the directors and the 

Company’s management such as salaries and related benefit including the benefit paid by other means. The 

directors and the Company’s management are the persons who are defined under the Securities and 

Exchange Act B.E. 2535.  

 

Directors and management benefit expenses for the years ended March 31, 2014 and 2013 are as 

follows : 
 

 BAHT 

 2014  2013 

    

Short-term employee benefits 50,499,597.10  51,741,583.09 
Post - employment - benefits 351,141.00  867,932.00 
    

Total 50,850,738.10  52,609,515.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

25.   BUSINESS SEGMENT INFORMATION 

 

The segment information for the year ended December 31, 2014 and 2013 are as follows : 

 

                                                                                                                                             2014                                                                          (THOUSAND BAHT) 

  Manufacture and sale of           

  
Plastic 

Products segment 
 

Magnesium 

Products segment 
 

Sale of mold segment 
   

 

Other 
  

  Domestic  Overseas  Domestic  Overseas  Domestic  Overseas  Total  Segment  Total 

                   

Revenue from sale of goods    1,537,356  151,525  313,240  36,793  132,075  18,715  2,189,704  -  2,189,704 

Other income  -  -  -  -  -  -  -  33,379  33,379 

  1,537,356  151,525  313,240  36,793  132,075  18,715  2,189,704  33,379  2,223,083 

Profit from operation  263,422  19,084  53,002  7,134  37,626    4,141  384,409  33,379  417,788 

                   Selling expenses                  (61,862) 

                   
Administrative expenses                  (155,255) 

                   
Other expenses                  - 

                   
Share of profit (loss) of associates                  (19,466) 

                   
Finance cost                  (3,343) 

                   
Income tax expenses                  (28,952) 

                   
Net profit for year                  148,910 

                   

Account receivables   180,544  34,635  29,131  7,319  11,965      919  264,513  -  264,513 

Property plan and equipment - net   248,505  24,644  240,103  28,203  21,586  3,059  566,100  355,100  921,200 

General assets                  715,440 

Total assets As 31 March 2014                  1,901,153 

                   
 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                    2013                                                                                          (THOUSAND BAHT) 

  Manufacture and sale of           

  
Plastic 

Products segment 
 

Magnesium 

Products segment 
 

Sale of mold segment 
   

 

Other 
  

  Domestic  Overseas  Domestic  Overseas  Domestic  Overseas  Total  Segment  Total 

                   

Revenue from sale of goods    1,498,084  275,750  381,834  76,763  124,354  17,509  2,374,294  -  2,374,294 

Other income  -  -  -  -  -  -  -  321,047  321,047 

  1,498,084  275,750  381,834  76,763  124,354  17,509  2,374,294  321,047  2,695,341 

Profit from operation  291,958  52,282  100,522  21,763  28,342  2,181  497,048  321,047  818,095 

                   Selling expenses                  (60,680) 

                   
Administrative expenses                  (146,390) 

                   
Other expenses                  (5,143) 

                   
Share of profit (loss) of associates                  (12,554) 

                   
Finance cost                  (5,990) 

                   
Income tax expenses                  (138,651) 

                   
Net profit for year                  448,687 

                   

Account receivables   229,704  36,889  22,196  9,646  38,905  -  337,340  -  337,340 

Property plan and equipment - net   239,117  43,970  221,026  44,435  25,059  3,528  577,135  371,974  949,109 

General assets                  636,903 

Total assets As 31 March 2013                  1,923,352 

                   



 

 

 

Information about major customers for the year ended March 31, 2014 and 2013, the 

Company had revenues from sale to several customers present amounted to Baht 1,057.43 million 

and Baht 987.67 million respectively of the company’s total revenues for the said year. 

 
26.  PROMOTION  PRIVILEGES 

 

On September 24, 1992, the Company is entitled to certain rights and privileges as 

promoted industries under the Investment Promotion Act. B.E. 2520 (1977) to be exempted from 

customs duties for certain raw materials and supplies imported for the export manufacturing. 

 

On June 15, 2005 and March 1, 2011, the Company has been two promotion privilege 

under the Investment Promotion Act. B.E. 2520 (1977), i.e. exemption from import duty on 

machinery and an exemption from income tax on net profit for 8 years counting from operating 

date (July 1, 2005 and April 1, 2011 respectively) and the company is allowed to remit the foreign 

currencies out of Thailand. 

 

The Company has thus to comply with condition specified in the promotion certificates. 

 
27.  PROVIDENT FUND 

 

In year 2004, the Company has joined and employee provident fund scheme with a local 

entity. The employee shall contributes 3% of the gross salary and the Company contributes the 

same rate. 

  

For the years ended March 31, 2014 and 2013, the Company contributed to provident 

fund which was an expense in the statement of income of Baht 2,945,402.00 and Baht 

2,462,275.00 respectively. 

 
28.  TECHNICAL SERVICES AGREEMENT 

 

In year 2000, the Company signed the Technical Services Agreement with a foreign 

related company for a period of 6 years. On March 31, 2007, the said agreement has been renewed 

for 2 years and 3 months from April 2007 to June 2009.  

 

On July 1, 2009, the said agreement has been renewed for 5 years from July 2009 to  

June 2014.  The company has to pay fees at the rate specified in the agreement. 

 

In year 2012, the company signed another Technical service Agreement with a foreign 

releted company for a period of 5 year from August 2011 to July 2016. The company has to pay 

fees at the rate specified in the agreement. 

 

29.  COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES 

 

29.1  As of March 31, 2014, the Company has commitment to make advance payment 

on mold cost for customer amounted to Baht 18.32 million.  

 

29.2 As of March 31, 2014, the Company has commitment under a financial advisory 

agreement. Under this agreement, the Company agrees to pay the fees at the rate 

and basis as stipulated in the agreement.   

 

29.3  As of March 31, 2014 and 2013, the Company has contingent liabilities to bank 

for letters of guarantee to the Provincial Electricity Authority amounted to Baht 

9.47 million. 
 



 

 

 

30.  FINANCIAL INSTRUMENTS 

 

Foreign currency risk 
 

As of March 31, 2014 and 2013, the Company is exposed to foreign currency risk 

primarily to foreign currency denominated assets and liabilities, which currently are not 

hedged by any derivative financial instrument as follows : 

 

 

 2014  2013 

 Million  Million  Million  Million 

 USD  Yen  USD  Yen 
        

Foreign currency denominated assets        

        

Trade  receivable - related party -  24.74  -  31.37 

Other receivables - related parties 0.01  10.61  0.07    7.29 

        

Foreign currency denominated liabilities        

        

Trade payables - related parties -    6.45  -  42.92 

Trade payables - other parties 0.52  10.17  0.63    1.84 

Other payables - fixed assets - related party -  -  0.24  - 

        
           

Interest rate risk 

 

The Company exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks. 

However, since most of the Company financial assets and liabilities bear floating interest rates 

or fixed interest rates which are close to the market rate, the interest rate risk is expected to be 

minimal. 
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