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บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน)   เมือ่เข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ  
และมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับแก่แวดวงธุรกจิ และได้รับการยอมรบัเป็น
อย่างดีจากนักลงทุน   ในฐานะของประธานกรรมการบริษัท  จึงได้
ตระหนักในความส าคัญของการบริหารความเส่ียง  เน่ืองจากปัจจุบัน
ในทุกธุรกิจต่างต้องเผชิญกับกระแสการแข่งขันและการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีรุนแรงและรวดเร็ว   ซึง่เพื่อหลีกเล่ียงและลด
ผลกระทบต่อทิศทางและกลยุทธ์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ 
ตลอดจนการด าเนินการเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กร  

ซึ่งหากองค์กรธุรกิจมีการวางกรอบโครงสร้าง และแนวทางการปฎิบัติ
ในการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  ยอ่มสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอัน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างยั่งยืน    

อน่ึง ความส าเร็จของการบริหารความเส่ียง  ขึน้อยู่กับพนักงานทุกคน  
โดยเฉพาะผู้บริหารทุกท่านท่ีจะต้องร่วมกันช่วยสร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ     รู้รักสามัคคี มีเหตุมี
ผล  เห็นแก่ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 

 

 

 

 นายอดิศร  ประคุณหังสิต  

ประธานกรรมการบริษัท 

 

สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท 

 



      

 

      

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2556 ที่ผ่านมานี ้    ถือได้วา่เป็นขวบปีแรก   ของ  
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน)   ท่ีได้ด าเนินธุรกิจ
ภายใต้กรอบและแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ   โดยผ่านกระบวนการจัดการและควบคุมดูแล
กิจการท่ีเป็นระบบ รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
หน่วยงานท่ี ก ากับดูแลบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ท า
ให้ยูเรกาฯมีการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานและความ
เป็นมืออาชีพในการด าเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก   
ยูเรกาฯเองยังคงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและกระบวนการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นคง พร้อมท้ังสามารถสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และเป็นสมาชิกท่ีดี มี
คุณภาพของตลาดหลักทรัพย์ตลอดไป   

 

 

 

นายนรากร ราชพลสิทธิ ์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการ 

 

สาส์นจาก CEO 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ก่อตั้งข้ึนในปี 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินธุรกิจให้บริการ
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรส าหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์        โดยคุณนรากร    
ราชพลสิทธิแ์ละกลุ่มผู้บริหารอีก 5 ท่าน ซึ่งเป็นเป็นวิศวกรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม  

ในช่วงเริ่มต้นของการด าเนินธุรกิจ บริษัทให้บริการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักร 3 ประเภท ได้แก่  
1. เครื่องทดสอบการรั่วของชิ้นงาน  
2. เครื่องประกอบชิ้นงาน  
3. เครื่องท าสัญลักษณ์ในชิ้นงาน  
ต่อมาภายหลัง เพ่ือรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ากลุ่มยานยนต์ บริษัทจึงขยายการให้บริการการ

ออกแบบและผลิตประเภทของเครื่องจักรเพ่ิมข้ึนอีก 3 ประเภท ได้แก่  เครื่องล้างท าความสะอาดชิ้นงาน เครื่องขันน๊อต และ
เครื่องกดอัดชิ้นงาน  

ในปี 2548 กลุ่มผู้บริหารมีความคิดในการแยกการด าเนินธุรกิจตามประเภทของเครื่องจักร ดังนั้นจึง ได้มีการก่อตั้ง
บริษัทข้ึนอีก 2 บริษัท คือ บริษัท ยูเรกา เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เพ่ือประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องขันน๊อต และ
บริษัท ยูเรกา พรีซิชั่น จ ากัด เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเพ่ือน าไปประกอบเป็นเครื่องจักร เช่น การเจาะ การตัดแผ่นเหล็ก
ตามขนาด โดยจ าหน่ายให้กับทางบริษัทน ามาประกอบกอบเป็นเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 ผู้บริหารของบริษัท 
เล็งเห็นว่าการมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันถึง 3 แห่งท าให้เกิดความส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายจากการซ้อนทับกันของการ
ด าเนินงานและยังก่อเกิดความสับสนต่อลูกค้า จึงได้ท าการซื้อสินทรัพย์ของทั้ง 2 บริษัทเข้ามาและให้บริษัทเป็นผู้ด าเนินการ
ผลิตทั้งหมด โดยคงเหลือไว้แต่เพียงบริษัทยูเรกา ดีไซน์ จ ากัดเพียงบริษัทเดียว และท าการปิดบริษัททั้ง 2 ดังกล่าวลง 

ในปี 2550 บริษัทได้ขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ โดยมีการส่งออกเครื่องจักร ประเภทเครื่องทดสอบ
การรั่วของชิ้นงาน ไปยังประเทศอินเดีย ต่อมาในปี 2553 บริษัทได้ท าการร่วมทุนกับบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค จ ากัด (ประเทศ
ญี่ปุ่น) ในการจัดตั้ง บริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค (ประเทศไทย) จ ากัดด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 51 และทางบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค (ประเทศญี่ปุ่น) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 เพ่ือด าเนินธุรกิจตัวแทน
จ าหน่ายเครื่องเจาะความเที่ยงตรงสูงที่ควบคุมโดยระบบ CNC control  ซึ่งออกแบบและผลิตโดยบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค 
จ ากัด (ประเทศญี่ปุ่น) 

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ช าระแล้วทั้ง ส้ิน 85,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยคุณนรากร  ราชพลสิทธิ์และภรรยา ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 32.79  ของ
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  
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1.1  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน  

บริษัทมีความมุ่งม่ันที่จะเป็นผู้น าในธุรกิจการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดส าหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเดิมและการ
ขยายฐานลูกค้าใหม่ให้มากข้ึนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถระบุเป้าหมายในการด าเนินงานในระยะเวลา 
3 – 5 ปีได้ดังต่อไปนี้ 

 เป็นบริษัทที่มียอดขายติดอันดับ 1ใน 10  ของกลุ่มบริษัทที่มีลักษณะการให้บริการและประเภทเครื่องจักรที่ท า
การออกแบบและผลิตคล้ายคลึงกับทางบริษัทภายในปี 2557   ( Top 10  AEC )  

 บริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้มีอัตราก าไรข้ันต้น (Gross profit margin) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30.00 ของรายได้
จากการขายและบริการในปี 2556 และปี 2557   

 ยูเรกาเป็นหนึ่งในสถานที่ท างานที่ดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งผู้สมัครทุกคนมองหา ( Happy Work Place )   

 เพ่ือเป็นเพ่ือนคู่คิดในเร่ืองเครื่องจักรที่ดีที่สุดส าหรับลูกค้าดังค านิยมของบริษัทว่า “ Your Machine Partner “ 
 

กลยุทธ์ในการท างาน  :    Better Company Better Life    องค์กรมีแนวคิดและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานโดยภายใต้
กรอบว่าที่ว่าองค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้าดีข้ึนไปพร้อมๆ กับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานมีคุณภาพที่ดีข้ึนด้วย 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้ 
ปี 2545 – 2550 
2545 จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 1.00 ล้านบาท เพ่ือด าเนินธุรกิจออกแบบและผลิต

เครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดส าหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเน้นอุตสาหกรรมยานยนต์ 
2546 เร่ิมด าเนินธุรกิจออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรส าหรับการประกอบและทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์

จับยึด โดยมีส านักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่ 3/716 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

2547 ท าการย้ายที่ต้ังส านักงานและโรงงานของบริษัทจากบริเวณเขตจตุจักรไปยังที่ 259/14 หมู่ที่ 4 ซอยพัชราภา 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

2548 จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ยูเรกา เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 1.00 ล้านบาท 
เพ่ือด าเนินธุรกิจออกแบบและผลิตเคร่ืองขันน๊อต (Nut tightening machine)  

 จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ยูเรกา พรีซิชั่น จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 10.00 ล้านบาท เพ่ือด าเนิน
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเพ่ือจ าหน่ายให้กับทางบริษัท 

2551 เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทจาก 1.00 ล้านบาทเป็น 5.00 ล้านบาท และเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท 
เบคุโทรุ (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายส่วนประกอบของเครื่องจักร อะไหล่ และ
เครื่องมือต่างๆ ในจ านวน 2,800 หุ้น ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 280,000 บาท 
คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 14 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

  
ปี 2552 

ก.ค. เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทจาก 5.00 ล้านบาทเป็น 8.00 ล้านบาท ทั้งนี้ เพ่ือรองรับการซื้อ
สินทรัพย์สุทธิจากการควบรวมกิจการของ บริษัท ยูเรกา เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด และบริษัท ยูเรกา พรี
ซิชั่น จ ากัด ให้เหลือไว้แต่เพียงบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัดเพียงแห่งเดียว 

ส.ค.  ท าการย้ายส านักงานและโรงงานของบริษัทไปยังเลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งมีเนื้อที่ 3 - 3 - 79 ไร่  

ก.ย.  ท าการจดทะเบียนปิด บริษัท ยูเรกา เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด และบริษัท ยูเรกา พรีซิชั่น จ ากัดลง 
 
ปี 2553 

มี.ค.  ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านการปฏิบัติต่อพนักงานดีเด่นแห่งปี 2553 จากสถาบันป๋วย  อึ๊งภากรณ์ 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสมาคมธนาคารไทย 

ก.ค.  ร่วมทุนกับบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค จ ากัด (ประเทศญี่ปุ่น) โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค 
(ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัทย่อย) ด้วยทุนจดทะเบียน  1.00 ล้านบาท เพ่ือด าเนินธุรกิจตัวแทนจ าหน่าย
เครื่องกลึง/ไส/ปาด/เจาะความเที่ยงตรงสูงประเภท CNC control โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
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ส.ค.  บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์
และชิ้นส่วนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1939(5)/2553 รวมถึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ
ก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 
สิงหาคม 2553   
 

ปี 2554 
ก.พ. เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทจาก 8.00 ล้านบาทเป็น 10.00 ล้าน ทั้งนี้ เนื่องจากทางบริษัท

ต้องการเพ่ิมสภาพคล่องเงินสด โดยการขอเพ่ิมวงเงินสินเชื่อระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีการก าหนด
เงื่อนไขให้ทางบริษัทมีสัดส่วนหนี้ต่อทุนตามสัดส่วนที่ก าหนด 

พ.ย.  จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 22.22 ล้านบาท 
ธ.ค. เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทจาก 10.00 ล้านบาทเป็น 30.00 ล้านบาท เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของธุรกิจโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
 
 

ปี 2555 
ก.พ.  จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 11.11 ล้านบาท 
มี.ค. เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 30.00 ล้านบาทเป็น 60.00 ล้านบาท เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจโดย

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
มี.ค. มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมลดสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 100.00 เป็นร้อย

ละ 86.67 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นเดิมขายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.33 ให้แก่ผู้ถือหุ้นราย
อื่นและพนักงานของบริษัทจ านวนรวม 30 ราย 

ก.ค. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน จ ากัด และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) จาก 60.00 ล้านบาทเป็น 85.00 ล้านบาท (จ านวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เพ่ือรองรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

ต.ค. บริษัทมีการปรับปรุงงบการเงินปี 2554 ส่งผลให้ก าไรสุทธิลดลง และต้องเรียกเงินปันผลที่ได้จ่ายไปแล้ว
กลับคืนมาบางส่วน เป็นเงินจ านวน 2.67 ล้านบาท 

ธ.ค. ผู้ถือหุ้นจ่ายคืนเงินปันผลที่บริษัทเรียกคืนครบทั้งจ านวน 
 

ปี 2556 
ก.พ.  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 60.00 ล้านบาทเป็น 85.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่จ านวน 

50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายต่อประชาชน 
มี.ค. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
ส.ค. ลงทุนในบริษัทย่อย  โดยจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ในประเทศสิงคโปร์  

เพ่ือรองรับแผนขยายธุรกิจในต่างประเทศไปยังภูมิภาคอาเซียน  ทุนจดทะเบียน 0.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์   
โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100%  
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พ.ย. ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ าปี 2556  ประเภทอุตสาหกรรมขนาดกลาง  จากส านักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  

. ได้รับรางวัล 5ส Model Award ประจ าปี 2556  จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   
ธ.ค  จดทะเบียนเพ่ิมทุนบริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด   จากทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท  เป็น

ทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท   
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

 
 
 
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรส าหรับการประกอบและ

ทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์จับยึด ส าหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจของ
บริษัทจึงจัดเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) 

ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว  85.00 ล้านบาท 

บริษัท เบคุโทรุ (ประเทศไทย) จ ากัด  

ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

2.00 ล้านบาท 

บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค 

 (ประเทศไทย) จ ากัด  

ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

2.00 ล้านบาท 

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด  

ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

0.5 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ 

อุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ 

อุตสาหกรรมยานยนต์ 

ผู้ผลิตยานยนต์ 

   

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

   

ผู้ผลิตเคร่ืองจักร ผู้ผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

บมจ. ยูเรกา ดีไซน์  

บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน14% บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 51% 
บริษัทฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค จ ำกัด 
(ญี่ปุ่น) ถือหุ้นในสัดส่วน 49% 

บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% 
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การให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรของบริษัทในลักษณะออกแบบตามความต้องการของลูกค้า (Design to 

order) ซึ่งบริษัทจะออกแบบและผลิตเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกันตามประเภทของ
เครื่องจักร โดยทางบริษัทจะส่งทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมกับลูกค้าเพ่ือรับทราบความต้องการของเครื่องจักร
ที่ลูกค้าต้องการใช้ในการน าไปผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเกี่ยวกับรูปแบบของเครื่องจักรที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุดทั้งในด้านลักษณะการใช้งานและรูปลักษณ์ภายนอก เครื่องจักรที่
ทางบริษัทผลิตนั้นมีหลายประเภทซึ่งเครื่องจักรแต่ละประเภทก็จะมีคุณสมบัติในการท างานที่แตกต่างกันไป โดยประเภท
เครื่องจักรที่บริษัทสามารถผลิตได้น้ันได้แก่ เครื่องที่ใช้ในการผลิต การทดสอบ การท าความสะอาด การประกอบ รวมถึงการท า
สัญลักษณ์ในชิ้นส่วนส าหรับระบบต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ ระบบบังคับเล้ียว 
ระบบส่งก าลัง ระบบกันสะเทือน ระบบเบรค ลลล 

บริษัทให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรให้กับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์หลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ประกอบรถยนต์ /รถจักรยานยนต์ หรือบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยลูกค้าของ
บริษัทจะมีความต้องการเครื่องจักรใหม่เม่ือมีการออกยานยนต์รุ่นใหม่ (New Model) เข้าสู่ตลาด หรือเม่ือมีการเพ่ิมก าลังการ
ผลิตยานยนต์ และจะมีความต้องการเปล่ียนชุดอุปกรณ์จับยึด (Jig) ในเครื่องจักรเดิมเม่ือมีการท าไมเนอร์เชนจ์ยานยนต์โมเดล
เดิม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ประกอบรถยนต์จะมีการออกรถยนต์รุ่นใหม่ในทุกๆ 4 – 7 ปี ตามแต่ประเภทของรถยนต์ และมีการท า
การปรับโฉมที่เรียกว่าไมเนอร์เชนจ์ในทุกๆ 1.5 – 2.5 ปี หลังจากที่มีการจ าหน่ายรถยนต์ในแต่ละรุ่น และผู้ประกอบ
รถจักรยานยนต์จะมีการออกโมเดลใหม่ในทุกๆ 1 – 1.5 ปีและมีการท าไมเนอร์เชนจ์ถึง 7 – 8 รอบตอ่ปี 

ทั้งนี้ รูปแบบการน าเสนอบริการของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ การน าเสนอบริการไปยังลูกค้าโดยตรง (End 
User) และการน าเสนอบริการผ่านบริษัทที่ท าธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading company) โดยลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีทั้งลูกค้าใน
ประเทศ และลูกค้าในต่างประเทศ เช่นเวียดนาม และอินเดีย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันทางบริษัทมุ่งเน้นที่จะน าเสนอบริการ
โดยตรงไปยังลูกค้าในประเทศเป็นหลัก 

รูปแบบการให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้ 
1. การออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรใหม่ โดยเคร่ืองจักรที่บริษัทผลิตสามารถแยกเป็น 6 ประเภทหลัก ดังนี ้

1.1. เครื่องทดสอบการรั่วของชิ้นงาน (Leak test machine) 
1.2. เครื่องล้างท าความสะอาดชิ้นงาน (Washing machine) 
1.3. เครื่องกดอัดชิ้นงาน (Press machine) 
1.4. เครื่องขันน๊อต (Nut tightening machine)  
1.5. เครื่องประกอบชิ้นงาน (Special assembly machine) 
1.6. เครื่องท าสัญลักษณ์ในชิ้นงาน (Marking machine) 

2. การออกแบบและผลิตชุดอุปกรณ์จับยึด (Jig) ส าหรับปรับปรุงเครื่องจักรเดิม 
3. การปรับปรุง แก้ไข เปล่ียนแปลงและซ่อมแซมเครื่องจักรเดิม และการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุส้ินเปลืองให้ลูกค้า 
 
บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด 
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บริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด (“ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค”) เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่างบริษัท 
ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค จ ากัด (ประเทศญี่ปุ่น) เพ่ือด าเนินธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายเครื่องจักร
ประเภทเครื่องกลึง/ไส/ปาด/เจาะ ชนิดความเที่ยงตรงสูง (Machining machine) ที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัท ฟูจิอิ ไอออน
เวิร์ค จ ากัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งใช้ส าหรับการข้ึนรูปชิ้นงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยความโดดเด่นของเครื่องจักรของฟูจิอิ 
ไอออนเวิร์ค คือ เป็นเครื่องกลึง/ไส/ปาด/เจาะ ที่ควบคุมโดยระบบ CNC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่มีผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยรายใดสามารถผลิตได้ อย่างไรก็ตามเครื่องจักรที่ทางฟูจิอิ ไอออนเวิร์คจ าหน่ายจะเป็นเครื่องจักรคนละประเภทกับ
เครื่องจักรที่บริษัทผลิตและมีกลุ่มลูกค้าแยกจากกันอย่างชัดเจน   

 
บริษัท เบคุโทรุ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

บริษัท เบคุโทรุ (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดย บริษัท เวคเตอร์ จ ากัด (ประเทศญี่ปุ่น) เพ่ือด าเนินธุรกิจ
ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องจักรประเภทเครื่องท าสัญญลักษณ์ (Marking machine) ที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัท เวคเตอร์ จ ากัด 
(ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบส าคัญในการออกแบบและผลิตเคร่ืองท าสัญลักษณ์ของบริษัท โดยในปี 2551  ผู้ถือหุ้น
ใหญ่คือบริษัท เวคเตอร์ จ ากัด (ประเทศญี่ปุ่น) ได้ชักชวนบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) และลูกค้ารายอื่นๆ ให้เข้าร่วมถือ
หุ้นในบริษัท เบคุโทรุ (ไทยแลนด์) จ ากัด และบริษัทได้ตกลงเข้าซื้อหุ้นจ านวน 2,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของทุนจด
ทะเบียนและทุนท่ีช าระแล้ว ในราคาหุ้นละ 100 บาทเป็นจ านวนเงินลงทุนทั้งส้ิน 280,000 บาท 
 
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์  เพ่ือการลงทุนในการขยายธุรกิจ
ระหว่างประเทศไปในภูมิภาคอาเซียน และตอบสนองก าลังการบริโภคในแต่ละประเทศที่มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ยานยนต์อย่างต่อเนื่อง    ตามแผนและนโยบายการขยายการลงทุนของบริษัท ทั้งนี้แผนงานระหว่างประเทศนี้ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2556  ดังนี้ 

บริษัทย่อย   ลักษณะธุรกิจ   ประเทศ  ก าหนดจัดต้ัง 
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด การลงทุน   สิงคโปร ์  ปี 2556 
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินโดนีเซีย จ ากัด  ผลิตเคร่ืองจักร  อินโดนีเซีย ปี 2557 
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเดีย จ ากัด  ผลิตเคร่ืองจักร  อินเดีย  ปี 2557 
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ เวียดนาม จ ากัด  ผลิตเคร่ืองจักร  เวียดนาม ปี 2557 
*ที่ประชุมได้อนุมัติทุนจดทะเบียนและงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ทั้ง 4 ประเทศ ดังกล่าวเป็นจ านวน
เงินงบประมาณรวม 30 ล้านบาท 
 
นโยบายในการบริหารงานของกลุ่มบริษัท 

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน)   มีนโยบายเป็นผู้ก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการบริหารงานของบริษัทย่อยที่
เป็นการลงทุนในต่างประเทศคือ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  และบริษัทอื่นๆในต่างประเทศซึ่งอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการตามแผนงานระหว่างประเทศในอนาคต   ทั้งนี้ยกเว้นบริษัทย่อยในประเทศไทย คือ บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค 
(ประเทศไทย)    ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัทล กับ บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค จ ากัด ( ประเทศญี่ปุ่น )   บริษัทล ร่วมกัน
ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานร่วมกันกับฝ่ายบริหารจากผู้ร่วมทุนในประเทศญี่ปุ่น  โดยการสนับสนุนจากบริษัทล 
ในงานด้านการตลาด และการขาย  โดยบริษัทลมีความสัมพันธ์อันดีกับฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทย  จึงท า
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ให้เป็นแนวทางในการเข้าพบลูกค้าและติดต่อเจรจาธุรกิจต่าง ๆ ระหว่าง บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด กับ 
กลุ่มธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทย   ท าให้เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายไปพร้อมกัน 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการอกแบบและผลิตเครื่องจักรส าหรับการประกอบและ

ทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์จับยึด ส าหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  ให้บริการ
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรของบริษัทในลักษณะออกแบบตามความต้องการของลูกค้า (Design to order) ซึ่งบริษัทจะ
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกันตามประเภทของเครื่องจักร โดยทางบริษัทจะ
ส่งทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมกับลูกค้าเพ่ือรับทราบความต้องการของเครื่องจักรที่ลูกค้าต้องการใช้ในการ
น าไปผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเกี่ยวกับรูปแบบของเครื่องจักรที่จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุดทั้งในด้านลักษณะการใช้งานและรูปลักษณ์ภายนอก เครื่องจักรที่ทางบริษัทผลิตนั้น มีหลาย
ประเภทซึ่งเครื่องจักรแต่ละประเภทก็จะมีคุณสมบัติในการท างานที่แตกต่างกันไป โดยประเภทเครื่องจักรที่บริษัทสามารถผลิต
ได้นั้นได้แก่ เครื่องที่ใช้ในการผลิต การทดสอบ การท าความสะอาด การประกอบ รวมถึงการท าสัญลักษณ์ในชิ้นส่วนส าหรับ
ระบบต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ ระบบบังคับเล้ียว ระบบส่งก าลัง ระบบกันสะเทือน 
ระบบเบรค ฯลฯ 

ทั้งนี้ รูปแบบการน าเสนอบริการของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ การน าเสนอบริการไปยังลูกค้าโดยตรง (End 
User) และการน าเสนอบริการผ่านบริษัทที่ท าธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading company) โดยลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีทั้งลูกค้าใน
ประเทศ และลูกค้าในต่างประเทศ เช่นเวียดนาม และอินเดีย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันทางบริษัทมุ่งเน้นที่จะน าเสนอบริการ
โดยตรงไปยังลูกค้าในประเทศเป็นหลัก 

 
รูปแบบการให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้ 

1. การออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรใหม่ โดยเคร่ืองจักรที่บริษัทผลิตสามารถแยกเป็น 6 ประเภทหลัก ดังนี ้
1.1. เครื่องทดสอบการรั่วของชิ้นงาน (Leak test machine) 
1.2. เครื่องล้างท าความสะอาดชิ้นงาน (Washingmachine) 
1.3. เครื่องกดอัดชิ้นงาน (Press machine) 
1.4. เครื่องขันน๊อต (Nut tightening machine)  
1.5. เครื่องประกอบชิ้นงาน (Special assembly machine) 
1.6. เครื่องท าสัญลักษณ์ในชิ้นงาน (Marking machine) 

2. การออกแบบและผลิตชุดอุปกรณ์จับยึด (Jig) ส าหรับปรับปรุงเครื่องจักรเดิม 
3. การปรับปรุง แก้ไข เปล่ียนแปลงและซ่อมแซมเครื่องจักรเดิม และการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุส้ินเปลืองให้ลูกค้า 
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โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งตามประเภทของสินค้าและบริการ 

ประเภทของสินค้าและบริการ ด าเนินการโดย 
งบการเงินรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. การออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรใหม ่        
     เคร่ืองทดสอบการรัว่ของชิ้นงาน บริษัท 19.79  8.33  47.72 15.58 40.95 10.17 
     เคร่ืองล้างชิ้นส่วน บริษัท 17.02  7.17  17.05 5.57 25.46 6.32 
     เคร่ืองกดอัดชิ้นงาน บริษัท 21.40  9.01  21.26 6.94 31.38 7.79 

     เคร่ืองขันน๊อต บริษัท 33.26  14.00  36.25 11.83 93.98 23.33 
     เคร่ืองประกอบชิ้นส่วน บริษัท 106.12   44.68  82.27 26.86 149.19 37.04 
     เคร่ืองท าสัญลักษณ์ในชิ้นงาน บริษัท 4.94  2.08  12.63 4.12 11.34 2.82 
     การขายเคร่ืองกลึง/ไส/ปาด/เจาะ ฟูจิอ ิ 0.00  0.00  41.33 13.49 3.54 0.88 
             รวม  202.53   85.27  258.51 84.39 355.84 88.34 

2. การออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึด บริษัท 18.91  7.96  8.11 2.65 12.23 3.04 
3. บริการปรับปรุงและแกไ้ขเคร่ืองจักร และการ
จัดหาอุปกรณ์และวัสดุส้ินเปลือง 

บริษัท 
16.07  6.77  39.67 12.96 34.72 8.62 

รวมรายได้จากการขายและบริการ  237.51   100.00  306.29 100.00 402.79 100.00 

 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบ่งตามพ้ืนทีก่ารจ าหน่าย 

รายได้จากการขายและบริการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการจ าหน่ายในประเทศ 210.69  88.70  278.92 91.06 374.25 92.91 
2. รายได้จากการส่งออก 26.83 11.30  27.37 8.94 28.54 7.09 
     รายได้จากการขายและบริการ 237.52  100.00 306.29 100.00 402.79 100.00 

 
 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบ่งตามกลุ่มลูกค้า 

กลุ่มลูกค้า 
งบการเงินรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ผู้ประกอบยานยนต ์       
     ผู้ประกอบรถยนต์ 59.91 25.22  31.58 10.31 141.97 35.25 
     ผู้ประกอบรถจักรยานยนต ์ 44.43 18.71  64.35 21.01 42.98 10.67 
2. ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ล าดับที่ 1 133.18  56.07  210.36 68.68 217.84 54.08 
     รายได้จากการขายและบริการ 237.52  100.00 306.29 100.00 402.79 100.00 
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทน าเสนอบริการทางวิศวกรรมในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรส าหรับประกอบและทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ 
และอุปกรณ์จับยึดส าหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรเดิมเพ่ือซ่อมแซมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการใช้งาน โดยมีลักษณะการออกแบบและผลิตแบบ Customisation หรือ Design to order ซึ่งจะออกแบบ
เครื่องจักรที่มีคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย  

ทั้งนี้ การให้บริการของบริษัทสามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 
1) การออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรใหม่ 
2) การออกแบบและผลิตชุดอุปกรณ์จับยึด (Jig) ส าหรับปรับปรุงเครื่องจักรเดิม 
3) การปรับปรุง แก้ไขและซ่อมแซมเครื่องจักร และการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุส้ินเปลืองให้ลูกค้า 

โดยมีสัดส่วนรายได้ของการให้บริการทั้ง 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
เครื่องจักรใหม่  85.27% 84.39% 93.12% 
อุปกรณ์จับยึด  7.96% 2.65% 3.05% 
งานปรับปรุง  6.77% 12.96% 3.84% 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 100.00% 100.00% 100.00% 
 
2.1.1 การออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรใหม่ 
บริษัทให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรตามค าส่ังของลูกค้า ถือเป็นงานบริการหลักของบริษัท โดยมีสัดส่วน

รายได้ประมาณร้อยละ 84.39 – 93.12 ของรายได้จากการขายและบริการตลอดช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่
บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือผู้ประกอบยานยนต์ ทั้งในส่วนของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ โดยบริษัทจะท าการออกแบบและผลิตเครื่องจักร ให้แก่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเพ่ือใช้เป็นเครื่องจักรในการผลิต
ชิ้นส่วนของระบบต่างๆ ของรถยนต์ เช่น ระบบเครื่องยนต์ ระบบบังคับเล้ียว ระบบส่งก าลัง ระบบเบรค ระบบระบายความร้อน 
เป็นต้น  

โดยท่ัวไปแล้วลูกค้าของบริษัทจะมีความต้องการเครื่องจักรใหม่ เม่ือมีการออกยานยนต์รุ่นใหม่ หรือมีการขยายก าลัง
การผลิตยานยนต์รุ่นเดิม ซึ่งจากข้อมูลในอดีตผู้ผลิตรถยนต์แต่ละรายจะมีรอบการออกรถยนต์รุ่นใหม่ทุกๆ 4 – 7 ปี และผู้ผลิต
รถจักรยานยนต์จะมีรอบการออกรุ่นใหม่ทุกๆ 1 – 1.5 ปี  
 

เครื่องจักรที่บริษัทออกแบบและผลิตสามารถจ าแนกได้เป็น 6 ประเภทหลัก และเครื่องจักรที่บริษัทย่อยจ าหน่ายมี 1 
ประเภท ตามรูปแบบการใช้งาน ดังนี้ 

1. เคร่ืองทดสอบการร่ัวของช้ินงาน (Leak test machine)  
 เป็นเครื่องจักรที่ถูกออกแบบข้ึน เพ่ือใช้ในการทดสอบการรั่วซึมของชิ้นงานต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของระบบต่างๆ 
ในยานยนต์ ซึ่งข้ันตอนและรูปแบบการทดสอบการรั่วซึมของชิ้นงานนั้นจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้า เช่น การ
ทดสอบโดยใช้การอัดอากาศ การทดสอบโดยใช้น้ าหรือน้ ามัน เป็นต้น โดยลูกค้าจะมีการก าหนดค่ามาตรฐานในการควบคุม
การทดสอบในแต่ละจุดไว้อย่างชัดเจน  
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 ในปี 2555 และปี 2556  บริษัทมีรายได้จากการออกแบบและผลิตเครื่องทดสอบการรั่วของชิ้นงานในสัดส่วนร้อยละ  
8.33 และร้อยละ 10.17 ของรายได้จากการขายและบริการ 
 

2. เคร่ืองล้างท าความสะอาดช้ินงาน (Washing machine)  
เป็นเครื่องจักรที่ถูกออกแบบข้ึน เพ่ือใช้ในการล้างท าความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนที่จะน าไปประกอบหรือใช้งานใน

ข้ันต่อๆ ไปส าหรับใช้เป็นส่วนประกอบของระบบยานยนต์ โดยลักษณะและวิธีในการล้างท าความสะอาดชิ้นส่วนของแต่ละ
เครื่องจักรนั้น จะแตกต่างกันไปตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น ลักษณะการเคล่ือนที่เข้าออกของชิ้นส่วนจากตัวเครื่อง ประเภทของส่ิง
สกปรกที่ต้องการล้างออกจากชิ้นงาน เช่น คราบน้ ามันและเศษฝุ่นละออง หรือมีความสามารถในการการเป่าแห้ง 100% เป็น
ต้น 

ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการออกแบบและผลิตเคร่ืองล้างท าความสะอาดชิ้นงานในสัดส่วนร้อยละ 
5.57 และร้อยละ 6.32 ของรายได้จากการขายและบริการ 

 
3. เคร่ืองกดอัดช้ินงาน (Press machine)  
เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบข้ึน เพ่ือใช้ในการกดอัดชิ้นงานให้ติดกัน ทั้งระบบแมคคานิค และระบบไฮดรอลิค เพ่ือช่วยใน

การท าให้เกิดแรงกดอัดและการเคล่ือนที่ของชิ้นส่วนต่างๆ โดยมีการก าหนดขนาดพ้ืนที่ (กว้างxยาว) และแรงกดอัด (ตัน) ในแต่
ละเคร่ืองจักร เพ่ือกดอัดชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นย า  

ในปี 2555  และปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการออกแบบและผลิตเครื่องกดอัดชิ้นงานในสัดส่วนร้อยละ 6.94 และ
ร้อยละ 7.79 ของรายได้จากการขายและบริการ 

 
4. เคร่ืองขันน๊อต (Nut tightening machine) 
เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบข้ึน เพ่ือท าการขันน๊อตส าหรับยึดชิ้นส่วนหรือเครื่องยนต์ให้มีความแน่นโดยจะมีการก าหนด

มาตรฐานค่าควบคุมความแน่นของชิ้นส่วนหรือเครื่องยนต์ในแต่ละจุด โดยลักษณะและคุณสมบัติของเครื่องขันน๊อตแต่ละ
เครื่องจะมีความแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่น ลักษณะการขันน๊อตในแนวตั้งหรือแนวนอน จ านวนน๊อต
ที่ขันในแต่ละครั้ง ความแน่นในแตล่ะจุดที่ต้องการขันยึด เป็นต้น 

ในปี 2555  และปี 2556  บริษัทมีรายได้จากการออกแบบและผลิตเครื่องขันน๊อตในสัดส่วนร้อยละ 11.83  และร้อย
ละ 23.33  ของรายได้จากการขายและบริการ 

  
5. เคร่ืองประกอบช้ินส่วน (Special assembly machine)  
เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบข้ึนเป็นพิเศษ (Special machine) โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบชิ้นส่วนหรือท างาน

ตามรูปแบบและข้ันตอนที่ก าหนดไว้ส าหรับงานนั้นๆ โดยเฉพาะ เช่น เครื่องเติมน้ ามัน เครื่องประกอบชุดเซ็นเซอร์ด้านหลังของ
รถยนต์ เครื่องประกอบชุดเบรค เป็นต้น ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งรูปแบบการท างานและองค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องการให้กับทาง
บริษัทเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรส าหรับ
ประกอบชุดเบรคให้กับบริษัทผู้ประกอบรถยนต์ชั้นน าหลายรายในประเทศไทย 

ในปี 2555  และปี 2556  บริษัทมีรายได้จากการออกแบบและผลิตเครื่องประกอบชิ้นส่วนในสัดส่วนร้อยละ 26.86  
และร้อยละ 37.04  ของรายได้จากการขายและบริการ 
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6. เคร่ืองท าสัญลักษณ์ในชิ้นงาน (Marking machine)  
เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบข้ึน เพ่ือท าการท าสัญลักษณ์หรือต าหนิบนชิ้นงานต่างๆ เพ่ือบ่งบอกหรือแสดงถึงสัญลักษณ์

บนชิ้นงานนั้นๆ เช่น การท าสัญลักษณ์บนชิ้นส่วน การท าสัญลักษณ์บนตัวถัง การท าสัญลักษณ์บนฝาเครื่องยนต์ เพ่ือบ่งชี้ว่า
ชิ้นงานนั้นๆ ได้ผ่านกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งมาแล้ว หรือเพ่ือระบุวันที่ผลิต หรือเพ่ือเป็นตัวเลขทางกฎหมาย เช่น การท า
รหัสหมายเลขที่ตัวถังและแชสซี เป็นต้น 

ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการออกแบบและผลิตเครื่องท าสัญญลักษณ์ในชิ้นงานในสัดส่วนร้อยละ  
4.12  และร้อยละ 2.82 ของรายได้จากการขายและบริการ 
 

7. เคร่ืองกลึง/ไส/ปาด/เจาะ (Machining) ที่ควบคุมโดยระบบ CNC (จ าหน่ายโดยบริษัทย่อย) 
เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบข้ึนเพ่ือท าการเจาะ คว้านหรือท าให้ชิ้นส่วนหรือเครื่องยนต์เป็นรูเพ่ือที่จะสามารถน าไป

ประกอบหรือเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆ ต่อไป โดยเครื่องกลึง/ไส/ปาด/เจาะ ที่บริษัทจ าหน่ายนั้น เป็นเคร่ืองที่ควบคุมโดย
ระบบ CNC โดยท าการผลิต และใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้จากบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น  

ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจ าหน่ายเครื่องกลึง/ไส/ปาด/เจาะในสัดส่วนร้อยละ 
13.49  และร้อยละ 0.99  ของรายได้จากการขายและบริการ 

 
ตารางแสดงตัวอย่างเคร่ืองจักรแต่ละประเภทของบริษัทที่ลูกค้าน าไปใช้งานส าหรับระบบต่างๆ ของรถยนต์ 

ประเภท
เคร่ืองจักร 

ระบบเบรค 
ระบบบังคับ

เลี้ยว 
ระบบส่ง
ก าลัง 

ระบบกัน
สะเทือน 

ระบบระบาย
ความร้อน 

ระบบ
เคร่ืองยนต์ 

ระบบน้ ามัน
เช้ือเพลิง 

1. เคร่ือง
ทดสอบ
การร่ัว 

       

ตัวอย่าง
ผลงาน 

ทดสอบการรั่ว
ระบบเบรค 

 

ทดสอบการรั่วชุด
เกียร 

ทดสอบการรั่ว
เพลาหน้า 

 

ทดสอบการรั่ว
ของขอ้เหวี่ยง 

ทดสอบการรั่ว
ของถังน้ ามัน 

2. เคร่ือง
ล้าง 

       

ตัวอย่าง
ผลงาน  

ล้างน้ ามันและ
ฝุ่น (low 

pressure) 

    

 
ล้างคราบน้ ามัน 
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ตารางแสดงตัวอย่างเคร่ืองจักรแต่ละประเภทของบริษัทที่ลูกค้าน าไปใช้งานส าหรับระบบต่างๆ ของรถยนต์ (ต่อ) 
ประเภท
เคร่ืองจักร 

ระบบเบรค 
ระบบบังคับ

เลี้ยว 
ระบบส่ง
ก าลัง 

ระบบกัน
สะเทือน 

ระบบระบาย
ความร้อน 

ระบบ
เคร่ืองยนต์ 

ระบบน้ ามัน
เช้ือเพลิง 

3. เคร่ือง
กดอัด 

       

ตัวอย่าง
ผลงาน 

กดอัดเบรคมือ กดอัดตลับลูกปืน 

   

กดอัดฝาครอบ
เคร่ืองยนต ์

 

4. เคร่ือง
ขันน๊อต 

       

ตัวอย่าง
ผลงาน 

ขันน๊อตตัวลอ็ค
สลักเกลียว 

  

ขันน๊อตชอ็คอัพ
วาล์ว 

 

ขันน๊อตกระบอก
สูบ 

 

5. เคร่ือง
ประกอบ 

       

ตัวอย่าง
ผลงาน 

   

เคร่ืองเติมน้ ามัน เคร่ือง preheat 
ตัวหมุน 

บดผิวเพื่อใส่
เพลาลูกเบี้ยว 

 

6. เคร่ือง
ท า
สัญลักษณ ์

       

ตัวอย่าง
ผลงาน 

     

ท าสัญลักษณ์บน
ฝาครอบ
เคร่ืองยนต ์
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2.1.2 การออกแบบและผลิตชุดอุปกรณ์จับยึด (Jig) ส าหรับปรับปรุงเคร่ืองจักรเดิม 
การให้บริการออกแบบและผลิตชุดอุปกรณ์จับยึด (Jig) มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 2.65 ของรายได้จากการขาย

และบริการในปี 2555 และร้อยละ 3.04  ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2556 ทั้งนี้ ชุดอุปกรณ์จับยึด (Jig) เป็น
เครื่องมือที่ถูกติดต้ังเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรเพ่ือช่วยในการก าหนดต าแหน่งการจับยึดชิ้นงานเพ่ือตรวจสอบ ตัด เจาะ เชื่อม 
หรือประกอบชิ้นงานให้ได้ค่ามาตรฐานตามที่ก าหนดเหมือนกันทุกชิ้น ซึ่งโดยปกติแล้วเครื่องจักรส่วนใหญ่จะออกแบบให้
สามารถเปล่ียนชุดอุปกรณ์จับยึดได้ เม่ือต้องการเปล่ียนแปลงรูปร่างและขนาดของชิ้นงานที่ผลิต เพ่ือความคล่องตัวในการ
ท างาน และลดเงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักรใหม่ 

โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และผู้ประกอบยานยนต์จะมีความต้องการเปล่ียนชุดอุปกรณ์จับยึดใน
เครื่องจักรเดิม เม่ือท าปรับปรุงโฉมยานยนต์รุ่นเดิม (Minor Change) โดยผู้ผลิตรถยนต์จะมีรอบการปรับปรุงในทุกๆ 2 – 2.5 ปี 
และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์จะมีรอบการปรับปรุงถึง 7 – 8 รอบในทุกปี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการมุ่งเน้นการให้บริการและ
ผลิตชุดอุปกรณ์จับยึด ให้แก่เครื่องจักรเดิมที่บริษัทได้ท าการจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าเท่านั้น 

   
 

2.1.3 การปรับปรุง แก้ไขและซ่อมแซมเคร่ืองจักร และการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองให้ลูกค้า 
การปรับปรุง แก้ไขและซ่อมแซมเครื่องจักร มีสัดส่วนรายได้ในปี 2555 และปี 2556 ร้อยละ 12.96 และร้อยละ 8.62 

ของรายได้จากการขายและบริการในแต่ละงวดตามล าดับ การให้บริการปรับปรุง แก้ไข และช่อมแซมเครื่องจักร เป็นการ
ให้บรกิารแก่ลูกค้าเม่ือเครื่องจักรเกิดการขัดข้องหรือท าการผลิตชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งการปรับปรุง
เครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้สูงข้ึน โดยเครื่องจักรที่ลูกค้าส่งให้ทางบริษัทซ่อมแซมนั้น มีทั้งเครื่องจักรที่ทางบริษัท
ออกแบบและผลิตเอง เครื่องจักรที่ถูกออกแบบโดยผู้ประกอบการในประเทศรายอื่น และเคร่ืองจักรที่น าเข้าจากต่างประเทศ  

นอกจากนั้นบริษัทยังมีบริการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุส้ินเปลืองให้ลูกค้า (Consumable part) ในกรณีที่ลูกค้าบางราย
ร้องขอ ทั้งนี้การบริการในส่วนนี้เป็นเพียงบริการเสริมเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าและเพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้าในระยะยาวต่อไป 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
2.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 

จากการที่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส าคัญของผู้ประกอบยานยนต์มากกว่า 20 รายและมีจ านวนบริษัท
ที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ล าดับที่ 1 มากกว่า 700 ราย ท าให้ปริมาณความต้องการเครื่องจักรส าหรับประกอบยานยนต์และผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์นั้นเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง  จากข้อมูลของผู้บริหารของบริษัท ในประเทศไทยมีบริษัทผู้ออกแบบและผลิต
เครื่องจักรที่ได้การยอมรับในเรื่องของการออกแบบและมาตรฐานคุณภาพเพียง 60-70 ราย โดยเป็นบริษัทที่มีประเภทสินค้า
และบริการคล้ายคลึงกับทางบริษัทอยู่ประมาณ 9 ราย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าในปัจจุบันธุรกิจการออกแบบและผลิตเครื่องจักร
ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยนั้นยังมีปริมาณอุปสงค์มากกว่าอุปทาน ท าให้สภาวะการแข่งขันในตลาดยังถือได้
ว่าไม่รุนแรงมากนัก  แต่ท้ังนี้บริษัทฯ ยังมีแผนงานที่จะขยายปริมาณการส่งออกไปยังภายในภูมิภาคเพ่ือขยายฐานลูกค้าเช่นกัน 

ปัจจัยหลักที่ลูกค้าในธุรกิจนี้ ใช้ในการพิจารณาเลือกผู้ผลิตเคร่ืองจักร คือ  
1. การออกแบบและคุณภาพเครื่องจักร  
2. การส่งมอบเครื่องจักรทันตามก าหนดเวลา  
3. การบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ถือเป็นปัจจัยหลักที่บริษัทให้ความส าคัญในการประกอบธุรกิจอย่างตลอดมา โดยบริษัทจะให้

ความส าคัญในการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าโดยละเอียด เพ่ือ ให้สามารถออกแบบและน าเสนอเครื่องจักรที่มี
ประสิทธิภาพและใช้งานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัท  และลด
การแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้สามารถส่งมอบเครื่องจักรได้ทันตามก าหนดเวลา บริษัทจะวางแผนการผลิตและติดตามความคืบหน้า
ของการผลิตอย่างสม่ าเสมอผ่านการประชุมภายในของบริษัททุกสัปดาห์ เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าเครื่องจักรของบริษัท ถือ
เป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่ส าคัญในกระบวนการผลิตของลูกค้า หากบริษัทไม่สามารถส่งมอบเครื่องจักรได้ทันตามก าหนดเวลา
นั้น อาจส่งผลกระทบต่อการแผนการผลิตของลูกค้าได้ นอกจากนั้น บริษัทจัดให้มีทีมบริการหลังการขายเพ่ือดูแลลูกค้า
หลังจากท าการส่งมอบเครื่องจักรแล้ว เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ลูกค้าและเป็นการรักษาความสัมพันธ์และสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจในระยะยาว 

ในส่วนของกลยุทธ์ทางการตลาด ในด้านต่างๆ นั้น บริษัทได้วางกลยุทธท์างการตลาด เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งในการ
ด าเนินธุรกิจ และการขยายตัวในอนาคต ดังต่อไปนี้ 

 
1. กลยุทธ์การวางต าแหน่งทางการตลาด (Positioning) 
บริษัทใช้ความสามารถหลักขององค์กรในการเป็นผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรแบบ Customization โดยออกแบบ

เครื่องจักรแต่ละเครื่องให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งท าตลาดเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับบน (High-end 
customer) ที่มีความต้องการเครื่องจักรคุณภาพสูงโดยชูจุดเด่นของการเป็น “Your machine partner” หรือคู่คิดในการ
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรให้กับลูกค้า ทั้งนี้เพ่ือหลีกเล่ียงสงครามราคาที่มีความเส่ียงที่จะท าให้บริษัทสูญเสียอัตราก าไร
รวมถึงชื่อเสียงและความไว้วางใจจากลูกค้าในเร่ืองมาตรฐานคุณภาพ  

 
2. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Products and services) 
บริษัทน าเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบ Design to order ซึ่งท าให้เครื่องจักรของบริษัทมีความหลากหลายสูงและ

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ โดยบริษัทมุ่งเน้นและให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพและรูปแบบของ
เครื่องจักร การส่งมอบที่ทันตามก าหนดเวลา และการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า
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ซึ่งจะท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อม่ันและความไว้ใจต่อบริษัทในระยะยาว และยังมีการรับประกันเครื่องจักรให้ลูกค้าเป็นระยะเวลา 
1 ปี 

บริษัทมีนโยบายในการเพ่ิมความหลากหลายของเครื่องจักรที่บริษัทท าการออกแบบและผลิต โดยก าหนดให้มีการ
ออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรส าหรับยานยนต์ในระบบใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนปีละ 1 ประเภท เพ่ือเป็นการขยายฐานลูกค้าและสร้างองค์
ความรู้ให้เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตเครื่องจักรส าหรับระบบยานยนต์ต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือจะได้สามารถรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน
คุณภาพและสามารถใช้ต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตเครื่องจักรส าหรับระบบอื่นๆ ในยานยนต์ และยังเป็นการขยายสาย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เพ่ิมข้ึนอีกด้วย ตัวอย่างการขยายการผลิตเคร่ืองจักรไปยังระบบใหม่ในแต่ละปีที่ผ่านมา มีดังนี้ 

ปี ผลิตภัณฑ์ใหม ่
2552 เครื่องประกอบชุดถุงลมนิรภัย (Special assembly machine for Air bag) 
2553 เครื่องประกอบชุดเกียร์ (Special assembly machine for Transmission) 
2554 เครื่องประกอบชุดควบคุมการเปิดปิดหน้าต่างรถยนต์ (Special assembly 

machine for Window regulator) 
2555 เครื่องประกอบชุดเฟืองเพลาขับ (Special assembly machine for 

Differential Case) 
2556 เครื่องประกอบชุดมอเตอร์ส าหรับเบรคเอบีเอส      ( Motor Pump for Break 

ABS  Assembly Machine ) 
2557 เครื่องประกอบตัวช่วยจุดระเบิด ( Glow plug assembly line ) 

 
3. กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
บริษัทหลีกเล่ียงการแข่งขันด้านราคา  โดยเน้นท าตลาดในส่วนของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche market) ที่มีความ

ต้องการเครื่องจักรคุณภาพสูงที่ต้องออกแบบข้ึนเป็นพิเศษส าหรับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งต้องอาศัยผู้ออกแบบและผลิตที่มี
ประสบการณ์และความสามารถสูง โดยบริษัทมีนโยบายการก าหนดราคาขายด้วยวิธีต้นทุนบวกก าไร (Cost plus pricing) โดย
ต้นทุนการผลิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบ (Raw material cost) ต้นทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
(Process cost) ต้นทุนแรงงาน (Labor cost) และต้นทุนค่าโสหุ้ยการผลิต (Overhead cost) จะถูกน าไปบวกด้วยอัตราก าไร
ข้ันต้นที่ถูกก าหนดไว้เป็นเป้าหมายในแต่ละปีเพ่ือเป็นราคาที่เสนอขายแก่ลูกค้าท าให้สามารถผลักภาระของต้นทุนการผลิตที่
สูงข้ึนไปยังลูกค้าได้  

 
4. กลยุทธด์้านพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnering) 
บริษัทสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้จ าหน่ายวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต  โดยร่วมมือกับ

ลูกค้าในการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าภายใต้ต้นทุนการจ่ายซื้อที่เหมาะสม และร่วมมือ
กับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตในการวางแผนการใช้ปัจจัยการผลิตล่วงหน้าเพ่ือลดระยะเวลาในการผลิต การ
มีเครือข่ายพันธมิตรยังท าให้บริษัทมีโอกาสที่จะรับทราบข้อมูลความเคล่ือนไหวในอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนข้อมูลเรื่องระยะเวลา
การออกยานยนต์โมเดลใหม่ หรือการขยายแผนการลงทุนของผู้ผลิตยานยนต์ซึ่งสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์และวาง
แผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าได้  

ตัวอย่างรายชื่อพันธมิตรที่จะช่วยสนับสนุนด้านวัตถุดิบและการตลาด ดังต่อไปนี้ 

 บริษัท คอสโมเวฟ เทคโนโลยี จ ากัด : ผู้ผลิตและจ าหน่าย Leak tester unit ยี่ห้อ “Cosmo” 
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 บริษัท เอสทิค คอร์เปอเรชั่น จ ากัด : ผู้ผลิตและจ าหน่าย Nut runner ยี่ห้อ “Estic” 

 บรษัิท เบคุโทรุ (ไทยแลนด์) จ ากัด  : ผู้ผลิตและจ าหน่าย Marking unit ยี่ห้อ “Vector” 

 บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค จ ากัด (ญี่ปุ่น) : ผู้ผลิตและจ าหน่ายกลึง/ไส/ปาด/เจาะประเภท CNC  

 บริษัท ไดเซอิ จ ากัด (ญี่ปุ่น) : ผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องมือวัดประเภทความแม่นย าสูง 
 

5. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
บริษัทใช้ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันในการมีวิศวกรฝ่ายขายที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจสูงในการ

ติดต่อประสานงานและรับค าส่ังซื้อโดยตรงจากลูกค้า เพ่ือสร้างความประทับใจและสร้างโอกาสในการปิดการขาย และมีการ
วางแผนในการเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าและเคร่ืองจักรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการน าเสนอสินค้าและบริการ 

 
6. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
ใช้ตราสินค้า “Eureka” ในการสร้างการรับรู้ในตัวสินค้าและบริการของบริษัท (Brand awareness) ในอุตสาหกรรม

ยานยนต์และในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์เพ่ือให้
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมได้รับรู้ในตราสินค้าของบริษัท 

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังมีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งจะได้ทั้ งโอกาสในการแนะน า
บริษัท เพ่ือสร้าง Brand awareness ให้กับนักศึกษาซึ่งในอนาคตจะเข้าท างานในบริษัทต่างๆในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และยังเป็นโอกาสของในการได้บุคลากรที่มีความสามารถเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

 
2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการน าเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าในประเทศเป็นหลัก โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

 

 2554 2555 2556 

กลุ่มลูกค้า ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  133.18  56.07  210.36 68.68 217.84 54.08 

2. ผู้ประกอบยานยนต ์       

2.1 ผู้ประกอบรถยนต ์   59.91 25.22  31.58 10.31 141.97 35.25 

2.2 ผู้ประกอบรถจักรยานยนต ์ 44.43 18.71  64.35 21.01 42.98 10.67 

รวมรายได ้ 237.52  100.00 306.29 100.00 402.79 100.00 

 
1. กลุ่มบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ล าดับที่ 1 (Tier 1 – Part manufacturer) 
ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรในการทดสอบการรั่วซึม กดอัด ท า

ความสะอาด ท าสัญลักษณ์ และประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ และ/หรือชุดชิ้นส่วนย่อย ที่ซื้อมาจากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ล าดับที่ 
2 (Tier 2 – Part manufacturer) เพ่ือจ าหน่ายต่อให้กับผู้ประกอบยานยนต์ส าหรับน าไปใช้ประกอบเป็นยานยนต์ต่อไป โดย ณ 
ส้ิน ปี 2556  บริษัทมีจ านวนลูกค้ากลุ่มนี้ 76  ราย และมีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทมี
ยอดขายจากลูกค้ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.68 และร้อยละ 54.08 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล าดับ 
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2. กลุ่มบริษัทผู้ประกอบยานยนต์ (Automotive assembler)  
ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มบริษัทผู้ประกอบยานยนต์ที่ส่วนใหญ่จะมีความต้องการใช้เครื่องจักรในการขันน๊อต และ

ประกอบชุดชิ้นส่วนต่างๆ ที่ซื้อมาจากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ล าดับที่ 1 (Tier 1 – Part manufacturer) เข้าด้วยกัน โดยหลังจาก
ที่ท าการประกอบชิ้นส่วนของระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ ระบบบังคับเล้ียว ระบบส่งก าลัง ระบบเบรค ระบบไฟฟ้า 
ระบบการตกแต่งภายนอกและภายใน ฯลฯ เสร็จจนได้เป็นยานยนต์ส าเร็จรูป จึงส่งให้ตัวแทนจ าหน่ายเพ่ือท าการจ าหน่ายต่อไป 
โดยในปี 2556 บริษัทมีจ านวนลูกค้ากลุ่มนี้ 12 ราย ทั้งนี้ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทมียอดขายจากลูกค้ากลุ่มนี้คิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 31.32 และร้อยละ 45.92  ของรายได้จากการขาย ตามล าดับ 

ผู้ประกอบยานยนต์ที่เป็นลูกค้าเป้าหมายของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้ 
 
2.1  กลุ่มบริษัทผู้ประกอบรถยนต์ (Car assembler)  
ณ ส้ินปี 2556 บริษัทมีจ านวนลูกค้ากลุ่มนี้ 7 ราย โดยบริษัทดังกล่าวมีความสัมพันธ์อันดีกับทางบริษัทมาโดยตลอด 

ทั้งนี้ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทมียอดขายจากลูกค้ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.31 และร้อยละ 35.25 ของรายได้จาก
การขายและบริการ ตามล าดับ  

 
2.2 กลุ่มบริษัทผู้ประกอบรถจักรยานยนต์ (Motorcycle assembler)  
ณ ส้ินปี 2556 บริษัทมีจ านวนลูกค้ากลุ่มนี้ 5 ราย ซึ่งกลุ่มนี้มีการติดต่อซื้อขายและมีความสัมพันธ์อันดีกับทางบริษัท

มาโดยตลอด ทั้งนี้ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทมียอดขายจากลูกค้ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.01 และร้อยละ 10.67  
ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล าดับ 

 
2.2.1 การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

การจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดของบริษัทเป็นการจ าหน่ายตามค าส่ังซื้อในแต่ละครั้ง โดยลูกค้าจะมีค าส่ัง
ผลิตเม่ือมีการออกยานยนต์รุ่นใหม่ (Major Change) มีการเพ่ิมก าลังการผลิต หรือมีการปรับปรุงโฉมยานยนต์รุ่นเดิม (Minor 
Change) โดยช่องทางการจัดจ าหน่ายของบริษัทมี 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

 

   2554  2555  2556 

รายได้จากการขายและบริการ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 

1. รายได้จากการจ าหน่ายตรง 235.92  99.33 245.76 80.24 391.12 97.10 

2. รายได้จากบรษิัท Trading 1.60 0.67 60.53 19.76 11.68 2.90 

รวมรายได ้ 237.52  100.00 306.29 100.00 402.79 100.00 

 
1. การจ าหน่ายแก่ลูกค้าโดยตรง (Direct supplier)  
บริษัทใช้การจ าหน่ายแก่ลูกค้าโดยตรงเป็นช่องทางหลักในการน าเสนอสินค้าและบริการไปยังลูกค้าเป้าหมาย 

เนื่องจากลักษณะการออกแบบและผลิตเครื่องจักรของบริษัทที่เป็นแบบ Design to order ซึ่งลูกค้าแต่ละรายจะก าหนด 
Specification ที่แตกต่างกันไปทั้งในเร่ืองลักษณะการใช้งานและวัสดุท่ีใช้ในการผลิต ดังนั้นทางบริษัทจะท าการติดต่อกับลูกค้า
โดยตรงเพ่ือให้ค าแนะน าและร่วมมือกันในการออกแบบเครื่องจักรที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี 
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ทั้งนี้ในปี 2555  และปี 2556 บริษัทมีมูลค่าการจ าหน่ายแก่ลูกค้าโดยตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.24 และร้อยละ  97.10 จาก
ยอดขายรวม ตามล าดับ 

การจ าหน่ายแก่ลูกค้าโดยตรงประกอบด้วย แบบการประกวดราคา (Bidding) และแบบไม่มีการประกวดราคา ทั้งนี้
ข้ึนอยู่กับลูกค้าแต่ละราย บางรายอาจส่งงานมาให้บริษัทโดยตรงโดยไม่ต้องท าการประกวดราคาในขณะที่บางรายอาจท าการ
คัดเลือกผู้ออกแบบและผลิต 3 – 4 รายเข้าร่วมประกวดราคา เป็นต้น  

 
2. การจ าหน่ายผ่านบริษัทซื้อมาขายไป (Trading company)  
การจ าหน่ายในรูปแบบนี้เกิดข้ึนได้ใน 2 ลักษณะ คือ เกิดจากการที่ผู้ประกอบยานยนต์บางรายนั้นมีการก าหนด

นโยบายในการซื้อเครื่องจักรว่าจะต้องซื้อเครื่องจักรผ่านบริษัทซื้อมาขายไปที่เป็นบริษัทในเครือของตนเท่านั้นไม่สามารถส่ังซื้อ
ตรงมาที่ผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรได้ และเกิดจากการที่บริษัทซื้อมาขายไปแนะน าลูกค้ารายใหม่มาให้ทางบริษัท โดย
บริษัทซื้อมาขายไปจะได้รับผลก าไรจากส่วนต่างของราคาซื้อขาย ทั้งนี้การจ าหน่ายรูปแบบนี้มีสัดส่วนอยู่ในระดับต่ า โดยในปี 
2555 และปี 2556 บริษัทมีมูลค่าการจ าหน่ายผ่านบริษัทซื้อมาขายไปคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 19.76 และร้อยละ 2.90  จากยอด
การจ าหน่ายรวม ในปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีการจ าหน่ายสินค้าผ่านบริษัทซื้อมาขายจ านวน 6  ราย ได้แก่ บริษัท ไอซี 
เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอกาดะ โชวเทน (ประเทศไทย) บริษัท มารูก้า แมชชีนเนอรี่ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด  บริษัท พรีซิชั่น ทูลส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)   บริษัท โตโยต้า ทูโช เอ็มแอนด์อี (ประเทศไทย) จ ากัด และ    บริษัท เพกา
ซัส เอ็กเพรส จ ากัด  

นอกจากการจ าหน่ายเครื่องจักรในประเทศแล้วทางบริษัทยังมีการส่งออกเครื่องจักรไปยังต่างประเทศโดยมีการ
ส่งออกไปยังประเทศเวียดนามและอินเดีย  และในปี 2556 ที่ผ่านมายังมีลูกค้าต่างประเทศรายใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย และ
ประเทศแม็กซิโก  ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าในเครือบริษัทในประเทศไทยที่ใช้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกับยูเรกาในประเทศ   
ระยะเวลาที่ผ่านมานั้นบริษัทให้ความส าคัญกับการผลิตเพ่ือท าตลาดในประเทศเป็นหลัก    แต่แผนงานธุรกิจระหว่างประเทศ
เพ่ือขยายฐานลูกค้าเพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน   จึงได้ปรับแผนก าลังพลเพ่ือรองรับและสามารถจัดสรรก าลังการ
ผลิตอย่างเพียงพอที่จะรองรับความต้องการในประเทศ และต่างประเทศได้ตามแผนธุรกิจและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม 
ทั้งนี้ในปี 2555 และปี 2556  บริษัทมียอดส่งออกเครื่องจักรไปต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.94  และร้อยละ 5.94 ของ
ยอดขายรวม ตามล าดับ 

 
2.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

อุตสาหกรรมยานยนต์ 

ในปี 2557  นับเป็นความท้าทายคร้ังส าคัญของภาคอุตสาหกรรมของไทย เนื่องจากการแข่งขันจากประเทศอื่นๆ ใน
เออีซีได้ทวีความเข้มข้นมากข้ึนโดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนามที่มีประชากรจ านวนมากและเสถียรภาพทางการเมือง ก าลัง
มาแรงและเริ่มแซงหน้าไทยแล้วในหลายอุตสาหกรรม แม้ในอดีตทั้ง 2 ประเทศจุดอ่อนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่ปัจจุบันได้
ปรับปรุงดีข้ึนอย่างรีบเร่ง 

รถยนต์ ไทยเป็นฐานอันดับ 1 ของเออซีี โดยในปี 2556 มีปริมาณการประกอบรถยนต์มากถึง 2.5 ล้านคัน คิดเป็น
สัดส่วนประมาณคร่ึงหนึ่งของยอดประกอบรถยนต์ทั้งหมดของเออีซี รองลงมา คือ อินโดนีเซีย ประมาณ 1.2 ล้านคัน และ
มาเลเซีย ประมาณ 6 แสนคัน จากการที่อินโดนีเซียมีประชากรมากถึง 240 ล้านคน อินโดนีเซียจะแซงหน้าไทยกลายเป็นตลาด
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รถยนต์ใหญ่ที่สุดในเออีซีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประกอบกับปัจจุบันมีการลงทุนสร้างฐานผลิตรถยนต์ที่เพ่ิมข้ึนมากในอินโดนีเซีย 
จะท าให้อินโดนีเซียแข่งขันกับไทยอย่างเข้มข้นเพ่ือแย่งเป็นฐานผลิตรถยนต์ใหญ่ที่สุดเออีซีในอีกประมาณ 5 - 10 ปีข้างหน้า 

รถจักรยานยนต์ อินโดนีเซียเป็นผู้ประกอบรถจักรยานยนต์ใหญ่ที่สุดในเออีซีและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก โดยในปี 
2556 มียอดจ าหน่ายมากถึง7.8 ล้านคัน น าหน้าประเทศอื่นๆ อย่างไม่เห็นฝุ่น รองลงมา คือ เวียดนามและไทย ซึ่งแย่งต าแหน่ง
อันดับ 2 ของเออีซี โดยมีปริมาณการผลิตใกล้เคียงกัน คือมากกว่า 3 ล้านคัน เล็กน้อย 

โครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบยาน
ยนต์ (Automotive assembler) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ล าดับที่ 1 (Tier 1 – Part manufacture) และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ล าดับที่ 2 และล าดับรองลงมา (Tier 2 & 3 – Part manufacturer) โดยจ านวนผู้ประกอบการแต่ละประเภทนั้นจะมีลักษณะ
ของปิรามิด กล่าวคือ ผู้ประกอบยานยนต์จะมีจ านวนน้อยที่สุดโดยมีทั้งหมด 23 บริษัทเป็นผู้ประกอบรถยนต์นั่ง/รถกระบะ 16 
บริษัท และผู้ประกอบรถจักรยานยนต์ 7 บริษัท ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ล าดับท่ี 1 จะมีจ านวนมากกว่าผู้ประกอบยานยนต์โดยมี
ทั้งหมด 709 บริษัท เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 386 บริษัท ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์ 122 บริษัท และผู้ผลิต
ชิ้นส่วนจักรยานยนต์ 201 บริษัท และผู้ผลิตชิ้นส่วนล าดับที่ 2 และล าดับรองลงมาจะมีจ านวนมากที่สุดโดยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน
ขนาดกลางและขนาดเล็กถึง 1,700 บริษัท โดยโครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยสามาถแสดงได้ดังในภาพ 

 

 
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
 

อุตสาหกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย 
เครื่องจักรแต่ละประเภทท่ีใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์จะมีรูปแบบและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้

งานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์แต่ละกลุ่ม โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนล าดับที่ 2 และล าดับรองลงมาจะมีความต้องการ
ใช้เครื่องจักรส าหรับการข้ึนรูป ตัด เล็ม เชื่อมหรือหล่อชิ้นงานประเภทต่างๆ เพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนล าดับที่ 1 ในขณะ
ที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนล าดับที่ 1 ก็มีความต้องการใช้เครื่องจักรในการทดสอบการรั่วซึม กดอัด ท าความสะอาด ท าสัญลักษณ์ชิ้นส่วน
ยานยนต์ และ/หรือชุดชิ้นส่วนย่อย ที่ซื้อมาจากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ล าดับที่ 2 ก่อนที่ประกอบเป็นชุดชิ้นส่วนของระบบต่างๆ 
ในยานยนต์เพ่ือจ าหน่ายต่อไปยังผู้ประกอบยานยนต์อีกทอดหนึ่ง โดยผู้ประกอบยานยนต์ก็จะใช้เครื่องจักรส าหรับขันน๊อต และ
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ประกอบชุดชิ้นส่วนเข้ากับตัวถังและระบบอื่นๆ จนได้มาซึ่งยานยนต์ส าเร็จรูป และส่งให้ผู้แทนจ าหน่ายต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ผู้ประกอบการทั้ง 3 กลุ่มมีการด าเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่อุปทาน 

จากการที่ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส าคัญของผู้ผลิตยานยนต์มากกว่า 20 ราย ทั้งในส่วน
ของการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศและการผลิตเพ่ือการส่งออก และมีจ านวนบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ล าดับที่ 1 มากกว่า 
700 ราย ท าให้ผู้ประกอบยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีความต้องการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดในการด าเนิน
ธุรกิจมาก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันประเทศไทยยังมีบริษัทออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรที่ได้รับการยอมรับและความเชื่อม่ันจาก
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมในเรื่องของการออกแบบและมาตรฐานคุณภาพอยู่ประมาณ 60 - 70 ราย ในขณะที่ความ
ต้องการเครื่องจักรนั้นมีมากข้ึนตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้น ธุรกิจการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและ
อุปกรณ์จับยึดส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยจึงเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจและน่าจับตามอง 

แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
จะข้ึนอยู่กับปัจจัยหลัก ดังต่อไปนี้ 

1. ความถี่ในการออกยานยนต์โมเดลใหม่และการท าไมเนอร์เชนจ์ยานยนต์โมเดลเดิม 
2. แผนการลงทุนของผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย 
3. สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยและนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไทย 
 

 
1. ความถี่ในการออกยานยนต์โมเดลใหม่และการท าไมเนอร์เชนจ์ยานยนต์โมเดลเดิม 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจยานยนต์มาเป็นระยะเวลานาน

กว่า 10 ปี ท าให้ทราบว่าโดยเฉล่ียแล้วผู้ผลิตยานยนต์มีรอบในการออกยานยนต์โมเดลใหม่และการท าไมเนอร์เชนจ์ยานยนต์
โมเดลเดิม ดังแสดงในตารางนี้ 

ประเภทยานยนต์ รอบการออกโมเดลใหม่ รอบการท าไมเนอร์เชนจ์ 
รถยนต์ 4 – 5 ปี 2 – 2.5 ปี 
รถกระบะ 8 – 10 ปี 1.5 – 2 ปี 
รถจักรยานยนต ์ 1 – 1.5 ปี 7 – 8 รอบ/ปี 

ที่มา : ข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัท 
ผู้ประกอบยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จะมีความต้องการซื้อเครื่องจักรเม่ือผู้ประกอบยานยนต์มีการออกยาน

ยนต์โมเดลใหม่เข้าสู่ตลาด หรือมีการขยายก าลังการผลิตยานยนต์เพ่ิมข้ึน และจะมีความต้องการเปล่ียนชุดอุปกรณ์จับยึดเม่ือ
มีการท าไมเนอร์เชนจ์ยานยนต์โมเดลเดิม ดังนั้นความถี่ในการออกโมเดลใหม่และการท าไมเนอร์เชนจ์ถึงส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อปริมาณความต้องการเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึด อย่างไรก็ตามจากการที่ในปัจจุบันธุรกิจการจ าหน่ายยานยนต์มีสภาวะ
การแข่งขันที่รุนแรง ท าให้ผู้ผลิตและจ าหน่ายยานยนต์แต่ละรายพยายามน าเสนอยานยนต์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอยู่เสมอเพ่ือแย่ง
ชิงส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมความถี่ในการออกโมเดลใหม่หรือการท าไมเนอร์เชนจ์โมเดลเดิม ดังนั้นความ
ต้องการเครื่องจักรใหม่และความต้องการเปล่ียนชุดอุปกรณ์จับยึดจึงมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวสูงข้ึนในอนาคต 
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2. แผนการลงทุนของผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย 
การลงทุนของผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ในการขยายฐานการผลิต หรือเพ่ิมก าลังการผลิตในประเทศไทยนั้นสามารถ

สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจยานยนต์ ซึ่งหากผู้ผลิตยานยนต์ชั้นน ามีการขยาย
ฐานการผลิตมายังในประเทศไทยมากข้ึน ความต้องการใช้เครื่องจักรส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์จะมีแนวโน้มที่เพ่ิมมากข้ึน
แต่ท้ังนี้ในช่วงปลายปี 2556 ที่ผ่านมา  จากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและปริมาณรถยนต์คงค้างการส่งมอบจากผลกระทบเรื่อง
นโยบายรถยนต์คันแรกในกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่มีความพร้อมหรือความสามารถในการช าระค่าเช่าซื้อรถยนต์   ได้ส่งผลกระทบบาง
ประการต่อแผนการลงทุนของผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย    อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีสัดส่วนรายได้จากการ
การส่ังผลิตเครื่องจักรในกลุ่มลูกค้าที่ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่อีกมาก    รวมถึงแผนงานการลงทุนในธุรกิจต่างประเทศที่ได้มี
ก าหนดแผนงานไว้อย่างเป็นข้ันตอน และชัดเจน  เพ่ือมุ่งสนับสนุนและรองรับความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ จะท าให้
บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายเพ่ือชดเชยส่วนการลงทุนของผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทยไปได้  
 

3. สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยและนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 

สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย 
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของผู้ผลิตยานยนต์คุณภาพชั้นน าหลายรายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ โตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน 

มิตซูบิชิ มาสด้า ฟอร์ด อีซูซุ ฯลฯ ท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะกับการส่งออกและการจ้างงาน ซึ่งหากอุตสาหกรรมยานยนต์มีอัตราการเติบโตหรืออัตราการ
ขยายตัวในระดับสูงจะสามารถดึงดูดการลงทุนหรือการขยายฐานการผลิตของผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่จากต่างประเทศมาก
ยิ่งข้ึนซึ่งจะส่งผลดีกับธุรกิจการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักร 

ในการวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยจะท าการพิจารณาจากข้อมูลปริมาณการผลิตและการ
ส่งออกยานยนต์แต่ละประเภทเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะส่งผลกระทบกับแนวโน้มของ
ปริมาณความต้องการเครื่องจักร ดังต่อไปนี้ 

 
การผลิตและส่งออกรถยนต ์  
 
การผลิตจ านวนรถยนต์ทั้งหมดท่ีผลิตได้ในเดือนธันวาคม 2556 มีทั้งส้ิน 158,893 คัน ต่ าสุดรอบ 20 เดือน ลดลงจาก

เดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 28.22 เนื่องจากไม่ต้องผลิตรถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรกแล้ว และลดลงจากเดือน
พฤศจิกายน 2556 ร้อยละ 13.09 เนื่องจากเดือนธันวาคมมีวันท างานน้อยจ านวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - ธันวาคม 
2556 มีจ านวนทั้งส้ิน 2,457,086 คัน สูงสุดรอบ 52 ปี ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์ใน 10 อันดับแรกของโลก เพ่ิมข้ึน
จากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 0.14รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2556 ผลิตได้ 64,717 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 
2555 ร้อยละ 33.77ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 มีจ านวน 1,071,076 คัน เท่ากับร้อยละ 
43.59 ของยอดการผลิตท้ังหมด เพ่ิมข้ึนจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 11.85 รถยนต์โดยสารขนาดต่ ากว่า 10 ตัน 
และมากกว่า 10 ตัน ข้ึนไป ในเดือนธันวาคม 2556 ผลิตได้ 54 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 5.26 รวมเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2556 ผลิตได้ 756 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 29.9รถยนต์บรรทุก เดือน
ธันวาคม 2556 ผลิตได้ท้ังหมด 94,122 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 23.84 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 
2556 ผลิตได้ทั้งส้ิน 1,385,254 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 7.37 รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือน
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ธันวาคม 2556 ผลิตได้ท้ังหมด 91,737 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 23.12 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 
2556 ผลิตได้ท้ังส้ิน 1,332,913 คัน เท่ากับร้อยละ 54.25 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 
ร้อยละ 8.22 โดยแบ่งเป็น 

รถกระบะบรรทุก 34,408 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 19.28 
รถกระบะดับเบิลแค็บ 48,796 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 21.44 
รถกระบะ PPV 8,533 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 41.48 
 
 
ผลิตเพื่อส่งออก 
เดือนธันวาคม 2556 ผลิตได้ 81,329 คัน เท่ากับร้อยละ 51.18 ของยอดการผลิตท้ังหมด เพ่ิมข้ึนจากเดือนธันวาคม 

2555 ร้อยละ 1.26 ส่วนเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 ผลิตเพ่ือส่งออกได้ 1,121,303 คัน เท่ากับร้อยละ 45.64 ของยอดการ
ผลิตท้ังหมด เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 9.75 

รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2556 ผลิตเพ่ือการส่งออก 32,816 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 34.11 ยอด
ผลิตส่งออกของรถยนต์น่ัง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 จ านวน 391,908 คัน เท่ากับร้อยละ 36.59 ของยอดผลิต
รถยนต์นั่ง ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 46.02 เนื่องจากมีการผลิตรถยนต์นั่งเพ่ือการส่งออกได้เพ่ิมข้ึน 
และมีการเพ่ิมตลาดการส่งออกด้วย 

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2556 มียอดการผลิตเพ่ือการส่งออก 48,513 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2555 
ร้อยละ 13.13 และต้ังแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 ผลิตเพ่ือส่งออกได้ทั้งส้ิน 729,395 คัน เท่ากับร้อยละ 54.72 ของยอด
การผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 3.17 โดยแบ่งเป็น 

รถกระบะบรรทุก 141,486 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 12.13 
รถกระบะดับเบิลแค็บ 528,899 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 3.44 
รถกระบะ PPV 59,010 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 25.62 
 
ผลิตเพื่อจ าหนา่ยในประเทศ 
เดือนธันวาคม 2556 ผลิตได้ 77,564 คัน เท่ากับร้อยละ 48.82 ของยอดการผลิตท้ังหมด ลดลงจากเดือนธันวาคม 

2555 ร้อยละ 45.01 และเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 ผลิตได้ 1,335,783 คัน เท่ากับร้อยละ 54.36 ของยอดการผลิต
ทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 6.72 เนื่องจากหมดโครงการรถยนต์คันแรกแล้ว 

รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2556 ผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ 31,901 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 
56.44 ยอดผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศของรถยนต์น่ัง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 ผลิตได้ 679,168 คัน เท่ากับร้อย
ละ 63.41 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 แล้ว ลดลงร้อยละ 1.46 
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รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2556 มียอดการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ 43,224 คัน ลดลงจากเดือน
ธันวาคม 2555 ร้อยละ 31.9 และต้ังแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 ผลิตได้ท้ังส้ิน 603,518 คัน เท่ากับร้อยละ 45.28 ของ
ยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 13.66 ซึ่งแบ่งเป็น 

รถกระบะบรรทุก 349,898 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 5.17 
รถกระบะดับเบิลแค็บ 199,813 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 19.67 
รถกระบะ PPV 53,807 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 33.79 

รถจักรยานยนต์ เดือนธันวาคม 2556 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งส้ิน 204,971 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อย
ละ 15.61 แยกเป็นรถจักรยานยนต์ส าเร็จรูป (CBU) 143,872 คัน ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 21.55 และชิ้นส่วนประกอบ
รถจักรยานยนต์ (CKD) 61,099 คัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 2.67 

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 มีจ านวนทั้งส้ิน 2,820,592 คัน ลดลงจากปี 2555 ร้อย
ละ 10.43 แยกเป็นรถจักรยานยนต์ส าเร็จรูป (CBU) 2,218,625 คัน ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 14.87 และชิ้นส่วนประกอบ
รถจักรยานยนต์ (CKD) 601,967 คัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 10.87 

ยอดขาย 
ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนธันวาคม 2556 มีจ านวนทั้งส้ิน 108,688 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่

แล้ว ร้อยละ 24.9 แต่เพ่ิมข้ึนจากเดือนพฤศจิกายน 2556 ร้อยละ 16.26 ทั้งนี้เนื่องจากหมดโครงการรถยนต์คันแรกแล้วและ
ตลาดกลับคืนสู่ภาวะปกติ โดยยอดขายเติบโตข้ึนเป็นผลจากการจัดงานมหกรรม ยานยนต์เม่ือเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งมี
ยอดจองทั้งสิ้น 41,083 คัน 

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 126,752 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 17.1 และลดลงจากเดือน
พฤศจิกายน 2556 ร้อยละ 8.65 

ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 รถยนต์มียอดขาย 1,325,478 คัน ลดลงจากปี 2555 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อย
ละ 7.7 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 2,004,498 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 5.9 

การส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป 
เดือนธันวาคม 2556 ส่งออกรถยนต์ได้ 87,961 คัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 1.93 แต่ลดลงจากเดือน

พฤศจิกายน 2556 ร้อยละ 8.38 มีมูลค่าการส่งออก 40,462.89 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 0.75 

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,831.99 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 59.77 

ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 17,349.14 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 21.26 

อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,848.57 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 12.49 



  บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) 

27 
 

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนธันวาคม 2556 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 62,492.59 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 6.84 

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 ส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป 1,128,152 คัน เท่ากับร้อยละ 100.61 ของยอดการผลิตเพ่ือ
ส่งออก โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 9.88 มีมูลค่าการส่งออก 512,186.40 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 4.5 

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 28,353.85 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 5.05 

ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 193,970.38 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 
12.4 

อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 19,715.26 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 1.99 

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 754,225.90 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 6.26 

รถจักรยานยนต์ 
เดือนธันวาคม 2556 มีจ านวนส่งออก 89,399 คัน (รวม CBU + CKD) เพ่ิมข้ึนจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 4 

โดยมีมูลค่า 4,839.41 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 66.13 

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งส้ิน 456.77 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 52.17 

อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งส้ิน 71.08 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 21.6 

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนธันวาคม 2556 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 5,367.27 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนธันวาคม 2555 ร้อยละ 36.7 

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 รถจักรยานยนต์ มีจ านวนส่งออก 935,747 คัน (รวม CBU + CKD) เพ่ิมข้ึนจากปี 
2555 ร้อยละ 9.2 โดยมีมูลค่า 50,149.91 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 69.08 

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งส้ิน 6,709.15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 38.5 

อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งส้ิน 1,000.70 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 33.8 

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งส้ิน 
57,859.77 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 40.04 

เดือนธันวาคม 2556 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งส้ิน 67,859.86 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 8.72 
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เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งส้ิน 812,085.66 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 8.11 

*ที่มา  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

 
นโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
การที่รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมาโดยตลอดนั้นส่งผลให้ในช่วง

ที่ผ่านมาผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ประกอบยานยนต์หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มี
การขยายการลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน เห็นได้จากมูลค่าการลงทุนที่เกิดข้ึนในช่วงปี 2544 – 2554 ตามแผนภูมิดังที่ได้แสดง
ไว้ด้านล่าง กล่าวคือ นโยบายของภาครัฐหลายนโยบายไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Detroit of Asia และการ
ส่งเสริมการลงทุนในโครงการ 1-ton Pick up Project ในช่วงปี 2544 – 2548 ท าให้ผู้ประกอบการหลายรายได้ใช้ประเทศไทย
เป็นฐานการผลิตรถกระบะ 1 ตันเพ่ือส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศมากข้ึน อาทิเช่น การที่โตโยต้าท าการย้ายฐานการผลิต
รถกระบะ 1 ตัน รถยนต์เอนกประสงค์ เครื่องยนดีเซลและชิ้นส่วนยานยนต์มายังประเทศไทย และการย้ายฐานการผลิตยาน
ยนต์ (โดยเฉพาะรถกระบะ 1 ตัน) ของมิตซูบิชิเข้ามายังประเทศไทยเพ่ือส่งออกไปจ าหน่ายทั่วโลก เป็นต้น เช่นเดียวกันกับที่
ในช่วงปี 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนโยบายการส่งเสริมการลงทุนใน Eco car and B Car Project ก็เป็นตัวดึงดูดให้
ผู้ประกอบการรายใหญ่หลายค่ายได้หันมาขยายการลงทุนส าหรับการผลิตรถยนต์ Eco car และรถยนต์ใน B segment มากข้ึน 
เช่น นิสสันที่ออกโมเดล “March” ฮอนด้าออกโมเดล “Brio” ซูซูกิออกโมเดล “Swift” และมิตซูบิชิออกโมเดล “Mirage” เป็นต้น 
โดยการขยายการลงทุนที่เกิดข้ึนดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบยานยนต์หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ล าดับต่างๆ มีความต้องการใช้เครื่องจักรส าหรับการด าเนินธุรกิจเพ่ิมมากข้ึนซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจการออกแบบและผลิต
เครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดมากยิ่งข้ึน 

 
นอกจากนั้นในปัจจุบันการที่รัฐบาลได้มีการท าโครงการ “รถยนต์คันแรก” ซึ่งผู้บริโภคที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่

ก าหนดสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 1 แสนบาทโดยเงื่อนไขนั้นครอบคลุมถึงรถยนต์น่ังที่มีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 
ซีซี และรถกระบะที่มีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ยิ่งจะเป็นตัวกระตุ้นการท าตลาดยานยนต์ขนาดเล็กและประหยัดพลังงานของผู้
ประกอบและจ าหน่ายยานยนต์อีกทางหนึ่ง สังเกตุได้จากข้อมูลสถิติปริมาณการผลิตรถยนต์นั่งขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซีใน
ประเทศไทยในปี 2554 ที่มีจ านวนมากกว่าปริมาณการผลิตในปี 2549 มากกว่า 1 เท่าตัว ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบยานยนต์และ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีความต้องการเครื่องจักรส าหรับเพ่ิมก าลังการผลิตมากข้ึน 

 
สภาวะการแข่งขันในธุรกิจการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ์จับยึด 
จากการที่ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ของบริษัทชั้นน าหลายรายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ โตโยต้า 

ฮอนด้า นิสสัน มิตซูบิชิ มาสด้า ฟอร์ด อีซูซุ ฯลฯ และมีจ านวนบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ล าดับที่ 1 มากกว่า 700 ราย ท าให้
ปริมาณความต้องการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดของผู้ประกอบการประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นผู้
ประกอบยานยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แต่ละล าดับนั้นมีมาก ในขณะที่จ านวนบริษัทผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่
ได้รับการยอมรับและความเชื่อม่ันจากลูกค้าในเรื่องของคุณภาพและการจัดส่งมีอยู่ประมาณ 60 – 70 บริษัทจากข้อมูลของ
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ผู้บริหาร นั่นคือในปัจจุบันอุปสงค์หรือความต้องการเครื่องจักรในตลาดนั้นมีมากกว่าอุปทานหรือปริมาณเครื่องจักรที่มีอยู่ใน
ตลาด หรือกล่าวได้ว่า “ตลาดยังคงเป็นของผู้ขาย” ดังนั้น ในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันในธุรกิจนี้จึงไม่รุนแรง  

อย่างไรก็ตาม ในธุรกิจการจ าหน่ายยานยนต์นั้นการท าการตลาดของผู้ผลิตและจ าหน่ายยานยนต์แต่ละรายจะเป็น
แบบ “Head to head” คือ เม่ือบริษัทหนึ่งท าการออกโมเดลใหม่หรือท าไมเนอร์เชนจ์โมเดลเดิมเข้าสู่ตลาดบริษัทอื่นๆ ก็จะเร่ง
ออกโมเดลใหม่หรือท าไมเนอร์เชนจ์ตามเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ท าให้ ผู้ประกอบยานยนต์รวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แต่
ละรายมีความต้องการใช้เครื่องจักรในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ลักษณะงานที่เข้าสู่บริษัทที่ออกแบบและผลิตเครื่องจักรนั้นจึง
เป็นงานที่เร่งด่วนและมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาการส่งมอบเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น รูปแบบการแข่งขันในธุรกิจนี้จึงมีลักษณะของ
การแข่งขันกันเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและยอมรับจากลูกค้าว่าจะมีก าลังการผลิตเพียงพอที่จะสามารถออกแบบและผลิต
เครื่องจักรที่มีคุณภาพและส่งมอบได้ทันตามก าหนดเวลา 

ส าหรับในเรื่องโอกาสในการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่นั้นเนื่องจากธุรกิจการออกแบบและผลิตเครื่องจักรส าหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์นั้นเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญในระดับสูง ดังนั้น จึงเป็นการยากที่คู่แข่งรายใหม่จะ
เข้ามาสู่ธุรกิจ แต่จากการที่ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการการเติบโตอยู่มากจึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้ประกอบการต่างชาติที่
มีความเพียบพร้อมทั้งด้านเงินทุนและเทคโนโลยีจะเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด อย่างไรก็ตามด้วยการที่บริษัทมีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันและมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและ Supplier มาเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนมีความได้เปรียบผู้ประกอบการ
ต่างชาติในเร่ืองของความยืดหยุ่นในการเจราจาต่อรองกับลูกค้าในประเทศ ท าให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว 

บริษัทได้ประเมินสภาวะการแข่งขันในธุรกิจการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดดังที่กล่าวมาแล้ว จึง
ได้ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเน้นกลุ่มลูกค้าระดับบน (High-end customer) ที่ให้ความส าคัญกับคุณภาพการออกแบบ 
และความสามารถในการผลิตเครื่องจักรที่มีคุณภาพเพ่ือส่งมอบได้ทันตามก าหนดเวลา เพ่ือหลีกเล่ียงสงครามราคา และยังมี
นโยบายในการเพ่ิมความหลากหลายของเครื่องจักรในทุกๆปี เพ่ือขยายฐานลูกค้า นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังได้สร้างเครือขาย
พันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของลูกค้า เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
เครื่องจักรที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัทอีกด้วย 

เม่ือพิจารณาตลาดเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการในธุรกิจการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดที่มี
การน าเสนอสินค้าและบริการคล้ายคลึงกับกลุ่มบริษัทนั้น พบว่าเป็นตลาดที่มีการกระจายตัวของผู้ประกอบการมาก 
(Fragmented market) โดยไม่มีผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งสามารถครอบครองตลาดได้อย่างชัดเจน โดยกลุ่มบริษัทมีคู่
แข่งขันที่น าเสนอสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกับกลุ่มบริษัทจ านวน 9 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้  
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รายชื่อ ยอดขายปี 2555 

(ล้านบาท) 
ประเภทสินค้าที่แข่งขันกับบริษัท 

เครื่องทดสอบ
การรั่ว 

เครื่องล้าง เครื่องกดอัด เครื่องขันน๊อต เครื่องประกอบ เครื่องท า
สัญญลักษณ์ 

เครื่องกลึง/ไส/
ปาด/เจาะ 

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) 402.79        
1. บริษัท ฮิคาริ เทค (ประเทศไทย) จ ากัด 751.19        
2. บริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จ ากัด 654.56        

3. บริษัท ซีเอฟที เอน็จิเนียริ่ง จ ากัด 508.99        
4. บริษัท อินเตอร์เฟส โซลูชั่น จ ากัด 413.14        
5. บริษัท ทีเคเอ จ ากัด 237.79        

6. บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จ ากัด 168.98        
7. บริษัท ยามาซากิ อิเคะ (ไทยแลนด์) จ ากัด 161.95        

8. บริษัท บี.พี.เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง จ ากัด 137.49        
9. บริษัท ที.อาร์.โมเดิร์น อินดัสทรี จ ากัด 82.85        

 
ข้ออมูลจากบริษัท และจาก www.dbd.go.th 

http://www.dbd.go.th/
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
2.3.1 ข้ันตอนการออกแบบและผลิต 

ข้ันตอนการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ์จับยึดของบริษัทในแต่ละประเภท จะมีกระบวนการที่คล้ายคลึง
กัน โดยข้ันตอนการผลิตของบริษัทสามารถแบ่งเป็น 4 ข้ันตอนใหญ่ ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลเพ่ือเสนอราคาและยืนยันค าส่ัง
ซื้อ 2) การออกแบบ 3) การผลิตชิ้นส่วนและประกอบเครื่องจักร และ 4) การทดสอบและติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งสามารถแสดงดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิต 

 
 

 รับทราบความต้องการของลูกค้า 

ประมาณการต้นทุน 

เสนอราคา / รับค าสั่งซื้อ 

ออกแบบเคร่ืองจักร ออกแบบระบบไฟฟา้ ออกแบบ 

ผลิตชิ้นส่วน / จ้างผลิต  

ประกอบเครื่องจักร 

 

ตรวจสอบและทดสอบ 

ส่งมอบและติดตั้ง 

ผลิตและ
ประกอบ 

ทดสอบ
และติดตั้ง 

ศึกษาข้อมูลเพ่ือ
เสนอราคา / รับค า

สั่งซื้อ 

ผู้ผลิตยานยนต์ 

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

 
วางแผนการออกยานยนต์รุ่นใหมห่รือ
การเพิ่มก าลังการผลิต 

 
วางแผนการส่ังซื้อหรือปรับปรุง 
เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต 
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1. ข้ันตอนการศึกษาข้อมูลเพ่ือเสนอราคาและยืนยันค าสั่งซื้อ 

- บริษัทจะท าการศึกษาข้อมูล และสอบถามความต้องการของลูกค้าโดยละเอียด เพ่ือให้สามารถ
ออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรที่ตรงความต้องการใช้งานของลูกค้า ทั้งนี้ การได้รับทราบข้อมูลที่ละเอียด
นั้น จะช่วยให้กระบวนการออกแบบเครื่องจักรเป็นไปได้โดยเร็ว ลดการปรับปรุง และแก้ไขเครื่องจักร 
ส่งผลต่อการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิตท่ีดีข้ึนของบริษัท 

- โดยบริษัทจะน าเสนอรูปแบบของเครื่องจักรเบ้ืองต้น ตลอดจนวิธีการใช้งานให้แก่ลูกค้าเพ่ือพิจารณา 
หลังจากนั้นจึงท าการประมาณการต้นทุนการออกแบบและผลิต และก าหนดราคาเครื่องจักรเพ่ือ
น าเสนอต่อลูกค้าในล าดับต่อไป 

2. ข้ันตอนการออกแบบ 
- ภายหลังจากการได้รับค ายืนยันค าส่ังซื้อจากลูกค้านั้น บริษัทจะท าการออกแบบเครื่องจักรโดยละเอียด 

ทั้งในส่วนการออกแบบตัวเครื่องจักร (Mechanics) และการออกแบบระบบไฟฟ้า (Electric) เพ่ือ
ควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้ตามก าหนด  โดยบริษัทจะน าเสนอแบบ
เครื่องจักรในรูปแบบ 3 มิติ (3D model) ตลอดจนลักษณะการท างาน ให้ลูกค้าพิจารณาและท าการ
ยืนยันแบบเพ่ือ ท าการผลิตต่อไป  

- ข้ันตอนการออกแบบ โดยท่ัวไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 1 – 1.5 เดือน  
3. ข้ันตอนการผลิตช้ินส่วนและการประกอบเคร่ืองจักร 

- เม่ือได้รับการยืนยันค าส่ังผลิตจากลูกค้า บริษัทจะท าการจัดหาส่วนประกอบของเครื่ องจักร ตาม
รายละเอียดที่ได้ออกแบบไว้ โดยแบ่งเป็น ชิ้นส่วนที่บริษัทจะท าการผลิตเอง และชิ้นส่วนที่ซื้อจาก
ผู้ประกอบการรายอื่น   

- หลังจากนั้น จะท าการประกอบเครื่องจักรรวมถึงการเดินระบบไฟฟ้า ติดตั้งตู้ และแผงควบคุมพร้อมลง
โปรแกรมการควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักร 

- ข้ันตอนการผลิตชิ้นส่วนและประกอบเครื่องจักร ทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ  2 – 4 เดือน 
4. ข้ันตอนการทดสอบและติดตั้งเคร่ืองจักร 

- หลังจากการประกอบและลงโปรแกรมการควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรแล้ว บริษัทจะท าการ
ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องจักรโดยบุคลากรของบริษัท เพ่ือให้แน่ใจว่าเครื่องจักรสามารถใช้งานได้
ตามความต้องการของลูกค้า หลังจากนั้นจึงเชิญลูกค้ามาตรวจสอบและทดสอบเครื่องจักรในล าดับ
ต่อไป 

- เม่ือลูกค้าท าการทดสอบเครื่องจักรที่โรงงานของบริษัทแล้ว จะก าหนดวันเวลาในการส่งมอบและติดตั้ง
เครื่องจักรที่โรงงานของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะท าการตรวจสอบและทดสอบเครื่องจักรอีกครั้ง เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าสามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการ และท าการรับมอบเครื่องจักรจากทางบริษัท หลังจากนั้น
ฝ่ายบริการก็จะท าหน้าที่ในการติดตามและให้บริการหลังการขายต่อไป 

- ข้ันตอนการทดสอบและติดต้ังเครื่องจักร โดยท่ัวไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1- 1.5 เดือน 
 

2.3.2 วัตถุดิบที่ส าคัญ 
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ส่วนประกอบที่ส าคัญในกระบวนการผลิตและประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึด แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
ชิ้นส่วนมาตรฐาน (Standard part) ชิ้นส่วนพิเศษ (Special part) ชิ้นส่วนจ้างผลิต (Outsourcing part) และชิ้นส่วนผลิตเอง 
(Making part) ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูปเป็นวัตถุดิบ ทั้งนี้ส่วนประกอบทั้ง 4 ประเภท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
78.51- 80.76  ของต้นทุนผลิตรวมในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทท าการจัดหาวัตถุดิบดังกล่าว ดังนี้ 

1. ช้ินส่วนมาตรฐาน (Standard part)  
ชิ้นส่วนมาตรฐาน คือ ชิ้นส่วนที่มีการก าหนดรูปแบบและขนาดเป็นมาตรฐานเดียวกันในอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถ

ส่ังซื้อได้ง่าย เช่น ระบบไฟฟ้า (Electrical system) ระบบลม (Pneumatic system) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic system) ใน
การส่ังซื้อชิ้นส่วนมาตรฐานนั้นบริษัทมีนโยบายในการส่ังซื้อจากผู้จ าหน่ายภายในประเทศที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และมีความยืดหยุ่นในการเจราจาต่อรองสูง โดยในการส่ังซื้อจะท าการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพจากผู้จ าหน่ายหลายราย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งชิ้นส่วนที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในปี 2555  และปี 2556  สัดส่วนต้นทุนของชิ้นส่วนมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 67.96 และร้อยละ  57.36 จากต้นทุน
รวม ตามล าดับ โดยท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยส่ังซื้อชิ้นส่วนมาตรฐานจากผู้จ าหน่ายรายใดมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการส่ังซื้อ
รวม 

2. ช้ินส่วนพิเศษ (Special part) 
ชิ้นส่วนพิเศษ คือ ชิ้นส่วนที่ต้องใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิตซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนในเครื่องจักร

จ านวนมาก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตเองได้ เช่น หน่วยทดสอบการรั่ว (Leak tester unit) เครื่องขันน๊อต (Nut 
tightening unit) และหน่วยการท าสัญลักษณ์ (Marking unit) โดยบริษัทต้องส่ังซื้อจากทางพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งใน
ปัจจุบันมีการซื้อหน่วยทดสอบการรั่วจากทางบริษัท คอสโมเวฟ เทคโนโลยี จ ากัด ซื้อเครื่องขันน๊อตจากทางบริษัท เอสทิค คอร์
เปอเรชั่น จ ากัด และซื้อหน่วยการท าสัญลักษณ์จากบริษัท เบคุโทรุ (ไทยแลนด์) จ ากัด  

ในปี 2555 และปี 2556  สัดส่วนต้นทุนของชิ้นส่วนพิเศษคิดเป็นร้อยละ 8.32 และร้อยละ 22.11 จากต้นทุนรวม 
ตามล าดับ โดยท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยส่ังซื้อชิ้นส่วนพิเศษจากพันธมิตรทางธุรกิจรายใดในมูลค่าการส่ังซื้อมากกว่าร้อยละ 30 
ของมูลค่าการส่ังซื้อรวม 

3. ช้ินส่วนจ้างผลิต (Outsourcing part) 
ชิ้นส่วนจ้างผลิต คือ ชิ้นส่วนที่บริษัทว่าจ้างคนนอกให้ผลิตชิ้นส่วนแทนบริษัท เช่น ชิ้นส่วนงานโครงสร้าง ชิ้นส่วนงาน

กลึง เจาะ ปาด พับ งอ และชิ้นส่วนงานชุบผิว เนื่องจากการลงทุนในเครื่องจักรเพ่ือให้ครอบคลุมการผลิตชิ้นส่วนได้ทุกรูปแบบ
นั้นต้องใช้เงินลงทุนมาก ดังนั้นหากเป็นชิ้นส่วนที่บริษัทไม่สามารถผลิตได้ หรือไม่คุ้มค่าที่จะผลิตบริษัทจะว่าจ้างบริษัทอื่นใน
การผลิต ในการจ้างผลิตนั้นบริษัทมีนโยบายส่งงานให้บริษัทในประเทศโดยเฉพาะบริษัทที่มีท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานของ
บริษัท ทั้งนี้เพ่ือให้ม่ันใจว่าสามารถจัดส่งชิ้นงานที่มีคุณภาพได้ทันตามก าหนดเวลา   

ในปี 2555  และปี 2556  สัดส่วนต้นทุนของชิ้นส่วนจ้างผลิตคิดเป็นร้อยละ 14.47 และร้อยละ 17.83 จากต้นทุนรวม 
ตามล าดับ โดยท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยส่ังซื้อชิ้นส่วนจ้างผลิตจากผู้จ าหน่ายรายใดมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการส่ังซื้อรวม 

4. ผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูป 
บริษัทใช้เหล็กแปรรูปไม่ว่าจะเป็นเหล็กแผ่น เหล็กหล่อ ฯลฯ มาผ่านข้ันตอนการเจาะ ตัด ขัด เจียรผิว ชุบแข็ง และท า

สีจนได้เป็นชิ้นส่วนผลิตเอง (Making part) เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร ซึ่งชิ้นงานแต่ละชิ้นจะมีลักษณะที่แตกต่าง
กันไปตามรูปแบบเครื่องจักร ในการซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูปนั้นบริษัทมีนโยบายในการส่ังซื้อจากผู้จ าหน่ายภายในประเทศ
เป็นหลักเนื่องจากบริษัทมีการส่ังซื้อครั้งละไม่มาก โดยในการส่ังซื้อจะท าการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพจากผู้จ าหน่าย
หลายรายเพ่ือให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
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ในปี 2555  และปี 2556  สัดส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูปคิดเป็นร้อยละ 3.64 และร้อยละ 2.71 จากต้นทุน
รวม ตามล าดับ เนื่องจากต้นทุนหลักของเครื่องจักรที่บริษัทออกแบบนั้นจะอยู่ที่ต้นทุนค่าออกแบบและต้นทุนชิ้นงานพิเศษที่
บริษัทไม่สามารถผลิตเองได้ โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยส่ังซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กจากผู้จ าหน่ายรายใดเกินกว่าร้อยละ 30 ของ
มูลค่าการส่ังซื้อรวม 

ในการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทนั้นลูกค้าบางรายมีการก าหนดรายชื่อผู้จ าหน่ายมาให้ซึ่งทางบริษัทจะต้องส่ังซื้อ
วัตถุดิบและชิ้นส่วนจากผู้จ าหน่ายที่ลูกค้าก าหนดเท่านั้น อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทมีนโยบายการก าหนดราคาด้วยวิธีการ
บวกอัตราก าไรจากต้นทุน (Cost plus pricing) ท าให้สามารถผลักภาระต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนบางส่วนไปให้กับลูกค้าได้ 

การผลิตข้ินส่วนผลิตเองจากผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูปนั้น บริ ษัทมีนโยบายที่จะเพ่ิมสัดส่วนจ านวนชิ้นส่วนที่ผลิตเอง 
(Making part) ให้มากข้ึน และลดการซื้อชิ้นส่วนจ้างผลิต (Outsourcing part) ให้น้อยลง 

ประเภทของชิ้นส่วนที่บริษัทสามารถผลิตเองได้แก่ชิ้นส่วนฐานเครื่อง (Base plate and top plate) และส่วนประกอบ
ภายในของเครื่องจักร ยกเว้นชิ้นส่วนประเภทโครงสร้างที่ต้องท างานเชื่อมโลหะ งานตัดและงานพับโหละ ซึ่งเครื่องจักรของ
บริษัทไม่สามารถท าได้ โดยบริษัทมีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วน 22 เครื่อง ประกอบด้วยเครื่องกัด (Milling machine) 
เครื่องกลึง (Lathe) เครื่องเจียรราบ (Surface grinder) เครื่องไส/ปาด/เจาะความเที่ยงตรงสูง (CNC maching center) 
เครื่องมือวัด 3 มิติ (Coordinate measuring machine) เป็นต้น 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณามูลค่าการส่ังซื้อส่วนประกอบและวัตถุดิบในอดีตที่ผ่านมาจะพบว่าส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 จะ
เป็นการส่ังซื้อจากผู้จ าหน่ายในประเทศ   โดยชิ้นส่วนที่ต้องส่ังซื้อจากต่างประเทศจะเป็นชิ้นส่วนพิเศษบางประเภทซึ่งต้องส่ังซื้อ
จากผู้ผลิตในต่างประเทศเท่านั้น 

     หน่วย: ล้านบาท 

วัตถุดิบ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
ในประเทศ       
    ชิ้นส่วนมาตรฐาน 64.33 48.06 117.74 67.45 115.07 54.24 
    ชิ้นส่วนจ้างผลิต 36.05 26.93 25.26 14.47 37.83 17.83 
    ชิ้นส่วนพิเศษ 11.13 8.32 14.52 8.32 46.68 11.59 
    ผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูป 1.80 1.34 6.35 3.64 5.74 2.71 
รวมในประเทศ 113.31 84.65 163.87 93.88 205.33 96.78 
ต่างประเทศ       
    ชิ้นส่วนมาตรฐาน - - 0.71 0.41 6.62 1.64 
    ชิ้นส่วนพิเศษ 20.54 15.35 9.98 5.72 0.23 0.06 
รวมต่างประเทศ 20.54 15.35 10.69 6.12 6.85 1.70 
        มูลค่าสั่งซื้อรวม 133.85 100.00 174.56 100.00 212.17 100.00 

 
นอกจากการจัดหาวัตถุดิบที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญแล้ว ปัจจัยที่ทางบริษัทให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการ

จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คือ การจัดหาทีมวิศวกรที่มีความรู้ ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตสินค้า เนื่องจากการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดจะต้องใช้วิศวกรที่มี
ความเข้าใจเชิงลึกในกระบวนการผลิตในแต่ละข้ันตอนตั้งแต่ข้ันตอนการออกแบบเครื่องจักรจนถึงข้ันตอนการส่งมอบและ
ติดตั้งเครื่องจักรที่หน้างานลูกค้า โดยในข้ันตอนการออกแบบนั้นบริษัทใช้คอมพิวเตอร์ CAD / CAM (Computer Aided 
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Design / Computer Aided Manufacturing) ในการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดซึ่งสามารถจ าลองแบบเครื่องจักร
ใน 3 มิติ (3D Model) เพ่ือให้ลูกค้าเห็นส่วนประกอบของเครื่องจักรในแต่ละมิติท่ีชัดเจนข้ึน 

 
 

2.3.3 ก าลังการผลิต 
ด้วยลักษณะธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ให้บริการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ์จับยึดเป็นการให้บริการที่ใช้

ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก ท าให้ก าลังการผลิตของบริษัทจึงข้ึนอยู่กับจ านวนและความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก 
โดยข้ันตอนที่ปัจจุบันเป็นข้อจ ากัดในด้านก าลังการผลิตของบริษัท ได้แก่ ข้ันตอนการออกแบบ และข้ันตอนการประกอบ  

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาความสามารถในการผลิตด้วยจ านวนบุคลากร ณ 31 ธันวาคม 2556 ก าลังการผลิตสามารถแสดง
ได้ดังนี้  

 
 ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิตและประกอบ 

จ านวนบุคลากร ณ 31 ธ.ค. 56 34 39 
จ านวนเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ต่อปี* 192 เครื่อง 216 เครื่อง 
จ านวนเครื่องจักรใหม่ในปี 2556** 175 เครื่อง 175  เครื่อง 
% การใช้ก าลังการผลิต  91.15 % 81.02 % 

* ค านวณจากเครื่องจักรท่ีโดยเฉล่ียใช้ระยะเวลาผลิตประมาณ 4-5 เดือน  
 

จ านวนบุคลากรและอัตราการใช้ก าลังการผลิตในช่วงปี 2554 – 2556 มีดังนี้ 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิต 
จ านวนบุคลากร ณ วันส้ินป ี 29 28 39 38 34 39 
จ านวนเคร่ืองจักรที่สามารถ
ผลิตได้ 

155 195 192 216 192 240 

จ านวนเคร่ืองจักรใหม่ในรอบป ี 91 91 149 149 175 175 

% การใช้ก าลังการผลิต 58.84% 46.64% 77.60% 68.89% 91.15% 81.02% 

 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้ันตอนการออกแบบนั้น จ านวนเครื่องจักรที่ผลิตได้อาจไม่ได้สะท้อนถึงอัตราการใช้ก าลัง

การผลิตท่ีแท้จริง เนื่องจากในกรณีที่ลูกค้าส่ังซื้อเครื่องจักรประเภทเดียวกันหลายเครื่อง จะใช้กระบวนการออกแบบเพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น นอกจากนั้น ในกรณีที่ลูกค้าส่ังซื้อเครื่องจกัรที่มีรูปแบบการใช้งานใกล้เคียงกับเครื่องจักรที่บริษัทเคยท าการผลิต
และออกแบบไว้ จะท าให้ข้ันตอนการออกแบบสามารถท าได้เร็วยิ่งข้ึน 

ทั้งนี้ ในการขยายก าลังการผลิตในอนาคต ในส่วนงานการออกแบบนั้น บริษัทจะท าการสรรหาบุคลากรเพ่ิมข้ึน 
รวมทั้งเน้นการพัฒนารูปแบบย่อย (Modular Design) ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นการใช้งานหลัก หรือ ชิ้นส่วนย่อย (Modular Unit) ท่ี
สามารถน ามาใช้ประกอบในการออกแบบเครื่องจักรได้ทันที เพ่ือย่นระยะเวลาในการออกแบบให้ส้ันข้ึน ในส่วนของฝ่ายผลิต
และประกอบนั้น เป็นส่วนงานที่สามารถขยายก าลังการผลิตได้โดยไม่ยากนัก เนื่องจากเป็นลักษณะงานที่ใช้ทักษะและ
ประสบการณ์ในการท างานที่ต่ ากว่า  
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2.3.4 สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขจากการได้รับการส่งเริมการลงทุน (BOI) 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์จับยืด 

ได้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการ คู่
สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาให้อยู่ ใน
ราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 

ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรได้รับอนุญาติท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที่การ
ท างานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 

 

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ   

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก าหนดเวลาแปดปีนับตั้งแต่วันที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (ส้ินสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2561) 
โดยรายได้ที่ต้องน ามาค านวณก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ
ให้รวมถึงรายได้จากการจ าหน่ายผลพลอยได้ 

เครื่องจักร  
250 เครื่อง / ปี 

อุปกรณ์จับยึด 
100 ชุด / ปี 

ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้ ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีที่
เกิดข้ึนในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก าไรสุทธิที่เกิดข้ึนภายหลัง
ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่เกินห้าปี
นับแต่วันพ้นก าหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากก าไรสุทธิของปีใดปี
หนึ่งหรือหลายปีก็ได้ 

 

ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมค านวณเพ่ือเสีย
ภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลนั้น 

 

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุที่จ าเป็นที่ต้องน าเข้า
มาจากต่างประเทศเพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 
ปีนับแต่วันน าเข้าคร้ังแรก 

 

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน าเข้ามาเพ่ือ
ส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่น าเข้าคร้ังแรก  
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เง่ือนไขเฉพาะโครงการ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์จับยืด 

เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่ 
โดยเครื่องจักรซึ่งได้รับการยกเว้นอากรขาเข้านั้น จะต้องน าเข้ามา
ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2556 และต้องยื่นขออนุมัติบัญชีรายการ
เครื่องจักรก่อนการใช้สิทธิประโยชน์ 

 

จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดด าเนินการได้ภายใน
ก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 36 เดือนนับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม  

จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าแปดล้านบาท โดยจะต้องช าระเต็ม
มูลค่าหุ้นก่อนวันเปิดด าเนินการ และบุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือ
หุ้นรวมทั้งส้ินไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนจดทะเบียน 

 

จะต้องด าเนินการตามสาระส าคัญของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมใน
เร่ือง ชนิดผลิตภัณฑ์และขนาดของกิจการ (ก าลังการผลิต) 

เครื่องจักร  
250 เครื่อง / ปี 

อุปกรณ์จับยึด 
100 ชุด / ปี 

จะต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อย
กว่าห้าแสนบาท  

จะต้องยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
และรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตให้ส านักงานเห็นชอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ส้ินรอบ
ระยะเวลาบัญชี เพ่ือการขอรับสิทธิและประโยชน์ในรอบนั้น 

 

จะต้องด าเนินการให้ได้รับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 
หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปีนับแต่วันที่
เปิดด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวจะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นเวลา 1 ปี 

 

จะต้องตั้งโรงงานในท้องที่จังหวัดปทุมธานี โดยสถานที่ตั้งโรงงานต้อง
ไม่อยู่ในเขตหวงห้ามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และต้อง
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ด้วย ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาสิบห้าปีนับแต่วันที่เปิดด าเนินการ จะย้าย
โรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้ 

 

 
2.3.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญที่อาจเกิดจากการด าเนินงานของบริษัท ได้แก่ ฝุ่นละอองที่เกิดจากการพ่นสีการ
เจาะ หรือเจียรเหล็กเพ่ือผลิตชิ้นงาน และคราบน้ ามันที่เกิดจากกระบวนการประกอบ ทดสอบ และปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักร 
เพ่ือป้องกันผลกระทบดังกล่าว บริษัทได้มีการจ ากัดบริเวณและจัดสร้างผนังป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการพ่นสี รวมทั้งการ
ติดตั้งระบบบ าบัดมลพิษทางน้ า ด้วยมาตรการและนโยบายดังกล่าวท าให้การประกอบกิจการของบริษัทเป็นไปตามมาตราฐาน
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การด าเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ส่งผลใหบ้ริษัทไม่ประสบปัญหาในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  

บริษัทมีความมุ่งม่ันที่จะลดและป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อมที่จะเกิดข้ึนในทุกวิถีทาง โดยในเบ้ืองต้นได้ก าหนดนโยบาย 
แนวทางปฏิบัติและวิธีการบริหารจัดการในเร่ืองนี้อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 

 ป้องกัน ควบคุมและลดผลกระทบที่จะเกิดกับส่ิงแวดล้อมอันเนื่องจากการด าเนินงานของบริษัท 

 ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อก าหนด และข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

 ปลูกฝังให้บุคลากรของบริษัท มีความรู้ ความเข้าใจ และมีสามัญส านึกในเร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 มุ่งเน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ส่งเสริมนโยบายการน ากลับมาใช้ใหม่ โดยทาง
บริษัทได้ติดต้ังระบบหมุนเวียนความร้อนด้วยไอน้ า ส าหรับใช้ในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่จะต้องใช้ใน
ส่วนของส านักงานและโรงงาน 

 
2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ จ านวนเคร่ือง /  มูลค่าเครื่อง /  การรับรู้รายได้ (ประมาณการ) 
 Project Project ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
 ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ตามใบส่ังซื้อ ปี 2557 ปี 2557 ปี 2557 

งานออกแบบและผลิตเคร่ืองจักร 62 156.47 ล้านบาท 67.48 ล้านบาท - - 
งานปรับปรุงเครือ่งจักร 18 6.01 ล้านบาท 3.26 ล้านบาท - - 
งานออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึด 8 4.48 ล้านบาท 1.41 ล้านบาท - - 
งานบริการ 5 1.85 ล้านบาท 1.85 ล้านบาท - - 
งานขายอุปกรณ์และอะไหล่ 5 5.50 ล้านบาท 5.50 ล้านบาท - - 
รวม 98 174.31 ล้านบาท 79.5 ล้านบาท - - 

หมายเหตุ : มูลค่าเครื่อง/Project เป็นมูลค่าตามใบส่ังซื้อ อย่างไรก็ตามบริษัทมีการรับรู้รายได้บางส่วนของแต่ละเครื่อง/Project 
ไปแล้วตามสัดส่วนความส าเร็จของงาน 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทนักลงทุนควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาปัจจัยความ

เส่ียงในหัวข้อนี้รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ ทั้งนี้ปัจจัยความเส่ียงดังกล่าวมิได้เป็นปัจจัยความเส่ียงทั้งหมดที่มีอยู่ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนั้นปัจจัยความเส่ียงอื่นๆ ที่บริษัทมิทราบในขณะนี้ หรือที่บริษัทเห็นว่าเป็นปัจจัย
ความเส่ียงที่ไม่เป็นสาระส าคัญในปัจจุบันอาจเป็นปัจจัยความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต  ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัยความเส่ียงต่าง ๆ  จึงได้จัดแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เพ่ือด าเนินการใน
เรื่องการบริหารจัดการความเส่ียงในประเด็นต่าง ๆ  ข้ึน     ซึ่งได้มีมติแต่งตั้ งเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557   ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 / 2557     และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังจากได้รับการแต่งต้ัง       

 
3.1 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน 

ธุรกิจการให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึด เป็นธุรกิจที่กระบวนการด าเนินงานมีการพ่ึงพิง
ความสามารถและความช านาญของบุคลากรเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้ันตอนการออกแบบเครื่องจักร ซึ่งมีส่วนส าคัญใน
การน าเสนองานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ดังนั้นหากบริษัทมีการสูญเสียบุคลากร
โดยเฉพาะผู้บริหารหลักในส่วนงานดังกล่าว อาจส่งผลต่อความสามารถในการหารายได้ของบริษัทในอนาคตได้ หากไม่
สามารถสรรหาบุคลากรมาทดแทนได้ในระยะเวลาอันส้ัน  

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารหลักในส่วนงานดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในปัจจุบัน ท าให้
ความเส่ียงดังกล่าวมีไม่สูงมากนัก นอกจากนั้น ด้วยลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทนั้น ผู้บริหารหลักในแต่ละสายงาน
สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งบริษัทยังมีพนักงานในส่วนงานดังกล่าวประมาณ 40 ท่าน จึงเชื่อว่า
หากสูญเสียผู้บริหารหลักในหน่วยงานดังกล่าว บริษัทจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก  นอกจากนั้น เพ่ือลดความเส่ียงให้อยู่ใน
ระดับต่ าที่สุด บริษัทจึงมีการจูงใจให้บุคคลเหล่านั้นท างานอยู่กับบริษัทในระยะยาวโดยจัดให้พนักงานได้รับสวัสดิการและ
ค่าแรงในระดับที่เหมาะสม จัดให้มีโบนัสส าหรับพนักงานที่ มีผลงานที่มีคุณภาพและเสร็จทันตามก าหนดเวลา จัดหลักสูตร
อบรมภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ส าหรับเร่ืองผลกระทบในด้านก าลังการผลิตน้ัน ทางบริษัทได้มีวางแผนการรับงานไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้สามารถใช้ก าลังการ
ผลิตท่ีมีอยู่ให้ได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมทั้งมีการสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติมอยู่เสมอ  

 
3.2 ความเสี่ยงจากด้านรายได้ทีแ่สดงในงบการเงินและสภาพคลอ่งของบริษัท 

รายได้หลักของบริษัทมาจากการให้บริการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ์จับยึด ซึ่งแม้ว่าในการบันทึกบัญชี
บริษัทจะรับรู้รายได้ตามสัดส่วนความส าเร็จของงาน อย่างไรก็ตามในแง่ของกระแสเงินสด จะเป็นการรับตามเงื่อนไขทางการค้า
กับคู่สัญญาแต่ละรายซึ่งเงื่อนไขการช าระเงินของลูกค้าส่วนใหญ่ จะช าระเงินจ านวนน้อยในช่วงแรก และช าระเงินส่วนที่เหลือ
เม่ือส่งมอบงาน แต่ในด้านต้นทุนนั้น บริษัทต้องช าระเงินซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนอุปกรณ์มาแล้วทั้งหมด เพ่ือให้สามารถประกอบ
เครื่องจักรได้ ซึ่งลักษณะการประกอบธุรกิจดังกล่าวนั้น อาจท าให้บริษัทมีความเส่ียงและผลกระทบเกิดข้ึนได้ ดังนี ้

1. บริษัทมีการรับรู้รายได้และแสดงในงบการเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับช าระเงินค่าสินค้าตามจ านวนรายได้ที่รับรู้ 
2. บริษัทมีการซื้อและช าระเงินค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ไปแล้วทั้งหมด แต่รับรู้เป็นต้นทุนได้เพียงบางส่วนตาม

สัดส่วนความส าเร็จของงาน 
3. สภาพคล่องเงินสดในการด าเนินงานของบริษัท อาจไม่เพียงพอกรณีที่บริษัทรับงานขนาดใหญ่  
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ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาผลกระทบด้านสภาพคล่องเงินสดนั้น อาจเกิดข้ึนได้ในกรณีที่บริษัทมีการรับงานผลิตเครื่องจักร
ขนาดใหญ่ โดยเพ่ือป้องกันความเส่ียงดังกล่าว บริษัทได้มีวงเงินสินเชื่อระยะส้ันจากสถาบันการเงินรวมทั้งหมด 90 ล้านบาท 
ส าหรับรองรับค าส่ังซื้อของลูกค้า และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ จึงน่าจะลดผลกระทบดังกล่าวให้อยู่ในระดับต่ าที่สุด 
นอกจากนั้นในการพิจารณารับงานจากลูกค้า ผู้บริหารของบริษัทได้ มีการพิจารณาถึงสภาพคล่องและกระแสเงินสดรับของ
บริษัทประกอบด้วย ท าให้ผลกระทบดังกล่าวมีไม่สูงมาก  
3.3 ความเสี่ยงจากการที่รูปแบบและประสิทธิภาพของสินค้าไม่ได้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ 

ลูกค้าของบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ล้วนแล้วแต่มีความต้องการใช้เครื่องจักรที่มีรูปแบบที่ตรงกับลักษณะ
การใช้งาน และมีความเที่ยงตรงสูงในการด าเนินธุรกิจ โดยการรับประกันสินค้าเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ลูกค้าจะใช้ใน
การพิจารณาและตัดสินใจเลือกส่ังผลิตเคร่ืองจักร ดังนั้น หากสินค้าของบริษัทไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
แง่ของรูปแบบและประสิทธิภาพได้ จะส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งในด้านค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึนจากการซ่อมแซมและปรับปรุง
เครื่องจักรภายในระยะรับประกัน และผลกระทบในด้านชื่อเสียงและความไว้วางใจจากลูกค้า 

ในปี 2556 บริษัทใช้นโยบายบัญชีใหม่ โดยต้ังบัญชีประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน ในอัตราร้อยละ 2 
ของมูลค่างานที่ส่งมอบแก่ลูกค้าเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันส่งมอบเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลา
การรับประกันสินค้า และมีการทบทวนมูลค่าการต้ังประมาณการหนี้สินดังกล่าวในแต่ละไตรมาส รายการบัญชีดังกล่าวรวมอยู่
ในรายการหนี้สินหมุนเวียนอื่น ซึ่งการปฏิบัติตามนโยบายบัญชีใหม่นี้ จะช่วยลดผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการให้บริการหลัง
การขายจากการรับประกันที่อาจเกิดข้ึนได้ 

 
3.4 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย 

รายได้หลักของบริษัทมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และผู้ประกอบยานยนต์จะส่ัง
ผลิตเครื่องจักรจากทางบริษัทเม่ือมีการออกยานยนต์โมเดลใหม่ มีการเพ่ิมก าลังการผลิต หรือการท าไมเนอร์เชนจ์ยานยนต์
โมเดลเดิม ดังนั้น ทางบริษัทจะได้รับผลกระทบต่อความสามารถในการหารายได้ หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

1) อุตสาหกรรมยานยนต์เกิดการชะลอตัว 
2) ความถี่ในการออกยานยนต์โมเดลใหม่ หรือการท าไมเนอร์เชนจ์ยานยนต์โมเดลเดิมมีน้อยลง 

จากการที่ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส าคัญของบริษัทผู้ผลิตยานยนต์มากกว่า 20 รายและมี
จ านวนบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ล าดับที่ 1 มากกว่า 700 ราย (โปรดอ่านรายละเอียดในส่วนที่ 1 หัวข้อ 3.2.4 ภาวะ
อุตสาหกรรมการแข่งขัน)  อุตสาหกรรมยานยนต์จึงเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และ
ยังส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานที่มากข้ึน ท าให้ภาครัฐมีการสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ
ไทยเสมอมา เห็นได้จากการที่ภาครัฐพยายามส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในเอเชีย “Detroit of Asia” 
มีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์มาโดยตลอด ดังนั้น อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยน่าจะมีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนั้น การที่ในปัจจุบันธุรกิจการจ าหน่ายยานยนต์นั้นมีการแข่งขันที่รุนแรง ท าให้ผู้ผลิตและจ าหน่ายยานยนต์
พยายามที่จะเพ่ิมความถี่ในการผลักดันยานยนต์โมเดลใหม่ หรือท าไมเนอร์เชนจ์ยานยนต์เดิมเข้าสู่ตลาดมากข้ึน ประกอบกับ
การที่บริษัทมีการเฝ้าติดตามสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์และธุรกิจการจ าหน่ายยานยนต์อยู่เสมอ จึงสามารถลดผลกระทบ
จากความเส่ียงในด้านนี้ลงได้ 
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 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทตระหนักถึงความเส่ียงจากการพ่ึงพิงอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบัน โดยได้
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรของบริษัท เพ่ือขยายตัวไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ 
ในอนาคต เพ่ือให้ความเส่ียงดังกล่าวลดลง 
 
3.5 ความเสี่ยงจากการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 (AEC 2015) 

การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 (AEC 2015) ถึงแม้จะท าให้ผู้ประกอบการ
ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบยานยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือแม้กระทั่งผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักร รวมทั้ง
ทางบริษัทเอง มีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศนอกเขตอาเซียนมากข้ึน แต่ก็อาจท าให้ผู้ประกอบการดังกล่าวที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทยนั้นอาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าได้เช่นกัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ประกอบยานยนต์ หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่เป็นหรือที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าของบริษัทอาจท าการย้ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศอื่นในอาเซียนที่มีต้นทุนวัตถุดิบ หรือต้นทุนค่าแรงที่ถูกกว่า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอด
ค าส่ังซื้อเครื่องจักรจากทางบริษัท 

2) ผู้ออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรที่เป็นผู้ประกอบการต่างชาติ ที่มีความพร้อมทั้งในเร่ืองของเงินทุนและเทคโนโลยี
ในการผลิต เข้ามาแข่งขันกับทางบริษัท อาจท าให้สภาวะการแข่งขันในตลาดจะรุนแรงข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบ
กับรายได้ของบริษัท 

จากการที่ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส าคัญของบริษัทผู้ผลิตยานยนต์มากกว่า 20 ราย มีจ านวน
บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ล าดับที่ 1 มากกว่า 700 ราย (ที่มา : สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย) และมีจ านวนผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ล าดับ 2 และล าดับรองลงมาถึง 1,700 ราย ซึ่งมีการลงทุนใหม่อย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาเพ่ือขยายก าลังการ
ผลิตและรองรับโครงการอีโคคาร์  ท าให้โอกาสที่จะผู้ประกอบยานยนต์จะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นในประชาคม
อาเซียนนั้นมีไม่มากนัก เนื่องจากผู้ผลิตยานยนต์จะต้องใช้ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ล าดับต่างๆ ในประเทศนั้นในการ
ประกอบยานยนต์  

ในส่วนของการเข้ามาของผู้ออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรที่เป็นผู้ประกอบการต่างชาตินั้น การที่บริษัทมีความสัมพันธ์
อันดีกับลูกค้าแต่ละรายมาโดยตลอด และยังรักษาความสามารถในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นในเรื่องรูปแบบและประสิทธิภาพของ
เครื่องจักร การส่งมอบที่ทันตามก าหนดเวลา และการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความได้เปรียบ
ผู้ประกอบการต่างชาติในเร่ืองของความยืดหยุ่นในการเจราจาต่อรองกับลูกค้าในประเทศ จึงสามารถลดความเส่ียงจากการเข้า
มาของผู้ประกอบการต่างชาติลงได้ในระดับหนึ่ง 

นอกจากนั้น ทางบริษัทได้มีการวางแผนระยะกลางในการขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มลูกค้าในประเทศอื่นๆ ในอาเซียนมาก
ข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในประเทศเวียดนาม หรือประเทศอินโดนีเซีย และมีการปรับกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือรองรับกับสถานการณ์ที่จะ
เกิดข้ึนอยู่เสมอ จึงสามารถลดผลกระทบจากความเส่ียงในด้านนี้ลงได้ 

 
3.6 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้บริหารหลักเพียงกลุ่มเดียว 

คุณนรากร  ราชพลสิทธิ์และผู้จัดการทั่วไปอีก 5 ท่านเป็นกลุ่มผู้บริหารหลักที่มีความส าคัญของบริษัทเนื่องจากเป็น
กลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัท โดยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่า 10 ปี และยังมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับลูกค้าและผู้ประกอบการรายอื่นๆ มาโดยตลอด ปัจจุบันกลุ่มผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ที่มีส่วน
ส าคัญในการก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานหลักของบริษัท ดังนั้น หากบริษัทเกิดการสูญเสียกลุ่มผู้บริหารหลักไปไม่
ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม อาจท าให้บริษัทประสบปัญหาในการบริหารจัดการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ 
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้บริหารดังกล่าว เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ่งจะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 61.18  
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ดังนั้น จึงมีแรงจูงใจอย่างเพียงพอที่จะท าให้กลุ่มผู้บริหารหลักจะช่วย
ให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยสาเหตุดังกล่าวท าให้ความเส่ียงที่กลุ่มผู้บริหารหลักจะลาออกจากการบริหารงาน
ของบริษัทมีน้อย นอกจากนั้นในปี 2556 และ ปี 2557   บริษัทฯ ได้สรรหาผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการท างานทั้ง
ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มธุรกิจต่างๆ เข้าเสริมทีมอีกจ านวน 3 ท่าน  เป็นผู้บริหารในสายงานหลัก 2 ท่าน และสาย
งานสนับสนุน 1 ท่าน    เพ่ือจะได้สามารถบริหารจัดการบริษัทได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 

3.7 ความเสี่ยงจากการมีท าเลที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มคีวามเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุทกภัย 
ส านักงานและโรงงานของบริษัทตั้งอยู่ที่อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากมหา

อุทกภัยที่เกิดข้ึนในช่วงปลายปี 2554 ถึงแม้ว่าส านักงานและโรงงานของบริษัทไม่ได้ถูกน้ าท่วมแต่พ้ืนที่โดยรอบโรงงานถูกน้ า
ท่วมทั้งหมดท าให้การคมนาคมถูกตัดขาด ทางบริษัทจึงต้องไปตั้งส านักงานและโรงงานชั่วคราวที่แหลมฉบังซึ่งท าให้ขาดความ
คล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ 

หากทางรัฐบาลไม่ได้มีมาตรการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพียงพอก็มีแนวโน้มที่จะเกิดอุทกภัยข้ึน
อีกในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้มีการวางแผนเพ่ือเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ าท่วม โดยบริษัทมีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลในการออกแบบและผลิตของบริษัทเป็นระบบ Paperless ซึ่งมีการจัดเก็บฐานข้อมูลส่วนใหญ่ในอินเตอร์เน็ต ท า
ให้บริษัทยังคงสามารถด าเนินธุรกิจได้ในสถานการณ์น้ าท่วมในขณะนั้นๆ โดยท่ีบริษัทสามารถเลือกท าเลที่ตั้งโรงงานที่จะเช่าใช้
ชั่วคราวที่ใดก็ได้ระหว่างประสบเหตุอุทกภัย ซึ่งสามารถลดผลกระทบของการเกิดอุทกภัยได้ในระดับหนึ่ง 

 
3.8 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

ในการผลิตเครื่องจักรบางประเภทนั้นทางบริษัทต้องส่ังซื้อชิ้นส่วนจากต่างประเทศซึ่งการจ่ายช าระเงินให้แก่ผู้
จ าหน่ายจะเป็นไปตามสกุลเงินของประเทศนั้นๆ โดยบริษัทมีการจ่ายช าระเป็นเงินเยนญี่ ปุ่น (JPY) และเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (USD) ซึ่งในปี 2555 บริษัทมีมูลค่าการจัดซื้อชิ้นส่วนจากต่างประเทศเท่ากับ 10.69 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 6.12  ของมูลค่าการจัดซื้อรวม ในทางกลับกันทางบริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ คือ ประเทศ
อินเดียและเวียดนาม โดยรับช าระค่าสินค้าเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (USD) โดยในปี 2555  บริษัทมีมูลค่าการส่งออก
เครื่องจักรเท่ากับ 27.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.94  ของยอดขายรวม ดังนั้น หากอัตราแลกเปล่ียนมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างเป็นนัยส าคัญระหว่างวันที่บริษัทตกลงท าสัญญาซื้อขายและวันที่ท าการจ่ายช าระเงินจริงจะส่งผลให้บริษัท
ได้รับผลกระทบในการด้านต้นทุนการจัดซื้อและรายได้จากการจ าหน่าย 

ปี 2553 – 2555 และปี 2556 บริษัทมีผลก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนเท่ากับ  (0.49) ล้านบาท (0.31) ล้าน
บาท  1.54  ล้านบาท และ (0.18) ล้านบาท  ตามล าดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่เป็นเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาจ านวน  29,239  USD ท่ีไม่ได้ท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) ซึ่งทาง
บริษัทเชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดของกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทไดป้้องกันความเส่ียงโดยการซื้อสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ในการน าเข้าและส่งออกสินค้าบางส่วน เพ่ือให้สามารถลดความเส่ียงดังกล่าวลงระดับหนึ่ง นอกจากนั้น ในส่วนของการส่ังซื้อ
สินค้าโดยการจ่ายช าระเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งในอดีตมีการจ่ายช าระให้แก่คู่ค้ารายหนึ่งเป็นเงินเยน   และตั้งแต่ปี 2556 
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เป็นต้นมา  บริษัทดังกล่าวมีการต้ังตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย ท าให้การซื้อสินค้าจากคู่ค้ารายดังกล่าวมีการจ่ายช าระเป็น
เงินบาท ซึ่งส่งผลให้ความเส่ียงในเร่ืองดังกล่าวลดลง 



  บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) 

44 
 

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น  
 
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EUREKA”) 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Eureka Design Public Company Limited 
ประกอบธุรกิจ : ให้บริการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรส าหรับการประกอบและทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ และ

อุปกรณ์จับยึดส าหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่ต้ังส านักงานใหญ่ : เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
Home Page : www.eurekadesign.co.th 
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107555000236 
โทรศัพท์ : +66(0)2192-3737 
โทรสาร : +66(0)2192-3743-44 
ทุนจดทะเบียน : 85,000,000 บาท 
ทุนเรียกช าระแล้ว : 85,000,000 บาท  
 
 
 
 
 
  

http://www.eurekadesign.co.th/
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5. ผูถ้ือหุ้น  
5.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  เท่ากับ 85.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 170.00 ล้าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท   ( ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญจ านวน 50.00 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
29.41 ให้แก่ประชาชนทั่วไป )       ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  บริษัทมีทุนช าระแล้วเป็น 85.00 ล้านบาท 

 
5.2 ผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 22 เมษายน 2556   บริษัทมีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี้  
 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
จ านวนหุ้น ร้อยละ 

 กลุ่มผู้บริหารของบริษัท   
1. นายนรากร ราชพลสิทธิ์ 34,302,960 20.18 
2. นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์ 21,439,360 12.61 
 รวมครอบครัวราชพลสิทธิ์ 55,742,320 32.79 

3. นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์ 10,719,680 6.31 
4. นายจักรพงษ์ โภวาที 9,896,540 5.82 
5. นายวิเชษฐ์ เมืองจันทร์ 9,896,540 5.82 
6. นายวสันต์ อ านวยวัฒนะกุล 9,649,720 5.68 
7. นางสาวอัจฉรี1 รัตนชาญกุล 8,097,160 4.76 
 รวมการถือหุ้นของกลุ่มผู้บริหาร 104,001,960 61.18 

8. นายปิยะ อุดมฉันท์ 2,800,000 1.65 
9. 
10.  

นายชวภณ                           วัธนเวคิน  
นางพัชรี                               กิติเรียงลาภ 

1,900,000 
1,550,000 

37.17 
0.91 

 รวมจ ำนวนผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก 110,251,960 64.85 
 ผู้ถือหุ้นอื่น 59,748,040 35.15 
 รวมจ ำนวนหุ้นทั้งหมด 170,000,000 100.00 

 
หมายเหตุ  
1 นางสาวอัจฉรี รัตนชาญกุล    แจ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ ( แบบ59-2)  จ านวน 2 คร้ัง ดังนี้ 
คร้ังที่ 1  ณ วันที่ 8 มกราคม 2557  โดยวิธีโอนหลักทรพัย์จ านวน 1,819,875  หุ้น ให้แก่ นายศิริชัย ชูดวง (คู่สมรส) ซึ่งด ารง  
ต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ    โดยท าให้นางสาวอัจฉรี รัตนชาญกุล  มีจ านวนหลักทรัพย์คงเหลือ  
6,277,285 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.69    และนายศิริชัย ชดูวง มีหลักทรัพย์รวม 1,819,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  1.07  
คร้ังที่ 2  ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557  โดยวิธโีอนหลักทรัพย์จ าวน 5,459,625 หุ้น  ให้แก่ นายศิริชัย ชูดวง (คู่สมรส)  ซึ่งด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ   โดยท าให้นางสาวอัจฉรี รัตนชาญกุล  มีจ านวนหลักทรัพย์คงเหลือ  817,660 
หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.48   และนายศิริชัย  ชูดวง  มีหลักทรัพย์รวม  7,279,500 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 4.28  
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5.3 กำรออกหลักทรัพย์อื่น  
- ไม่มี - 
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6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บรษัิทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดย
ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท หรือแผนการ
ลงทุนของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ  
 

ปี 2553 2554 2555 
อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น 8.88 0.19 0.13 
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 6.25 2.81 0.0315 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ต่อก าไรสุทธิ (%) 70.42% 218% 40.11% 
 
 บริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทย่อย หลังหักภาเงินได้นิติบุคคล และหลังหักส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงิน
ปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย 
หรือแผนการลงทุนของบริษัทย่อยในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการจ่ายปัน
ผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ 
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คณะกรรมการบริษัท 
1. นายอดิศร  ประคุณหังสิต  6. นางวงศท์ิพา  ราชพลสิทธิ ์
2. นายเทอดศักดิ์  ยุทธนาวราภรณ์ 7. นายศุภพน  กิตติธนาลักษณ์ 
3. นายสุรเดช  วรนัฐสุนทร  8. นายวสันต์ อ านวยวัฒนกุล 
4. นางสาวนิษฐา  สุวรรณประทีป 9. นายศิริชัย ชูดวง 
5. นายนรากร  ราชพลสิทธิ ์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(บริษัท มัลติพลัส คอนซัลติ้ง จ ากัด) 

ฝ่ายควบคุม
โครงการและ
ต่างประเทศ 

คณะกรรมการบริหาร 
1. นายนรากร  ราชพลสิทธิ ์  3. นายวสันต์ อ านวยวัฒนะกุล 
2. นายศุภพน  กิตติธนาลักษณ์  4. นายศิริชัย ชูดวง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายเทอดศักดิ์  ยุทธนาวราภรณ์ 
2. นายสุรเดช  วรนัฐสุนทร 
3. นางสาวนิษฐา  สุวรรณประทีป 

ฝ่าย 
ขาย 

ฝ่ายค านวณ
ต้นทุน 

กรรมการผู้จัดการ 
นายนรากร  ราชพลสิทธิ ์

ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย
ควบคุมโครงการ 

นายอ าพล ตังคณาวนิชย ์

 

ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย
ออกแบบเคร่ืองจักร 
นายจักรพงษ์  โภวาท ี

 

ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย
ตรวจสอบคุณภาพ 

นายวสันต์ อ านวยวัฒนะกุล 

 

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต
และบริการ 

นายศุภพน  กิตติธนาลักษณ์ 

 

ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย
ออกแบบไฟฟ้า 

นายวิเชษฐ  เมอืงจันทร ์

 

ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย
บัญชีการเงิน 

นายศรัณย์ พิริยะสุรวงศ ์
 

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายการตลาด 
นายศิริชัย ชูดวง 

 

ฝ่ายออกแบบ
เครื่องจักร 

ฝ่าย
ออกแบบ
ไฟฟ้า 

ฝ่ายควบคุม
คู่มือ/เอกสาร 

 

ฝ่ายพัฒนา
ระบบไฟฟ้า 

 

ฝ่ายเขียน
แบบ 

ฝ่าย
ตรวจสอบ
คุณภาพ 

ฝ่าย 
ผลิต 

ฝ่าย
บริหารงาน
ประกอบ 

ฝ่าย
ประกอบ 

ฝ่าย 
บัญชี 

ฝ่าย 
การเงิน 

ฝ่าย 
จัดซื้อ 

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายสนับสนุน 

นายพันธเกียรติ ฤชาก าธร 
 

ฝ่าย 
บุคคล 

ฝ่าย 
IT 

ฝ่าย 
ธุรการ 

7.โครงสร้างการจัดการ 
ผังโครงสร้างองค์กร 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 
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7.1 คณะกรรมการของบริษัท 
โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนทั้งส้ิน 9 ท่าน ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายอดิศร ประคุณหังสิต/1/2 ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2. นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวราภรณ์/1/2 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายสุรเดช วรนัฐสุนทร/1/2 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4. นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป/1/2 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5. นายนรากร ราชพลสิทธิ ์ กรรมการผู้จัดการ 
6. นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์/1/2 กรรมการ 
7. นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์ กรรมการ 
8. นายวสันต์ อ านวยวัฒนะกุล/1/2 กรรมการ 
9. นายศิริชัย ชูดวง/1/2 กรรมการ 

  โดยมี นางฐิญานันท์  ดีประสิทธิ์ปัญญา ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
หมายเหตุ : 1. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบรษิัท ครั้งที่ 1 / 2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ ์ 2555  ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษทั

เพิ่มเติมจ านวน 7 ท่าน 
  2. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3 / 2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555  ได้มีมติแปรสภาพจากบริษทัจ ากัด

เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และแต่งตัง้ให้เปน็คณะกรรมการบรษิัทชุดใหม่ โดยมีวาระด ารงต าแหน่งเร่ิมตั้งแต่วันที่ 6 
กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งใน
สามตามอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดย
กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งให้
ด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556    กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม เพ่ือมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายนรากร  ราชพลสิทธิ์ 

ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายศุภพน  กิตติธนาลักษณ์ หรือ นายวสันต์  อ านวยวัฒนกุล หรือ นายศิริชัย  ชูดวง  รวมป็นกรรมการ
สองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  4 / 2555 เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2555 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

คร้ังที่ 3 / 2555 เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังต่อไปน้ี 
นอกจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าที่ตามที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมี

อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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1) ดูแลและก าหนดนโยบายที่ส าคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการด าเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน  การบริหาร
เงินทุน และการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

2) พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และก ากับดูแลด าเนิน
โครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  

3) ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้  และก าหนดแนว
ทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 

4) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพ่ือรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้
ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ 

6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพ่ือให้มีข้ึนมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) 

8) แต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9) แต่งต้ังกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท 
ทั้งนี้การมอบอ านาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีอ านาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ” ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 
 เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระท าได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ก าหนดให้รายการที่
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
 เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้

ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัท 
- การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

- การออกหุ้นใหม่เพ่ือช าระแก่เจ้าหน้ีของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
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- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจ านวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น 
- การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 
- เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวราภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุรเดช วรนัฐสุนทร กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป1/ กรรมการตรวจสอบ 
โดยมี นางฐิญานันท์  ดีประสิทธิ์ปัญญา ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ :   1. กรรมการตรวจสอบผู้มีความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
    2. กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัทและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555  ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่      
3/2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชน และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท รวมทั้งพิจารณาขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ยึดถือ
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2555  เป็นต้นมา 

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ทั้งนี้เม่ือครบ
ก าหนดออกตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  4 / 2555 เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2555 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

คร้ังที่ 3 / 2555 เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังต่อไปน้ี 

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและราย
ประจ าปี 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดย
ค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั้น และ
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  
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5) พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่ส าคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมาย
ก าหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7) จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย 

 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง
ความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ 

 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 เหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร  
 รายงานอื่นใดท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหา

ความเห็นท่ีเป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
 
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของยูเรกาฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย 

ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อ
ส านักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ  หรือที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะที่เป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
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ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปกี่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน  
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติกรรมอื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ
สามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทข้ึนไปแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้การ
ค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ยวโย งกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนใน
ระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

ซ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

ฌ. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
ญ. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในล าดับเดียวกัน 

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ญ)  แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ 
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คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจ านวนทั้งส้ิน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายนรากร ราชพลสิทธิ ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์ กรรมการบริหาร 
3. นายวสันต์ อ านวยวัฒนะกุล กรรมการบริหาร 
4. นายศิริชัย ชูดวง กรรมการบริหาร 

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  4 / 2555 เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการบรหิารไว้ ดังต่อไปน้ี 

1) ให้มีอ านาจตัดสินใจในเรื่องการด าเนินงานที่ส าคัญของบริษัท โดยก าหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของ
กิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอ านาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการก ากับ
ดูแลการด าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท 

2) พิจารณาเร่ืองการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

3) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการ 

4) พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษัทเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

5) อนุมัติการแต่งต้ังที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของกิจการ 

6) ด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ 

7) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติค าขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของ
บริษัทที่เกินอ านาจส่ังการของฝ่ายงานนั้น  

ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอ านาจดังกล่าว ผู้ได้รับ
มอบอ านาจนั้นต้องไม่มีอ านาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”ให้
มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ในปี 2557   จากมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 /2557  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557      ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุด

ย่อยข้ึนเพ่ิมเติมจากเดิมอีก 1 ชุด  คือ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง      ดังรายชื่อต่อไปนี้  
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายอดิศร ประคุณหังสิต ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวราภรณ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายสุรเดช วรนัฐสุนทร กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายนรากร ราชพลสิทธิ ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(1) พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียง

ประเภทต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านการลงทุน และความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อ

ชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ 

(2) ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง 

โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

(3) ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ 

(4) ก าหนดเกณฑ์วัดความเส่ียงและเพดานความเส่ียงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้ 

(5) ก าหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเส่ียงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ 

(6) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ

ปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด 

(7) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การด าเนินงาน และสถานะความเส่ียงของ

บริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิงที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์

ที่ก าหนด 

(8) จัดให้มีคณะท างานบริหารความเส่ียงตามความจ าเป็น 

(9) สนับสนุนคณะท างานบริหารความเส่ียงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จ าเป็น ให้สอดคล้องกับ

ขอบเขตความรับผิดชอบ 
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7.2 ผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทมีผู้บริหารจ านวนทั้งส้ิน 9 ท่าน ประกอบด้วย 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายนรากร ราชพลสิทธิ ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
2. นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์ กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตและบริการ 
3. นายวสันต์ อ านวยวัฒนะกุล กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 
4. นายศิริชัย ชูดวง กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด 
5. นายจักรพงษ์ โภวาที ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายออกแบบเครื่องจักร 
6. นายวิเชษฐ์ เมืองจันทน์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายออกแบบระบบไฟฟ้า 
7. นายศรัณย์ พิริยะสุรวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีการเงิน 
8. นายอ าพล ตังคณาวนิชย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผนโครงการและงานระหว่างประเทศ 
9. นายพันธเกียรติ ฤชาก าจร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสนับสนุน 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  4 / 2555 เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ

หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้ ดังต่อไปน้ี 

1) ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท 

2) ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3) มีอ านาจอนุมัติ และมอบอ านาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพ่ือประโยชน์
ของบริษัท ซึ่งอ านาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกินตามที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

4) มีอ านาจออกค าส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยการท างานภายในองค์กร 

5) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท 

6) อนุมัตกิารแต่งต้ังที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท 

7) เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าส่ัง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
บริหารทุกประการ 

ทั้งนี้ การมอบอ านาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นควร จะไม่
รวมถึงอ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ 

 
การก าหนดอ านาจอนุมัติวงเงิน 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  4 / 2555 เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ได้มีการก าหนดอ านาจอนุมัติ

วงเงินไว้ ดังต่อไปน้ี 

1) กรรมการผู้จัดการมีอ านาจอนุมัติท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและ/หรือสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัท
ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท และอนุมัติการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 20 ล้าน
บาท และอนุมัติการท าธุรกรรมทางการเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท หากเกินจ านวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้น าเสนอ
เพ่ือขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

2) ประธานกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมัติท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและ/หรือสินค้าอันเป็นปกติธุระของ
บริษัทในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท และอนุมัติการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 30 
ล้านบาท และอนุมัติการท าธุรกรรมทางการเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท หากเกินจ านวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้
น าเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

3) คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมัติการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและ/หรือสินค้าอันเป็นปกติธุระของ
บริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท และอนุมัติการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 40 
ล้านบาท และอนุมัติการท าธุรกรรมทางการเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท หากเกินจ านวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้
น าเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ การมอบอ านาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นควร จะไม่
รวมถึงอ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้  

อ านาจอนุมัติวงเงินดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่ขัดต่อกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดที่เกี่ยว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร เป็นบุคคลเดียวกัน คือ
นายนรากร ราชพลสิทธิ์ ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรและการก าหนดอ านาจอนุมัติในปัจจุบันเป็นการจัดเตรียมเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของบริษัทในอนาคต 
 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  ยังคงใช้อ านาจอนุมัติด าเนินการฉบับเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 4/2555 วันที่ 12 มิถุนายน 2555     



  บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) 

59 
 

 
 
 
 
7.3 เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังให้  นางฐิญานันท์  ดีประสิทธิ์ปัญญา  ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่
วันที่ 12 มิถุนายน 2555  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 ปี 2555 โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการ
บริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1    
 
7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556  เม่ือวันที่  22 เมษายน 2556   ที่ประชุมได้อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ โดยก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปีรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,800,000 
บาทต่อปี    ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ ( บาท ) 

ค่าเบ้ียประชุม 
คณะกรรมการ

บริษัท 

ค่าเบ้ียประชุม 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าบ าเหน็จ 
โบนัส 

รวม 

นายอดิศร  ประคุณหังสิต ประธานกรรมการ 100,000 - 360,000 460,000 
นายเทอดศักดิ์  ยุทธนาวราภรณ์  กรรมการ 

กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

30,000 60,000 300,000 390,000 

นายสุรเดช  วรนัฐสุนทร กรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

40,000 60,000 204,000 304,000 

นางสาวนิษฐา  สุวรรณประทีป กรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

40,000 60,000 204,000 304,000 

นายนรากร    ราชพลสิทธิ์ กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 

20,000 - - 20,000 

นางวงศ์ทิพา  ราชพลสิทธิ์ กรรมการ 40,000 - 120,000 160,000 
นายศุภพน   กิตติธนาลักษณ์ กรรมการ 20,000 - - 20,000 
นายวสันต์   อ านวยวัฒนะกุล กรรมการ 20,000 - - 20,000 
นายศิริชัย   ชูดวง กรรมการ 20,000 - - 20,000 
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รวม   330,000 180,000 1,188,000 1,698,000 
 
 
 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  
 
รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

การประชุม 
คณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

นายอดิศร  ประคุณหังสิต ประธานกรรมการ 4/4 - 
นายเทอดศักดิ์  ยุทธนาวราภรณ์  กรรมการ 

กรรมการอิสระและ 
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ 

3/4 3/4 

นายสุรเดช  วรนัฐสุนทร กรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

4/4 4/4 

นางสาวนิษฐา  สุวรรณประทีป กรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

4/4 4/4 

นายนรากร    ราชพลสิทธิ์ กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 

4/4 4/4 

นางวงศ์ทิพา  ราชพลสิทธิ์ กรรมการ 4/4 4/4 
นายศุภพน   กิตติธนาลักษณ์ กรรมการ 4/4 4/4 
นายวสันต์   อ านวยวัฒนะกุล กรรมการ 4/4 4/4 
นายศิริชัย   ชูดวง กรรมการ 4/4 4/4 
 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทมีผู้บริหารจ านวน  9  ท่าน โดยในปี 2556  บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร

ของบริษัท ในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และค่าสวัสดิการอื่นๆ  ดังนี ้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2555 ปี 2556 

จ านวนราย 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จ านวนราย 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน ค่านายหน้าและโบนัส 6 11.45 9 14.74 
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนส ารองเล้ียง 6 0.45 9 0.57 
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ชีพ กองทุนประกันสังคมและค่าล่วงเวลา 
รวม  11.90  15.31 

 
 
 
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร  
- เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน  ข้ึนอยู่

กับอายุงานของผู้บริหารท่านนั้น  และเป็นระเบียบเดียวกันกับที่ใช้ก าหนดอัตราส่วนนี้แก่พนักงานของบริษัทเช่นกัน    โดยในปี 
2556 นี้  บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผู้บริหารจ านวน 9 ราย   รวมทั้งส้ิน  0.57 ล้านบาท  

- โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ( EJIP ) 
บริษัทได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ( EJIP )  เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วม

ท างานกับบริษัทในระยะยาว  โดยมีระยะเวลาของโครงการ 3 ปี   ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2559    ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมดครงการ EJIP ได้จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันเริ่มโครงการ   และมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีโดยเป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกันกับพนักงานของบริษัท  โดยบริษัทจะหักเงินเดือน
ผู้บริหารร้อยละ 3 – 5 ของเงินเดือน  ข้ึนอยู่กับผลการปฏิบัติงานแต่ละปีของผู้บริหารท่านนั้น  และบริษัทร่วมลงทุนสมทบใน
อัตราร้อยละ 50, 70 และ 100  ของเงินลงทุนของผู้บริหารในปี 2557 , ปี 2558 และปี 2559  ตามล าดับ    ในปี 2557  มี
ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขจ านวน 0.19 ล้านบาท     
 

  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตามหนังสือเลขที่ 
กลต.พษ.63/2557   วันที่ 15 มกราคม 2557    เพ่ือให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่ต้องมีหน้าที่รายงานการเปล่ียนแปลง
การถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 ต่อส านักงาน เม่ือได้หุ้นจากโครงการ EJIP  

 
จ านวนพนักงานและผลตอบแทน 

ปี 2556 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน)  บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด 
พนักงานปฏิบัติการ ( คน ) 133 6 
พนักงานบริหาร ( คน )  9 - 
รวม (คน) 142 6 
ค่าตอบแทนพนักงาน  (ล้านบาท)  74.33 0.10 
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7.5 บุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 140 คน    รวมในปี 2556 นี้  บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้
พนักงานจ านวนทั้งส้ิน 74.33 ล้านบาท   ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าต าแหน่ง ค่าโทรศัพท์ เงินโบนัส เงินประกันสังคม 
และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นต้น  นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับ
บริษัทรวม   101,148  บาท 

 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) อายุงานเฉล่ีย (ปี) 

ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 56 
ฝ่ายบริหาร (รวมเลขานุการบริษัท) 9  10 6.40 
ฝ่ายขาย 5 8 3.72 
ฝ่ายค านวณต้นทุน 4 - - 
ฝ่ายควบคุมโครงการ 5 7 3.36 
ฝ่ายออกแบบเครื่องจักร 12  17 2.58 
ฝ่าย Drawing mechanic 7  - - 
ฝ่ายออกแบบระบบไฟฟ้า 11 17 3.35 
ฝ่ายพัฒนาระบบไฟฟ้า 9 - - 
ฝ่ายผลิตชิ้นส่วน 15  18 3.08 
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 5 11 3.67 
ฝ่ายประกอบ 23 21 3.62 
ฝ่ายจัดซื้อ 8 13 3.03 
ฝ่ายสโตร์ 4  2 3.37 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 10 7 2.67 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสารสนเทศ 8  9 3.37 

รวม 134 140  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 134  คน โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่
ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่านายหน้า โบนัส กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นจ านวนรวม 
38.40  ล้านบาท 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 140  คน โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่
ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่านายหน้า โบนัส กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นจ านวนรวม 
59.59   ล้านบาท 

 
ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี- 
 
 
 
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทมีนโยบายอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับชั้นให้มีความรู้ ความช านาญและ

ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริ ษัท โดยแบ่งการ
พัฒนาในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

1) ระดับบริหาร  

บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ภาวะความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น าขององค์กร 

2) ระดับหัวหน้างาน 

บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการจัดการบริหารเบ้ืองต้น ทักษะการเป็นหัวหน้างาน การสร้างทีมงานและการ
สร้างความร่วมมือในการท างาน ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน
การส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเฉพาะทาง 

3) ระดับพนักงาน  

บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการสร้างความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบสร้างแรงจูงใจให้
เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและการมีทัศนคติท่ีดีต่อฝ่ายบริหารและบริษัท 
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8. การก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทมีนโยบายน าหลักการ การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2555 เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2555 
เพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมความ
มีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะท าให้เกิดความเชื่อม่ันข้ึนในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่ง
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้ตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น 
สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรร
รมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีอิสระ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพ่ือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน  และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายในการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันส้ินสุดรอบบัญชีในแต่ละปี 
พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึง
วันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย 

 เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นใน
การเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้เพ่ือสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น  โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดท่ีบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

 ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผ่านอีเมล์แอดแดรสของนักลงทุนสัมพันธห์รืออีเมล์แอดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ตั้งค าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจอนุมัติท ารายการใดๆ โดยในวาระท่ีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทจะ
จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้ค าตอบภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท 

 กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อมูลรายละเอียดในเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี ้
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 การปฏิบัติและอ านวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากัดหรือ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

 การก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง 
 การก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดง

ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมใน
แต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่
เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเร่ืองส าคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วน
ได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ( Insider Trading) ของบุคคลที่
เกีย่วข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมถึงได้ก าหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือ
การน าข้อมูลของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือ
หลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อก าหนดต่างๆ ของ
ส านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารตามที่ได้รับ
แจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
พนกังาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการ
สนับสนุนและรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน 
และพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตและขยายตัวได้ในอนาคต โดยบริษัทจะจัดให้ให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทใน
ระยะยาว รวมทัง้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

 พนักงาน : บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความ
เติบโต บริษัทจึงสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้ง
ส่งเสริมการท างานในลักษณะเป็นทีมเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการท างาน และจัดให้สภาพแวดล้อมในการท างาน
มีความปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม โดยให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสม 

 คู่ค้า: ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริตโดยยดึหลักการปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไขทางการค้าและค าม่ันที่ให้
ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 

 คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดีโดยการหลีกเล่ียงการ
แข่งขันด้วยวิธีไม่สุจริต 
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 ลูกค้า  : บริษัทมีความมุ่งม่ันที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าโดยท าการค้ากับลูกค้าด้วย
ความซื่อสัตย์และเป็นธรรม 

 สังคม : บริษัทให้ความส าคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ที่ต้ังของส านักงานบริษัท 
ทั้งน้ีบริษัทได้ก าหนดแนวทางที่ต้องปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่าง

ชัดเจนใน “จริยธรรมธุรกิจ” พร้อมทั้งเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือเป็น
หลักปฏิบัติในการด าเนินงาน และถือเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญของทุกคน 

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทตระหนักดีถึงความส าคัญของการเผิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท 
ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

โดยบริษัทจะเผยแพรข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงเว็บไซตข์องบริษัท คือ www.eurekadesign.co.th  

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้นบริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ อย่างไรก็ตามในเบ้ืองต้นบริษัทได้
มอบหมายให้เลขานุการของบริษัทท าหน้าที่ติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้
ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ท่ี คุณฐิญานันท์ ดีประสิทธิ์ปัญญา โทรศัพท์ 0 2192 3737 ต่อ 204 
หรือ ที่ E-mail address: ir@eurekadesign.co.th 

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้กับบริษัท โดย

เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการด าเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการด าเนินงาน
เป็นรายไตรมาส อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพ่ือประโยชน์ของบริษัทและ ผู้
ถือหุ้นโดยรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการของบริษัทมีจ านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน  
4 ท่าน และกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพ่ือท าหน้าที่
ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 2 ชุด คือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพ่ือความเป็นอิสระในการตัดสินใจและ
น าเสนอวิสัยทัศน์ ดังรายละเอียดท่ีกล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 3 ท่าน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ 

http://www.eurekadesign.co.th/
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 คณะกรรมการบริหาร  
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารทั้งส้ินจ านวน 4 ท่าน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขต
อ านาจหน้าที่ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคล
กัน เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ านาจโดยไม่จ ากัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ก าหนดอ านาจหน้าที่และคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

ทั้งนี้บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้อง
ทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทได้รายงานคา่ตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปี (Annual General Meeting (AGM) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัทได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพ่ิมมากข้ึน เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายเพ่ิมมากข้ึนด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัทประกอบด้วย 
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8.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าว

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เม่ือวันที่  12 มิถุนายน 2555 
โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายก ากับดูแลกิจการเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทและจะส่งเสริมให้บริษัทมีความม่ันคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ส าหรับการก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานนั้น บริษัทให้ความส าคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการ
ประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจ าทุกปีตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป เพ่ือให้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ทั้งนี้คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ านอกจากนี้ 
ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและ
ข้อบังคับต่างๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนด 

จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษัทได้ก าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ใน

การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระท าที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติใน
ธุรกรรมนั้นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการก าหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์ให้เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
และจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ด้วย 

รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศที่ปรากฏใน

รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูล และงบการเงินซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยน าเสนอโดยต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การจัดท างบการเงินดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากส านักงาน กลต. 
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน
และไม่ใช่การเงิน ด าเนินการบนพ้ืนฐานความถูกต้องครบถ้วน สมเหตุสมผล เชื่อถือได้และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม 
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การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษ

เพ่ิมเติมตามความจ าเป็นโดยก าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติ ดตามผลการด าเนินงานเป็น
ประจ า โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดท าวาระต่างๆ ของการประชุมและ
ด าเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพ่ือให้กรรมการได้มีเวลา
พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงการบันทึกการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็น
รายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
เป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
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8.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้กับบริษัท โดย

เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการด าเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการด าเนินงาน
เป็นรายไตรมาส อกีทั้งยังให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการของบริษัทมีจ านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน  
4 ท่าน และกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพ่ือท าหน้าที่
ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 2 ชุด คือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพ่ือความเป็นอิสระในการตัดสินใจและ
น าเสนอวิสัยทัศน์ ดังรายละเอียดท่ีกล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 3 ท่าน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ได้ระบุไว้    
ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ 
นางสาวนิษฐา  สุวรรณประทีป        ด ารงต าแหน่งเป็น  Finance Director ของบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ 
(ประเทศไทย)   

 คณะกรรมการบริหาร  
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารทั้งส้ินจ านวน 4 ท่าน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขต
อ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคล
กัน เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ านาจโดยไม่จ ากัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ก าหนดอ านาจหน้าที่และคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

ทั้งนี้บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้อง
ทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

 ในปี 2557    คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท
คร้ังที่ 1 / 2557   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557    เพ่ือควบคุม ก ากับดูแลนโยบายการบริหารความเส่ียงของกิจการ   
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8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
8.3.1 กรรมการอิสระ 

ในการแต่งต้ังกรรมการ  เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาเป็นคณะกรรมการชุดย่อย     หน้าที่ในการสรร
หาและพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการอิสระ    จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทด าเนินการ  ทั้งนี้ในการพิจารณาคัดเลือก
และกล่ันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และได้น าเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือให้ได้
กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ  โดยจ านวน
ที่เสนอจะเท่ากับ 1 เท่า ของจ านวนกรรมการที่ครบวาระ  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือขความเห็นชอบจาก
กรรมการ  จากนั้นจะน าเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผุ้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป   

 ทั้งนี้  คณะกรรมการได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ  และแผนในอนาคตจึงได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ  
โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ในเร่ือง  การบริหารธุรกิจ  การบริหารงานบุคคลากร  งานด้านกฎหมาย  การเงินและการบัญชี รวมถึง
ธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์  และมีประสบการณ์ในเร่ืองดังกล่าวอย่างน้อย 2 ปี     ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้
กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม   

 การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น จากการประชุมสามัญประจ าปี 2556  วันที่ 22 เมษายน 2556  มี
หลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ  ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

เสียงทั้งหมดท่ีตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน 
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา  เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่พึงเลือกตั้ง

ในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน  เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี  ให้
ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

กรณีที่ต าแนห่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจกต าแหน่งกรรมการ  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป  เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน  โดยบุคคลซึ่งเข้า
เป็นกรรมการแทนจะอยุ่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  ทั้งนี้มติการ
แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง  ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่  

ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่  หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจาณณาเบ้ืองต้น  ในการกล่ันกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริ ษัท และเข้าใจในธุรกิจของ
บริษัทเป็นอย่างดี  และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ได้  และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป  
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8.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด    ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยนั้น      บริษัทฯ ได้เสนอให้แต่งตั้งชื่อ นาย
นรากร ราชพลสิทธิ์   ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว   ตั้งแต่เปิดด าเนินการในปี 2553    บรษัิทก าหนด
ระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย   โดยบุคคลที่ได้รับ
แต่งต้ังให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย  มีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ   และบริษัท
ได้ก าหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังนั้น  ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะลงไปมติ  หรือใช้สิทธิออกเสียงในเร่ือง
ส าคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  หากเป็นการด าเนินการโดยบริษัทเอง  ทั้งนี้การส่งกรรมการ
เพ่ือเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท   
 นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย  บริษัทก าหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังจากบริษัทนั้น  ดูแลให้บริษัทย่อยมี
ข้อบังคับในเร่ืองการท ารายการเกี่ยวโยง  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการท ารายการส าคัญอื่นใดของบริษัท
ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง  และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท  รวมถึงต้อง
ก ากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล  และการบันทึกบัญชีบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ  และรวบรวมมาจัดท า
งบการเงินรวมได้ทันก าหนดด้วย    
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8.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน   
 บริษัทมีการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงาน  ซึ่งจะมอบให้
กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน   โดยสรุปนโยบายส าคัญดังนี้ 
 1.บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศท่ีเกี่ยวข้องของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ภายใน 3 
วันท าการ นับจากวันที่มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์  และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพ่ือจัดท าบันทึกการ
เปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล  เพ่ือน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทราบ
ในการประชุมคร้ังถัดไป  นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวด้วย    
 2.บริษัทมีข้อก าหนดห้ามน าข้อมูลงบการเงิน  หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ 
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และห้ามท าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน  ก่อนที่ข้อมูลงบ
การเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท  จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน  และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง  นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณาทั้งหมดแล้ว  การไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท าผิดวินัยของบริษัท  หากกรรมการผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส าคัญ  
คนใดกระท าผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง  การพักงาน  โดยไม่ได้รับค่าจ้าง  จนถึงการเลิกจ้าง  
 ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  
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8.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี    
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  ในปี 2556  
รายละเอียดดังนี้    

ค่าสอบบัญชีส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556   460,000  บาท 
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาสๆ ละ 140,000 บาท  420,000  บาท 
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย  บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด   40,000   บาท 
ค่าสอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI ต่อ 1 บัตร ส่งเสริม    80,000  บาท 

  รวมค่าสอบบัญชีปี 2556               1,000,000  บาท 
 
  
** แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี   ตามเอกสารแนบล าดับที่ 5 
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8.7 การปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ     
 จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร  
 
รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

การประชุม 
คณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

นายอดิศร  ประคุณหังสิต ประธานกรรมการ 4/4 - 
นายเทอดศักดิ์  ยุทธนาวราภรณ์  กรรมการ 

กรรมการอิสระและ 
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ 

3/4 3/4 

นายสุรเดช  วรนัฐสุนทร กรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

4/4 4/4 

นางสาวนิษฐา  สุวรรณประทีป กรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

4/4 4/4 

นายนรากร    ราชพลสิทธิ์ กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 

4/4 4/4 

นางวงศ์ทิพา  ราชพลสิทธิ์ กรรมการ 4/4 4/4 
นายศุภพน   กิตติธนาลักษณ์ กรรมการ 4/4 4/4 
นายวสันต์   อ านวยวัฒนะกุล กรรมการ 4/4 4/4 
นายศิริชัย   ชูดวง กรรมการ 4/4 4/4 
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9. ความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibilities : CSR )  
9.1 นโยบายภาพรวม   

บริษัท บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน)  ได้ด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  ซึ่ง
ครอบคลุมด้านความปลอดภัย  ด้านส่ิงแวดล้อม  ด้านการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านสังคมและชุมชน  โดยต้ังอยู่บน
พ้ืนฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี    และได้ประกาศเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1 ปี 2557  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557   

 
9.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน  
 บริษัทฯ ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่มจากการภายในองค์กรเป็นล าดับแรก  โดยการกระตุ้นจิต
อาสาของพนักงานผ่านกิจกรรมและนโยบายต่าง ๆ ขององค์กร เช่น กิจกรรม 5ส.  เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ดี
จากภายใน   เป็นต้น  รวมถึงการส่งเสริมด้านสุขชีวอนามัยผ่านทางกิจกรรมของหน่วยงานด้านความปลอดภัยภายในองค์กร
อย่างเคร่งครัด     ด้านส่งเสริมการศึกษาด าเนินงานผ่านทางการให้สวัสดิการแก่พนักงานในด้านการฝึกอบรม  และการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงข้ึนตามสายงานที่เหมาะสม    และยังขยายไปยังส่วนงานสถาบันศึกษา  ธุรกิจภาคเอกชน  ให้เข้าร่วมศึกษาดู
งาน เยี่ยมชมระบบการท างาน ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องหลายปีติดต่อกัน     ด้านคุณภาพชีวิตบริษัทฯ เน้นให้พนักงานได้
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขผ่านกลยุทธ์การท างานของบริษัทฯว่า “Better Company Better Life”      ซึ่งเป็นจดุเริ่มต้นที่จะให้
เกิดการพัฒนาสังคมไปได้อย่างยั่งยืน    และจะมุ่งพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ต่อเนื่องไปอย่างไม่หยุดนิ่ง   การ
ด าเนินงานของบริษัท ได้จัดท าอย่างเป็นรูปธรรมผ่านทางคณะท างานที่ได้รับคัดเลือกจากพนักงานทุกระดับในองค์กร ดังนี้ 

1. คณะกรรมการความปลอดภัย 
2. คณะกรรมการ 5ส. 
3. คณะท างานบริหารความเส่ียง 
4. คณะท างานโครงการ Live and Learn  
5. คณะกรรมการปรับปรุงระบบการส่ือสารภายในองค์กร  
6. คณะกรรมการ Happy Workplace  
7. ชมรมดนตรีสากล 
8. ชมรมแบดมินตัน 
9. ชมรมฟิตเนส 
10. ชมรมฟุตบอล 
11. ชมรมยูเรกา คาร์คลับ 

 
แต่ละชุดของคณะท างานและชมรมข้างต้นนี้   มีรายละเอียดและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน    และมีการแต่งต้ัง

หัวหน้าคณะท างาน หรือหัวหน้าชมรม  รวมถึงทีมท างาน   มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการรายงานความคืบหน้าของการ
ท างานในแต่ละช่วงเวลา  
 
9.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม   
 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน)   ในกระบวนการด าเนินธุรกิจไม่มีกรณีที่ถูกตรวจสอบเร่ืองการฝ่าฝืนกฎหมายใน
เร่ืองเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 8 หลักการ    
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9.4  กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ( after process )   
  บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน)   ได้ท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมโดยการร่วมบริจาค อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ส านักงาน  ทั้งสภาพใหม่ และของช ารุดเสียหายที่บริษัทฯ มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว  และไม่ได้ทิ้งให้เป็นมลภาวะต่อ
สภาพแวดล้อม     โดยมอบต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงแรงภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา  เม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556   
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการฝึกและสอนผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป   โดยผ่านกิจกรรมของชมรมยูเรกา 
คาร์คลับ  ซึ่งเป็นการรวมทีมงานของพนักงานในบริษัทท ากิจกรรมร่วมกันเดินทางไปท่องเที่ยวกลุ่มย่อยเพ่ือเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยว ตามธรรมชาติในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย   เช่น ปี 2555 กจิกรรมเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือบริจาค
เส้ือผ้า เครื่องนุ่งห่ม แก่กลุ่มเด็กชาวเขาบนดอยที่ต้องทนกับสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น  
  
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน  

บริษัทยูเรกาดีไซน์ จ ากัด(มหาชน) มุ่งม่ันในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ดังนั้นเพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ 
และข้อก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันคอร์รัปชั่นในทุกกิจกรรมของบริษัท และด าเนินการทางธุรกิจที่เป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัทฯจึงได้จัดท านโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นลายลักษณ์อักษรข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานขององค์กรอย่างโปร่งใส ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจ   ทั้งนี้ได้น านโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้เสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557      และ
ประกาศเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนในองค์กรทราบในประกาศฉบับที่ 19/2557  วันที่ 3 มีนาคม 2557    และรายละเอียดของ
นโยบายดังกล่าวนี้  จะได้น าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท  ( www.eurekadesign.co.th )    
 

http://www.eurekadesign.co.th/
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10. การควบคุมภายใน 
10.1 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557  เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557    ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
สามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ท าการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและบริษัท มัลติพลัส คอนซัลติ้ง  จ ากัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากบริษัทให้ท าหน้าที่เปนนูู้ตรวจสอบภายใน สรุปได้ว่าจากการประเมินระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทในด้านต่างๆ 5 
ด้าน คือ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  
2. การบริหารความเส่ียง  
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  
5. ระบบติดตาม  
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าในสภาพปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้อง

กับแบบประเมินการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับ
เร่ืองการท าธุรกรรมกับูู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ูู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามข้อ  3.3 ถึง 3.7 ของ
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นั้น กลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอให้การท า
รายการดังกล่าวมีความโปร่งใส และเปนนธรรม ส าหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการ
เห็นว่า ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ   
 
นโยบายการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 

ปี 2556  และปี 2557  บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง  จ ากัด  เพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบ
ความเพียงพอและประสิทธิูลของระบบควบคุมภายในของบริษัทเพ่ือให้ม่ันใจตามควรแก่เหตุและูล (Reasonable 
Assurance) ว่าบริษัทมีการบริหารการจัดการและการด าเนินงานภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
ระบบงานให้มีความรัดกุมเพ่ิมข้ึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

บริษัท บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง  จ ากัด   ได้ท าการประเมินความเส่ียงและจัดท าแูนการตรวจสอบ
ภายในรายปี ด าเนินการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามูลการปรับปรุงระบบเปนนประจ าทุกไตรมาสและรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใช้เปนนประโยชน์ในการก ากับดูแลกิจการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยรายงานูลการ
ตรวจสอบภายฉบับล่าสุดได้สรุปูลการประเมินระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ระดับองค์กร 
o แูนกลยุทธ์และการควบคุมติดตาม 
o การมอบหมายอ านาจด าเนินการ 
o รายการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ระดับกิจกรรม 
o ระบบการขายและรับช าระหนี้ 
o ระบบซื้อ 
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o ระบบการบริหารสินค้าคงเหลือ 
o ระบบการูลิต 
o ระบบเงินสดย่อย 
o ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร 
o ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล 
o ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายงานูลการตรวจสอบฉบับลงวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2557    มีประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ส าคัญซึ่งอยู่
ระหว่างการปรับปรุง โดยสรุปได้ดังนี้ 

 
ประเด็นที่สอบทาน สรุปผลการประเมิน 
การประเมินความเพียงพอส าหรับการควบคุม

ภายในระดับคณะูู้บริหาร 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการก าหนด

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดูลได้ เพ่ือ
เปนนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใช่หรือไม่ 

ใช่ บริษัทฯก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดูลได้ 
ตามนโนบายคุณภาพวิสัยทัศน์ และKPI โดยใช้KPI ของบริษัทเปนน
ตัวชี้วัดูลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

1.2 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนเป้าหมาย
การปฏิบัติงานแล้วว่า การตั้งเป้ าหมายได้ด าเนินการ
อย่างรอบคอบและได้พิจารณาถึงความเปนนไปได้ของ
เป้าหมายที่ก าหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้
ส่ิงจูงใจหรือูลตอบแทนแก่พนักงานว่าเปนนไปอย่าง
สมเหตุสมูล โดยไม่มีการจูงใจหรือใหู้ลประโยชน์
ตอบแทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจน า 
ไปสู่การกระท า ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เช่น ตั้งเป้ า
หมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเปนนจริง ท าให้
เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เปนนต้น) 

ใช่ บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการครั้งที่1/2556 เม่ือวันที่ 
27 กุมภาพันธ2์556 โดยได้กล่าวถึงภาพรวมของูลประกอบการปี 
2555 ของบริษัทและรูปแบบแนวทางบริหารจัดการที่จะท าให้
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมข้ึนนอกจากนี้  ได้มีการ
ทบทวนเป้าหมายการด าเนินงานเปนนรายไตรมาสในปี 2556 ตาม
รายงานการประชุมคร้ังที่ 2-4/2556 

1.3 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วย
ให้ ฝ่ายบริหารสามารถด า  เนินงานได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ 

ใช่ บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่แสดงให้เห็นภาพรวมของทั้ง
บริษัทในระดับการบริหารงานจากูังองค์  ในปี 2556 ได้มีการ
ปรับเปล่ียนูังการจัดองค์กร ใหม่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

1.4 บริษัทมีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม 
(code of conduct) และข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางูลประโยชน์กับกิจการเปน  นลายลักษณ์
อักษรรวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่ 

ใช่ บริษัทได้จัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการท างาน
(Code of Conduct) ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรรมการูู้จัดการบริษัท
และประกาศใช้ เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2555 โดยในปี2556 บริษัท
ยังคงใช้ข้อก าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ เช่นเดียวกับปีก่อน 

1.5 บริษัทมีการจัดท า นโยบายและระเบียบ ใช่ บริษัทได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน การจัดซื้อ 
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วิธีปฏิบัติงานเปนนลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้าน
การเงินการจัดซื้อและการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและ
สามารถป้องกันการทุจริตได้หรือไม่ 

เปนนลายลักษณ์อักษร และการบริหารทั่วไปบริษัทได้น าเอาระบบ 
ISO มาใช้ส าหรับงาน จัดซื้อ งานูลิต คลังสินค้าและงานขายอีก
ด้วย ซึ่งระบบดังกล่าวจะต้องมีการทบทวนและทดสอบการปฎิบัติ
การทดสอบตามระบบตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

1.6 ในการก าหนดนโยบายและแูนการ
ปฏิบัติงาน บริษัทได้ค านึงถึงความเปนนธรรมต่อคู่ค้าเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ใช่หรือไม่ 

ใช่  บริษัท  ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อ ูู้ค้า  หรือเจ้าหนี้
(Suppliers/Creditors Practices)ไว้ในประกาศที่ 31/2555 เรื่อง 
จรรยาบรรณในการท างานซึ่งยังคงใช้แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับปี
ก่อน 

2. การประเมินความเส่ียง 
2.1 บริษัทมีการประเมินอย่างสม่ าเสมอ

หรือไม่ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยใดบ้างที่
เปนนปัจจัยความเส่ียงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน 
ซึ่งอาจมีูลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมี
นัยส าคัญ 

ใช่ บริษัทมีการประเมินปัจจัยความเส่ียงซึ่งอาจมีูลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ พิจารณาจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
โดยในปี 2556 มีการประชุมจ านวน 4 คร้ัง 

2.2 บริ ษัทได้มีการวิเคราะห์หรือไม่ ว่า 
เหตุการณ์ใดที่จะท า ให้ปัจจัยที่เปนนความเส่ียงนั้น
เกิดข้ึน 

ใช่ บริษัทมีการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เปนนปัจจัยเส่ียงเช่นการ
ตรวจสอบสถานะทางการเงินของลูกค้าต่างประเทศ งานด้านเร่งรัด
หนี้สินเปนนต้น จากรายงานการประชุมฝ่ ายบริหารครั้งที่ 1/2556 
เม่ือวันที ่27 กุมภาพันธ ์2556 

2.3 บริษัทก าหนดให้มีมาตรการในการ
ติดตามเหตุการณ์ที่เปน นสาเหตุของปัจจัยความเส่ียง
รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียงเหล่านั้น ใช่หรือไม่ 

ใช่ บริษัทได้ติดตามความคืบหน้าโดยู่านคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการแก้ ไขปัญหาคงค้างเก่าและประเด็นคงค้างจากการ
ตรวจสอบของูู้ตรวจสอบภายใน 

2.4 บริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียงที่
ก าหนดไว้ใช่หรือไม่ 

ใช่ บริษัทฯได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยวิธีออก
ประกาศและติดบอร์ดพร้อมทั้งส่ง อีเมล์ ให้แก่หัวหน้าฝ่ายที่
เกี่ยวข้องรับทราบ 

2.5 บริษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้
ปฏิบัติตามแูนการบริหารความเส่ียงที่ก าหนดไว้ใช่
หรือไม่ 

ใช่ บริษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเปนนรายประเด็นโดย ู่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
และคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 บริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่

และวงเงินอ านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ
ไว้อย่างชัดเจนและเปนนลายลักษณ์อักษร ใช่หรือไม่ 

ใช่ บริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอ านาจ
อนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ ไว้อย่างชัดเจนและเปนนลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งได้ถือปฎิบัติเช่นเดียวกับปีก่อน 

3.2 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับูิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดย
เด็ดขาด เพ่ือเปนนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใช่หรือไม่  

(1) หน้าที่อนุมัต ิ

ใช่ บริษัทฯมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับูิดชอบ ซึ่งพนักงานแต่ละ
ต า แหน่งจะมีการก า หนดความรับูิดชอบ ตามรายละเอียดใน 
Job description ซึ่งปฎิบัติเช่นเดียวกับปีก่อน 



  บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) 

81 
 

ประเด็นที่สอบทาน สรุปผลการประเมิน 
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูล

สารสนเทศและ  
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน 
3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการท าธุรกรรมกับูู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ูู้บริหาร หรือูู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพ่ือติดตามให้
การท าธุรกรรมนั้นต้องู่านข้ันตอนการที่ก าหนด  ใช่
หรือไม่ 

ใช่ บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายการท า
รายการระหว่างกันทุกไตรมาส ได้แก่ รายการที่เกิดข้ึนระหว่าง
บริษัทกับูู้ถือหุ้นที่เปนน กรรมการ รายการที่เกิดข้ึนระหว่างบริษัท
กับบริษัทย่อย 

3.4ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมตาม 3.3 การ
พิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นได้กระท า โดยูู้ที่ไม่มีส่วนได้
เสียในธุรกรรมนั้นเท่านั้น ใช่หรือไม่ 

ใช่ การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นได้กระท า โดยูู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
ในธุรกรรม 

3.5ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมตาม 3.3 การ
พิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทเปนนส าคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนน
รายการที่กระท า กับบุคคลภายนอก(on arms length 
basis) ใช่หรือไม่ 

ใช่ การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นได้กระท า โดยูู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
ในธุรกรรม อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ได้
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเปนนส าคัญและพิจารณาโดยถือ
เสมือนเปนนรายการที่กระท า กับบุคคลภายนอก(on arms length 
basis) 

3.6ในกรณีที่ได้มีการอนุมัติธุรกรรมกับูู้ที่
เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีูลููกพันบริษัทในระยะยาวไป
แล้ว (เช่น การท า สัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การ
ค้ าประกัน) ได้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตก
ลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีูลููกพันบริษัทหรือไม่ 
(เช่น ติดตามการช า ระคืนหนี้ตามก าหนด การทบทวน
ความเหมาะสมของสัญญา เปนนต้น) 

ใช่ บริษัทมีการท าธุรกรรมกับูู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีูลููกพัน
บริษัทในระยะยาว ดังนี ้
1. สัญญาค้ าประกันกับธนาคารกสิกรไทย (เปนนสัญญาค้ าประกัน
เงินกู)้ 
2. สัญญาจ้างบริหารจัดการ 
3. สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ TOYOTA 

3.7กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการท า
ธุรกรรมตามมาตรการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีทีูู่้
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวน า โอกาสหรือประโยชน์ของบริษัท
ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวด้วยใช่หรือไม่ 

ใช่ บริษัทมีนโยบายการท ารายการระหว่างกัน เพ่ือเปนนแนวทางให้
คณะกรรมการของบริษัทถือปฏิบัติให้เปนนไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
นอกจากนี้ ในประกาศท่ี 31/2555 เร่ือง จรรยาบรรณในการท างาน 
ได้ระบุไว้ในหัวข้อการให้หรือการรับของขวัญ  และการขัดแย้งทาง
ูลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการเปิดเูยข้อมูลูู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ธุรกิจของเครือญาติที่อาจจะมีส่วนในการประกอบธุรกรรมทาง
ธุรกิจกับบริษัท 

3.8ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วม บริษัทมีการติดตามดูแลการด าเนินงาน
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ าเสมอ  รวมทั้งมี
การก าหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เปนน

ใช่ บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค 
(ประเทศไทย) จ ากัด) โดยมีการติดตามดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังไม่ได้รับ 
ข้อมูลูลการด าเนินงานในบริษัทย่อย ณ วันที ่31 ธันวาคม2556 
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กรรมการหรือูู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ ใช่
หรือไม่ 

3.9บริ ษัทมีมาตรการที่จะติดตามให้การ
ด าเนินงานของบริษัทเปนนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หรือไม่ทั้งนี้เพ่ือลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและ
รักษาชื่อเสียงของบริษัท 

ใช่ บริษัทมีระเบียบว่าด้วยการก ากับดูแลกิจการที่ดีในหมวดที่  3 
เร่ือง บทบาทของูู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้กล่าวถึงความรับูิดชอบของ
บริษัทต่อชุมชนและสังคมให้มีการดูแลมิให้การด าเนินการของ
บริษัทส่งูลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนรวมทั้งการปฎิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในปี2556 บริษัทได้มี
ประกาศท่ีส าคัญ เช่น ประกาศในการแ ต่ ง ตั้ง คณะ ก ร ร ม ก า ร 
ด า เ นิ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ และแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหารเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของบริษัท เปนนไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
และประกาศกฎกระทรวง 

3.10ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระท า ที่ฝ่าฝืน
กฎหมายบริษัทมีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิด
การกระท าในลักษณะนั้นอีกหรือไม่ 

ใช่ บริษัทมีมาตรการแก้ไขและป้องกันไม่ให้กระท าการในลักษณะที่
ฝ่าฝืนกฎหมาย (ตามข้อ 3.9) อย่างไรก็ตามไม่เคยมีกรณีดังกล่าว 

4. การส่ือสารและข้อมูลสารสนเทศ 
4.1 ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ

พิจารณา บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่ส าคัญต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอเพ่ือให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ
ใช่หรือไม่(ข้อมูลที่ส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอียดของ
เรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุูล ูลกระทบต่อบริษัท
ทางเลือกต่าง ๆ เปนนต้น) 

ใช่ บริษัทได้จัดส่งข้อมูลที่ส าคัญให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ  เช่น งบการเงินและรายงาน
วิเคราะห์ต่างๆ 

4.2 กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุม
หรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเปนน
และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้อย
ภายในระยะเวลาข้ันต่ าตามที่กฎหมายก าหนดใช่
หรือไม่ 

ใช่บริษัทฯ ได้มีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้า ไม่
น้อยกว่า 7 วัน 

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ  มี
รายละเอียดตามควรที่ท า ใหูู้้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้
หรือไม่ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา 
ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอ
พร้อมเหตุูล เปนนต้น 

ใช่ บริษัทมีการจัดท ารายงานการประชุมกรรมการ  มีรายละเอียด
ตามควรที่ท าใหูู้้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ 

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึก ใช่ บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง  ๆ 
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บัญชีและบัญชีต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนเปนนหมวดหมู่และไม่
เคยได้รับแจ้งจากูู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้
หรือเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่าง
ครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม่ 

ไว้ครบถ้วนเปนนหมวดหมู่และไม่เคยได้รับแจ้งจากูู้สอบบัญชีว่ามี
ข้อบกพร่องในเร่ืองนี้ 

4.5 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรือไม่
ว่า ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท 
โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ท า ให้บริษัทแสดงูล
ประกอบการที่คลาดเคล่ือนจากความเปนนจริง 

ใช่ ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
ตามรายงานของูู้สอบบัญชี 

5. การติดตามูล 
5.1กรณีที่บริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการ

ด าเนินธุรกิจคณะกรรมการได้เปรียบเทียบูลการด า 
เนินงานของฝ่ายบริหารว่าเปนนไปตามเป้าหมายการด า 
เนินธุรกิจที่ก าหนดไว้ใช่หรือไม่ 

ใช่ บริษัทได้เปรียบเทียบูลการด า เนินงานของฝ่ายบริหารว่า
เปนนไปตามเป้าหมายการด า เนินธุรกิจที่ก าหนดไว้(KPI) ทุกไตร
มาส พร้อมกับการอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส 

5.2กรณีทีู่ลการด าเนินที่ เกิด ข้ึนมีความ
แตกต่างจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ บริษัทได้ด าเนินการ
แก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมใช่หรือไม่ 

ใช่ บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทปีละ 4 ครั้ง และ
มีการรายงานูลการด าเนินงานทุกไตรมาส ตามรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 11พฤศจิกายน 2556 วาระที่ 3 เรื่อง
การพิจารณารับทราบูลการด าเนินงานของบริษัทประจ าไตรมาส
ท่ี 3/2556  เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบและเห็นได้อย่างชัดเจน
ระหว่างูลการด าเนินงานในรอบบัญชีกับเป้าหมายตามนโยบาย
ของกิจการที่ก าหนดไว้ 

5.3บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ าเสมอใช่
หรือไม่ 

ใช่ มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบจากรายงานูู้ตรวจสอบ
ภายใน 

5.4กรณีที่ บริ ษัท มีการตรวจสอบภายใน 
บริษัทได้ก าหนดให้การรายงานูลการตรวจสอบต้อง
รายงานตรงต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือใหูู้้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างอิสระและเสนอรายงานูลการตรวจสอบได้
อย่างตรงไปตรงมาใช่หรือไม่ 

ใช่ การรายงานูลการตรวจสอบภายในของูู้ตรวจสอบภายใน
อิสระได้รายงานตรง  ต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ 

5.5เ ม่ือ มีการตรวจพบข้อบกพร่องที่ เปนน
สาระส าคัญ ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาส่ังการแก้ไข
ภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรือไม่ 

ใช่ ทางบริษัทฯได้ด าเนินการแก้ไขและจัดท า คู่มือปฎิบัติงานของ
ฝ่ายงานที่รับูิดชอบ ยกเว้น ประเด็นคงค้างเก่าที่มีนโยบายให้
แก้ไขปัญหาแล้วแต่บางส่วนยังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร
เพ่ิมเติม 

5.6บริษัทต้องรายงานความคืบหน้าในการ ใช่ บริษัทใช้รายงานของูู้ตรวจสอบภายในเพ่ือรายงานความ
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ปรั บปรุ ง ข้อบกพร่ อ งต่ อคณะกรรมการบริ ษัท /
คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่หรือไม่ 

คืบหน้าปรับปรุงข้อบกพร่อง 

5.7บริ ษัท มีน โยบายให้ ฝ่ ายบริ หา รต้ อ ง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการ
ปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท า ทีู่ิดปกติอื่น
ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อย่างมีนัยส าคัญ หรือไม่ 

ใช่ บริษัทได้มีการประชุมติดตามูลโดยคณะกรรมการ และประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเปนนประจ าอย่างน้อยทุก 3 เดือน ซึ่งต้อง
รายงานที่ประชุมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทีู่ิดปกติส่งูลกระทบต่อ
บริษัทฯ 
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10.3 หัวหนา้งานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1 ปี 2556   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556     ได้แต่งต้ังให้ บริษัท มัลติพลัส 

ออดิท แอนด์ คอนซัลติง จ ากัด  ให้ปฏิบัติหน้าทีูุ่้ตรวจสอบภายในของบริษัทต้ังแต่วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2556    ซึ่งบริษัท มัล
ติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง จ ากัด ได้มอบหมายให้  นายสุรพล  ถวัลยวิชชจิต  เปนนูู้รับูิดชอบหลักในการปฎิบัติหน้าทีูู่้
ตรวจสอบภายในของบริษัท   ดังมีรายละเอียดของูู้ตรวจสอบภายในดังนี้   
 
บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง  จ ากัด 
ที่อยู่ 9/6 ซอย รามค าแหง166 ถนนรามค าแหง  มีนบุรี กทม โทร. 02-540-3911 
 
หัวหน้าส านักงาน   :   นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต  
 
คุณวุฒิทางการศึกษา   
บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บัญชีบัณฑิต  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ูู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
ประสบการณ์การท างาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง  
ปี 2556 – ปัจจุบัน      กรรมการบริหาร บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซลัติ้ง จ ากัด 
ปี 2555  -  2556      อดีต กรรมการบริหาร บริษัท เค พีเอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
ปี 2542  – 2554  อดีต กรรมการบริหาร  บริษัท ส านักงานสอบบัญชี เอส. ที. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
 
หลักสูตรอบรม 
ปี  2556  :   กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด COSO 2013, สภาวิชาชีพบัญชี 
ปี  2554 -2556  : KPMG In-house and on-line training SEC practice, Financial Statement    
   Consolidation, ISQC Practice, Risk Assessment & Manageme 
   การเขียนรายงานการสอบบัญชีตามรูปแบบใหม่ 
    การประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแูนการตรวจสอบ  และอื่น ๆ  
 
การอบรมในอดีตที่เกี่ยวข้อง : DCP รุ่น 40  (Diriector Certification Program ) , DAP (Director Accreditation Program )  
 
งานสอนพิเศษในอดีต : อดีตอาจารย์พิเศษ วิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. สอบทานแูนงานการตรวจสอบและน าเสนอแูนการตรวจสอบ 
2. สอบทานแนวการตรวจสอบ(Audit Program) 
3. สอบทานกระดาษท าการของูู้ช่วย 
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4. สอบทานร่างรายงานการตรวจสอบและสรุปูลการตรวจสอบ 
5. จัดท ารายงานการตรวจสอบและูลการตรวจสอบชุดสุดท้าย 

 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง จ ากัด     และ 
นายสุรพล  ถวัลยวิชชจิต  แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  เนื่องจากมีความเปนนอิสระ  และ
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในรวมระยะเวลา 20 ปี   
  ทั้งนี้  การพิจารณาและอนุมัติ แต่งต้ัง ถอดถอน  โยกย้ายูู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัท จะต้องู่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ  จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของูู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน  ปรากฎในเอกสารแนบ 3 
 
ข้อมูลูู้ท าบัญชี 
ผู้ท าบัญชีบริษัท     :    นายศรัณย์  พิริยะสุรวงศ์  
เลขทีูู่้ท าบัญชี  : 90100171 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา   
บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหอการค้า 
บัญชีบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 
ประสบการณ์การท างาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง  
ปี 2555 – ปัจจุบัน      ูู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน)  
ปี 2551  -  2554      Financial Controller  , Index Corp ( Thailand ) Ltd. 
ปี 2547  – 2551  AP, GL & Tax manager , ABB Limited. 
 
หลักสูตรอบรม 
ปี  2557  :   กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด COSO 2013, สภาวิชาชีพบัญชี 
 
การอบรมในอดีตที่เกี่ยวข้อง :  DAP (Director Accreditation Program ) 2556 
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11. รายการระหว่างกัน 
รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
และความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
ขนาดรายการ (บาท) 

 
รายละเอียดรายการ ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของ
รายการ ปี 2556 ปี 2555 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค 
(ประเทศไทย  จ ากัด   
(บริ ษั ทถือหุ้ นจ านวน 
101,994 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 10 บาท คิดเป็น
สัดส่วน 51%)  
 
 
 
 
บริ ษั ท  ยู เ ร ก า  ดี ไ ซ น์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

    
1 .  ร า ย ไ ด้
ค่าบริการ 

95,387 417,055 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย ในสัดส่วน 
51%    

   และบริษัทฯ ได้คิดค่าบริการด้านการ
บริหารส านักงาน งานจัดซื้อและ  

   งานการบัญชีจากบริษัทย่อย  เดือนละ 
5,000 บาท   

    
2. เงินปันผลรับ 509,970 - บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย

ตามสัดส่วนการถือหุ้น  ในอัตรา 
   ส่วนหุ้นละ 10 บาท  ในการประกาศ

จ่ายเงินปันผลวันที่ 11 ตุลาคม 2556 
3. ซื้อหุ้นเพ่ิมทุน 509,970  บริษัทฯ ซื้อหุ้นเพ่ิมทุนบริษัทฯย่อย เพ่ือ

จดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็น 2 ล้านบาท 
   เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 
4. ขายสินค้า  50,000 - บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์

ให้แก่บริษัทย่อย   
5. ลูกหนี้อื่น  19,445 - บริษัทฯ ให้เครดิตทางการค้าแก่บริษัท

ย่อย เพ่ือเรียกเก็บค่าบริการ  
1.ลูกหนี้อื่น ๆ 1,238,514 - บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายในการจดจัดตั้ง

บริษัทในประเทศสิงคโปร์ให้ล่วง 
   หน้ าก่ อน  และ เ รี ยก เก็บ รายจ่ าย

ดังกล่าวคืน 
2. เจ้าหน้ีอื่น ๆ 12,980,000 - บริษัทฯ ค้างช าระเงินจดทะเบียนเพ่ิม

ทุนในบริษัทฯในประเทศสิงคโปร์ 
   ซึ่งอยู่ในระหว่างการเปิดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารให้เสร็จสมบูรณ์ 



  บริษัท ยูเรกา ดีไซน ์จ ากัด (มหาชน) 

88 
 

รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
และความสัมพันธ์ 

ลักษณะรายการ 
ขนาดรายการ (บาท) รายละเอียดรายการ ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของ
รายการ ปี 2556 ปี 2555 

ผู้บริหารส าคัญ 1.  ผลประโยชน์
ระยะส้ัน 

19,234,346 12,184,720 นิยามของผู้บริหารส าคัญหมายถึง 
บุ ค ค ล ที่ มี อ า น า จ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 

 ของพนักงาน   การวางแผน ส่ังการ และ ควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ ไม่ว่าทาง 

    ตร งห รื อ ทา งอ้ อม  และ รวมถึ ง 
กรรมการของกลุ่มบริษัท 
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11.2  มาตรการ นโยบาย และข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

การอนุมัติการท ารายการระหว่างกันที่ผ่านมาของบริษัทได้มีการพิจารณาโดยกรรมการของบริษัท ซึ่งใน
ขณะนั้นบริษัทยังไม่มีการก าหนดข้อบังคับที่เกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกัน เนื่องจากบริษัทยังมีสภาพเป็นบริษัท
จ ากัด แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการท ารายการต่างๆ ได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก 

ส าหรับในปัจจุบันบริษัทได้มีการก าหนดมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันโดยจะ
ก าหนดให้ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทั้ง
บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการท ารายการ
ดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัท
จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการะหว่างกันดังกล่าวเพ่ือน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพ่ือให้การตัดสินใจ
เข้าท ารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัท
จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 

 
มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 การอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาโดยกรรมการบริษัท และภายหลังจากที่
บริษัทได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว การอนุมัติรายการระหว่างกันได้มีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมใน
การพิจารณาด้วย โดยการพิจารณาเข้าท ารายการระหว่างกันได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ 
 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้  
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัท 
 
นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

หากบริษัทมีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกันกับกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึน 
บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือ
น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี  
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นโยบายของบริษัทในการท ารายการระหว่างกันจ าแนกตามประเภทรายการมีดังนี้ 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ  การซื้อและขายสินค้า การว่าจ้างผลิต  เป็นต้น 
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความ
จ าเป็นต่อการท ารายการดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เม่ือเทียบเคียงกับการท ารายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือ
การท ารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการท ารายการ
ในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส 
และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ 
ค าส่ังหรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการ
เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  บริษัทมีนโยบายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท า
รายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ังหรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพ่ือให้บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์น าไปประกอบธุรกิจหรือด าเนินงานแทนบริษัท 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ังหรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนด
เกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
เพ่ือให้การตัดสินใจเข้าท ารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้ถือ
หุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 -1) 
รายงานประจ าปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
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12. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
ตารางสรุปฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
งบดุล / งบแสดงฐานะการเงิน งบรวม 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 13.56 9.12  8.48 4.17 43.48 13.07 
ลูกหนี้การค้า 35.89 24.13  40.07 19.71 101.60 30.54 
รายได้ค้างรับ 27.80  18.69  40.34 19.84 38.02 11.43 
ลูกหนี้อื่น 1.65 1.11  0.54 0.27 6.00 1.80 
สินค้าคงเหลือ 1.14 0.77  7.70 3.79 14.98 4.50 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.95 0.64  1.92 0.94 0.02 0.01 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 80.99  54.45  99.05 48.72 204.10 61.35 

       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย - - - - - - 
เงินลงทุนในบริษัทอื่น 0.28 0.19 0.28 0.14 0.28 0.08 
เงินลงทุนระยะยาว - - 0.30 0.15 0.30 0.09 
เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ 4.43 2.98  - - - - 
เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกนั 3.97 2.67  5.63 2.77 7.23 2.17 
ที่ดิน อาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 51.78 34.81  89.29 43.92 100.37 30.17 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 6.45 4.34  7.62 3.75 19.28 5.80 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.84 0.57  1.13 0.55 1.10 0.33 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 67.76 45.55  104.25 51.28 128.56 38.65 

รวมสินทรัพย์ 148.75  100.00 203.30 100.00 332.66 100.00 
       

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี้สินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงิน 38.37 25.80  50.11 24.65 7.60 2.28 

เจ้าหนี้การค้า 34.90 23.46  33.15 16.31 54.14 16.27 
เจ้าหนี้อื่น       
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน - - - -   

รายได้รับล่วงหน้า 3.61 2.43  - -   
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6.32 4.25  8.98 4.41 5.73 1.72 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบก าหนด
ช าระในหนึ่งป ี 2.97 2.00  4.84 2.38 1.90 0.57 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิส่วนที่ครบ
ก าหนดช าระในหนึง่ป ี 5.03 3.38  7.39 3.64 2.34 0.70 

เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกัน - - - - 12.98 3.90 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7.69      5.17  5.34 2.63 5.83 1.75 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  98.90  66.49  109.81 54.02 90.52 27.21 
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งบดุล / งบแสดงฐานะการเงิน งบรวม 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
       
หนี้สินไม่หมุนเวียน       

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.24 2.18  3.22 1.58 0.82 0.25 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 5.85 3.93  7.31 3.59 6.13 1.84 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 0.53 0.36  1.87 0.92 3.39 1.02 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 9.62 6.47  12.40 6.09 10.34 3.11 

รวมหนี้สิน 108.52  72.96  122.21 60.11 100.86 30.32 

       
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน       
2555: หุ้นสามัญ 170,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 0.50 บาท 
2554: หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท 
2553: หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท 30.00 20.17  80.00 41.81 85 25.55 

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว       
2555: หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 0.50 บาท 
2554: หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท 
2553: หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท 30.00 20.17  60.00 29.51 82.23 24.72 

ก าไรสะสม       
    จัดสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย 1.00 0.67  2.21 1.09 4.66 1.40 
   ที่ยังไม่ไดจ้ัดสรร 8.84    5.94  15.92 7.83 56.79 17.07 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 39.84  26.78  78.13 38.43 228.68 68.74 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 0.39 0.26  2.96 1.46 3.12 0.94 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 40.23  27.04  81.09 39.89 231.80 69.68 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 148.75  100.00 203.30 100.00 332.66 100.00 
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งบก าไรขาดทุน/ งบรวม 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
       
รายได้จากการขายและบริการ 237.52  100.00  306.28 100.00 402.79 100.00 
ต้นทุนขายและบริการ (187.19)  (78.81)  (217.51) (71.02) (268.38) (66.63) 

ก าไรขั้นต้น 50.32  21.19  88.77 28.98 134.41 33.37 
รายได้อื่น 0.68  0.29  3.86 1.26 0.89 0.22 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 51.00  21.47  92.63 30.24 135.30 33.59 
       
ค่าใช้จ่ายในการขาย (10.55) (4.44)  (10.12) (3.30)             (13.96) (3.47) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (30.18)  (12.71)  (55.83) (18.23) (71.01) (17.63) 

รวมค่าใช้จ่าย (40.73)  (17.15)  (65.95) (21.53) (84.97) (21.10) 
       

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 10.28  4.33  26.68 8.71 50.33 12.50 
ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ (4.42) (1.86)  (4.52) (1.47) (1.58) (0.39) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 5.86  2.47  22.16 6.31 48.75 12.10 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (1.97)  (0.83)  (2.86) (0.93) (0.55) (0.14) 

ก าไรสุทธิส าหรับป ี 3.89    1.64  19.30 6.31 48.20 11.97 
ก าไรเบ็ดเสร็จอื่น 0.00  0.00  0.00 0.00 0.34 0.08 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 3.89    1.64  19.30 6.31 48.54 12.05 

       
การแบ่งปันก าไร        
ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 3.92    1.65  16.74 5.47 48.38 12.01 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (0.03) (0.01)  2.56 0.84 0.16 0.04 
 3.89  1.64  19.30 6.31 48.54 12.05 

       
ก าไรต่อหุ้น       
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 3.82  0.15  0.29  

จ านวนหุ้นถัวเฉล่ีย 1,024,658  
108,524,59

0  163,013,699  
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งบกระแสเงินสด งบรวม 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 5.86   22.17 48.19 
รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสด    
ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน    

(ก าไร) ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 0.46 0.03 0.27 
หนี้สงสัยจะสูญ - 0.55 0.02 
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายทรัพย์สิน 
ค่าเส่ือมราคา 

- 
6.75 

(0.21) 
7.14 

0.05 
9.29 

ค่าตัดจ าหน่าย 1.52 2.21 2.64 
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน - - 1.96 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 0.53 1.34 1.51 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 4.42 4.52 1.71 

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลง    
ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนนิงาน 19.54 37.75 65.64 
สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง    

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น (14.04)  (16.20) (62.58) 
สินค้าคงเหลือ (0.66) (6.56) (7.28) 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (0.38) (0.97) - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (0.01) (0.28) (1.00) 

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง)    
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 5.94 (2.71) 21.00 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5.33  (2.99) 7.47 

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 15.72 8.04 23.25 
จ่ายดอกเบี้ย (4.42) (4.52) - 
จ่ายภาษีเงินได ้ (0.90) (2.22) (2.06) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 10.40 1.30 21.19 
    
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินลงทุนในบริษัทยอ่ยและเงนิลงทุนระยะยาวอื่น 0.00 (0.30) 0.35 
เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ (0.18) 4.43 - 
เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกนั (0.05) (1.66) - 
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอุปกรณ์ 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร เคร่ืองจักรและอปุกรณ์ 

- 
(4.21) 

0.22 
(38.55) 

                     0.81 
                 (18.93) 

เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (4.30) (3.38) (14.49) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (8.73) (39.24) (32.25) 
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งบกระแสเงินสด งบรวม 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
 
 
 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 22.52 11.74 (42.52) 
จ่ายช าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (2.59) (4.27) (4.32) 
จ่ายช าระคืนเงนิกู้ยืมระยะยาว (4.25) (6.17) (8.98) 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 0.00 10.00 - 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในส่วนของผู้ถือหุน้ส่วนน้อย 0.00 - 0.49 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคล/ใจ/ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึน้ - - - 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 21.60 30.00 107.23 
เงินปันผลจ่าย (27.22) (8.44) (5.84) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 10.06 32.86 46.06 
    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) - สุทธิ  11.73 (5.08) 35.00 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วันต้นปี 1.83 13.56 8.48 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 13.56 8.48 43.48 
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อัตราส่วนทางการเงิน  งบรวม  
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.82 0.90 2.25 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.80 0.81 2.02 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.13 0.01 0.43 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.59 8.06 3.65 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 55 45 99.94 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า)     230.31 49.18 23.66 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วัน) 2 7 15.43 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี้การค้า (เท่า) 6.98 6.39 5.58 
ระยะเวลาช าระหนี้เฉล่ีย (วัน) 52 56 65.46 
Cash Cycle (วัน) 5 -4 49.90 
    
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    
อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 21.19%  28.98% 33.37 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 4.33%  8.71% 12.50 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 101.22%  4.90% 42.10 
อัตราก าไรสุทธิ (%) 1.64%  6.30% 11.90 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.51%  31.82% 31.31 
    
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 2.97%  10.97% 18.78 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 21.72%  37.50% 63.35 
อัตราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 1.82 1.74 1.50 
    
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.70  1.51 0.44 
อัตราความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) 3.56 1.78 15.64 
อัตราความสามารถช าระภาระผูกพัน (เท่า) 0.24 0.02 0.49 
อัตราการจ่ายเงินปนัผล (%) 783.16%  31.99% 11.15 
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13. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
13.1 การวิเคราะห์การด าเนินงานที่ผ่านมา  

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดส าหรับ
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก โดยรูปแบบของการให้บริการของบริษัทจ าแนกได้
เป็น 3 ประเภทหลัก คือ  

1) การออกแบบและผลิตเครื่องจักรใหม่ อาทิเช่น เครื่องทดสอบการรั่วของชิ้นงาน เครื่องขันน๊อต เครื่องประกอบ
ชิ้นส่วน เป็นต้น  

2) ออกแบบและผลิตชุดอุปกรณ์จับยึด  
3) รายได้จากการให้บริการปรับปรุงและแก้ไขเครื่องจักรรวมถึงบริการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุส้ินเปลือง  
ทั้งนี้ รายได้จากการออกแบบและผลิตเครื่องจักรใหม่ ถือเป็นรูปแบบการให้บริการหลักของบริษัท ซึ่งก่อให้เกิดรายได้

ประมาณร้อยละ 70 -   ร้อยละ 90  ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการมุ่งเน้นการให้บริการในส่วนของการผลิต
เครื่องจักรใหม่เป็นหลัก เนื่องจากมีมูลค่างานที่สูงกว่าการให้บริการในรูปแบบอื่นๆ   

โดยในการประกอบธุรกิจนั้น โดยส่วนใหญ่ด าเนินการโดยบริษัทเอง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2553 บริษัทมีการร่วมทุน
กับบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค จ ากัด (ประเทศญี่ปุ่น) จัดต้ังบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัทย่อย) และถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้วของบริษัทย่อย เพ่ือเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องกลึง/ไส/ปาด/เจาะ
ความเที่ยงตรงสูงประเภท CNC control ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีข้ันสูงจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในการผลิต ทั้งนี้ รายได้จากการ
จ าหน่ายเครื่องประเภทดังกล่าวของบริษัทย่อย เร่ิมมีการรับรู้ในปี 2555   และในปี 2556 ที่ผ่านมานั้นบริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค 
(ประเทศไทย) จ ากัด   จดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็น 2 ล้านบาท    

ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจของบริษัทปัจจุบันมุ่งเน้นการออกแบบและผลิตเครื่องจักรส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็น
หลัก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่บริษัทอยู่ในธุรกิจเป็นระยะเวลานานท าให้มีประสบการณ์และความช านาญ อย่างไรก็ตามในอนาคต
ในระยะเวลา 3-5 ปี บริษัทมีแนวนโยบายในการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปยังการออกแบบและผลิตเครื่องจักรส าหรับ
อุตสาหกรรมอื่นเพ่ิมเติม เพ่ือกระจายความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ  

ทั้งนี้ ด้วยลักษณะของกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้ผลิตยานยนต์ หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นั้น จะมีความ
ต้องการให้บริษัทท าการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรใหม่  ใน 2 กรณีดังนี้  

1) มีการเปล่ียนแปลงโมเดลของรถยนต์ในลักษณะ Major Change   
2) มีการเพ่ิมก าลังการผลิตรถยนต์โมเดลเดิมเพ่ิมข้ึน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความต้องการเครื่องจักรใหม่โดยส่วนใหญ่จะ

เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงโมเดลของรถยนต์เป็นหลัก โดยทั่วไปแล้ว ผู้ผลิตยานยนต์ หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จะต้อง
เตรียมเครื่องจักรส าหรับสายการผลิตให้พร้อมก่อนการเริ่มท าการจ าหน่ายรถยนต์รุ่นใหม่ประมาณ 6-8 เดือน ในขณะที่บริษัท
จะได้รับค าส่ังให้ท าการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรล่วงหน้าก่อนการจ าหน่ายรถยนต์รุ่นใหม่ประมาณ 1-1.5 ปี และใช้เวลาใน
การออกแบบและผลิตประมาณ 6-8 เดือน (รวมระยะเวลาในกระบวนการประสานงานเพ่ือรับทราบความต้องการของลูกค้า
ก่อนการออกแบบเครื่องจักร)  ส าหรับงานการให้บริการออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึด รวมทั้งการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมนั้น 
โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดข้ึนในกรณีที่ผู้ผลิตรถยนต์มีการเปล่ียนแปลงโมเดลของรถยนต์ ในลักษณะ Minor Change เป็นหลัก 
ซึ่งอาจจะมีการเปล่ียนแปลงในรายละเอียดปลีกย่อยของรูปลักษณะ โดยบริษัทจะท าการเปล่ียนเพียงอุปกรณ์จับยึด หรือ
ปรับปรุงเครื่องจักรเดิมเพียงเล็กน้อย เพ่ือให้เครื่องจักรเดิมของลูกค้าสามารถใช้งานได้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงโมเดลของ
รถยนต์ในลักษณะ Minor Change เช่น การเปล่ียนอุปกรณ์จับยึดจากการขันน๊อต 4 ตัว เป็น 5 ตัวเป็นต้น   
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โดยปัจจัยหลัก ที่ลูกค้าพิจารณาในการเลือกผู้ผลิตเครื่องจักรนั้น ลูกค้าจะให้ความส าคัญในเรื่องมาตรฐานคุณภาพ
และความสามารถในการส่งมอบเครื่องจักรตามก าหนดเวลาเป็นหลัก เนื่องจากเครื่องจักรที่ท าการออกแบบและผลิตโดยบริษัท
น้ัน จะอยู่ในสายการผลิตของผู้ผลิตยานยนต์ หรือชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบได้ทันเวลา หรือเครื่องจักรไม่
สามารถผลิตชิ้นงานท่ีมีคุณภาพได้นั้น ก็จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของกระบวนการผลิตของลูกค้าโดยรวมได้  

จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวข้างต้นนั้นถือเป็นลักษณะของงานให้บริการ บริษัทจึงมีการรับรู้
รายได้และต้นทุนกระจายตามข้ันความส าเร็จของงานในแต่ละช่วง โดยแบ่งกระบวนการให้บริการผลิตและออกแบบเครื่องจักร
เป็น 4 ข้ันความส าเร็จ ดังนี้ 

 
 การรับรู้รายได้ % รับรู้รายได้สะสม 
1. กระบวนการออกแบบ (เม่ือลูกค้าอนุมัติแบบเครื่องจักร) 5% 5% 
2. กระบวนการผลิตและประกอบ   
    2.1 เม่ือส่ังซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ครบ - 5% 
    2.2 เม่ือประกอบโครงสร้างหลักเสร็จ 25% 30% 
    2.3 เม่ือประกอบส่วนย่อยเสร็จครบทุกส่วน 25% 55% 
3. กระบวนการทดสอบ   
    3.1 ทดสอบการท างานของเครื่องจักรโดยพนักงาน 15% 70% 
    3.2 ลูกค้าเข้าตรวจสอบเครื่องจักรที่บริษัท 15% 85% 
4. กระบวนการติดต้ังและส่งมอบ (เม่ือลูกค้าเซ็นรับมอบ) 15% 100% 

 
ซึ่งการรับรู้รายได้ในลักษณะดังกล่าว ท าให้งบการเงินของบริษัท มีการรับรู้รายได้เกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอ โดยระหว่าง

ปี 2554 – 2556 บริษัทมีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายฐานลูกค้าที่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งการเพ่ิม
จ านวนบุคลากรเพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตและความสามารถในการรับงาน  

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการช าระเงินของลูกค้ามีความแตกต่างจากการรับรู้รายได้ตามสัดส่วนความส าเร็จของงาน
ข้างต้น โดยลูกค้าเก่าที่มีการซื้อขายต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ช่วงก่อตั้งบริษัท จะได้รับเงื่อนไขการช าระเงินในลักษณะ 0/100 คือ
ช าระครั้งเดียวทั้งจ านวนเม่ือรับมอบสินค้า แต่ส าหรับลูกค้าใหม่ในช่วงหลังจากที่บริษัทมีการขยายกิจการข้ึนมา จะมีการเจรจา
ต่อรองเงื่อนไขการช าระเงินให้มีการจ่ายเงินงวดแรกเม่ือตกลงจ้างงานก่อน และช าระงวดสุดท้ายเม่ือรับมอบสินค้า ในลักษณะ 
20/80 หรือ 30/70 เป็นต้น  
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 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
รายได้ 
รายได้ของกลุ่มบริษัทสามารถจ าแนกได้ 3 รูปแบบการให้บริการดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยรายได้รวมของกลุ่ม

บริษัทระหว่างปี 2554 – 2556 สามารถแสดงได้ดังนี้ 
 

ประเภทของสินค้าและบริการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. การออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรใหม ่ 202.53  85.27 258.51 84.40 375.06 93.12 
2. การออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึด 18.91 7.96 8.11 2.65 12.27 3.05 

3. บริการปรับปรุงและแกไ้ขเคร่ืองจักร และการจัดหา
อุปกรณ์และวัสดุส้ินเปลือง 

16.07 6.77 39.67 12.95 15.46 3.84 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 237.51  100.00  306.29 100.00  402.79 100.00 

% การขยายตัว  31.60%  28.96%  31.51%  

 
กลุ่มบริษัทมีการขยายตัวของรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา โดยระหว่างปี 2554 – 2556

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 237.51 ล้านบาท 306.29  ล้านบาท และ 402.79 ล้านบาท  ตามล าดับ ซึ่ง
คิดเป็นอัตราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ ร้อยละ 31.60 ในปี 2554ร้อยละ 28.96  ในปี 2555 และร้อยละ 31.51 ในปี 2556  เพ่ิมข้ึนจาก
ปีก่อนหน้าตามล าดับ 

ทั้งนี้ รายได้จากการออกแบบและผลิตเครื่องจักรใหม่ ถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท โดยมีสัดส่วนประมาณร้อย
ละ 84 – ร้อยละ 93 ของรายได้รวมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และเป็นสาเหตุหลักในการขยายตัวเพ่ิมข้ึนของรายได้รวม  ทั้งนี้
การเติบโตเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการให้บริการดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจากการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจภายหลังจากวิกฤตการเงินโลก
และเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดข้ึนภายในประเทศในช่วงปี 2552 ซึ่งส่งผลกระทบให้การด าเนินธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมชะลอ
ตัวลงในช่วงเวลาดังกล่าว โดยหลังจากนั้นบริษัทต่างๆ ได้มีการขยายการลงทุนขยายก าลังการผลิตอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อความ
ต้องการซื้อเครื่องจักรใหม่เพ่ิมข้ึน    
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 รายได้จากการให้บริการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรใหม่ 

รายได้จากการให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรใหม่ เป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท โดยในปี 2554 – 2556  
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการดังกล่าวเท่ากับ 202.53 ล้านบาท 258.51  ล้านบาท และ 375.06 ล้านบาท   คิดเป็นการ
เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อย ร้อยละ 29.58 ในปี 2554  ร้อยละ 27.64  ในปี 2555  และ 45.09  ในปี 2556  จากปีก่อนหน้า รายได้จาก
การให้บริการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรใหม่ตามประเภทเคร่ืองจักร สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี ้

 

ส่วนประกอบของรายได้ 
งบการเงินรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

การออกแบบและผลิตเครื่องจักรใหม่       
1. เคร่ืองทดสอบการรั่วของชิ้นงาน 19.79 9.77   47.72 18.46 40.95 10.92 

2. เครื่องล้างชิ้นส่วน 17.02 8.40   17.05 6.60 25.46 6.79 
3. เครื่องกดอัดชิ้นงาน 21.40 10.57  21.26 8.22 31.38 8.37 
4. เครื่องขันน๊อต 33.26 16.42  36.25 14.02 93.98 25.06 
5. เคร่ืองประกอบชิ้นส่วน 106.12  52.40  82.27 31.82 149.33 39.81 
6. เครื่องท าสัญลักษณ์ในชิ้นงาน 4.94 2.44    12.63 4.89 11.34 3.02 

7. การจ าหน่ายเคร่ืองกลึง/ไส/ปาด/เจาะ 
    ความเที่ยงตรงสูง - - 41.33 15.99 22.62 6.03 
             รวม 202.53 100.00 258.51 100.00 375.06 100.00 
       

เม่ือพิจารณาจากรายได้จากการออกแบบและผลิตเครื่องจักรใหม่แล้วพบว่า เครื่องประกอบชิ้นส่วน เครื่องขันน๊อต 
และเคร่ืองทดสอบการรั่วของชิ้นงาน ถือเป็นประเภทเคร่ืองจักรกลุ่มหลักที่มีรายได้ในสัดส่วนรวมประมาณร้อยละ 75.79  ในปี 
2556  ของรายได้จากการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรใหม่ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ การให้บริการออกแบบและผลิตเครื่อง
ประกอบชิ้นส่วน ถือเป็นประเภทเครื่องจักรกลุ่มหลักของกลุ่มบริษัท โดยมีรายได้ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 – 55 ของ
รายได้จากการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรใหม่ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสัดส่วนดังกล่าวในแต่ละปีอาจมีความ
แตกต่างกัน อันเกิดข้ึนจากการรับงานในแต่ละปี  

โดยเม่ือพิจารณาในส่วนของจ านวนงานที่รับใหม่ในแต่ละปี และมูลค่างานเฉล่ียต่อเครื่องจักรย้อนหลังเป็นระยะเวลา 
3 ปี ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้  

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จ านวนเคร่ืองจักรที่ผลิต 91 149 175 
มูลค่าเครื่องจักร (ล้านบาท)* 155.16 237.41 368.19 
มูลค่าเฉล่ียต่อเคร่ือง (ล้านบาท) 1.71 1.59 2.10 
* มูลค่าต่อเคร่ืองจักรอาจไม่สามารถกระทบได้กับงบการเงินโดยตรง เนื่องจากงบการเงินที่แสดงเป็นการแสดงรายได้ตามขั้นความส าเร็จของงาน  
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จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ามูลค่างานเฉล่ียต่อเครื่องที่บริษัทให้บริการออกแบบและผลิตมีมูลค่าลดลงเล็กน้อยในปี 
2555  และปรับสูงขึนในปี 2556    เนื่องจากบริษัทจะพิจารณาเลือกรับงานประเภทเครื่องขันน๊อตและเครื่องประกอบชิ้น
ส่วนมากข้ึน ซึ่งเป็นเครื่องที่มีมูลค่าเฉล่ียสูงกว่าเครื่องจักรประเภทอื่น  ประกอบกับขนาดของงานโครงการที่รับค าส่ังซื้อจาก
ลูกค้ามีขนาดโครงการที่ใหญ่ข้ึนด้วย 
 รายได้จากการให้บริการออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึด 

รายได้จากการให้บริการออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึดในปี 2555 – 2556  เท่ากับ 18.91 ล้านบาท และ 8.11 ล้าน
บาท และ 12.27 ล้านบาท  ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 57.11 ในปี 2555 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 51.29 ในปี 2556  
โดยมีจ านวนงานผลิตชุดอุปกรณ์จับยึดในปี 2554 – 2556 เท่ากับ 75 ชุด  16 ชุด และ  28 ชุด  ตามล าดับ ทั้งนี้ ส าหรับสาเหตุ
ที่รายได้ส่วนนี้ในปี 2555  ปรับลดจากปี 2554  นั้น เกิดความต้องการจากค าส่ังซื้อของลูกค้ามุ่งเน้นไปที่งานออกแบบและผลิต
เครื่องจักรใหม่เป็นส่วนมาก  ทั้งนี้  โดยมูลค่างานต่อชุดในปี 2554 – 2556 นั้นอยู่ที่ 0.17 ล้านบาท 0.29 ล้านบาท และ 0.44  
ต่อชุด ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าราคามูลค่างานต่อชุดของการออกและและผลิตอุปกรณ์จับยึดมีแนวโน้มที่สูงข้ึนมาโดยตลอด
ทั้ง 3 ปี    อย่างไรก็ตาม การที่ทางบริษัทยังคงมีการรับงานออกแบบและผลิตชุดอุปกรณ์จับยึด ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากเพ่ือเพ่ิม
ความหลากหลายของบริการให้กับลูกค้ามากข้ึนและเพ่ิมโอกาสในการขาย และต้องการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 

 
 รายได้จากการให้บริการปรับปรุงและแก้ไขเคร่ืองจักร และการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง 

รายได้จากการให้บริการปรับปรุงและแก้ไขเครื่องจักร และการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุส้ินเปลืองในปี 2554 – 2556 
เท่ากับ 16.07 ล้านบาท  39.67 ล้านบาท  และ 15.46  ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเพ่ิมข้ึนในปี 2555  ร้อยละ 
146.86  และลดลงในปี 2556   ร้อยละ 61.03  จากปีก่อน ตามล าดับ  

สาเหตุที่รายได้ในปี 2555 เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนั้น มีสาเหตุมาจากสถานการณ์อุทกภัยในปลายปี 2554 
ท าให้มีจ านวนลูกค้าที่ใช้งานบริการซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องเพ่ิมข้ึนมากในช่วงต้นปี 2555 โดยมีรายได้จากบริการปรับปรุง
เครื่องจักรจ านวน 23.18  ล้านบาท    และสาเหตุที่ลดลงในปี 2556  เนื่องจากกลับเข้าสู่สถานะการณ์ปกติเหมือนปี 2554  ใน
ระดับยอดขายใกล้เคียงกัน   

 
 รายได้อื่น  

รายได้อื่นของกลุ่มบริษัท ได้แก่ รายได้ที่เกิดจากดอกเบ้ียรับ รายได้จากการขายเศษวัสดุ และก าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียน โดยรายได้อื่นในปี 2554 – 2556  มีมูลค่าเท่ากับ 0.68 ล้านบาท  3.86   ล้านบาท และ 1.27 ล้านบาท  ตามล าดับ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.29  ร้อยละ 1.26  และ ร้อยละ 3.16  เม่ือเทียบกับรายได้จากการขายและบริการในแต่ละช่วงเวลา 
ตามล าดับ  

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2554  – 2556  รายได้อื่น ส่วนใหญ่ได้แก่รายได้จากรายได้เงินปันผลรับจากบริษัท ฟูจิอิ ไอออน 
เวิร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 0.51 ล้านบาท     คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  40.01 ของรายได้อื่น  และ รายได้จากดอกเบ้ียรับ
จากธนาคารจ านวน 0.40 ล้านบาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.13  ของรายได้อื่น   

 
 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ต้นทุนขายและบริการ 

ต้นทุนขายและบริการถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทมีการก าหนด
นโยบายราคาจ าหน่ายเครื่องจักรในลักษณะต้นทุนส่วนเพ่ิม ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายอัตราก าไรข้ันต้นที่ประมาณร้อยละ 25 – 30 
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ของรายได้จากการขายและบริการในช่วงเวลาที่ผ่านมา หรือการบริหารจัดการให้ต้นทุนขายและบริการอยู่ในระดับร้อยละ 70 – 
75 ของรายได้จากการขาย  

ทั้งนี้ ในปี 2554 – 2556 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 187.19 ล้านบาท 217.51 ล้านบาท และ 268.29 
ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.81 ร้อยละ 71.02 และร้อยละ 66.61  ของรายได้จากการขายและบริการในแต่ละปี
ตามล าดับ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้  

 

สัดส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้ 
งบการเงินรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทุนวัตถุดิบรวม 146.97  61.88 175.66 57.35 212.17 52.68 
ต้นทุนค่าแรงงาน 23.97  10.09 27.27 8.90 45.13 11.20 
ต้นทุนค่าโสหุ้ยการผลิต 16.25  6.84 14.58 4.76 10.99 2.73 
รวมต้นทุนขายและบริการ 187.19  78.81  217.51 71.01 268.29 66.61 
รายได้จากการขายและบริการ 237.51  100.00  306.29 100.00 402.79 100.00 

 
ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของต้นทุนขายและบริการเม่ือเทียบกับรายได้จากการขายในปี 2554 และปี 2555  โดยในปี 2555  

บริษัทได้เริ่มก าหนดนโยบายบัญชีใหม่ โดยต้ังบัญชีประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน ในอัตราร้อยละ 2 ของมูลค่า
งานที่ส่งมอบแก่ลูกค้าเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันส่งมอบเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาการ
รับประกันสินค้า และมีการทบทวนมูลค่าการต้ังประมาณการหนี้สินดังกล่าวในแต่ละไตรมาส ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของ
โสหุ้ยการผลิต  อย่างไรก็ตามในปี 2555 กลุ่มบริษัทยังคงรักษาระดับความสามารถในการท าก าไรหรือควบคุมต้นทุนขายและ
การบริการได้ตามแนวนโยบายที่ก าหนดไว้ 

ในปี 2556   บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนของงานโครงการได้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  สืบเนื่อง
จากกลุ่มพนักงานวิศวกรรุ่นใหม่ที่เร่ิมท างานในปี 2553 และ 2554  มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท างานมากข้ึน 
ก่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงการเน้นท่ีการผลิตชิ้นส่วนเองภายในทดแทนการจ้างงานภายนอก  และ
ประสิทธิภาพของการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพเครื่องจักรที่ลูกค้าส่ังท าการออกแบบและผลิต     

นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาถึงโครงสร้างของต้นทุนขายและบริการประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน และ
โสหุ้ยการผลิต โดยต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบคิดเป็นส่วนประกอบหลักของต้นทุนขายและบริการ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 78 – 80  ของต้นทุนขายและบริการทั้งหมด ในขณะที่ค่าแรงงาน และโสหุ้ยการผลิตคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12  
-16  และร้อยละ  4  - 9   ของต้นทุนขายและบริการตามล าดับ โดยสัดส่วนต้นทุนแต่ละประเภทต่อต้นทุนขายรวมในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา และสัดส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้ สามารถแสดงได้ดังนี้ 

 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
วัตถุดิบ 78.51% 80.76% 79.08% 
ค่าแรงงาน 12.81% 12.54% 16.82% 
โสหุ้ยการผลิต 8.68% 6.70% 4.10% 
ต้นทุนขายและบริการรวม 100.00% 100% 100% 

ส าหรับแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนขายและบริการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้นั้น กลุ่มบริษัทมิได้
มุ่งเน้นที่การก าหนดราคาหรือมูลค่าการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรในลักษณะต้นทุนส่วนเพ่ิมเพียงอย่างเดียว เนื่องจากกลุ่ม
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บริษัทตระหนักดีว่าการก าหนดราคาจ าหน่ายเครื่องจักรนั้นต้องมีความเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคา แต่กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการภายในเพ่ือควบคุมต้นทุนการ
ผลิตเพ่ิมข้ึน ทั้งการวิจัยพัฒนา   เพ่ือย่นระยะเวลาในการผลิตซึ่งจะน ามาซึ่งการลดต้นทุนในการด าเนินงาน รวมทั้งการลงทุนใน
เครื่องจักรเพ่ือใช้ในการผลิตชิ้นส่วนบางประเภทเพ่ิมข้ึน เช่น เครื่อง CNC  Double Column Machining "AWEA"  เครื่อง 
Paragon  Universal  Cylindrical  Grinder เครื่อง "Force  One" CNC Precision Lathe FCL200S เป็นต้น ซึ่งจะช่วยทดแทน
จากการซื้อชิ้นส่วนส าเร็จรูปจากคู่ค้ารายอื่นเพ่ือลดต้นทุนในการผลิตลง  
 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2554 – 2556  มีมูลค่าเท่ากับ 40.73 ล้านบาท  65.95 ล้านบาท และ 84.97 
ล้านบาท    ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 17.15  ร้อยละ 21.53 และ 21.10  ของรายได้จากการขายและบริการของช่วงเวลา
ดังกล่าวตามล าดับ ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นหลัก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
งบการเงินรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 10.55 4.44    10.12 3.30 13.96 3.47 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 30.18  12.71   55.83 18.23 71.01 17.63 
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 40.73  17.15   65.95 21.53 84.97 21.10 
รายได้จากการขายและบริการ 237.51  100.00 306.29 100.00 402.79 100.00 

 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ในปี 2554 – 2556  บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 10.55 ล้านบาท 10.12 ล้านบาท และ 13.96 ล้านบาท  
ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.44  ร้อยละ 3.30 และร้อยละ 3.47  ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล าดับ  

ค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการเดินทางและค่ายานพาหนะทั้งในส่วนการขายใน
ประเทศและต่างประเทศ  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายที่เพ่ิมข้ึนในปี 2554 นั้น ส่วนใหญ่เกิดจากค่านายหน้าจ่ายในการ
ให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม ซึ่งสัดส่วนค่านายหน้าต่อมูลค่าส่งออกจะอยู่ที่ระดับ
ประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าเครื่องจักร   ส าหรับปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการขายมีการปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
มูลค่าเครื่องจักรที่ออกแบบและส่งออกน้อยลงเป็นหลัก   ปี 2556   ปรับตัวสูงข้ึนเล็กน้อยจากค่านายหน้าและค่าบริการทางการ
ตลาดรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ  เพ่ือเจรจาธุรกิจการขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศตามนโยบาย
แผนการขยายธุรกิจ   

อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความส าคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถใน
การแข่งขันของบริษัท ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายให้ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของรายได้จาก
การขายและบริการ 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
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ในปี 2554 – 2556  บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) เท่ากับ 30.18 ล้านบาท  55.83  ล้าน
บาท  และ 71.01 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 12.71  ร้อยละ 18.23 และร้อยละ 17.63   ของรายได้จากการ
ขายและบริการในแต่ละปี 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ตลอดจนค่าบริการวิชาชีพในส่วนของที่
ปรึกษาต่างๆ ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการท างานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาด   ในปี 2555 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 18 เม่ือเทียบกับรายได้จากการขายและ
บริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาในการ
วางแผนธุรกิจ รวมทั้งค่าตอบแทนในการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เพ่ิมข้ึน   ในปี 2556  สัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและ
บริหารนี้ลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 17.63  เม่ือเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ   

 
 ต้นทุนทางการเงิน 

ในปี 2554  – 2556  บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจ านวน  4.42 ล้านบาท  4.52  ล้านบาท  และ  ตามล าดับ ซึ่งคิดอัตรา
การเพ่ิมข้ึนร้อยละ ร้อยละ 35.94 ในปี 2554 และลดลงร้อยละ 2.21  ในปี 2555  และลดลงร้อยละ  65.18 ในปี 2556   จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามล าดับ  

การเพ่ิมข้ึนของต้นทุนทางการเงินในปี 2554 มีสาเหตุหลักมาจากการใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงินมากข้ึน การมีภาระดอกเบ้ียจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อมากข้ึน และมีค่าธรรมเนียมจากการใช้วงเงินค้ า
ประกันจากธนาคารเพ่ิมข้ึน โดย ณ ส้ินปี 2554 บริษัทมียอดเงินเบิกเกินบัญชีเท่ากับ 18.37 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 
2553 ซึ่งอยู่ที่ 5.54 ล้านบาท มีเงินกู้ยืมระยะส้ัน 20.00 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2553 ซึ่งอยู่ที่ 10.31 ล้านบาท และมี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 6.21 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2553 ซึ่งอยู่ที่ 0.66 ล้านบาท จากการเช่าซื้อยานพาหนะและ
เครื่องจักรเพ่ิมข้ึน ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจาก 15.12 ล้านบาท มาอยู่ที่ 10.88 ล้านบาท จากการช าระคืนเงินต้นและ
ดอกเบ้ียตามก าหนดช าระ 

ในปี 2555 นั้น บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.21 เนื่องจากการที่บริษัทมีการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินจ านวน 400,000 บาทซึ่งคิดในอัตราร้อยละ 1.00 ของเงินกู้จ านวน 40 ล้านบาทที่มีการท าสัญญาใน
งวดไตรมาส 3 ของปี 2554 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนครั้งเดียว ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินในปี 2555 ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ีย
จ่าย และมีค่าธรรมเนียมธนาคารเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

ในปี 2556  บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลงอย่างมากคือร้อยละ 65.18   เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการขายหุ้น
เพ่ิมทุนต่อประชาชนจากการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ   ตามวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ
ลงทุนในระบบสารสนเทศ    ท าให้ปริมาณการกู้ยืมเงินสินเชื่อระยะส้ันจากธนาคารกสิกรไทยมีปริมาณลดลง  และต้นทุน
ทางการเงินลดลงเป็นจ านวนมาก   ทั้งนี้ยังคงมีต้นทุนทางการเงินกรณีของดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ือก่อสร้างอาคาร
โรงงานที่ช าระรวม 60 งวด  เร่ิมตั้งแต่ปี 2550 และ 2551   จะช าระหมดช่วงปลายปี 2556  และ ต้นปี 2557   

 
ก าไร 

ก าไร 
งบการเงินรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 237.52  100.00 306.29  100.00 402.79 100.00 
ก าไรขั้นต้น 50.32  21.19  88.78 28.99 134.41 33.37 
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ก าไรจากการด าเนินงาน 10.28  4.33  26.68 8.71 48.75 12.10 
ก าไรสุทธ ิ 3.89  1.64  19.30 6.30 48.19 11.97 
กระแสเงินสดจากการด าเนนิงาน 10.40 - 1.31 - 21.19 - 

 
ส าหรับปี 2555 บริษัทมีอัตราก าไรข้ันต้นปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนเป็นร้อยละ 28.99  เนื่องจากมีการควบคุมต้นทุนที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยน าข้อมูลจากการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรแต่ละประเภทในอดีตมาวิเคราะห์ต้นทุน รวมถึงการ
ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในทุกกระบวนการท างาน ซึ่งส่งผลถึงอัตราก าไรจากการด าเนินงานที่เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 8.71 และ
อัตราก าไรสุทธิที่เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 6.30  ด้วย ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังคงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เกี่ยวเนื่องกับการ
เตรียมตัวเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภาระหน้าที่ในการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น ทางบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 ท าให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนของก าไรสุทธิ
จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป ทางบริษัทมีภาระการจ่ายภาษีที่ลดลง  

 
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในปี 2554 – 2556 เท่ากับ ร้อยละ 9.51 ร้อยละ 31.82 และร้อยละ 31.31  ตามล าดับ 

ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2556  ลดลงเพียงเล็กน้อยจากส้ินปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ  31.82    
ทั้งนี้ ในปี 2554 – 2556 ทางบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 27.22 ล้านบาท  8.44 ล้านบาท และ 5.36 ล้านบาท 

ตามล าดับ  โดยการจ่ายปันผลในปี 2554 นั้นเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2553 จ านวน 5.00 ล้านบาท 
และเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมจ านวน 22.22 ล้านบาท ในปี 2555  ทางบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล (สุทธิหลังจาก
เรียกคืน) เท่ากับ 8.44 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ  ของก าไรสุทธิในงวด  ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 6/2555 เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เนื่องจากการปรับปรุงงบการเงินปี 2554 ท าให้ก าไรสุทธิลดลงจ านวน 
3.57 ล้านบาท ท าให้ก าไรสะสมลดลง แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 จ านวน 11.11 
ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรียกคืนการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2554 เป็นเงิน 2.67 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือ
หุ้นได้ช าระคืนครบทั้งจ านวนแล้วเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2555    และการประการศจ่ายเงินปันผลในปี 2556 จ านวนเงิน 5.36 
ล้านบาท  ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2555   

ทั้งนี้ คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2554 – 2556  ที่ร้อยละ 783.16  และร้อยละ 31.99  และร้อยละ 40.11 
ของก าไรสุทธิในแต่ละปีตามล าดับ 
 
 
ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 
ณ ส้ินปี 2554 – 2556  กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 148.75 ล้านบาท 203.30 ล้านบาท และ 332.66  

ตามล าดับ ทั้งนี้สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 31.76 ร้อยละ 36.67 และร้อย
ละ 63.63   จากวันส้ินงวดบัญชีก่อนหน้าตามล าดับ ทั้งนี้ ส่วนประกอบส าคัญของสินทรัพย์ สามารถแสดงได้ดังนี้ 

 
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
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ลูกหนี้การค้า 24.13% 19.71% 30.53% 
รายได้ค้างรับ 18.69% 19.84% 11.42% 
สินค้าคงเหลือ 0.77% 3.79% 4.50% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 54.45% 48.72% 61.33% 
ที่ดิน อาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 34.81% 43.92% 35.96% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 45.55% 51.28% 38.67% 
รวมสินทรัพย์ 100.00% 100.00% 100.00% 

จากตารางแสดงโครงสร้างของสินทรัพย์ข้างต้น สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย
สินทรัพย์หลัก 2 กลุ่ม คือ ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ และที่ดินอาคารและอุปกรณ์เป็นหลัก โดยลูกหนี้การค้าและรายได้
ค้างรับรวมแล้วจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 – 40 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่ ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จะคิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35 – 44 ของสินทรัพย์รวม  

โดยการขยายตัวเพ่ิมของสินทรัพย์รวม ณ ส้ินปี  2555 เป็นผลมาจากการที่กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในที่ดิน อาคาร 
เครื่องจักร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน จากการซื้อที่ดิน   และ ณ ส้ินปี 2556  เกิดจากปริมาณการรายได้การขายและให้บริการเพ่ิมข้ึน
มากและส่งผลให้เกิดลูกหนี้การค้าเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 30.53    ซึ่งเม่ือรวมกันกับรายได้ค้างรับในอัตราร้อยละ 11.42    จะมี
อัตรารวมใกล้เคียงกันกับ ณ ส้ินปี 2555  คือร้อยละ 39.55 และร้อยละ 41.95  ตามล าดับ    

ทั้งนี้ รายละเอียดของสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ 
ลูกหนี้การค้าของบริษัทประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าในประเทศ ซึ่งให้เครดิตเทอมอยู่ที่ 30 – 60 วัน และลูกหนี้การค้า

ต่างประเทศ ซึ่งให้เครดิตเทอมอยู่ที่ 14 – 30 วัน โดยหากเป็นลูกค้าในประเทศบริษัทจะเรียกเก็บเงินเม่ือท าการติดตั้งเครื่องจักร
ที่หน้างานและลูกค้ารับมอบงานแล้ว และหากเป็นลูกค้าต่างประเทศบริษัทจะเรียกเก็บเงินหลังจากวันที่ได้รับเอกสาร Bill of 
Lading แล้ว 14 วัน และตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมาบริษัทมีการบันทึกรายได้ค้างรับที่เกิดจากการรับรู้รายได้ตามเปอร์เซ็นต์
ความส าเร็จของงานแต่ยังมิได้ครบก าหนดช าระจากลูกค้า  

ณ ส้ินปี 2555 บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 40.07  ล้านบาทและมีรายได้ค้างรับ  เท่ากับ 40.34  ล้านบาท ซึ่ง
เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2554  

ณ ส้ินปี 2556  บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธเิท่ากับ 100.24 ล้านบาท  และมีรายได้ค้างรับเท่ากับ 38.02 ล้านบาท   ซึ่ง
เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2555 

 
ลูกหนี้การค้าของบริษัทจ าแนกตามอายุหนี้ที่ค้างช าระ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ลูกหนี้การค้า 
ณ 31 ธันวาคม 

2554 2555 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถงึก าหนดช าระ 27.97 77.94 68.09 84.10 138.65 98.90 
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้งช าระ       
   ไม่เกิน 3 เดือน 7.50 20.90 8.23 10.17 0.59 0.42 

   เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกนิ 6 เดือน 0.15 0.42 3.09 3.82 0.23 0.16 
   เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกนิ 12 เดือน 0.27 0.74 0.99 1.24 0.15 0.11 
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ลูกหนี้การค้า 
ณ 31 ธันวาคม 

2554 2555 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

   เกินกว่า 12 เดือน - - 0.55 0.68 0.58 0.41 
รวม 35.89 100.00 80.96 100.00 140.19 100.00 
หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ1/ - - (0.55) (0.68) (0.57) (0.41) 
ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 35.89 100.00 80.41 99.32 139.62 99.59 

หมายเหตุ : 1/ บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 50 ของยอดลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระเกินกวา่ 12 เดือน และอัตราร้อย
ละ 100 ของยอดลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระเกินกว่า 18 เดือน 

ณ ส้ินปี 2554 – 2556  ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระและลูกหนี้ที่ค้างช าระไม่เกิน 3 
เดือน โดยในปี 2554 มีลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ และลูกหนี้ที่ค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 77.94 และร้อย
ละ 20.90 ของลูกหนี้การค้าสุทธิ ตามล าดับ โดยลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน ส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ลูกค้ามักจะ
ก าหนดรอบการวางบิลในแต่ละเดือนโดยระบุวันที่สามารถวางบิลได้ ดังนั้นท าให้ระยะเวลาครบก าหนดช าระไม่ตรงกัน ส่วน
ลูกหนี้การค้าที่เกินกว่า 3 เดือนข้ึนไปในปี 2554 – 2556 ทั้งหมดจ านวน 0.42 ล้านบาท 4.63 ล้านบาท และ 0.96 ล้านบาท    
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.69   ของลูกหนี้การค้าสุทธินั้น    เกิดจากการส่งออกเครื่องจักรไปยังประเทศอินเดียให้กับลูกค้าจ านวน 2 
ราย และเกิดปัญหาทางศุลกากร ท าให้ต้องใช้ระยะเวลานานมากกว่าที่จะสามารถน าสินค้าออกจากท่าเรือปลายทางได้ ซึ่ง
ลูกค้าจะท าการช าระค่าสินค้าและบริการหลังจากที่เครื่องจักรได้รับการติดตั้งที่หน้างานเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ทางบริษัทจะ
เรียกช าระเงินหลังจากวันที่ได้ Bill of lading 14 วัน ดังนั้น ลูกหนี้การค้าดังกล่าวจึงเกิดการค้าช าระเป็นระยะเวลานาน 

ณ ส้ินปี 2555 มีลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ และลูกหนี้ที่ค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 84.10 และ
ร้อยละ 10.17  ของลูกหนี้การค้าสุทธิ ตามล าดับ ส่วนลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระเกินกว่า 3 เดือนข้ึนไปมีจ านวนรวม 4.63 ล้าน
บาทนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้การค้าต่างประเทศบางรายที่มีเงื่อนไขให้บริษัทต้องวาง Bank Guarantee ก่อนจึงจะช าระ
เงินงวดสุดท้าย ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการประสานงานกับธนาคารเพ่ือด าเนินการต่อไป  

ณ ส้ินปี 2556  มีลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ และลูกหนี้ที่ค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 98.90 และ
ร้อยละ 0.42  ของลูกหนี้การค้าสุทธิ ตามล าดับ   ลูกหนี้การค้าที่ค้างช าระเกินกว่า 3 เดือนข้ึนไปมีจ านวนรวม  0.96 ล้านบาท  
และบางส่วนเป็นกรณีคงค้างจากปี 2555  ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตามทวงถามและเดินทางไปพบเพ่ือเจรจาข้อติดขัดของลูกค้า และ
ได้รับแจ้งจากทางลูกค้าถึงข้อติดขัดเรื่อง เอกสารและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของด้านลูกค้านั้นมีการเปล่ียนผู้รับผิดชอบ 
รวมถึงเอกสารบางรายการของระบบการท างานของลูกค้าสูญหาย  จึงขอให้ทางบริษัทฯ จัดท าเอกสารใหม่อีกหลายชุด เพ่ือเร่ง
ด าเนินการช าระเงินรายการดังกล่าวให้   

 
 สินค้าคงเหลือ  

จากการที่ลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรตามความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละราย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะท าการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าทันทีเม่ือผลิตเสร็จ โดยไม่มีการเก็บสต็อกสินค้าส าเร็จรูปไว้ 
ดังนั้น สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุและอุปกรณ์ส้ินเปลือง อาทิเช่น น๊อต สกรู เป็นต้น ที่บริษัทส่ังซื้อเข้ามาเพ่ือใช้ใน
กระบวนการผลิต รวมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูปที่ทางบริษัทส่ังซื้อมาไว้ส าหรับผลิตชิ้นส่วนเอง ณ ส้ินปี 2554 – 2556 บริษัทมี
สินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 1.14 ล้านบาท 7.70 ล้านบาท และ 13.40   ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 0.77 ร้อยละ 3.79 และ
ร้อยละ 4.03  ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ ทั้งนี้เป็นอัตราส่วนที่เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยจากปี 2555   ซึ่งเป็นรายการอุปกรณ์ที่
เตรียมส าหรับการประกอบงานที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตและมีก าหนดส่งมอบงานในไตรมาส 1 ของปี 2557  
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 ทื่ดิน อาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

ณ ส้ินปี 2554 – 2556 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่ากับ  51.78 ล้านบาท  89.29 ล้านบาท  
และ 100.36 ล้านบาท   ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 34.81  ร้อยละ 76.34  และร้อยละ 75.31   ของสินทรัพย์รวมในแต่ละ
ช่วงเวลาตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
งบการเงินรวม ณ สิ้นปี  

2554 2555 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ที่ดิน - - 34.29 29.32 34.29 25.73 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร1/ 39.98 54.58 37.39 31.97 43.74 32.82 
เคร่ืองจักรและอปุกรณ์ 22.42 30.61 31.31 26.77 38.95 29.23 
เคร่ืองใช้ส านักงาน 6.29 8.59 9.07 7.75 9.24 6.93 
ยานพาหนะ 4.56 6.22 4.91 4.20 7.04 5.28 
รวมราคาทุน 73.25 100.00 116.97 100.00 133.26 100.00 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (21.48) (29.32) (27.68) (23.66) (32.89) (24.69) 
ราคาตามบัญชี – สุทธิ 51.78 70.68 89.29 76.34 100.36 75.31 

หมายเหตุ : 1/ รายการส่วนปรับปรุงที่ดินได้โอนจากเดิมที่รวมอยู่ในรายการอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ไปรวมอยู่ในรายการ
ที่ดิน ภายหลังจากการซื้อที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท 

ในปี 2554 และปี 2555 กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ในการผลิต
ชิ้นส่วนเครื่องจักรในส่วนที่ผลิตเองให้มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนส่งผลให้สินทรัพย์ถาวรของกลุ่มบริษัทปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 
นอกจากนั้นการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์ในปี 2555 อีกสาเหตุหนึ่ง เป็นผลจากกลุ่มบริษัทมีการซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
อาคารโรงงานปัจจุบัน    ในปี 2556  บริษัทมีการลงทุนเพ่ือซื้อยานพาหนะเพ่ิมข้ึนจ านวน 4 คัน  แบ่งเ ป็นรถยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ ( รถกระบะ )  จ านวน 2 คัน   เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานส าหรับพนักงานเพ่ือการติดตั้งเครื่องจักร ณ สถาน
ประกอบการของลูกค้า    และรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล  ( รถเก๋ง )   จ านวน 2 คัน   เพ่ือส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในการ
ปฏิบัติงานเดินทางพบลูกค้า  ให้สามารถสร้างยอดขายให้แก่บริษัทในอนาคต  

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายตัดค่าเส่ือมราคาอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ โดยก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและและส่วนปรับปรุง
อาคารที่ 20 ปี เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ 10 – 20 ปี เครื่องใช้ส านักงานที่ 5 ปี และยานพาหนะท่ี 5 – 10 ปี 

 
สภาพคล่อง 

 กระแสเงินสด 
แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทในปี 2554 และปี 2555 มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานและ

กิจกรรมการจัดหาเงินทุนเป็นหลัก  

รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงาน (ล้านบาท) 10.40 1.30 21.19 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (ล้านบาท) (8.73) (40.53) (32.25) 



  บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) 

109 
 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป )ในกิจกรรมจัดหาเงิน (ล้านบาท) 10.06 31.02 46.06 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ (ล้านบาท) 11.73 (5.07) 34.99 

 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษัทในปี 2554 – 2556 เท่ากับ 10.40 ล้านบาท 1.30 ล้านบาท  และ 

21.19  ล้านบาท   ตามล าดับ  ในปี 2555 การที่เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นบวก มีผลมาจากก าไรก่อนภาษี
จากการด าเนินงานที่สูงถึง  22.17  ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมีเงินสดใช้ไปจากการการเพ่ิมข้ึนของสินค้าคงเหลือจ านวน 6.56  ล้าน
บาท และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่เพ่ิมข้ึนจ านวน 16.20 ล้านบาท   ในปี 2556   เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน
เป็นบวก  มีผลมาจากก าไรก่อนภาษีที่มีจ านวนถึง 48.19 ล้านบาท    และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่เพ่ิมข้ึนสูงถึงจ านวน 
62.58 ล้านบาท    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทในปี 2554 – 2556 เท่ากับ 8.73 ล้านบาท 39.24 ล้านบาท และ 32.25 
ล้านบาท   ตามล าดับ ปี 2554 นั้น เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนซื้อเครื่องจักรเพ่ิมข้ึน 4.21 ล้าน
บาท (มูลค่าเงินลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เท่ากับ 12.35 ล้านบาท แต่เม่ือปรับปรุงกับยอดหนี้สินตามสัญญาเช่าทาง
การเงิน จึงเป็นการช าระเงินสด 4.21 ล้านบาท) เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเอง รวมถึงการลงทุนซื้อ
ระบบซอฟท์แวร์เพ่ิมข้ึน 4.30 ล้านบาท เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละฝ่ายงานและระบบการ
ควบคุมภายใน ส าหรับปี 2555 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในการซื้อที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานและ
ส านักงานของบริษัท และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นจ านวนรวม  38.55  ล้านบาท   ปี 2556   เกิดจากกิจกรรมการลงทุนใน
การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์  รวมถึงการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการออกแบบและผลิตชิ้นงาน  รวมถึงรองรับก าลัง
พลเพ่ิมข้ึนด้วย   

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทในปี 2554 – 2556  เท่ากับ 10.06 ล้านบาท 32.86 ล้านบาท และ 
46.06 ล้านบาท  ตามล าดับ โดยเงินสดสุทธิซึ่งได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2554 เงินสดสุทธิซึ่งได้มาจากกิจกรรมจัดหา
เงินยังคงมาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึนจ านวน 22.52 ล้านบาท และมีเงินสดรับจาก
การเพ่ิมทุนของผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 21.60 ล้านบาท โดยมีการใช้เงินสดเพ่ือจ่ายเงินปันผล จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจ านวน 27.22 ล้านบาท 4.25 ล้านบาท และ 2.59 ล้านบาท ตามล าดับ ส าหรับปี 2555 เงิน
สดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับจากการเพ่ิมทุนจ านวน 30.00 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงินจ านวน 11.74 ล้านบาท  และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมจ านวน 
10.00 ล้านบาท และเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินส่วนใหญ่เป็นการช าระคืน เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงินจ านวนรวม 10.44 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ านวน 8.44 ล้านบาท   ในปี 2556  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
มาจากการเพ่ิมทุนในไตรมาส 1 ปี 2556   ในการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

 
 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ ส้ินปี 2554 – 2556  เท่ากับ 0.82 เท่า 0.90  เท่า และ 2.25 เท่า  ตามล าดับ ซึ่ง
อัตราส่วนมีการปรับเพ่ิมและลดลงเล็กน้อยในปี 2554 และ 2555   แต่ปรับข้ึนสูงในปี 2556    ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียน
เพ่ิมข้ึนในอัตราที่น้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียนที่เพ่ิมข้ึน โดยในปี 2554 – 2556  สินทรัพย์หมุนเวียนมีอัตราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
22.31 และร้อย106.06  ตามล าดับ ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนมีอัตราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.03 และลดลงร้อยละ 17.57 
ตามล าดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับที่เพ่ิมข้ึนตามรายได้จากการขายและบริการ 
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ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้าที่บริษัท
ได้รับเครดิตเทอมในการส่ังซื้อวัตถุดิบ  

ส าหรับปี 2556 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.25  เท่า เพ่ิมข้ึนมากจากส้ินปี 2555 เนื่องจากสินทรัพย์
หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 22.31  ในขณะที่หน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนในอัตราที่น้อยกว่าคือร้อยละ 11.03  โดยสินทรัพย์
หมุนเวียนที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญคือ  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   ลูกหนี้การค้างและรายได้ค้างรับ   ลูกหนี้อื่น  
รวมถึงสินค้าคงเหลือ  ในขณะที่หน้ีสินหมุนเวียนมีรายการที่เพ่ิมข้ึนคือเจ้าหน้ีการค้าง และเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน    

ในปี 2554 – 2556 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียประมาณ  1 วัน 2 วัน และ 7 วัน ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและชุดอุปกรณ์จับยึด ซึ่งจะท าการส่งมอบ
สินค้าทันทีหลังจากผลิตและทดสอบแล้วเสร็จ โดยบริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ียประมาณ 55 วัน 45 วัน และ 100 วัน  
ตามล าดับ การที่ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ียสูงข้ึนเนื่องจากมีลูกค้ารายใหญ่บางราย ขอขยายเงื่อนไขการช าระเงิน ( เครดิต
เทอม )   จากนโยบายของกลุ่มบริษัทของลูกค้า   และเพ่ือให้สามารถรักษายอดขายและความสัมพันธ์อันดีในการประสานงาน
ขายอีกทั้งบริษัทได้พิจารณาแล้วถึงฐานะการเงินและความม่ันคงในกิจการของบริษัทลูกค้าจึงได้อนุมัติเพ่ิมระยะเวลาการช าระ
เงินดังกล่าว     ในขณะที่ทางบริษัทมีระยะเวลาช าระหนี้เฉล่ียประมาณ 52 วัน      56 วัน และ  66  วัน  ตามล าดับ โดยการที่
ระยะเวลาช าระหนี้เฉล่ียปรับเพ่ิมข้ึนนั้นเป็นผลมาจากการที่ Supplier หรือ Maker บางรายที่บริษัทส่ังซื้อวัตถุดิบ และ/หรือ จ้าง
ผลิตส่วนประกอบบางประเภทนั้นเป็นผู้ประกอบการได้ให้เครดิตทางการค้าเพ่ิมข้ึน รวมถึงบริษัทมีการสรรหาผู้จ าหน่ายราย
ใหม่ ๆ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่ดีกว่ามาเปรียบเทียบก่อนพิจารณาการส่ังซื้อสินค้าและ      ท าให้วงจรเงินสดของบริษัท ณ ส้ินปี 
2554 – 2556 อยู่ที่  5 วัน และ (4) วัน และ 50 วัน  ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นว่าทางบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมากข้ึนจากการ
เพ่ิมทุน    แตท่ั้งนี้ หากช่วงใดกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีไม่เพียงพอ ทางบริษัทจะจัดหาเงินทุนโดยการใช้วงเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน
ในปี 2554 – 2556  ท าให้ทางบริษัทยังสามารถมีสภาพคล่องเงินสดเพียงพอที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

 
แหล่งที่มาของเงินทุน 
แหล่งที่มาของเงินทุนหลักของบริษัทนั้นมาจาก 1) การกู้ยืมสถาบันการเงิน และ 2) การเพ่ิมทุนของผู้ถือหุ้น โดย

หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทจะอยู่ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนประเภทเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ส าหรับแหล่งเงินทุนจากผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้มีการเพ่ิมทุนจาก 8.00 ล้านบาทในปี 2554 – 2556 มาเป็น 30.00 ล้านบาท และ 
60.00 ล้านบาท ในปี 2554  และ 85 ล้านบาทในปี 2556  

 
 
หนี้สิน 
ณ ส้ินปี 2554 – 2556 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 108.52 ล้านบาท 122.21 ล้านบาท และ 100.86 ล้านบาท  

ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการร้อยละ 72.96  ร้อยละ 60.11 และร้อยละ 30.32   จาก ณ ส้ินปี 2554 – 2556 ตามล าดับ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหน้ีซื้อทรัพย์สิน และการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน  

ทั้งนี้ หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัท ณ ส้ินปี 2555 ที่มีรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
และรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นในสัดส่วนร้อยละ 16.31  และร้อยละ 4.41 ของหนี้สินรวม ตามล าดับ  และส้ินปี 2556  



  บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) 

111 
 

มีรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ๆในสัดส่วนร้อยละ 16.27 และ ร้อยละ 1.72 ตามล าดับ  รวมถึงเงินกู้ยืมจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันร้อยละ 3.90  

 
รายละเอียดของหนี้สินของบริษัท มีดังต่อไปนี้  

 สัดส่วนต่อหนี้สินรวม งบการเงินรวม ณ สิ้นปี / สิ้นงวด 
2554 2555 2556 

    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  35.36% 41.01% 7.53% 
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  41.32% 34.47% 59.36% 
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  5.72% 6.59% 3.13% 

    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  10.02% 12.03% 7.24% 
    เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกัน -  12.86% 
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1.01% 1.43% 0.57% 
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกนัผลงาน 3.28% 2.70% 5.21% 
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น  2.79% 0.24% 0.72% 

    ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน  0.49% 1.53% 3.36% 
หนี้สินรวม 100.00% 100.00% 100.00% 

 
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ ส้ินปี 2554 –  2556 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเท่ากับ 38.37 ล้านบาท  
50.11  ล้านบาท และ 7.60  ตามล าดับ ซึ่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.59  ร้อยละ 2.2  และลดลงร้อยละ 84.83  จาก ณ ส้ินปี 2554 – 
2556  ตามล าดับ   การลดลงเป็นอย่างมากในแต่ละปี 2556  นี้เป็นผลมาจากการได้รับเงินเพ่ิมทุนในการจดทะเบียนเข้าตลาด 
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ   จ านวน 112.5 ล้านบาท  ซึ่งวัตถุประสงค์มาใช้เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน  ดังนั้นจึงไม่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  ท าให้มีปริมาณลดลงเป็นจ านวนมาก ณ ส้ินปี 2556  

 
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

เจ้าหน้ีการค้าของบริษัทมีทั้งเจ้าหนี้การค้าในประเทศและเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ โดยในปี 2556 มีสัดส่วนเจ้าหนี้
การค้าในประเทศเพียงประเภทเดียวเนื่องจากผู้จ าหน่ายต่างประเทศรายส าคัญคือ บริษัท เอสติค คอร์ ปอร์เรชั่น จ ากัด ( 
ประเทศญี่ปุ่น )   ได้มาเปิดส านักงานในประเทศไทยในปลายปี 2555   ท าให้ไม่มีรายการเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศติดค้าง 

 ณ ส้ินปี 2554 –  2556 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้ารวมเท่ากับ 34.90 ล้านบาท  33.15 ล้านบาท  และ 54.14 ล้านบาท   
ตามล าดับ ซึ่งลดลงร้อยละ 5.02   และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 63.32  จาก ณ ส้ินปี 2554 – 2556 ตามล าดับ  

เจ้าหน้ีอื่นของบริษัทประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ รายได้รับล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ โดย ณ ส้ินปี 2554 – 
2556   บริษัทมีรายได้รับล่วงหน้าเท่ากับ  3.61 ล้านบาท  0.00 ล้านบาท และ 0.00 ล้านบาท ตามล าดับ   และ ณ ส้ินปี 2554 
–  2556  บริษัทมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเท่ากับ 6.32 ล้านบาท 8.98  ล้านบาท  และ 5.73 ล้านบาท ตามล าดับ โดยค่าใช้จ่ายค้าง
จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นโบนัสค้างจ่ายที่ประมาณการณ์ไว้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

 
 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 
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ณ ส้ินปี 2554 – 2556  บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเท่ากับ  6.21 ล้านบาท 8.06 ล้านบาท และ 2.72 
ล้านบาท  ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ  836.08  ร้อยละ 29.79  และลดลงร้อยละ 65.88  ตามล าดับ โดยการ
มากในปี 2554 มีสาเหตุมาจากการที่บริษัทมีการเช่าซื้อเครื่องจักรเพ่ิมข้ึนเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการผลิตส่วนประกอบของเครื่องจักร
เอง และยังมีการเช่าซื้อรถกระบะเพ่ือใช้เป็นรถบริการเคล่ือนที่ ซึ่งใช้ส าหรับให้บริการลูกค้า และรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนอีก
ด้วย ในปี 2555 นั้น หนี้สินที่เพ่ิมข้ึนมาจากการที่บริษัทได้ท าสัญญาเช่าซื้อเครื่องจักรใหม่เพ่ือใช้การผลิต    และในปี 2556  
ลดลงจากการผ่อนช าระตามงวดระยะเวลาของสัญญา และมิได้ท าสัญญาเช่าซื้อเครื่องจักรรายการใหม่    

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม ณ สิ้นปี  
2554 2555 2556 

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน    

- ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 2.97 4.84 1.90 
- ส่วนที่ถึงก าหนดช าระมากกว่า 1 ปี 3.24 3.22 0.82 
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 6.21 8.06 2.72 

 
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ณ ส้ินปี 2554 – 2556 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เท่ากับ 10.87 ล้านบาท  14.70  ล้านบาท  และ 
7.30 ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 28.08 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.05  และลดลงร้อยละ  50.34  ตามล าดับ ทั้งนี้ 
เนื่องจากบริษัทท าการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามระยะเวลาครบก าหนดอย่างสม่ าเสมอ โดยเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว
เป็นวงเงินที่ใช้ในการลงทุนก่อสร้างส านักงานและโรงงาน  และบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินตามโครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ าท่วมปี 2555 จ านวน 10 ล้านบาท      

 
(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม ณ สิ้นปี  

2554 2554 2556 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน    
- ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 5.03 7.39 1.90 
- ส่วนที่ถึงก าหนดช าระมากกว่า 1 ปี 5.84 7.31 5.40 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 10.87 14.70 7.30 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทประกอบด้วย 3 ส่วน คือทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ก าไรสะสม และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุม โดย ณ ส้ินปี 2554 –  2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 8.00 ล้านบาท 30.00 ล้านบาท และ 60.00 ล้าน
บาท ตามล าดับ ซึ่งการเพ่ิมทุนในปี 2554 และในเดือนมกราคม 2555 เป็นการเพ่ิมทุนโดยผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมมีการ
ขายหุ้นบางส่วนในสัดส่วนร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วทั้งหมดให้แก่พนักงานของบริษัทและผู้ถือหุ้นอื่นในเดือน
มีนาคม 2555    ในเดือน กุมภาพันธ์ 2556   ทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเป็น 85.00  ล้านบาท   

ณ ส้ินปี 2554 –  2556   บริษัทมีก าไรสะสมจ านวน  9.84 ล้านบาท 18.13 ล้านบาท และ 61.45 ล้านบาท  
ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 70.32  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 84.25   และเพ่ิมข้ึน  238.94  จาก ณ ส้ินปี 2553 – 2556 
ตามล าดับ โดยบริษัทมีผลการด าเนินงานที่มีก าไรสุทธิอย่างต่อเนื่องในปี 2554  –  2556   จ านวน  3.89 ล้านบาท 19.30 ล้าน
บาท และ 48.54 ล้านบาท ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2555  และปี 2556  ท าให้
ก าไรสะสมของบริษัทมียอดลดลงดังกล่าว 
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ณ ส้ินปี 2554 –  2556 บริษัทมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน(0.03) ล้านบาท 2.56 ล้านบาท และ 0.16 
ล้านบาท  ตามล าดับ 

 
 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

ณ ส้ินปี 2554 –  2556 บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.70 เท่า 1.51 เท่า  และ 0.44 เท่า  
ตามล าดับ ทั้งนี้ ในปี 2554 บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแล้วจากเดิม 8.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท และมีการ
เพ่ิมทุนเป็น 60.00 ล้านบาทในปี 2555 ท าให้สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับลดลง และการเพ่ิมทุนเป็น 85.00 ล้านบาท   

 
 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit fee) ส าหรับปี 2555 บริษัทก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ านวน 0.77  ล้านบาท 
ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีจ านวน 0.50 ล้านบาท ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 0.08 ล้านบาท และค่าสอบทานการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข BOI จ านวน 0.03 ล้านบาท ส าหรับบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ านวน 0.05 ล้านบาท  

ส าหรับปี 2556  บริษัทก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ านวน 1.00 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีจ านวน 0.46
ล้านบาท ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 0.14 ล้านบาท และค่าสอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI จ านวน 0.08 ล้านบาท 
ส าหรับบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ านวน 0.04 ล้านบาท   

 
ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต  
 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ  ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวม
ของประเทศไทย  และผลจากมาตรการภาษีรถยนต์คันแรกที่กระตุ้นก าลังซื้อรถยนต์ภายในประเทศเม่ือปี 2555   ในกลุ่ม
ผู้บริโภภคท่ียังไม่มีความพร้อมในการผ่อนช าระ   ท าให้เกิดปัญหาการส่งมอบรถยนต์หลังการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รวมถึง
ยอดขายใหม่ของค่ายรถยนต์ต่างๆ  ชะลอตัวในช่วงปลายปี 2556      ทั้งนี้ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยดังกล่าวไว้ และ
จัดท าแผนงานธุรกิจต่างประเทศเพ่ือรองรับการชะลอตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย  รวมถึงติดตามข่าว
การลงทุนโครงการใหม่ของค่ายรถยนต์ใหญ่อย่างใกล้ชิด  เพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานะการณ์ให้ยังสามารถท ายอดขายจากแหล่ง
อื่นได้  รวมถึงรักษาสถานะและผลการด าเนินงานให้มีความเจริญเติบโตไปอย่างยั่งยืน  
 
ตารางสรุปฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
งบดุล / งบแสดงฐานะการเงิน งบรวม 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 13.56 9.12  8.48 4.17 43.48 13.07 
ลูกหนี้การค้า 35.89 24.13  40.07 19.71 101.60 30.54 
รายได้ค้างรับ 27.80  18.69  40.34 19.84 38.02 11.43 
ลูกหนี้อื่น 1.65 1.11  0.54 0.27 6.00 1.80 
สินค้าคงเหลือ 1.14 0.77  7.70 3.79 14.98 4.50 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.95 0.64  1.92 0.94 0.02 0.01 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 80.99  54.45  99.05 48.72 204.10 61.35 
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งบดุล / งบแสดงฐานะการเงิน งบรวม 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย - - - - - - 
เงินลงทุนในบริษัทอื่น 0.28 0.19 0.28 0.14 0.28 0.08 
เงินลงทุนระยะยาว - - 0.30 0.15 0.30 0.09 
เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ 4.43 2.98  - - - - 
เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกนั 3.97 2.67  5.63 2.77 7.23 2.17 
ที่ดิน อาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 51.78 34.81  89.29 43.92 100.37 30.17 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 6.45 4.34  7.62 3.75 19.28 5.80 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.84 0.57  1.13 0.55 1.10 0.33 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 67.76 45.55  104.25 51.28 128.56 38.65 

รวมสินทรัพย์ 148.75  100.00 203.30 100.00 332.66 100.00 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนี้สินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก

สถาบันการเงิน 38.37 25.80  50.11 24.65 7.60 2.28 
เจ้าหนี้การค้า 34.90 23.46  33.15 16.31 54.14 16.27 
เจ้าหนี้อื่น       
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน - - - -   

รายได้รับล่วงหน้า 3.61 2.43  - -   
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6.32 4.25  8.98 4.41 5.73 1.72 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบก าหนด
ช าระในหนึ่งป ี 2.97 2.00  4.84 2.38 1.90 0.57 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิส่วนที่ครบ
ก าหนดช าระในหนึง่ป ี 5.03 3.38  7.39 3.64 2.34 0.70 

เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกัน - - - - 12.98 3.90 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7.69      5.17  5.34 2.63 5.83 1.75 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  98.90  66.49  109.81 54.02 90.52 27.21 

       
หนี้สินไม่หมุนเวียน       

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.24 2.18  3.22 1.58 0.82 0.25 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 5.85 3.93  7.31 3.59 6.13 1.84 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 0.53 0.36  1.87 0.92 3.39 1.02 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 9.62 6.47  12.40 6.09 10.34 3.11 

รวมหนี้สิน 108.52  72.96  122.21 60.11 100.86 30.32 
       
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน       
2555: หุ้นสามัญ 170,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น 30.00 20.17  80.00 41.81 85 25.55 
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งบดุล / งบแสดงฐานะการเงิน งบรวม 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ละ 0.50 บาท 
2554: หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท 
2553: หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท 

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว       
2555: หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 0.50 บาท 
2554: หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท 
2553: หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท 30.00 20.17  60.00 29.51 82.23 24.72 

ก าไรสะสม       
    จัดสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย 1.00 0.67  2.21 1.09 4.66 1.40 
   ที่ยังไม่ไดจ้ัดสรร 8.84    5.94  15.92 7.83 56.79 17.07 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 39.84  26.78  78.13 38.43 228.68 68.74 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 0.39 0.26  2.96 1.46 3.12 0.94 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 40.23  27.04  81.09 39.89 231.80 69.68 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 148.75  100.00 203.30 100.00 332.66 100.00 

 
 
 

งบก าไรขาดทุน/ งบรวม 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
       
รายได้จากการขายและบริการ 237.52  100.00  306.28 100.00 402.79 100.00 
ต้นทุนขายและบริการ (187.19)  (78.81)  (217.51) (71.02) (268.38) (66.63) 

ก าไรขั้นต้น 50.32  21.19  88.77 28.98 134.41 33.37 
รายได้อื่น 0.68  0.29  3.86 1.26 0.89 0.22 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 51.00  21.47  92.63 30.24 135.30 33.59 
       

ค่าใช้จ่ายในการขาย (10.55) (4.44)  (10.12) (3.30) 
            

(13.96) (3.47) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (30.18)  (12.71)  (55.83) (18.23) (71.01) (17.63) 

รวมค่าใช้จ่าย (40.73)  (17.15)  (65.95) (21.53) (84.97) (21.10) 
       

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 10.28  4.33  26.68 8.71 50.33 12.50 
ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ (4.42) (1.86)  (4.52) (1.47) (1.58) (0.39) 
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งบก าไรขาดทุน/ งบรวม 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 5.86  2.47  22.16 6.31 48.75 12.10 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (1.97)  (0.83)  (2.86) (0.93) (0.55) (0.14) 

ก าไรสุทธิส าหรับป ี 3.89    1.64  19.30 6.31 48.20 11.97 
ก าไรเบ็ดเสร็จอื่น 0.00  0.00  0.00 0.00 0.34 0.08 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 3.89    1.64  19.30 6.31 48.54 12.05 

       
การแบ่งปันก าไร        
ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 3.92    1.65  16.74 5.47 48.38 12.01 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (0.03) (0.01)  2.56 0.84 0.16 0.04 
 3.89  1.64  19.30 6.31 48.54 12.05 

 
 
       
ก าไรต่อหุ้น       
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 3.82  0.15  0.29  

จ านวนหุ้นถัวเฉล่ีย 1,024,658  108,524,590  163,013,699  
งบกระแสเงินสด งบรวม 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 5.86   22.17 48.19 
รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสด    
ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน    

(ก าไร) ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 0.46 0.03 0.27 
หนี้สงสัยจะสูญ - 0.55 0.02 
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายทรัพย์สิน 
ค่าเส่ือมราคา 

- 
6.75 

(0.21) 
7.14 

0.05 
9.29 

ค่าตัดจ าหน่าย 1.52 2.21 2.64 
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน - - 1.96 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 0.53 1.34 1.51 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 4.42 4.52 1.71 

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลง    
ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนนิงาน 19.54 37.75 65.64 
สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง    

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น (14.04)  (16.20) (62.58) 
สินค้าคงเหลือ (0.66) (6.56) (7.28) 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (0.38) (0.97) - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (0.01) (0.28) (1.00) 

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง)    
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งบก าไรขาดทุน/ งบรวม 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 5.94 (2.71) 21.00 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5.33  (2.99) 7.47 

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 15.72 8.04 23.25 
จ่ายดอกเบี้ย (4.42) (4.52) - 
จ่ายภาษีเงินได ้ (0.90) (2.22) (2.06) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 10.40 1.30 21.19 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินลงทุนในบริษัทยอ่ยและเงนิลงทุนระยะยาวอื่น 0.00 (0.30) 0.35 
เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ (0.18) 4.43 - 
เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกนั (0.05) (1.66) - 
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอุปกรณ์ 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร เคร่ืองจักรและอปุกรณ์ 

- 
(4.21) 

0.22 
(38.55) 

                     0.81 
                 (18.93) 

เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (4.30) (3.38) (14.49) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (8.73) (39.24) (32.25) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 22.52 11.74 (42.52) 
จ่ายช าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (2.59) (4.27) (4.32) 
จ่ายช าระคืนเงนิกู้ยืมระยะยาว (4.25) (6.17) (8.98) 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 0.00 10.00 - 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในส่วนของผู้ถือหุน้ส่วนน้อย 0.00 - 0.49 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคล/ใจ/ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึน้ - - - 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 21.60 30.00 107.23 
เงินปันผลจ่าย (27.22) (8.44) (5.84) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 10.06 32.86 46.06 
    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) - สุทธิ  11.73 (5.08) 35.00 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วันต้นปี 1.83 13.56 8.48 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 13.56 8.48 43.48 

 
 
 

อัตราส่วนทางการเงิน  งบรวม  
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.82 0.90 2.25 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.80 0.81 2.02 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.13 0.01 0.43 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.59 8.06 3.65 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 55 45 99.94 
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อัตราส่วนทางการเงิน  งบรวม  
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า)     230.31 49.18 23.66 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วัน) 2 7 15.43 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี้การค้า (เท่า) 6.98 6.39 5.58 
ระยะเวลาช าระหนี้เฉล่ีย (วัน) 52 56 65.46 
Cash Cycle (วัน) 5 -4 49.90 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    
อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 21.19%  28.98% 33.37 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 4.33%  8.71% 12.50 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 101.22%  4.90% 42.10 
อัตราก าไรสุทธิ (%) 1.64%  6.30% 11.90 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.51%  31.82% 31.31 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 2.97%  10.97% 18.78 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 21.72%  37.50% 63.35 
อัตราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 1.82 1.74 1.50 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.70  1.51 0.44 
อัตราความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) 3.56 1.78 15.64 
อัตราความสามารถช าระภาระผูกพัน (เท่า) 0.24 0.02 0.49 
อัตราการจ่ายเงินปนัผล (%) 783.16%  31.99% 11.15 

 
“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)  ของ
บริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th  หรือเว็บไซต์ของบริษัท  www.eurekadesign.co.th  
 

http://www.eurekadesign.co.th/
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 บรษิทั ยเูรกา ดไีซน์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”)   ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัในการก ากบัดแูลกจิการที่เป็นระบบ    
และก าหนดโครงสรา้งผูบ้รหิารและการควบคุมกจิการใหม้คีวามรบัผดิชอบตามหน้าทีด่ว้ยความโปร่งใส รวมทัง้การสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนัเพื่อรกัษาเงนิทุนและเพิม่คุณค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาวภายในกรอบการมจีรยิธรรมทีด่ ี โดยได้
ค านึงถงึผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื่นและสงัคมโดยส่วนรวม บรษิทัจงึใส่ใจกบัความส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการเป็นอย่างยิง่ 
ทัง้น้ี ในการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา บรษิทัไดจ้ดัใหม้โีครงสรา้งของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) อนัประกอบ
ไปดว้ย ผูท้รงคุณวุฒ ิ ซึง่เป็นกรรมการทีเ่ป็นอสิระ และมคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยปจัจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมจี านวน 3 คน โดยนายเทอดศกัดิ ์ ยุทธนาวราภรณ์ เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และมสีมาชกิในคณะกรรมการตรวจสอบอกี  2 คน คอื นางสาวนิษฐา สวุรรณประทปี และนายสุรเดช  วรนฐัสุนทร    
  
 คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และเป็นการปฏบิตัหิน้าที่
อย่างมอีสิระ ไม่มขีอ้จ ากดัในการไดร้บัรายงาน รวมถงึขอ้มลูต่างๆ เพื่อประกอบการพจิารณาตดัสนิใจจากบรษิทัเป็นอย่างด ี
ซึง่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  โดยในปี 2556  ทีผ่่านมา คณะกรรมการตรวจสอบชุด
ปจัจุบนั ไดจ้ดัให้มกีารประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดห้ารอืร่วมกบัผูบ้รหิาร  ผูต้รวจสอบภายใน และ
ผูส้อบบญัช ี ทุกครัง้ของการประชุม  
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ชว่ยสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทัสามารถปฏบิตังิานตามหน้าที่ความรบัผดิชอบได้ 
เป็นผลส าเรจ็ มกีารตดิตาม และสนบัสนุนใหเ้กดิการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ซึง่ผลการปฏบิตังิานและการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ มสีาระส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 
 
 1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิ 
ประจ าปีทีผ่่านการสอบทาน-ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชภีายนอก  และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ โดยได้
สอบถามและรบัฟงัค าชีแ้จงจากผูบ้รหิารในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งอย่างชดัเจนและเพยีงพอ ซึง่พบว่า รายงานทางการเงนิดงักล่าว มี
ความถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานทางบญัชทีีย่อมรบัโดยทัว่ไป รวมทัง้มกีระบวนการจดัท า และเปิดเผย
ขอ้มลูในงบการเงนิอย่างถูกตอ้งครบถว้น เชื่อถอืได ้ เพยีงพอและทนัเวลา โดยไม่มกีารปรบัปรุงรายการทีเ่ป็นสาระส าคญัจาก
ผูส้อบบญัชเีมื่อมกีารสอบทานหรอืตรวจสอบแลว้ 
 
 2. การสอบทานระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานร่วมกบัผูต้รวจสอบ
ภายในอย่างสม ่าเสมอ เพื่อประเมนิประสทิธผิลและความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะกบั
ฝา่ยตรวจสอบภายใน เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเกดิผลงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมี
ระบบการควบคุมภายในทีด่ ีเพยีงพอ เหมาะสม และมกีารปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ สอดคลอ้งกบักฎหมายและ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไม่พบประเดน็ปญัหา หรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อการ
ด าเนินงานของบรษิทัแต่ประการใด  นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดเ้น้นย ้าใหฝ้า่ยบรหิาร ปรบัปรงุระบบการ
ควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธผิลอย่างต่อเน่ือง 
 

รายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2556 
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 3. การสอบทานการเปิดเผยข้อมูลบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ต่อรายการดงักล่าวเพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาอนุมตัก่ิอนเขา้ท ารายการ เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า ไม่พบประเดน็ทีเ่ป็นสาระส าคญัในเรื่องการไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องรายการที่
เกีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 
 4. การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑภ์าครฐั คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานการปฏบิตัติาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ
บรษิทั ซึง่จากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมกีารปฏบิตัติามกฎหมายที่เกีย่วขอ้งเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ทัง้น้ีไม่พบประเดน็ทีเ่ป็นสาระส าคญัในเรื่องการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนดและขอ้ผกูพนัทีบ่รษิทัมไีวก้บั
บุคคลภายนอก 
 
 5. การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระชุมหารอืร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน และ   
ได้มกีารสอบทานผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส รวมทัง้มกีารพฒันาวธิกีารตรวจสอบโดยใชป้ระโยชน์จากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเน่ือง ซึง่จากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า การตรวจสอบภายในของบรษิทัเป็นไปอย่าง
อสิระ เพยีงพอ และมปีระสทิธผิล อกีทัง้ มรีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลทีเ่พยีงพอ เหมาะสม และมกีารรวบรวมเรื่องที่
เป็นสาระส าคญั ชี้แจงแนวทางแก้ไขให้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดน้ าไปป้องกนั หรอืลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 
 6. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษิทัตระหนักและให้ความส าคญัในการบรหิารงานตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
มุ่งเน้นให้มกีารควบคุม ดูแลการปฏบิตังิานให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพื่อให้มคีวามโปร่งใส และมจีรยิธรรม ก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่
แก่ผูถ้อืหุ้น ผู้ลงทุน และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
 
 7. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาผลการปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแลว้ จงึเหน็ควรเสนอแต่งตัง้ บรษิทั เคพเีอม็จ ี   
ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ต่อเน่ืองจากปีที่
ผ่านมา การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะไดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 เพื่อใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรปุ 
 
 ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีค่รบถ้วนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
โดยใชค้วามรู้ความสามารถอย่างเตม็ที ่ และท าหน้าทีไ่ดโ้ดยอสิระ ไม่มขีอ้จ ากดัในการไดร้บัขอ้มลูทัง้จากกรรมการ ผูบ้รหิาร 
พนกังาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
 
 ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า บรษิทัยดึมัน่ในจรยิธรรมการด าเนินธุรกจิ คณะกรรมการบรษิทัตลอดจน
ผูบ้รหิารของบรษิทั มคีวามมุ่งมัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของบรษิทัอย่างมคุีณภาพเยีย่งมอือาชพี และมี
การรายงานขอ้มลูทางการเงนิและการด าเนินงานอย่างถูกต้อง มรีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม
และมปีระสทิธผิล มกีารบรหิารความเสีย่งอย่างรดักุมเพยีงพอ และมกีารก ากบัดแูลกจิการโดยยดึหลกัความโปร่งใส ความ
ซื่อสตัย ์ ความรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตังิานตามหน้าที ่ และความสามารถในการแข่งขนั การปฏบิตัติามกฎหมายและ
ระเบยีบทางการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นไปโดยถูกต้อง  การจดัท างบการเงนินัน้ ไดจ้ดัท าขึน้อย่างถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตาม
หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ  ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมัน่ว่า บรษิทัมคีวาม
มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันา ปรบัปรงุระบบการปฏบิตังิานใหด้ขีึน้อย่างต่อเน่ือง ซึง่ย่อมมสีว่นผลกัดนัใหอ้งค์กรมรีะบบการบรหิารจดัการ
ทีด่ ี เป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาลที่ด ี มคีวามโปร่งใสในการด าเนินงาน ตรวจสอบได ้ และรกัษาผลประโยชน์ของผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งทุกฝา่ย  
 
 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

                 
      ( นายเทอดศักดิ์  ยุทธนาวราภรณ์ ) 
        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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