
        หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย  

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
(Tapaco Public Company Limited) 

 
เสนอขายหุนสามัญตอประชาชนเปนครั้งแรก 

การจัดสรรเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
โดยบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,000,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ราคาเสนอขายหุนละ 12.50 บาท 
 

บริษัท เจแปน เอเชีย อินเวสเมนท จํากัด เสนอขายหุนสามัญเดิมจํานวน 500,000 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ราคาเสนอขายหุนละ 12.50 บาท 

 
ระยะเวลาจองซื้อ ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.ของวันที่  24-25 พฤศจิกายน 2547 

 
ที่ปรึกษาทางการเงิน  

บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และรางหนังสือชี้ชวน  
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คําเตือน : 
กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้งความเหมาะสมในการลง
ทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิได
ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและราง
หนังสือชี้ชวนแตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลัก
ทรัพย 
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหลัก
ทรัพยมีสิทธิเรียกรองคาเสียหารจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งป
นับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ 
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดที่ศูนยสารนิเทศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 15 อาคารดีทแฮลม ทาวเวอรส บี เลขท่ี 93/1 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทําการของสํานักงาน ระหวางเวลา 9.00 น. -12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th   
 
“การลงทุนในหลักทรัพยมีความเส่ียง ผูลงทุนควรทําความเขาใจตอลักษณะของหลักทรัพยแตละประเภท 

และควรศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยกอนการตัดสินใจลงทุน” 



  

สารบัญ 
                    
สวนที่ 1 ขอมูลสรุป (Executive Summary)                        สวนที่ 1 หนา 1 -2 
 
สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย สวนที่ 2 หนา 1 

1. ปจจัยความเสี่ยง     สวนที่ 2.1 หนา 1 - 8 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ สวนที่ 2.2 หนา 1 - 8 
3. การประกอบธุรกิจ              สวนที่ 2.3 หนา 1 - 26   
4. การวิจัยและพัฒนา             สวนที่ 2.4 หนา 1       
5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ   สวนที่ 2.5 หนา 1 - 4    
6. โครงการในอนาคต            สวนที่ 2.6 หนา 1   
7. ขอพิพาททางกฎหมาย         สวนที่ 2.7 หนา 1   
8. โครงสรางเงินทุน             สวนที่ 2.8 หนา 1 - 3  
9. โครงสรางการจัดการ          สวนที่ 2.9 หนา 1 - 14   
10. การควบคุมภายใน                 สวนที่ 2.10 หนา 1 -4  
11. รายการระหวางกัน     สวนที่ 2.11 หนา 1 - 18   
12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน       สวนที่ 2.12 หนา 1 -26   
13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ                    สวนที่ 2.13 หนา 1    
 

 สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย สวนที่ 3 หนา 1 - 15   
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย              
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย           
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย                                         
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง                 
5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร  

 
     สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล          สวนที่ 4 หนา 1-8     
                                                                       
     เอกสารแนบ 
       เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
       เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ และบริษัทยอย 
       เอกสารแนบ 3  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
       เอกสารแนบ 4     -งบการเงินของบริษัท ทาพาโก จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2544 และรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
                                 - งบการเงินของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2545 และ 2544 และราย

งานผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
                                 - งบการเงินของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2546 และ 

2545 และรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
                                 - งบการเงินระหวางกาลของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 

2547 และ 2546 และรายงาน การสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต     
 



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
 

สวนที่ 1 หนาที่ 1 

สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และ 3 กอนตัดสินใจซื้อหลักทรัพย) 
 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2543 และแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติก
วิศวกรรม (Engineering Plastic Parts) โดยกรรมวิธีฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) ดวยเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทัน
สมัย ชิ้นสวนพลาสติกที่บริษัทฯผลิตไดจะมีคุณภาพสูงกวาการผลิตชิ้นสวนพลาสติกโดยทั่วไปเพราะจะตองมีความ
ละเอียดแมนยําของขนาดชิ้นสวน รวมถึงเนื้อพลาสติกมีความแข็งแรงทนทานเพื่อนําไปใชในการประกอบเปนสินคา
สําเร็จรูปตอไป ทั้งนี้บริษัทฯไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001 

ผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯเปนสวนประกอบที่สําคัญสําหรับการผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําเร็จ
รูป เชน ชิ้นสวนสําหรับเครื่องโทรสาร (Fax) ชิ้นสวนสําหรับเครื่องพิมพ (Printer) ชิ้นสวนสําหรับเครื่องเสียงภายในรถ
ยนต และชิ้นสวนพลาสติกอื่นๆ เปนตน บริษัทฯไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งทํา
ใหบริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษ อันไดแก การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุน โดยบริษัทฯไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 7 ป สําหรับโรงงานเดิมของ
บริษัทฯ ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1398/2543 ซึ่งสิทธิพิเศษดังกลาวจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2550  และ
บริษัทฯไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 7 ป สําหรับโรงงานแหงใหมของบริษัทฯตามบัตรสงเสริมการลง
ทุนเลขที่ 1670(1)/2545 ซึ่งสิทธิพิเศษดังกลาวจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2554 และการไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับ
วัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก เปนตน 

ทั้งนี้ บริษัทฯไดรับการสนับสนุนทางดานการออกแบบผลิตภัณฑ การพัฒนาการตลาด เทคโนโลยีในการผลิต
และไดรับอนุญาตใหใชสิทธิบัตรผลิตภัณฑจากบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด (“PNI”) จากประเทศญี่ปุน ซึ่งเปน
บริษัทที่เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนใหญและกรรมการบางทานรวมกัน ซึ่งมีประสบการณในอุตสาหกรรมออกแบบ 
ผลิตและจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมมานานกวา 27 ป และมีความสัมพันธอันดีกับลูกคาซึ่งเปนบริษัทผูผลิต
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากประเทศญี่ปุนที่ไดยายฐานการผลิตออกนอกประเทศญี่ปุนมายังประเทศ
แถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต และจีน กลุมผูถือหุนกลุมใหญที่สุดของบริษัทฯ ในปจจุบันคือกลุม PNI ซึ่งประกอบดวย 
PNI เอง สมาชิกตระกูลนิโนมิยะซึ่งเปนกลุมผูกอตั้ง PNI และบริษัทฯ รวมถึงผูบริหารและพนักงานบางทานของ PNI  ซึ่ง
ในปจจุบันทํางานและพํานักอาศัยอยูในประเทศญี่ปุน  ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 กลุม PNI ถือหุนของบริษัทฯรวมกัน
ทั้งส้ิน  4,380,780 หุน คิดเปนรอยละ 30.42 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทฯ และสัดสวนการถือหุนของกลุม 
PNI ในบริษัทฯจะลดลงเหลือรอยละ 23.81 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนใน
ครั้งนี้   

ในปจจุบัน บริษัทฯจัดจําหนายผลิตภัณฑใหแกลูกคาที่อยูนอกประเทศญี่ปุนเปนหลัก ในชวงป 2545/2546 (1 
พฤศจิกายน 2545-31 ตุลาคม 2546) ที่ผานมา และชวง 6 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 (1 พฤศจิกายน 2546-30 
เมษายน 2547) สัดสวนของรายไดจากการจําหนายสินคาในประเทศไทยตอรายไดจากการจําหนายนอกประเทศอยูที่
ประมาณ 58:42 และ 59:41 ตามลําดับ 

ในเดือนธันวาคม 2545 บริษัทฯไดจัดตั้งบริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด (“TAPM”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือ
หุนอยูในสัดสวนรอยละ 94.80 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทดังกลาว เพื่อประกอบธุรกิจรับจางออกแบบ 
ผลิต ซอมและปรับปรุงแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติก โดยการดําเนินธุรกิจดังกลาวจะเปนสวนเสริมใหเกิดผลผนึก 
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(Synergy) ระหวางบริษัทฯ และ TAPM อันเนื่องมาจากการที่ธุรกิจทั้งสองประเภทดังกลาวตองดําเนินการควบคูกันไป
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน  

ในชวงป 2545/2546 บริษัทฯมีรายไดจากการผลิตและจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมประเภทตางๆรวม
กันทั้งส้ิน 239.67 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 48.30 จากป 2544/2545 ซึ่งอยูที่ 161.61 ลานบาท สําหรับชวง 9 เดือน
แรกของป 2546/2547 บริษัทฯมีรายไดจากการขายทั้งส้ินเทากับ 240.98 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 33.29 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของป 2545/2546 ซึ่งอยูที่ 180.80 ลานบาท รายไดที่เพิ่มสูงขึ้นดังกลาวเปนผลมาจากการที่รายไดจาก
การจําหนายชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องโทรสารและเครื่องพิมพเพิ่มขึ้นอยางมาก จากการที่บริษัทฯไดรับคําส่ังซื้อสิน
คาจากลูกคาเดิมเพิ่มมากขึ้น และไดรับคําส่ังซื้อจากลูกคารายใหม ในชวงป 2545/2546 และงวด 9 เดือนแรกของชวงป 
2546/2547 บริษัทฯมีกําไรสุทธิทั้งส้ิน 22.11 ลานบาท และ 17.99 ลานบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 
2547 บริษัทฯมีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 381.76 ลานบาท หนี้สินรวมทั้งส้ิน 283.84 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 97.92 
ลานบาท     

    ปจจุบัน บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 92 ลานบาท โดยเปนหุนสามัญจํานวน 18.40 ลานหุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 5 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวจํานวน 72 ลานบาท โดยในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯจํานวน 4 ลานหุน ในครั้งนี้ บริษัทฯจะนําเงินที่ไดไปชําระหนี้เงินกูจากสถาบันการเงินที่บริษัทฯกูมาเพื่อใช
สรางอาคารโรงงานแหงใหมและซื้อเคร่ืองจักร ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯจะเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยใหม (The Market of Alternative Investment หรือตลาด MAI)  
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สวนที่ 2  
บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 
ช่ือบริษัท  : บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  

: ประกอบธุ รกิ จผลิตและจัดจํ าหน ายชิ้ นส วนพลาสติกวิศวกรรม 
(Engineering Plastic Parts) สําหรับใชผ ลิตเครื่องใช ไฟฟ า  อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องเสียงรถยนต และสําหรับผลิตภัณฑอื่นๆ 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 789/40 หมู1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 40854500699 
Homepage : http://www.tapaco.com 
โทรศัพท : 038- 296339-41 
โทรสาร    : 038-296342 
    

บริษัทฯมีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้
จํานวนประมาณ 46.41 ลานบาท หลังหักคาธรรมเนียมในการจัดจําหนายและคาใชจายในการเสนอขายอื่นๆ เพื่อนําไป
ใช ดังตอไปนี้  
 

วัตถุประสงค จํานวนเงินที่คาดวาจะใช 
(ลานบาท) 

ระยะเวลาที่จะใชเงินโดย
ประมาณ 

1. ชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 46.41 ภายในเดือนธันวาคม 2547 
                  รวม 46.41  
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1. ปจจัยความเสี่ยง 

กอนตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ นักลงทุนควรใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการพิจารณา
ปจจัยความเสี่ยงในขอนี้ รวมถึงขอมูลอื่นๆที่ปรากฎในเอกสารนี้ นอกจากนี้ ปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในหัวขอนี้มิได
เปนปจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจมีอยูซึ่งอาจมีผลกระทบตอหุนสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น ปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่
บริษัทฯมิอาจทราบในขณะนี้ หรือที่บริษัทฯเห็นวาเปนปจจัยความเสี่ยงที่ไมเปนสาระสําคัญในปจจุบันอาจเปน
ปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต 

 

1.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกคาหลักจํานวนนอยราย  

ปจจุบัน ฐานลูกคาของบริษัทฯยังคอนขางจํากัดอยูในกลุมบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส และเครื่องเสียงรถยนตสัญชาติญี่ปุน ซึ่งบริษัทฯมีสายสัมพันธกับบริษัทผูผลิตเหลานี้มาอยาง
ตอเนื่อง รายไดสวนใหญของบริษัทฯมาจากกลุมลูกคาหลักจํานวนไมมากนัก ดังจะเห็นไดจากในชวงป 
2545/2546 ที่ผานมา บริษัทฯมีรายไดจากการขายสินคาใหแกลูกคารายใหญของบริษัทฯ 5 อันดับแรก ซึ่งทั้ง
หมดไดรับการแนะนํามาโดยบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด (“PNI”) ซึ่งเปนผูถือหุนรายหนึ่งจากกลุม 
PNI ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ1 ตามสัญญาการใหความชวยเหลือทางการตลาด คิดเปนรอย
ละ 84.17 ของรายไดตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในชวงเวลาดังกลาว มีลูกคาอยูหนึ่งรายสั่งซื้อสินคาจาก
บริษัทฯในสัดสวนที่มากกวารอยละ 30 ของยอดรายไดตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ลูกคารายดังกลาวได
ส่ังซื้อสินคาประเภทชิ้นสวนเครื่องโทรสารจากบริษัทฯมาโดยตลอด ตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการในป พ.ศ. 2543 

แมวา บริษัทฯจะพึ่งพิงลูกคาจํานวนไมมากนัก หากพิจารณาความเสี่ยงจากการที่กลุมลูกคาดังกลาว
จะเปลี่ยนไปใชผลิตภัณฑอื่น หรือจางบริษัทคูแขงใหผลิตสินคาแทนบริษัทฯคงมีไมมากนัก  เนื่องจากผลิต
ภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมของบริษัทฯตองอาศัยทักษะและความชํานาญในการผลิตและควบคุมคุณ
ภาพใหไดตามมาตรฐาน ดังนั้น ลูกคาจึงตองคัดเลือกผูผลิตที่ลูกคาไวใจในมาตรฐานและคุณภาพของการ
ผลิตและการใหบริการ จากผลงานที่ผานมาของบริษัทฯที่เนนคุณภาพของการผลิตและการใหบริการที่ได
มาตรฐานและตรงกับความตองการของลูกคา รวมทั้งการใหบริการที่ครบวงจรทั้งในดานการออกแบบเพื่อการ
ผลิตและการผลิตแมพิมพ และความสามารถในการควบคุมตนทุนการผลิตเพื่อใหราคาขายของสินคาที่ผลิต
โดยบริษัทฯใกลเคียงหรือต่ํากวาของคูแขงขัน ทําใหบริษัทฯเปนที่ยอมรับและไววางใจของลูกคาสวนใหญ ดัง
จะเห็นไดจากการที่บริษัทฯไดรับคําส่ังซื้อจากลูกคาเดิมอยางตอเนื่องและไดรับคําส่ังซื้อสินคาจากลูกคาราย
ใหมๆเพิ่มขึ้น โดยในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 บริษัทฯมีลูกคาใหมเพิ่มขึ้นจํานวนทั้งส้ิน 5 ราย 
โดยที่ยอดขายรวมใหลูกคาใหมทั้ง 5 รายคิดเปนรอยละ 10.48 ของยอดขายรวมของบริษัทฯในชวงเวลาดัง
กลาว ลูกคาใหม 1 ใน 5 รายดังกลาวเปนลูกคาที่บริษัทฯหามาไดเอง และลูกคาใหมที่เหลือเปนลูกคาที่ไดรับ
การแนะนํามาโดย PNI การแนะนําลูกคารายใหมทั้ง 4 รายเปนไปตามสัญญาใหความชวยเหลือทางการ
ตลาดที่บริษัทฯทํากับ PNI ผลจากการที่บริษัทฯไดรับคําส่ังซื้อจากลูกคารายใหมทั้ง 5 รายดังกลาวทําใหสัด

                                                           
1 กลุม PNI ประกอบไปดวย PNI สมาชิกตระกูลนิโนมิยะซึ่งเปนกลุมผูกอตั้งบริษัทฯและ PNI รวมถึงผูบริหารและพนักงานบางทานของ PNI ซ่ึงใน
ปจจุบันทํางานและพํานักอาศัยอยูในประเทศญี่ปุน รายชื่อของผูถือหุนจากกลุม PNI ท้ังหมดสามารถดูไดในสวนที่ 2.8 โครงสรางการถือหุน 
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สวนของยอดขายที่บริษัทฯไดจากการขายใหลูกคารายใหญ 5 อันดับแรกตอยอดขายรวมลดลงจากรอยละ 
84.17 ในชวงป 2545/2546 เหลือรอยละ 75.54 ในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 และคาดวาสัด
สวนดังกลาวจะลดลงไปเรื่อยๆ จากการที่บริษัทฯมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคาหลัก
จํานวนนอยรายโดยการแสวงหาลูกคารายใหมดวยทีมการตลาดของบริษัทฯมากขึ้น โดยอาศัยชื่อเสียงในดาน
คุณภาพการผลิตและการใหบริการที่ไดมาตรฐานของบริษัทฯ  จากการขยายกําลังการผลิตของบริษัทฯอยาง
ตอเนื่องในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 จะทําใหบริษัทฯสามารถผลิตสินคาใหแกลูกคาเดิมราย
อื่นๆที่ไมใชลูกคารายใหญและลูกคารายใหมๆไดมากขึ้น ซึ่งจะทําใหสัดสวนการขายใหลูกคารายใหญลดลง
โดยไมไดลดปริมาณและมูลคาการขายใหแกลูกคาดังกลาว   

 

1.2 ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภาวะการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นในตลาดเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป 

ที่ผานมา ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปน
รายไดหลักของบริษัทฯ โดยในชวงป 2544/2545, 2545/2546 และชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 
รายไดจากการจําหนายชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสคิดเปนรอยละ  82, 
78 และ 82 ของรายไดจากการขายรวมของบริษัทฯในแตละชวงเวลา ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ตลาดเครื่อง
ใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูปซึ่งใชสินคาที่บริษัทฯผลิตเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิต มีการ
แขงขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการแขงขันในเรื่องของราคา ทั้งในแงของการแขงขันระหวางบริษัทผูผลิต
สินคาของญี่ปุนและเกาหลีใตที่ตั้งฐานการผลิตอยูในประเทศไทย และการแขงขันจากบริษัทผูผลิตสินคาซึ่งมี
ฐานการผลิตอยูในประเทศจีนและมีความไดเปรียบเหนือผูผลิตที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทยในเรื่องของ
คาแรงที่ถูกกวา ดังนั้น บริษัทผูผลิตสินคาสําเร็จรูปจึงจําเปนที่ตองดําเนินมาตรการควบคุมตนทุนการผลิตใน
หลายๆดาน โดยเฉพาะตนทุนวัตถุดิบและชิ้นสวนซึ่งนํามาใชประกอบเปนสินคาสําเร็จรูปซึ่งถือวาเปนตนทุน
หลักในการผลิตประเภทหนึ่ง เพื่อใหสามารถแขงขันกับผูผลิตรายอื่นๆในดานของราคาได วิธีการหนึ่งที่บริษัท
ผูผลิตอุปกรณไฟฟาและเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูปมักใชคือการขอใหผูผลิตและจัดจําหนายชิ้นสวน
พลาสติกและชิ้นสวนอื่นๆซึ่งเปนสวนประกอบของสินคาสําเร็จรูปควบคุมราคาขายของสินคาที่ตนผลิตไมให
เพิ่มขึ้นเร็วจนเกินไป  ซึ่งมาตรการดังกลาวสงผลกระทบทําใหอัตรากําไรเบื้องตนของบริษัทฯลดลงจาก
ประมาณ 34.08 % สําหรับชวงป 2545/2546 เหลือประมาณ 27.09 % สําหรับงวด 9 เดือนแรกของชวงป 
2546/2547 เนื่องจากตั้งแตตนป 2547 ตนทุนการผลิตหลายๆประเภทโดยเฉพาะตนทุนวัตถุดิบประเภทเม็ด
พลาสติก ตนทุนแรงงานและตนทุนคาเสื่อมราคาอุปกรณในการผลิตและโรงงานปรับตัวสูงขึ้นอยางมาก  แต
บริษัทฯก็ไมสามารถปรับราคาสินคาตามตนทุนที่ขึ้นไดทั้งหมด 

เนื่องจากในชวงที่ผานมา ตนทุนเม็ดพลาสติกคิดเปน 52.97 % ของตนทุนวัตถุดิบรวม และ 35.13 % 
ของตนทุนขายรวม การควบคุมตนทุนเม็ดพลาสติกถือไดวาเปนมาตรการที่ดีที่จะชวยรักษาอัตราสวนกําไร
เบื้องตนของบริษัทฯ บริษัทฯจึงไดวางแนวทางที่จะรักษาอัตรากําไรเบื้องตนโดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต
และเพิ่มฝมือแรงงานเพื่อลดของเสียในระหวางกระบวนการผลิต และเปนการประหยัดการใชวัตถุดิบประเภท
เม็ดพลาสติก ซึ่งจะชวยควบคุมตนทุนการผลิตไดในระดับหนึ่ง และขณะเดียวกันก็ทําใหผลิตภัณฑที่ผลิตไดมี
คุณภาพ และความละเอียดสูง และมีความแตกตางจากผลิตภัณฑของคูแขงขันอื่นๆ  
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     1.3 ความเส่ียงที่จะสูญเสียลูกคาในธุรกิจรับจางฉีดพลาสติกตามแบบที่ลูกคาสงมาให 
ในปจจุบัน ธุรกิจรับจางผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมของบริษัทฯสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท

ใหญ ซึ่งสัดสวนของรายไดจากลักษณะการใหบริการฉีดขึ้นรูปพลาสติกแตละประเภทในชวงป 2545/2546 
และชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 สามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้  

 
ประเภทของการใหบริการฉีดขึ้น

รูปพลาสติก* 
สัดสวนของรายไดในชวงป 

2545/2546 (%) 
สัดสวนของรายไดในชวง 9 เดือน
แรกของชวงป 2546/2547 (%) 

การรับ จ า งฉี ด ขึ้ น รูป ชิ้ น ส วน
พลาสติกตามแบบหรือแมพิมพ
ของลูกคา 

42.24% 49.47% 

การรับ จ า งฉี ด ขึ้ น รูป ชิ้ น ส วน
พลาสติกซึ่ง PNI เขาไปมีสวนรวม
ในการออกแบบทั้งตัวผลิตภัณฑ
และแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูป 

42.87% 39.90% 

การฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑพลาสติก
ที่มีสิทธิบัตร 

14.89% 10.63% 

*รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการใหบริการฉีดขึ้นรูปพลาสติกในแตละประเภทสามารถดูไดในสวนที่ 2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ในหนาที่ 2 และ 3 
 
บริษัทฯมีโอกาสที่จะสูญเสียลูกคาในลักษณะของการใหบริการฉีดขึ้นรูปพลาสติกตามแบบหรือแม

พิมพที่ลูกคาสงมาใหที่คอนขางสูงกวาลักษณะการใหบริการอีก 2 ประเภทที่เหลือ เนื่องจากในการใหบริการ
ประเภทนี้ สวนใหญลูกคาจะเปนเจาของแมพิมพเอง และอาจจะวาจางใหบริษัทคูแขงขันอื่นๆดําเนินการผลิต
แทนบริษัทฯได หากลูกคาเหลานั้นพบวาบริษัทอื่นๆสามารถใหบริการที่ดีกวา ดวยตนทุนที่เทากันหรือต่ํากวา 
หากกรณีดังกลาวเกิดขึ้น การเจริญเติบโตในดานรายไดและกําไรของบริษัทฯอาจไดรับผลกระทบอยางมีนัย
สําคัญ เนื่องจากรายไดจากการใหบริการฉีดขึ้นรูปพลาสติกตามแบบหรือแมพิมพที่ลูกคาสงมาใหคิดเปนราย
ไดประมาณครึ่งหนึ่งของรายไดจากการขายรวมของบริษัทฯ ในชวงที่ผานมา และมีอัตราสวนกําไรเบื้องตน
ประมาณ 35.30 % 

ผูบริหารของบริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวเปนอยางดี บริษัทฯจึงมีนโยบายในปรับปรุงคุณ
ภาพของสินคาประเภทตางๆอยางตอเนื่อง เพื่อใหม่ันใจไดวาสินคาที่บริษัทฯผลิตและขายสามารถตอบสนอง
ความตองการใชงานของลูกคาแตละรายไดเปนอยางดี เนนการควบคุมตนทุนในการผลิตเพื่อใหสามารถแขง
ขันในดานราคากับคูแขงขันรายอื่นๆได มีการติดตอกับลูกคาอยางตอเนื่องเพื่อใหทราบถึงความตองการของ
ลูกคาที่อาจเปลี่ยนไป และเนนการจัดสงสินคาใหแกลูกคาอยางตรงเวลา   นอกจากนี้ เพื่อเปนการเพิ่มมูลคา
ในการใหบริการ บริษัทฯยังไดเริ่มใหบริการออกแบบกระบวนการผลิตชิ้นสวนกึ่งสําเร็จรูป (Semi-Finished 
Parts) ซึ่งเปนสินคาที่ไดมาจากการประกอบชิ้นสวนพลาสติกหลายประเภท และหลายขนาดเขาดวยกัน ซึ่ง
จะชวยใหระยะเวลาในการผลิตสินคาและตนทุนการผลิตของลูกคาลดลง กระบวนการผลิตดังกลาวจะมี
ความยุงยากและซับซอนกวากระบวนการผลิตโดยทั่วไป ซึ่งในปจจุบัน มีบริษัทคูแขงเพียงไมกี่บริษัทที่
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สามารถใหบริการผลิตประเภทดังกลาวได ทั้งนี้ ผูบริหารของบริษัทฯเชื่อวานโยบายทางดานการผลิตและการ
ตลาดประเภทตางๆที่นํามาใชโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา จะทําใหลูกคาใช
บริการของบริษัทฯไปอยางตอเนื่อง 

 

1.4   ความเสี่ยงจากผลกําไรที่อาจลดลงเนื่องจากสิทธิประโยชนที่ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
หมดอายุ  

บริษัทฯไดรับสิทธิประโยชนทางดานการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการ
ผลิต โดยมีกําหนดเวลา 3 ป และสามารถตออายุไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลตามบัตรสงเสริมการลงทุน 2 บัตรหลักกําหนดเวลา 7 ป จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  (BOI) 
ซึ่งสิทธิในเรื่องของการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาวจะสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2550 และ มีนาคม 
2554 ตามลําดับ ทําใหบริษัทฯมีภาระการจายภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกําไรของบริษัทฯ 

 แมวา สิทธิประโยชนที่ไดรับจาก BOI จะส้ินสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2550 และ มีนาคม 2554 ตาม
ลําดับ บริษัทฯคาดวาจะไมมีผลกระทบมากนัก เนื่องจากบริษัทฯยังคงมุงเนนการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง
โดยการขยายฐานลูกคาใหม สายผลิตภัณฑ และกําลังการผลิต ประกอบกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ผลิตและการบริหารอยางตอเนื่อง รวมทั้งการรักษาความสัมพันธที่ดี และความเชื่อม่ันในคุณภาพสินคาที่ลูก
คามีตอบริษัทฯ อันจะมีผลใหบริษัทฯยังคงสามารถรักษาความสามารถในการทํากําไรในระดับที่ดี และความ
สามารถในการแขงขันในระยะยาวไวได  

 

1.5 ความเส่ียงทางดานราคาวัตถุดิบ 

เม็ดพลาสติกเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตชิ้นสวนพลาสติก เนื่องจากเม็ดพลาสติกเปนผลพลอยไดจาก
การกลั่นน้ํามันดิบ ราคาเม็ดพลาสติกจึงผันแปรตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ในการสั่งซื้อเม็ดพลาสติก 
บริษัทฯจะสั่งซื้อเม็ดพลาสติกเกือบทั้งหมดจากแหลงผลิตภายในประเทศ โดยซื้อเปนสกุลเงินบาท อยางไรก็
ตาม ราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลกซึ่งซื้อขายดวยสกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐกับราคาเม็ดพลาสติกซึ่งซื้อ
ขายกันดวยสกุลเงินบาทมักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันดวยระดับความผันผวนที่แตกตางกันออกไป
ตามสภาพตลาดและปจจัยอื่นๆอีกหลายประการ เชน ระดับของอุปสงคและอุปทาน ในชวงที่ผานมา ตนทุน
เม็ดพลาสติกคิดเปน 52.97 % ของตนทุนวัตถุดิบรวม และ 35.13 % ของตนทุนขายรวม โดยประเภทของเม็ด
พลาสติกที่สําคัญที่บริษัทฯใชในการผลิตสินคาประกอบดวยโพลีอาเซตัล  โพลีคารบอเนต และ โพลีสไตลีน  
นับตั้งแตตนไตรมาสที่ 3 ของป 2547 เปนตนมา ราคาเม็ดพลาสติกประเภทโพลีคารบอเนตและโพลีสไตลีน
เริ่มขยับตัวสูงขึ้นตามการเพิ่มสูงขึ้นของราคาน้ํามันในตลาดโลก โดยเม็ดพลาสติกประเภทโพลีคารบอเนต
เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ย 130 บาทตอกิโลกรัมในชวง 8 เดือนแรกของป 2547 เปน 135 บาทตอกิโลกรัมในเดือน
กันยายน และราคาของเม็ดพลาสติกประเภทโพลีสไตลีนเพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ย 70 บาทตอกิโลกรัมในชวง 7 
เดือนแรกของป 2547 เปนราคาเฉลี่ย 86 บาทตอกิโลกรัมในชวงเดือนสิงหาคมและกันยายน   ซึ่งการเปลี่ยน
แปลงของราคาเม็ดพลาสติกในชวง 2 เดือนที่ผานมา สงผลใหตนทุนวัตถุดิบรวมของบริษัทฯเพิ่มขึ้นประมาณ
รอยละ 2.5 –7.0   



  บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2.1 หนาที่ 5 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดวางแนวทางเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาเม็ดพลาสติกโดย
การสานความสัมพันธที่ดีและติดตอทางการคากับผูผลิตเม็ดพลาสติกหลายๆราย เปรียบเทียบราคาเม็ด
พลาสติกจากผูขายมากกวา 1 รายกอนการสั่งซื้อเพื่อใหไดเงื่อนไขทางการคาที่ดีที่สุด ติดตามแนวโนมราคา
เม็ดพลาสติกจากผูขายภายในประเทศและตางประเทศอยางสม่ําเสมอ และมีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบที่
เหมาะสมโดยการติดตามแนวโนมราคาเม็ดพลาสติกทั้งในตลาดโลกและภายในประเทศไทย โดยในชวงที่
ผานมา บริษัทฯมีนโยบายที่จะเก็บสต็อกวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติก และชิ้นงานระหวางกระบวนการผลิต
ไวเปนสินคาคงคลังในปริมาณที่เพียงพอที่จะใชผลิตสินคาไดประมาณ 1 เดือน อยางไรก็ตาม ผูบริหารของ
บริษัทฯมีนโยบายที่จะใหการบริหารวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปของบริษัทฯเปนแบบยืดหยุน ซึ่งมิไดกําหนด
ปริมาณการสํารองไวอยางตายตัว แตจะใหฝายจัดซื้อของบริษัทฯติดตามขอมูลการเคลื่อนไหวสภาวะตลาด
อยางใกลชิดจากแหลงตางๆ ไมวาจะเปนขอมูลการซื้อขายในตลาด งานวิจัยตางๆ การพูดคุยกับผูจัดหาวัตถุ
ดิบ ฯลฯ และรวมกับหนวยงานผลิตและการตลาด เพื่อวางแผนและกําหนดนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบให
เหมาะสมกับภาวะตลาดในแตละขณะ ทั้งนี้ผูบริหารของบริษัทฯเชื่อวานโยบายการเก็บสต็อกวัตถุดิบและสิน
คาคงเหลือแบบยืดหยุนจะชวยลดตนทุนในการจัดเก็บสินคาไปไดมาก ซึ่งจะเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยเพิ่มอัตรา
การทํากําไรของบริษัทฯ 

ที่ผานมา เมื่อราคาวัตถุดิบที่สําคัญ เชน เม็ดพลาสติกขยับตัวสูงขึ้น บริษัทฯไมสามารถปรับขึ้นราคาสิน
คาไดทันที อยางไรก็ตาม หากทางผูบริหารของบริษัทฯเห็นวาตนทุนวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้นจน
อาจจะมีผลกระทบตออัตราการทํากําไรอยางมีนัยสําคัญ บริษัทฯก็สามารถเจรจากับลูกคาเพื่อขอปรับขึ้น
ราคาสินคาไดระดับหนึ่ง  

 

1.6  ความเส่ียงทางดานการพึ่งพิงบริษัทที่เกี่ยวของ 

ในปจจุบัน บริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจโดยทั่วไป (Daily Operation) อยางปรกติโดยไมจําเปนตองพึ่งพิงบริษัท 
พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด (“PNI”) ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯรายหนึ่ง (หมายเหตุ: PNI เปนสมาชิกของกลุม PNI ซึ่ง
เปนกลุมผูถือหุนที่ใหญที่สุดของบริษัทฯในปจจุบัน โดยกลุม PNI ประกอบไปดวย PNI เอง สมาชิกตระกูลนิโนมิยะซึ่ง
เปนกลุมผูกอตั้ง PNI และบริษัทฯ รวมถึงผูบริหารและพนักงานบางทานของ PNI ซึ่งในปจจุบันทํางานและพํานักอาศัย
อยูในประเทศญี่ปุน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 กลุม PNI ถือหุนของบริษัทฯรวมกันทั้งส้ิน  4,380,780 หุน คิดเปนรอย
ละ 30.42 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทฯ ) อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังไดรับการสนับสนุนจาก PNI ใน 2 ดาน 
คือ ดานเทคโนโลยีและการตลาด ซึ่งเปนไปตามสัญญาการใหสิทธิ์ ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการ
ตลาดซึ่งบริษัทฯไดทํากับ PNI และมีระยะเวลาบังคับใช 5 ป ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2546- 31 กรกฏาคม 2551 เพื่อให
ไดรับการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่กาวหนา และความชวยเหลือทางการตลาดจาก PNI สัญญาดัง
กลาวไดกําหนดใหบริษัทฯตองจายคาความชวยเหลือทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยีในปแรกเปนจํานวน 7 ลาน
บาท และตั้งแตปที่สองเปนตนไปในจํานวนเงินปละ 6 ลานบาท  ใหแก PNI นอกจากนี้ บริษัทฯจะตองจายคาลิขสิทธิ์สิน
คาในอัตรารอยละ 2 ของมูลคาสินคาลิขสิทธิ์ที่บริษัทฯจัดจําหนาย และคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการตลาดในอัตรา
รอยละ 3 ของมูลคาขายสินคาตามที่ระบุไวในสัญญาใหแก PNI ในชวงป 2544/2545, 2545/2546 และชวง 9 เดือนแรก
ของชวงป 2546/2547 บริษัทฯไดจายคาธรรมเนียมสิทธิ คาความชวยเหลือทางเทคนิคและเทคโนโลยี และคาธรรม
เนียมที่ปรึกษาทางการตลาดใหกับ PNI เปนจํานวนเงินรวมกันทั้งส้ิน 9.96, 15.28 และ 12.75 ลานบาท ตามลําดับ โดย
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รายจายคาธรรมเนียมสิทธิ คาความชวยเหลือทางเทคนิคและเทคโนโลยี และคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการตลาดที่
บริษัทฯจายดังกลาวคิดเปนรอยละ 33.21, 40.87 และ 41.48 ของกําไรสุทธิกอนหักคาธรรมเนียมตามสัญญาทั้งหมด 
ในแตละชวงเวลา ตามลําดับ  

 

ความชวยเหลือทางดานเทคโนโลย ี

บริษัทฯไดรับการยอมรับเปนอยางดีจากลูกคาวากระบวนการผลิตของบริษัทฯมีประสิทธิภาพสูง 
สามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีราคาที่สามารถแขงขันไดในตลาด อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯยังคงตองพึ่งพิงความชวยเหลือในดานการออกแบบผลิตภัณฑ และเทคโนโลยีในการผลิตใหมๆ จาก 
PNI ซึ่งมีหนวยงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเปนของตนเอง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต 
การออกแบบผลิตภัณฑ และปรับปรุงความมีประสิทธิภาพในการผลิตสินคาอยางตอเนื่อง บริษัทฯไดมีการ
วางแนวทางเพื่อรองรับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพึ่งพิงความชวยเหลือทางดานเทคโนโลยีในการผลิต
และการออกแบบผลิตภัณฑจาก PNI ดังตอไปนี้ 
• ฝกฝนชางเทคนิค ผูควบคุมกระบวนการผลิตและผูชํานาญการของบริษัทฯอยางตอเนื่องเพื่อรองรับการ

พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตและตัวผลิตภัณฑ 
• สงเสริมใหชางเทคนิค และผูชํานาญการของบริษัทฯใหไดมีโอกาสเรียนรู รวมถึงใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิต รวมถึงตัวผลิตภัณฑ 
 

ความชวยเหลือทางดานการตลาด 

ตามสัญญาการใหความชวยเหลือทางการตลาดซึ่งบริษัทฯทํากับ PNI PNI จะใหขาวสารและขอมูล
ทางการตลาดที่สําคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม รวมถึงแนะนําลูกคาและจัดหาคํา
ส่ังซื้อใหแกบริษัทฯ โดยในชวงป 2545/2546 ที่ผานมา และในงวด 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 ยอด
ขายของบริษัทฯที่ไดจากลูกคาที่ PNI แนะนํามาคิดเปนรอยละ 97.95 และ 94.23 ของยอดขายรวมในแตละ
ชวงเวลา ตามลําดับ ที่ผานมา หลังจากที่ทาง PNI แนะนําลูกคาใหแกบริษัทฯแลว ลูกคาก็จะส่ังซื้อสินคาโดย
ตรงกับบริษัทฯ โดยไมตองผานทาง PNI และบริษัทฯก็จะดําเนินขั้นตอนที่ตามมา เชน การออกใบเรียกเก็บ
เงิน จัดสงสินคา ดําเนินพิธีการศุลกากร และเรียกเก็บเงิน ดวยตนเองทั้งหมด โดยทาง PNI เองจะไมเขามา
เกี่ยวของในขั้นตอนใดๆทั้งส้ิน    อยางไรก็ตาม  บริษัทฯยังคงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความชวยเหลือทาง
ดานการตลาดจาก PNI ซึ่งทางบริษัทฯก็ไดมีการวางแนวทางเพื่อรองรับความเสี่ยงดังตอไปนี้ 

•   ผูบริหารของบริษัทฯมีนโยบายที่จะขยายฐานลูกคาโดยการแสวงหาลูกคารายใหมๆดวยตนเองมากขึ้น   
โดยไมตองพึ่งพาการแนะนําลูกคาจาก PNI ทั้งหมด 

•   พัฒนาและฝกฝนทีมการตลาดของบริษัทฯขึ้นมาเอง โดยในปจจุบันทีมการตลาดของบริษัทฯประกอบไป
ดวยเจาหนาทางการตลาดที่เปนชาวญี่ปุน 2 ทาน และเจาหนาที่ชาวไทยอีก 5 ทาน โดยที่ผานมาเจาหนา
ที่ที่เปนชาวไทยก็ไดรับความไววางใจใหติดตอและประสานงานกับลูกคา รวมถึงการดําเนินพิธีการ
ศุลกากร  

 



  บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2.1 หนาที่ 7 

 

1.7 ความเส่ียงอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ในชวงป 2544/2545, 2545/2546 และ ชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 บริษัทฯมีรายไดจาก
การขายในตลาดตางประเทศซึ่งอยูในรูปของเงินเหรียญสหรัฐและเงินเยนญี่ปุนคิดเปนรอยละ 44.45, 42.37 
และ 45 ของรายไดจากการขายรวมในแตละชวงเวลา ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวารายไดโดยเฉลี่ยประมาณ
รอยละ 40 ของรายไดรวมจากการขายของบริษัทฯเปนรายไดที่อยูในรูปของเงินตราตางประเทศ โดยในชวงป 
2545/2546 ที่ผานมา บริษัทฯมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิเปนเงินทั้งส้ิน 1.39 ลานบาท แตในชวง 9 
เดือนแรกของชวงป 2546/2547 บริษัทฯมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิเปนเงิน 1.06 ลานบาท  ที่ผานมา
บริษัทฯมิไดใชอนุพันธทางการเงินในรูปของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) 
เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว เนื่องจากเห็นวาที่ผานมากําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไมจัดวามีนัย
สําคัญตอผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ แมวาคาเงินบาทจะมีความผันผวนคอนขางสูง อยางไรก็ตาม  
ในอนาคต หากทางผูบริหารเห็นวาความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีผลกระทบตอผลประกอบการโดย
รวมของบริษัทฯ ผูบริหารก็มีนโยบายที่จะใช Forward Contract หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆที่เหมาะสม
เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 
1.8 ความเส่ียงจากการนําเขาช้ินสวนพลาสติกสําหรับเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

การเปดเขตการคาเสรี (Free Trade Area) ในเขตอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะสงผลกระทบ
ตออุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของไทย เนื่องจากผู
ผลิตชิ้นสวนพลาสติกจากตางประเทศจะสงชิ้นสวนพลาสติกเขามาจําหนายแขงกับผูผลิตในประเทศได ซึ่งจะ
ทําใหบริษัทผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกในประเทศเสียฐานลูกคาเดิมของตนได อยางไรก็ตาม กลุมผูผลิตชิ้นสวน
พลาสติกสําหรับเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในประเทศซึ่งในปจจุบันสามารถจําแนกไดเปน 3 
กลุมใหญ ไดแก กลุมผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกขนาดเล็ก กลุมผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกขนาดใหญ และกลุมผูผลิต
ชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic) จะไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาในเขตอา
เซียน (AFTA) ไมเทากัน  โดยกลุมผูผลิตชิ้นสวนในแตละกลุมจะไดรับผลกระทบดังตอไปนี้ 

• กลุมผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกขนาดเล็ก ซึ่งมีอยูจํานวนมาก และเปนผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกให
แกผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็กในประเทศ โดยผูผลิตในกลุมนี้
จะเนนการแขงขันในเรื่องของราคาเปนหลัก ดังนั้น กลุมผูผลิตในกลุมนี้อาจเสียฐานลูกคา
ของตนใหกับผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกจากประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามซึ่งมีความได
เปรียบในเรื่องของคาแรงที่ถูกกวาในประเทศไทย 

•  กลุมผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกขนาดใหญ ซึ่งผลิตชิ้นสวนพลาสติกใหแกผูผลิตเครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชั้นนําที่มีตราสินคาเปนของตนเองหรือรับจางผลิตสินคาตามคํา
ส่ังของลูกคา (OEM) ซึ่งเปนโรงงานขนาดใหญที่เนนในเรื่องของคุณภาพและการจัดสงสิน
คาที่ตรงเวลา เนื่องจากตองการความแนนอนในการผลิต โอกาสที่กลุมผูผลิตชิ้นสวน
พลาสติกกลุมนี้จะเสียฐานลูกคาของตนใหกับผูผลิตสินคาจากอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟลิป
ปนส และจีนซึ่งมีความไดเปรียบในเรื่องของคาแรงที่ถูกกวา จะมีนอยกวาผูผลิตในกลุมแรก 
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เนื่องจากลูกคาของผูผลิตในกลุมนี้ซึ่งสวนใหญจะเปนบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสของญี่ปุนและเกาหลีใตมักจะส่ังซื้อวัตถุดิบในการผลิตประเภทชิ้น
สวนพลาสติกจากผูผลิตที่ตนทําธุรกิจดวยมานาน และมีความเชื่อม่ันในคุณภาพของสินคา 

• กลุมผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic) ซึ่งเปนชิ้นสวนพลาสติกที่มี
ความคงทน และมีความละเอียดสูง โดยชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมจะถูกนํามาใชเปนชิ้น
สวนภายใน (Internal Parts) ตัวขับเคลื่อนกระดาษ (Paper Driver) และโครง (Body) ของ
เครื่องใชสํานักงาน เชน โทรสาร เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร และวิทยุภายในรถยนต 
กลุมผูผลิตในกลุมนี้ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาในเขตอาเซียนไมมากนัก 
เนื่องจากผูผลิตอุปกรณไฟฟาและเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสชั้นนําของญี่ปุนโดยสวนใหญมี
นโยบายการสั่งซื้อช้ินสวนสวนใหญจากผูผลิตในทองถิ่น (Local Sourcing) ยกเวนชิ้นสวน
บางประเภทที่ไมสามารถผลิตในทองถิ่นหรือมีปริมาณการใชเล็กนอย และราคาของชิ้นสวน
พลาสติกนําเขาเมื่อบวกคาขนสง    แลวจะทําใหราคาไมแตกตางจากชิ้นสวนที่ผลิตใน
ประเทศอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชั้น
นําของญี่ปุนตางก็ใหความสําคัญกับการบริการและการจัดสงสินคาที่ตรงเวลามากกวาใน
เรื่องของราคา นอกจากนี้ บริษัทฯซึ่งถือวาเปนหนึ่งในผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมชั้นนํา
ในประเทศก็เนนการพัฒนาคุณภาพของสินคาและการใหบริการอยางตอเนื่อง ซึ่งชวยสราง
ความเชื่อม่ันใหแกลูกคาถึงคุณภาพของสินคาที่ผลิตจากบริษัทฯ รวมทั้งการใหบริการจัดสง
สินคาใหแกลูกคาตรงตามกําหนดเวลา ซึ่งจะทําใหกระบวนการผลิตของลูกคาดําเนินไป
อยางตอเนื่อง ซึ่งจากปจจัยเหลานี้ ทําใหโอกาสที่บริษัทฯจะสูญเสียฐานลูกคาในปจจุบันให
กับบริษัทผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมจากมาเลเซียและสิงคโปรซึ่งถือวาเปนคูแขงที่
สําคัญ มีคอนขางนอย  

 

1.9 ความเส่ียงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

หุนสามัญที่บริษัทฯเสนอขายใหประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายกอนไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยใหม ซึ่งเปนตลาดรองรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น หุนสามัญที่ถูกเสนอ
ขายในครั้งนี้อาจจะประสบปญหาในเรื่องสภาพคลองในการซื้อขายในตลาดรองได หากหุนสามัญของบริษัทฯ
ไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมได ซึ่งอาจทําใหผูถือหุนหรือผูสนใจลงทุนในหุนสามัญของ
บริษัทฯไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนตามราคาที่คาดการณไว 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจดทะเบียนกอตั้งเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2543 
ดวยทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจผลิต ประกอบและจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติก
วิศวกรรม  (Engineering Plastic Parts) เพื่อใช เปนสวนประกอบชิ้นสวนพลาสติกของเครื่องใชไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส และเครื่องเสียงรถยนต โดยบริษัทฯจัดจําหนายสินคาที่ผลิตไดใหแกผูผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส และผูผลิตเครื่องเสียงรถยนตซึ่งมีฐานการผลิตอยูทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯไดรับ
การสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) และไดรับการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีการออก
แบบผลิตภัณฑ ดานเทคนิคในการผลิต และการพัฒนาทางดานการตลาดจากบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด 
(“PNI”) จากประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดย PNI ถือหุนในสัดสวนรอยละ 4 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระ
แลวของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547  และทั้งสองบริษัทมีกรรมการบางทานรวมกัน กลุมผูถือหุนกลุมใหญที่สุด
ของบริษัทฯ ในปจจุบันคือกลุม PNI ซึ่งประกอบดวย PNI เอง สมาชิกตระกูลนิโนมิยะซึ่งเปนกลุมผูกอตั้ง PNI และ
บริษัทฯ รวมถึงผูบริหารและพนักงานบางทานของ PNI ซึ่งในปจจุบันทํางานและพํานักอาศัยอยูในประเทศญี่ปุน  ณ วัน
ที่ 1 พฤษภาคม 2547 กลุม PNI ถือหุนของบริษัทฯรวมกันทั้งส้ิน  4,380,780 หุน คิดเปนรอยละ 30.42 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทฯ  

ตารางที่ 2.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ 

พ.ศ. พัฒนาการที่สําคัญ 
2543 • บริษัทฯไดรับการจดทะเบียนกอต้ังขึ้นในรูปของบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2543 ในช่ือบริษัท ทาพาโก 

จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 20 ลานบาท 
• บริษัทฯไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตาม บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 

1398/2543 เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2543 
• ในปแรกของการดําเนินกิจการ รายไดจากการขายสวนใหญของบริษัทฯมาจากผลิตภัณฑช้ินสวนพลาสติก

วิศวกรรมสําหรับเครื่องโทรสารซึ่งบริษัทฯจําหนายใหแกบริษัท ชารป (ประเทศไทย) จํากัด, Sharp (Malaysia) 
และ PNI  

2544 ●   บริษัทฯเริ่มมีรายไดจากการจําหนายช้ินสวนสําหรับวิทยุภายในรถยนตเปนครั้งแรกใหแก YANO 
●  บริษัทฯเริ่มมีรายไดจากการจําหนายช้ินสวนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับเครื่องพิมพใหแก Mitsubishi (Singapore)  

2545 • บริษัทฯซ้ือที่ดิน 8 ไรในนิคมอุตสาหกรรมปนทองเพื่อใชเปนสถานที่กอสรางโรงงานแหงใหม 
• บริษัทฯจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2545 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 

60 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 12 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ซ่ึงในปจจุบันไดเรียกชําระเต็ม
มูลคาแลวทั้งจํานวน 

• บริษัทฯไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1670 
(1) /2545 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2545  

• บริษัทฯไดกอต้ังบริษัทยอยช่ือบริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด (“TAPM”) ขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 เพื่อดําเนิน
ธุรกิจผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Mold Die) โดยในปจจุบัน บริษัทฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 94.80 
ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวชอง TAPM 

• บริษัทฯไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ในเดือนธันวาคม 2545 
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• บริษัท เจแปน เอเชีย อินเวสเมนท จํากัด (“JAIC”) ซ่ึงเปนกองทุนที่จะเขาไปลงทุนในบริษัทขนาดเล็กและขนาด
กลางซึ่งมีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางธุรกิจ เขามาลงทุนและถือหุนในบริษัทฯ 

2546 • TAPM เร่ิมมีรายได เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 
• TAPM ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 

1219(2) /2546 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2546 
• บริษัทฯเริ่มกอสรางโรงงานใหมในเดือนกันยายน 2546 
 

2547 • บริษัทฯไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 14001 ในเดือนมกราคม 2547 
• บริษัทฯกอสรางโรงงานใหมแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2547 และเริ่มมีการทยอยติดต้ังเครื่องจักรทั้งเครื่องจักรเกา

ที่ยายมาจากโรงงานเดิม และเครื่องจักรใหมที่ซ้ือมาเพิ่ม จนกระทั่งการติดต้ังเครื่องจักรเสร็จสิ้นสมบูรณในเดือน
กันยายน ในสวนของโรงงานเกา บริษัทฯไดให TAPM เชาชวงตอเพื่อใชเปนพื้นที่ในการดําเนินการผลิตแมพิมพ
สําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกของ TAPM 

• บริษัทฯไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 60 ลานบาท เปน 92 ลานบาท โดยการ 
1. เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนทั้งสิ้น 4,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท 

เปนจํานวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 20 ลานบาท เพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไป และนําบริษัทฯเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยใหม 

2. จายหุนปนผลจํานวน 2,400,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท เปนจํานวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 12 ลานบาท 
ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม 

 
 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic 
Parts) โดยการฉีดขึ้นรูป  (Injection Molding) โดยบริษัทฯได รับอนุญาตจาก PNI ใหเปนผูผลิตและจัด
จําหนายผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมทั้งที่มีสิทธิบัตร เชน ชิ้นสวนในการขับเคลื่อนกระดาษไปทาง
เดียวและปองกันไมใหกระดาษเคลื่อนยอนกลับ (One Way Clutch)  และเทคโนโลยีของชิ้นสวนผลิตภัณฑ
พลาสติกเพื่อใหมีแรงบิดในการหมุน 2 ดานไมเทากัน (Two Way Limiter) และผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติก
วิศวกรรมไมมีสิทธิบัตร เชน เฟองแบบธรรมดา (Flange Gear) และหนวยขับเคลื่อนภายในเครื่องโทรสาร 
(Drive Unit for Facsimile)  นอกจากนี้บริษัทฯยังไดรับการสนับสนุนทางดานเทคนิคจาก PNI ทั้งในดานการ
ออกแบบเทคโนโลยีในการผลิตและตัวผลิตภัณฑ และดานการพัฒนาตลาด โดย PNI จะเปนผูแนะนําลูกคา
ใหมาซื้อสินคาของบริษัทฯ ในสวนที่เปนลูกคานอกประเทศญี่ปุนซึ่งหมายถึงประเทศไทย และทุกๆประเทศ ยก
เวนประเทศญี่ปุน ซึ่งบริษัทฯจะจัดจําหนายสินคาผานทาง PNI 

ในปจจุบัน ลักษณะการดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมของบริษัทฯ
สามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภทใหญ ไดแก 

1. การฉีดพลาสติกตามแบบหรือแมพิมพของลูกคาซึ่งแบงลักษณะการใหบริการเปน 2 กรณี 
ไดแก 

• กรณีที่ลูกคามีแมพิมพเปนของตนเอง ลูกคาก็จะสงแมพิมพของตนมาใหบริษัทฯ
เพื่อดําเนินการฉีดขึ้นรูปตัวชิ้นสวนพลาสติก 
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• กรณีที่ลูกคามีแบบ (Design) แมพิมพที่เปนของตนเอง (โดยที่ PNI ไมไดรวมกับ
ลูกคาในการออกแบบตัวแมพิมพ) แตยังไมมีตัวแมพิมพจริง ลูกคาก็จะส่ังให 
TAPM ดําเนินการผลิตแมพิมพตามแบบของลูกคา ในกรณีที่ TAPM ไมสามารถ
ผลิตแมพิมพตามแบบของลูกคาได PNI ก็จะดําเนินการจัดหาแมพิมพตามแบบที่
ลูกคาตองการจากผูผลิตรายอื่น และจัดสงแมพิมพมาใหบริษัทฯดําเนินการฉีดขึ้น
รูปตัวสินคาตอไป  

 
2. ในกรณีที่ PNI เขาไปรวมออกแบบตัวผลิตภัณฑของลูกคาซึ่ง PNI ก็จะรวมกับลูกคาในการ

ออกแบบตัวแมพิมพสําหรับการฉีดขึ้นรูปพลาสติกดวย บริษัทฯก็อาจจะแนะนําใหลูกคาส่ัง
ซื้อแมพิมพจาก TAPM หรือ PNI อาจจะดําเนินการจัดหาแมพิมพจากผูผลิตรายอื่นๆ ใน
กรณีที่ TAPM ไมสามารถผลิตแมพิมพตามแบบที่ลูกคาตองการได ซึ่งหลังจากที่ลูกคาได
แมพิมพตามแบบที่ตองการแลว ก็จะจัดสงแมพิมพมาใหบริษัทฯเพื่อดําเนินการฉีดขึ้นรูปสิน
คาตอไป  

 
3. การฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑพลาสติกที่มีสิทธิบัตรซึ่งอาจแบงไดเปน 2 กรณี อันไดแก ผลิตภัณฑ

ที่มีสิทธิบัตรซึ่ง PNI เคยดําเนินการผลิตมากอน ซึ่งบริษัทฯจะรับโอนแมพิมพมาจาก PNI 
เพื่อมาดําเนินการผลิตเองตอไป สําหรับผลิตภัณฑที่มีสิทธิบัตรรุนใหมๆ หรือรุนเดิมที่แม
พิมพหมดอายุ ทางบริษัทฯจะส่ังใหทาง PNI หรือ TAPM จัดหาแมพิมพใหบริษัทฯเพื่อมา
ดําเนินการฉีดขึ้นรูปพลาสติก  

 
สัดสวนของรายไดของบริษัทฯจากลักษณะการใหบริการฉีดขึ้นรูปพลาสติกในแตละประเภทในชวงป 

2545/2546 และชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 สามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้  
 

         ตารางที่ 2.2 สัดสวนของรายไดของบริษัทฯแบงตามลักษณะของการใหบริการฉีดขึ้นรูปพลาสติก 

ประเภทของการใหบริการฉีดขึ้น
รูปพลาสติก 

สัดสวนของรายไดในชวงป 
2545/2546 (%) 

สัดสวนของรายไดในชวง 9 เดือน
แรกของชวงป 2546/2547 (%) 

การรับ จ า งฉี ด ขึ้ น รูป ชิ้ น ส วน
พลาสติกตามแบบหรือแมพิมพ
ของลูกคา  

42.24% 49.47% 

การรับ จ า งฉี ด ขึ้ น รูป ชิ้ น ส วน
พลาสติกซึ่ง PNI เขาไปมีสวนรวม
ในการออกแบบทั้งตัวผลิตภัณฑ
และแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูป  

42.87% 39.90% 

การฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑพลาสติก
ที่มีสิทธิบัตร 

14.89% 10.63% 
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เนื่องจากการดําเนินธุรกิจผลิตและประกอบชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมมีความเกี่ยวของกับธุรกิจผลิต

แมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกในแงของการใหการสนับสนุนทางดานธุรกิจและเทคนิคซึ่งกันและกัน 
บริษัทฯจึงไดจัดตั้งบริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด ซึ่งเปนธุรกิจใหบริการทางดานการออกแบบ ผลิต ซอมและ
ปรับปรุงแมพิมพขึ้นในชวงปลายป 2545 การที่บริษัทฯใหบริการทางดานการผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม 
และบริษัท ทาพาโกโมลดซึ่งเปนบริษัทยอยสามารถใหบริการเกี่ยวกับแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกได ทํา
ใหกลุมบริษัทสามารถใหบริการแกลูกคาไดแบบครบวงจรอันจะเปนการชวยอํานวยความสะดวกและเพิ่มมูล
คาในการใหบริการแกลูกคาผูผลิตอุปกรณเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเครื่องเสียงรถยนตไดเปน
อยางดี 

 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทยอย  

บริษัท ทาพาโกโมลด จํากัด (“TAPM”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 94.80 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแลว 25 ลานบาท ดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ซอมและปรับปรุงแมพิมพสําหรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นสวน
พลาสติก โดย TAPM ไดเริ่มดําเนินการผลิต และมีรายไดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2546 ในชวงป 2545/2546 ที่ผานมา 
และ ชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 TAPM มีรายไดจากการจําหนายสินคาและใหบริการแกบริษัทฯ และ PNI 
คิดเปนรอยละ 83 และ 61.15 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวมของ TAPM ในแตละชวงเวลา ตามลําดับ   

ภาพรวมของโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทซึ่งประกอบดวยบริษัทฯ, TAPM และ PNI ไดแสดงไวดังแผน
ภาพที่ 2.1 ดังตอไปนี้ 
 

แผนภาพที่ 2.1 ภาพรวมของโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

*ปจจุบัน กลุมผูถือหุนใหญของบริษัทฯ คือ กลุม PNI ซ่ึงประกอบไปดวย PNI เอง สมาชิกครอบครัวนิโนมิยะซ่ึงเปนกลุมผูกอต้ัง PNI และ
บริษัทฯ รวมถึงผูบริหารและพนักงานบางทานของ PNI ซ่ึงในปจจุบันทํางานและพํานักอาศัยอยูในประเทศญี่ปุน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2547 กลุม PNI ถือหุนของบริษัทฯรวมกันทั้งสิ้น 4,380,780 หุน คิดเปนรอยละ 30.42 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทฯ รายช่ือของ
ผูถือหุนจากกลุม PNI ไดแสดงไวแลวในสวนที่ 2.8 โครงสรางการถือหุน 

กลุม PNI*

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”)

บริษัท ทาพาโกโมลดจํากัด 
(TAPM)

ถือหุนรอยละ 94.80

ถือหุนอยูรอยละ 30.42
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รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด (“PNI”) ซึ่งเปนบริษัทที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทฯโดย
การมีกลุมผูถือหุนใหญและมีกรรมการรวมกัน มีดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.3  รายละเอียดทางธุรกิจเกี่ยวกับบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด (“PNI”)  
 (ณ 30 กันยายน 2547) 
 
ชื่อบริษัท บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด (“PNI”) (Partner Industries Co.,Ltd.) 
ที่ต้ัง เลขที่ 7-22-57 ฮิโยชิ เมืองโคโฮชุ จังหวัดโยโกฮามา ประเทศญี่ปุน 
วันที่จัดตั้งบริษัท 2 เมษายน 1975 
มูลคาที่ตราไวตอหุน 500 เยน 
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 44,460 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 500 เยน รวมเปนทุน

จดทะเบียนที่ชําระแลวทั้งสิ้น 22,230,000 เยน 
ผูถือหุนและสัดสวนการถือหุน      ช่ือผูถือหุน                                 จํานวนหุนที่ถือ                        สัดสวนการถือหุน 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ                               36,788                                         82.74 % 
นางอิคุโกะ นิโนมิยะ                                1,800                                          4.05% 
นายซูซูมุ     อิชิ                                        1,500                                          3.37% 
นายโยริยูกิ ทาดะ                                     1,000                                          2.25 % 
นายโทมุ   คาโตะ                                     1,000                                          2.25% 
ผูถือหุนอื่นๆ                                              2,372                                         5.34% 
                รวม                                       44,460                                     100.00 %  

กรรมการ  1. นายไทอิจิ นิโนมิยะ 
2. นางอิคุโกะ นิโนมิยะ 
3. นายคิโยชิ อุซึมิ 
4. นายนารุฮิซะ อาเบะ 

ประเภทของสินค าที่ ผลิตและ
จําหนายและการใหบริการ 

ผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับเครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ เครื่องเสียงรถยนตและผลิตภัณฑ
พลาสติกอื่นๆ 

ลูกคากลุมเปาหมาย ผูผลิตเครื่องโทรสาร เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและเครื่องเสียงรถยนตทั้งที่เปนผู
ผลิตช้ันนําและ OEM  

รายช่ือลูกคาที่สําคัญ Sharp, Mitsubishi Chemical, Ricoh ซ่ึงมีฐานการผลิตอยูในประเทศญี่ปุน 
ยอดขาย 3 ปยอนหลัง* 

(หนวย: ลานเยน) 
                                    2001                               2002                            2003 
  ยอดขายรวม              645.52                           582.42                           559.46          
 

สั ด ส วน ข อ ง ราย ได จ าก ก า ร
จําหนายสินคาที่  PNI ผลิตเอง 
และที่ ไดจากการสั่ งสินคาจาก
บริษัทฯเพื่อนําไปผลิตและขายตอ 
3 ปยอนหลัง 

2001:     90:10 
2002:       91:9 
2003:       93:7  

จํานวนพนักงาน  19 คน 
บริษัทอื่นๆในกลุม PNI  ไมมี 

*หมายเหตุ: รอบระยะเวลาบัญชีของ PNI อยูระหวาง 1 เมษายน-31 มีนาคม 
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ที่ผานมา กลุมบริษัท PNI มีนโยบายแบงแยกตลาด (Market Segmentation) สําหรับการผลิตและจัดจําหนาย

สินคาประเภทชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมของทั้ง PNI และบริษัทฯ อยางชัดเจน เพื่อไมใหทั้งสองบริษัทแขงขันกัน 
นโยบายดังกลาวกําหนดใหบริษัทฯผลิตและจัดจําหนายสินคาใหกับลูกคาซึ่งมีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย โดยถา
หาก PNI ตองการจําหนายสินคาใหกับลูกคาซึ่งอยูในประเทศไทย จะตองไดรับความยินยอมและตองจําหนายสินคา
ผานทางบริษัทฯ เทานั้น ในสวนของ PNI จะผลิตและจัดจําหนายสินคาใหกับลูกคาซึ่งอยูในประเทศญี่ปุน ในกรณีที่
บริษัทฯจะจําหนายสินคาใหกับลูกคาซึ่งอยูในประเทศญี่ปุน บริษัทฯตองไดรับความยินยอมและตองจําหนายสินคา
ผานทาง PNI เทานั้น ในสวนตลาดอื่นๆที่ไมใชประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุน กลุมบริษัท PNI มีนโยบายที่จะใหบริษัทฯ
ดําเนินการผลิตและสงสินคาไปจําหนายยังตลาดดังกลาว 

ในสวนของ TAPM จะใหบริการออกแบบ ผลิต ซอมและปรับปรุงแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติก แกลูกคาซึ่ง
ประกอบดวยลูกคาที่เปนบริษัทภายในกลุม อันไดแก บริษัทฯ และ PNI และลูกคาภายนอกซึ่งเปนบริษัทผูผลิตชิ้นสวน
พลาสติกวิศวกรรมอื่นๆ และบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งบางรายก็ดําเนินการผลิตชิ้นสวน
พลาสติกสําหรับนํามาใชผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปดวยตนเอง 

สําหรับการขยายธุรกิจในอนาคตนั้น ทางกลุมบริษัท PNI มีนโยบายรวมกันวาจะใหคณะกรรมการของบริษัทฯ
เปนผูดําเนินการพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดของการลงทุน และถาหากคณะกรรมการของบริษัทฯเห็น
วาการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจมีความเหมาะสม ก็จะใหบริษัทฯเปนผูดําเนินการลงทุนเอง 

2.3 โครงสรางรายไดของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และ TAPM ในชวง 3 ปที่ผานมา และในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2545/2546 
และ 2546/2547 สามารถจําแนกได ดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 2.4 โครงสรางรายไดของบริษัทฯและ TAPM แยกตามประเภทธุรกิจ 
 

ชวงป 2543/2544 ชวงป 2544/2545 ชวงป 2545/2546 ชวง 9 เดือนแรก
ของชวงป 
2545/2546 

ชวง 9 เดือนแรก
ของชวงป 
2546/2547 

 
ประเภทธุรกิจ 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
รายไดจากการผลิต
และจําหนายชิ้นสวน
พลาสติกวิศวกรรม 
(ผลิตและจัดจําหนาย
โดยบริษัทฯ) 

93.41 95.86 161.61 98.92 239.67 98.43 180.80 99.12 240.98 93.89 

รายไดจากการให
บริการทางดานแม
พิมพ (ใหบริการโดย 
TAPM) 

0.00 0.00 0.00 0.00 3.66 1.50 1.31 0.72 14.10 5.49 

รายไดอื่นๆ (ทั้งของ
บริษัทฯ และ TAPM) 

4.03 4.14 1.77 1.08 0.17 0.07 0.29 0.16 1.58 0.62 

รวม 97.44 100.00 163.38 100.00 243.50 100.00 182.40 100.00 256.66 100.00 
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ตารางที่ 2.5 โครงสรางรายไดของบริษัทฯแยกตามสายผลิตภัณฑพลาสติกวิศวกรรม 
 

ชวงป 2543/2544 ชวงป 2544/2545 ชวงป 2545/2546 ชวง 9 เดือนแรก
ของชวงป 
2545/2546 

ชวง 9 เดือนแรก
ของชวงป 
2546/2547 

สายผลิตภัณฑ
พลาสติกวิศวกรรม 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
ชิ้นสวนเครื่องโทรสาร 72.21 77.30 90.93 56.27 119.57 49.89 87.05 48.15 139.48 57.88 
ชิ้นสวนเครื่องพิมพ 3.81 4.08 41.67 25.78 68.40 28.54 55.64 30.77 57.69 23.94 
ชิ้นสวนเครื่องเสียงรถ
ยนต 

15.24 16.32 27.83 17.22 44.72 18.66 32.93 18.21 39.98 16.59 

ชิ้นสวนผลิตภัณฑ
พลาสติกอื่นๆ 

2.15 2.30 1.18 0.73 6.97 2.91 5.18 2.87 3.83 1.59 

รวม 93.41 100.00 161.61 100.00 239.67 100.00 180.80 100.00 240.98 100.00 
 
ตารางที่ 2.6 โครงสรางรายไดจากการขายและการใหบริการของบริษัทฯและ TAPM แยกตามตลาด 
 

ชวงป 2543/2544* ชวงป 2544/2545* ชวงป 2545/2546** ชวง 9 เดือนแรก
ของชวงป 

2545/2546** 

ชวง 9 เดือนแรก
ของชวงป 

2546/2547** 

ตลาด 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
ตลาดในประเทศ 76.20 81.58 89.77 55.55 140.24 57.63 100.47 55.17 148.08 58.05 
ตลาดตางประเทศ (ยก
เวนญี่ปุน) 

11.16 11.88 50.41 31.19 89.42 36.75 72.01 39.54 93.69 36.73 

ตลาดตางประเทศ 
(ตลาดญี่ปุน) 

6.05 6.54 21.43 13.26 13.67 5.62 9.63 5.29 13.31 5.22 

รวม 93.41 100.00 161.61 100.00 243.33 100.00 182.11 100.00 255.08 100.00 
* เนื่องจาก TAPM เร่ิมมีรายไดจากการใหบริการเกี่ยวกับแมพิมพในชวงป 2545/2546 รายไดทั้งหมดในชวงป 2543/2544 และชวงป 

2544/2545 ดังที่ไดแสดงไวในตารางที่ 2.4 จึงเปนรายไดจากการจําหนายช้ินสวนพลาสติกวิศวกรรมของบริษัทฯ เทานั้น 
** รวมทั้งรายไดจากการจําหนายช้ินสวนพลาสติกวิศวกรรมของบริษัทฯ และรายไดจากการใหบริการเกี่ยวกับแมพิมพของ TAPM 

 
ทั้งนี้จะพบวารายไดของบริษัทฯจากการจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องโทรสาร  เครื่องพิมพ  และ

เครื่องเสียงรถยนตมีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป  เนื่องจากบริษัทฯไดมีการขยายฐานลูกคาเพิ่มมากขึ้น ทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ ประกอบกับการเพิ่มผลิตภัณฑ เชน  การผลิตโครงโทรศัพทที่ใชในเครื่องโทรสาร  โครงฐานเครื่องโทรสาร   นอก
จากนี้แลวในป 2545/2546 บริษัทฯไดเพิ่มผลิตภัณฑของเครื่องเสียงรถยนตไดแก ชุดยึดหัวอานสําหรับเครื่องเลนซีดี 
ถาดหมุนแผนสําหรับเครื่องเลนซีดี เพื่อผลิตใหแกผูผลิต OEM สําหรับเครื่องเสียงรถยนต    
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2.4 เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทฯมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจดังตอไปนี้ 
• มุงขยายฐานลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคา

หลักจํานวนไมกี่ราย นอกจากจะหาลูกคาใหมซึ่งเปนบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
และเครื่องเสียงรถยนตซึ่งเปนบริษัทญี่ปุนแลว บริษัทฯจะมุงขยายฐานลูกคาไปยังบริษัทสัญชาติเกาหลี
และไตหวันซึ่งเริ่มยายฐานการผลิตออกนอกประเทศของตนไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเซีย 

• มุงขยายสายผลิตภัณฑใหมๆเพิ่มเติมโดยมุงเนนไปยังชิ้นสวนที่ใชในอุปกรณสํานักงาน เครื่องใชไฟฟา 
ชิ้นสวนรถยนต และชิ้นสวนของเลนซึ่งยังมีศักยภาพในการเจริญเติบโตที่ดี 

• เพิ่มมูลคาและคุณคาของสินคาและการใหบริการของบริษัทฯและ TAPM โดยการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและพัฒนาทักษะและฝมือแรงงานอยางตอเนื่อง  

• พึ่งพิงความชวยเหลือจาก PNI ใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได ทั้งในดานความชวยเหลือทางเทคนิคโดย
บริษัทฯจะพัฒนาทักษะของแรงงานทั้งในดานการออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบกระบวนการผลิต 
และการผลิต อยางตอเนื่อง และดานความชวยเหลือทางการตลาดโดยบริษัทฯจะหาลูกคารายใหมดวย
ตนเองมากขึ้น เพื่อที่วาหลังจากสัญญาการใชลิขสิทธิ์ ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการ
ตลาดหมดอายุลงในเดือนกรกฏาคม 2551 บริษัทฯจะไดตอสัญญาดังกลาวกับ PNI เฉพาะเทาที่จําเปน 
และทําใหบริษัทฯไดรับประโยชน 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 

ผลิตภัณฑของบริษัท  ทาพาโก  จํากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัท  ทาพาโก โมลด  จํากัด 
(“TAPM”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 94.80 ประกอบไปดวย 

3.1.1 ผลิตภัณฑช้ินสวนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic Parts)  

ชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic Parts) เปนชิ้นสวนพลาสติกที่ผลิตโดยใช
พลาสติกเกรดพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติในดานความแข็ง การทนความรอน การทนการสึกกรอน ไมติดไฟ
งาย และมีการหลอล่ืนในตัวเองสูง ทําใหมีการนําพลาสติกประเภทดังกลาวมาใชแทนโลหะในการผลิต
สินคาหลายๆประเภทที่ตองการความคงทนสูงอยางแพรหลาย และคาดวาแนวโนมดังกลาวจะเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องในอนาคต บริษัทฯเปนผูใหบริการผลิตและประกอบชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมเพื่อจัด
จําหนายใหกับลูกคาซึ่งเปนบริษัทผูผลิตอุปกรณเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องเสียง
รถยนต ซึ่งตั้งฐานการผลิตอยูทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศ โดยหลังจากที่บริษัทฯไดรับคําส่ัง
ซื้อจากลูกคา บริษัทฯจะดําเนินการจัดซื้อเม็ดพลาสติกตามชนิด คุณภาพและแหลงที่มาตามที่ลูกคา
ตองการ หลังจากไดรับวัตถุดิบแลว บริษัทฯจะดําเนินการฉีดขึ้นรูปพลาสติกตามแบบของผลิตภัณฑ 
ตัดและตกแตงสินคาที่ผลิตไดใหไดรูปทรงและลักษณะตามที่ตองการ  กอนที่จะบรรจุหีบหอสินคาและ
จัดสงใหลูกคาตอไป นอกจากนี้ บริษัทฯยังใหบริการประกอบชิ้นสวนพลาสติกที่ผลิตไดกับวัตถุดิบและ
ชิ้นสวนประเภทอื่นๆ กอนที่จะจัดสงสินคาที่ผานการประกอบชิ้นสวนในเบื้องตนใหกับลูกคา รวมถึง
การใหบริการออกแบบกระบวนการผลิตสําหรับประกอบชิ้นสวนพลาสติกเปนชิ้นสวนกึ่งสําเร็จรูป 
(Semi-Finished Parts) กอนจะสงมอบสินคาใหกับลูกคาเพื่อนําไปผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปในขั้นตอไป 
ซึ่งจะชวยลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสินคาของลูกคาไดเปนอยางดี 

 
บริษัทฯเนนการควบคุมคุณภาพของสินคาโดยการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินคาทั้ง

ในระหวางกระบวนการผลิต และในขั้นตอนสุดทายกอนที่จะจัดสงสินคาใหลูกคา ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความ
ม่ันใจวาสินคาที่ผลิตไดมีคุณภาพดี และตรงกับความตองการของลูกคา ดวยกระบวนการผลิตที่มีประ
สิทธิภาพ เครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัย  แรงงานผลิตที่มีทักษะและความชํานาญสูง และกระบวน
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพที่เขมงวด สินคาของบริษัทฯจึงไดรับการยอมรับเปนอยางดีจากลูก
คา บริษัทฯได รับการรับรองมาตรฐานการปฎิบัติงานในกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน  ISO 
9001:2000 ซึ่งเปนมาตรฐานที่เนนการปรับปรุงระบบการผลิตและระบบการบริหารภายในองคการที่
เกี่ยวของกับการบริหารการผลิตใหไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ ในเดือนธันวาคม 2545 และมาตร
ฐาน ISO 14001 ซึ่งเปนมาตรฐานที่เนนการบริหารและจัดการปญหาสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการผลิตใหอยูในระดับที่เหมาะสม และการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในระหวาง
กระบวนการผลิต ในเดือนมกราคม 2547  
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ในปจจุบัน ผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมซึ่งบริษัทฯผลิตและจัดจําหนาย แบงออกได
เปน 4 ประเภทใหญ ไดแก 

 
1. ช้ินสวนพลาสติกสําหรับเครื่องโทรสาร ไดแก ชิ้นสวนที่ใชสําหรับขับเคลื่อนกระดาษของเครื่อง

โทรสาร โดยประกอบสําเร็จเปนชุดขับกระดาษในเครื่องโทรสาร  (drive unit) โครงโทรศัพทที่ใชใน
เครื่องโทรสาร และโครงฐานเครื่องโทรสาร          

2. ช้ินสวนพลาสติกสําหรับเครื่องพิมพ และเครื่องถายเอกสาร ไดแก เฟองที่ใชในการขับ
เคลื่อนลูกกลิ้งไวแสง (Photosensitive Drum) เปนตน 

3. ช้ินสวนสําหรับเครื่องเสียงรถยนต ไดแกชิ้นสวนขับเคล่ือนหัวเทป ชุดยึดหัวอานสําหรับเครื่อง
เลนซีดี ถาดหมุน แผนสําหรับเครื่องเลนซีดี (Turn Table)  เปนตน 

4. ช้ินสวนพลาสติกอื่นๆ ที่ใชประกอบในเครื่องคอมพิวเตอรไดแก Rail สําหรับเครื่อง CD Rom ใน 
Server และเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 
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กระบวนการผลิตช้ินสวนพลาสติกของบริษัทฯแสดงไดดังตอไปนี้ 

แผนภาพที่ 3.1  ขั้นตอนการผลิตช้ินสวนพลาสติกของบริษัทฯ 

 
 

3.1.2 การใหบริการออกแบบ ผลิต ซอมแซมและปรับปรุงแมพิมพสําหรับฉีดพลาสติก (Mold 
Design, Production, Repairment and Improvement)   

TAPM ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ซอมแซมและปรับปรุงแม
พิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติก โดยไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือในดานการออกแบบและ
เทคนิคในการผลิตแมพิมพจากบริษัท อาซากะ คานากาตะ จํากัด (“ASAKA”) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญใน
การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติก จากประเทศญี่ปุน 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บเขาคลังสินคา 
 

เก็บเขาคลังสินคา 

บรรจุหีบหอ 
 

ผานขบวนการตัด ตกแตง   
ผลิตภัณฑ 

ฉีดเม็ดพลาสติกลงในแมพิมพ  
ตามแบบของผลิตภัณฑ 

วัตถุดิบ 
( เม็ดพลาสติก ) 

ตรวจสอบมาตรฐาน 
การใชงาน 

บรรจุหีบหอ 

ประกอบกับวัตถุดิบและช้ินสวนอื่นเพื่อ 
ใชเปนชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาและอิเลคทรอนิคส 

นําผลิตภัณฑพลาสติกมาหลอม 
เพ่ือนํากลับมาใชใหม 

ไมผาน 

ผาน 

ตรวจสอบมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ 

ไมผาน 



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2.3 หนาที่ 4 

TAPM ไดนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในการออกแบบ (Computer Aided Design: CAD) และ
ขอมูลโครงแบบจะถูกสงตอมายังเครื่องผลิตแมพิมพควบคุมดวยคอมพิวเตอร (Computer Aided 
Manufacturing: CAM)   ทําใหแมพิมพที่ผลิตไดมีคุณภาพดี และไมผิดเพี้ยนจากแบบที่ตองการ ซึ่ง
กระบวนการผลิตในสวนนี้นอกจากจะทําใหลูกคาแมพิมพมีความเชื่อม่ันในคุณภาพแมพิมพของ 
TAPM แลว ยังมีสวนชวยสงเสริมใหลูกคามีความเชื่อม่ันและพอใจในผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติก
วิศวกรรมอันเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ อีกดวย ลูกคาที่สําคัญของ TAPM ประกอบไปดวย PNI, 
บริษัทฯ, Nissei Precision Co.,Ltd., Sharp Thailand และ Mitsubishi Thailand เปนตน     

กระบวนการผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกของ TAPM สามารถแสดงได ดังแผนภาพ
ตอไปนี้ 

 

แผนภาพที่ 3.2  ขั้นตอนการผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รับตัวอยางผลิตภัณฑหรือแบบจากลูกคา

ออกแบบแมพิมพและชิ้นสวนประกอบรวมถึง
การกําหนดรายละเอียดตางๆ

กัดเหล็กเพื่อขึ้นรูปอยางหยาบ

สงเหล็กไปทําการชุบแข็ง

ทําการขึ้นรูปในสวนของขนาดที่สําคัญ

ประกอบแมพิมพเขากับชิ้นสวนมาตรฐานและทํา
การปรับแตงยอย

เก็บรายละเอียดและขัดผิวเรียบ (ขัดเงา)

ตรวจสอบคุณภาพแมพิมพ

ทดลองฉีดและปรับแตง

ตรวจวัดขนาดตัวอยางและสงมอบงาน
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บัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

 บริษัทฯไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ดังนี้ 
1. บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1398/2543 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 รวมถึงที่ไดมีการแกไขเพิ่ม

เติมอีก 9 ฉบับ 
บริษัทฯไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อการ

ผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสประเภท 6.12  การผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติกหรือเคลือบดวยพลาสติกสําหรับขนาดของกิจการที่มีกําลังการผลิต ปละประมาณ 280 ตัน 
(ประเภท 6.12 เปนหมายเลขของหมวดกิจการที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใหการสงเสริม
การลงทุน ซึ่งแตเดิมประเภท 6.12 เปนหมวดที่วาดวย “กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกหรือเคลือบดวย
พลาสติก” และคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดเปล่ียนประเภทของกิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
หรือเคลือบดวยพลาสติกเปนประเภท 6.9 ตั้งแตป 2545 เปนตนมา)  โดยไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้ 

• ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสง
เสริมการลงทุนเปนเวลา 7 ป ซึ่งการยกเวนดังกลาวจะหมดอายุในเดือนพฤษภาคม 2550 

• ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับแมพิมพรวมทั้งชิ้นสวนและอุปกรณตางๆ ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2547  

• ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขาจากตางประเทศเพื่อใช
ในการผลิตเพื่อการสงออก 

• ไดรับอนุญาตใหหักคาใชจายจากรายไดในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนจํานวนรอยละ 
5 ของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการสงออกจากปกอนเปนระยะเวลา 10 ป นับแตวันที่มีรายไดจาก
การประกอบกิจการสงเสริมนั้น ซึ่งการยกเวนดังกลาวจะหมดอายุลงในเดือนกรกฎาคม 2554  

 
2. บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1670 (1) /2545 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2545  

 บริษัทฯไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อการ
ผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสประเภท 6.9 การผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติกหรือเคลือบดวยพลาสติก สําหรับขนาดของกิจการที่มีกําลังการผลิต ปละประมาณ 460 ตัน 
โดยไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้ 

• ไดรับอนุญาตใหมีกําลังผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพิ่ม
อีก  460 ตัน 

• ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสง
เสริมการลงทุนเปนเวลา 7 ป  นับตั้งแตวันแรกที่มีรายไดจากการประกอบกิจการสงเสริมนั้น 
(สวนของโรงงานใหม) ซึ่งการยกเวนดังกลาวจะหมดอายุในเดือนมีนาคม 2554 

• ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขาจากตางประเทศเพื่อใช
ในการผลิตเพื่อการสงออก 

• ไดรับลดหยอนอากรขาเขา สําหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  เวน
แต รายการเครื่องจักรที่มีอากรขาเขาต่ํากวารอยละสิบจะไมไดรับลดหยอน 
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นอกจากนี้ TAPM ยังไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เชนกัน ซึ่ง
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
3. บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1219(2) /2546 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2546  

TAPM ไดรับสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อการผลิต
แมพิมพ ฉีดพลาสติก (Plastic Injection Mold)  ประเภท  4.2 กิจการผลิตเครื่องจักร และอุปกรณ 
(ประเภท 4.2 เปนหมายเลขของหมวดกิจการที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใหการสงเสริม
การลงทุน ซึ่งประเภท 4.2 เปนการใหการสงเสริมในกิจการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ) โดยไดรับสิทธิ
และประโยชน ดังนี้ 

• ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ คูสมรสและบุคคลซึ่งอยูใน
อุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนึ้เขามาอยูในประเทศไทยได 

• ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมัติสําหรับเครื่องจักรที่ผลิตตั้งแตป พ.ศ. 2535 

• ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนด
เวลา 8 ป นับแตวันที่มีรายไดจากการประกอบกิจการ ซึ่งการยกเวนดังกลาวจะหมดอายุลงใน
เดือนมีนาคม 2554 

• ใหไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสง
เสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

• ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขาจากตางประเทศเพื่อใช
ในการผลิตเพื่อการสงออกเปนระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันนําเขาเปนครั้งแรก 

• ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมการนําเขาเพื่อสงออกไปเปนระยะ
เวลาหนึ่งป นับตั้งแตวันที่นําเขาเปนครั้งแรก 

 

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.1 ลักษณะการตลาด 
หลังจากที่บริษัทฯไดรับคําส่ังซื้อจากลูกคา บริษัทฯจะดําเนินการผลิตสินคาตามคําส่ังซื้อ และ

จัดสงสินคาใหลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศโดยตรง บริษัทฯไดแบงกลุมตลาดที่สําคัญของ
บริษัทฯ ไดเปน 3 กลุมใหญ ไดแก ตลาดในประเทศไทย ตลาดในประเทศญี่ปุน และตลาดตาง
ประเทศอื่นๆที่ไมใชญี่ปุน โดยในชวง 3 ปที่ผานมา และในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2545/2546 
และชวงป 2546/2547 สัดสวนของรายไดจากการขายของบริษัทฯจากแตละตลาดสามารถแสดงได
ดังตอไปนี้ 
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 ตารางที่ 3.1 สัดสวนของรายไดจากการขายของบริษัทฯจากแตละตลาดตั้งแตชวงป 2543/2544 –2545/2546 
และในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2545/2546 และ 2546/2547 
ชวงป 2543/2544 ชวงป 2544/2545 ชวงป 2545/2546 9 เดือนแรกของป 

2545/2546 
9 เดือนแรกของป 

2546/2547 
ตลาด 

รายได 
(ลานบาท) 

% รายได 
(ลานบาท) 

% รายได 
(ลานบาท) 

% รายได 
(ลานบาท) 

% รายได 
(ลานบาท) 

% 

ตลาดไทย 76.20 81.58 89.77 55.55 138.12 57.63 99.78 55.19 133.98 55.60 

ตลาดญี่ปุน 6.11 6.54 21.43 13.26 13.47 5.62 5.43 3.00 9.02 3.77 

ตลาดตาง
ประเทศอื่นๆ 

11.10 11.88 50.41 31.19 88.08 36.75 75.60 41.81 97.98 40.63 

รวม 93.41 100.00 161.61 100.00 239.67 100.00 180.81 100.00 240.98 100.00 

 

ก) ตลาดในประเทศ 

บริษัทฯจําหนายผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกที่ผลิตไดโดยตรงใหกับผูผลิตในอุตสาห
กรรมตอเนื่องที่ มีฐานการผลิตในประเทศไทย กลาวคือเปนบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟา 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องเสียงรถยนตซึ่งเนนการผลิตเพื่อการสงออกเปนหลัก ลูกคา
ในประเทศของบริษัทฯสวนใหญเปนบริษัทญี่ปุนที่ยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย ซึ่งมี
ความไดเปรียบในเรื่องของคาแรงที่ถูกกวาเมื่อเทียบกับในญี่ปุน อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดเริ่ม
ขยายฐานลูกคาไปยังกลุมลูกคาสัญชาติอื่นๆที่เขามาทําธุรกิจในประเทศไทย เชน ไตหวันและ
เกาหลีใต สําหรับตลาดในประเทศไทยนี้ ถาหาก PNI ตองการสงสินคามาขาย จะตองไดรับ
ความยินยอมจากบริษัทฯ กอน และ PNI ตองขายสินคาผานทางบริษัทฯ เทานั้น ตัวอยางของ
ลูกคาที่สําคัญในกลุมนี้ไดแก Sharp (Thailand), Yano, OKI และ Inflight Precision ซึ่งเปน
ลูกคาที่ไดรับการแนะนํามาโดย PNI ซึ่งเปนไปตามสัญญาการใหความชวยเหลือทางการ
ตลาด ในสวนของลูกคาที่บริษัทฯหามาไดเองประกอบไปดวย Matsushita Refrigeration, 
Takahashi, Alphacast และ Control Component  

อนึ่ง ในสวนของลูกคาในประเทศนี้ มีลูกคาอยูหนึ่งรายซึ่งส่ังซื้อสินคาในสัดสวนที่
มากกวารอยละ 30 ของยอดรายไดตามงบการเงินรวมของบริษัทฯสําหรับชวงป 2545/2546 
และของยอดรายไดตามงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวด 9 เดือนของชวงป 2546/2547 ลูก
คารายดังกลาวซึ่งไดรับการแนะนํามาโดย PNI ตามสัญญาการใหความชวยเหลือทางการ
ตลาด ส่ังซื้อสินคาประเภทชิ้นสวนของเครื่องโทรสารจากบริษัทฯมาตั้งแตชวงกอตั้ง และมี
ความสัมพันธทางดานธุรกิจที่ดีกับทั้งบริษัทฯและ PNI มาเปนเวลานาน 

ข) ตลาดตางประเทศ (ยกเวนประเทศญี่ปุน) 

ในการจําหนายผลิตภัณฑไปยังตลาดตางประเทศ บริษัทฯเนนการจําหนายสินคาให
กับลูกคาที่เปนบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องเสียงรถยนตจาก
ประเทศญี่ปุนซึ่งเขาไปลงทุนในประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชีย ไดแก สิงคโปร  มาเลเซีย จีน 
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ฮองกง และภูมิภาคอื่น ไดแก สหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้ บริษัทฯไดเริ่มขยายฐานลูกคาไปยัง
บริษัทสัญชาติอื่นๆที่เขามาลงทุนในภูมิภาคเอเชีย เชน บริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟา และ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสของเกาหลีใต สําหรับตลาดตางประเทศซึ่งไมใชตลาดญี่ปุนนั้น กลุม
บริษัท PNI มีนโยบายที่จะใหบริษัทฯดําเนินการผลิตและสงสินคาไปจําหนายยังตลาดประเภท
นี้ ตัวอยางของลูกคาที่ สําคัญในกลุมนี้ไดแก Mitsubishi Chemical (Singapore), Tottori 
Sanyo (Hong Kong), Yano Electric (Malaysia), Sankyo Seiki (China) แล ะ  Fuji Denki 
(Hong Kong) เปนตน อนึ่งลูกคาที่มีฐานการผลิตอยูในตางประเทศเปนลูกคาที่ไดรับการแนะ
นํามาโดย PNI ทั้งหมด 

ค) ตลาดญี่ปุน 

บริษัทฯดําเนินการจําหนายสินคาใหกับลูกคาในประเทศญี่ปุนผานทาง PNI ทั้งนี้เปน
ไปตามนโยบายการแบงแยกตลาดซึ่งกําหนดไววา PNI จะผลิตและจัดจําหนายสินคาใหกับลูก
คาในประเทศญี่ปุน  และถาหากบริษัทฯจะจําหนายสินคาในประเทศญี่ปุนตองไดรับความยิน
ยอมและขายสินคาผานทาง PNI เทานั้น ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามสัญญาการใชลิขสิทธิ์ ความ
ชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาดซึ่งบริษัทฯไดทํากับ PNI เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
2546 และมีผลบังคับใชเปนเวลา 5 ป จนกระทั่งถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2551 

 
3.2.2 กลยุทธทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ 

 บริษัทฯเนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง มีขนาดแมนยํา และมีความละเอียดสูง ผลิต
ภัณฑของบริษัทฯถูกนําไปใชทดแทนชิ้นสวนที่ผลิตจากวัสดุอื่น ซึ่งทําใหลูกคามีตนทุนดานชิ้นสวน
ผลิตภัณฑต่ําลง นอกจากนี้บริษัทฯยังไดรับการสนับสนุนจาก PNI ในดานการออกแบบผลิตภัณฑ 
ซึ่งทําใหสินคาที่ผลิตไดสามารถใชงานไดอยางเหมาะสม และหลากหลาย เหมาะกับความตองการ
ของตลาดที่มีการเปล่ียนแปลงที่คอนขางเร็ว เชน การออกแบบชิ้นสวนที่จะสามารถรับคําส่ังในการ
ปอนกระดาษหลายขนาด หลายชนิด และหลากหลายวิธีการใชงานในเครื่องโทรสาร ในดานคุณ
ภาพ บริษัทฯสามารถผลิตชิ้นสวนที่ไดขนาดมาตรฐาน มีความละเอียดสูง และมีสัดสวนของของเสีย
นอย เนื่องจากบริษัทฯมีระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพภายในที่ดี 
 อนึ่ง บริษัทฯไดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑที่มีสิทธิบัตรของ PNI ซึ่งสามารถทดแทนชิ้นสวน
ที่ใชเทคโนโลยีเดิม โดยผลิตภัณฑของบริษัทฯที่มีสิทธิบัตร ไดแก One-Way-Clutch ซึ่งเปนชิ้นสวน
ในการขับเคลื่อนกระดาษไปทางเดียวและปองกันไมใหกระดาษเคลื่อนยอนกลับ และ Two-Way-
Limiter ซึ่งเปนเทคโนโลยีของชิ้นสวนผลิตภัณฑพลาสติกเพื่อใหมีแรงบิดในการหมุน 2 ดานไมเทา
กัน โดยเทคโนโลยีนี้สามารถนําไปผลิตชิ้นสวนตาง ๆ ไดแก ชุดขับเคลื่อนกระดาษในเครื่องถาย
เอกสาร เครื่องโทรสาร และเครื่องพิมพ ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวจะชวยควบคุมลูกกลิ้งแตละตัวในการ
ขับกระดาษ (Feed) ใหมีความสัมพันธกัน โดยกระดาษจะไมเกิดการติดกัน (paper jam) ในเครื่อง
ถายเอกสาร เปนตน  
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 นอกจากนี้ บริษัทฯยังเริ่มใหบริการออกแบบกระบวนการผลิตสําหรับสินคาซึ่งตองมีการ
นําชิ้นสวนพลาสติกหลายประเภทและหลายขนาดมาประกอบเขาดวยกัน เพื่อใหไดสินคากึ่งสําเร็จ
รูป (Semi-Finished Parts) กอนที่จะจัดสงสินคานั้นใหกับลูกคา เพื่อนําไปผลิตตอเปนสินคาสําเร็จ
รูป 
 

ดานราคา 

  ในการกําหนดราคาสําหรับผลิตภัณฑที่ไมมีสิทธิบัตร บริษัทฯจะกําหนดราคาในระดับที่
ใกลเคียงกับคูแขง โดยจะอาศัยคุณภาพผลิตภัณฑ และการออกแบบผลิตภัณฑเปนจุดขาย การ
กําหนดราคาสําหรับผลิตภัณฑที่มีสิทธิบัตรจะใชเกณฑตนทุนบวกสวนอัตรากําไรที่ตองการ ทั้งนี้
อัตรากําไรที่ตองการจะถูกกําหนดโดยอุปสงคและอุปทานของตลาด เนื่องจากลูกคาของบริษัทฯเปน
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การกําหนดราคาสินคาจึง
ตองมีความยืดหยุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก ความสัมพันธกับลูกคา ปริมาณการสั่ง
ซื้อ และกําลังการผลิตที่มีอยูในขณะนั้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดกําหนดราคาสินคาเปนสกุลเงิน
บาทเมื่อจําหนายสินคาใหกับลูกคาในประเทศไทย และเปนสกุลเงินเยนเมื่อจําหนายสินคาใหกับลูก
คาในประเทศญี่ปุน สวนบริษัทลูกคาที่ไมไดตั้งอยูในไทยและญี่ปุนจะกําหนดราคาขายเปนสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ  ที่ผานมา ผลิตภัณฑที่มีสิทธิบัตรจะมีอัตราสวนกําไร (Profit Margin) มากกวาผลิต
ภัณฑที่ไมมีสิทธิบัตร เนื่องจากบริษัทฯ สามารถกําหนดราคาขายสําหรับผลิตภัณฑที่มีสิทธิบัตรได
สูงกวาผลิตภัณฑที่ไมมีสิทธิบัตร 
 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ที่ผานมา บริษัทฯจะใชชองทางการจัดจําหนายในลักษณะเปนการติดตอขายตรงไปสูลูก
คา โดยแบงกลุมลูกคาเปน 2 กลุม ดังตอไปนี้ 

 
 กลุมลูกคาบริษัทสัญชาติญี่ปุน: ลูกคาที่เปนบริษัทสัญชาติญี่ปุนเกือบทั้งหมดเปนลูกคาที่ได
รับการแนะนํามาโดย PNI ซึ่งเปนไปตามสัญญาความชวยเหลือทางการตลาด โดยจะมีลูกคา
บริษัทสัญชาติญี่ปุนบางสวนซึ่งบริษัทฯหามาไดเอง ในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 
สัดสวนของรายไดจากการจําหนายสินคาใหบริษัทสัญชาติญี่ปุนซึ่ง PNI แนะนํามาใหตอลูกคา
สัญชาติญี่ปุนซึ่งบริษัทฯหามาไดเองอยูที่ประมาณ 98:2 โดยในชวงเดียวกัน รายไดจากการ
จําหนายสินคาใหแกบริษัทสัญชาติญี่ปุนคิดเปน 95.68 % ของรายไดจากการขายรวมของ
บริษัทฯ  

 กลุมลูกคาบริษัทสัญชาติอื่นๆ : ลูกคาที่เปนบริษัทสัญชาติอื่นๆทั้งหมดเปนลูกคาที่ไดรับการ
แนะนํามาโดย PNI ในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 รายไดจากการจําหนายสินคาให
แกบริษัทสัญชาติอื่นๆคิดเปน 4.32 % ของรายไดจากการขายรวมของบริษัทฯ 

อนึ่ง ในการจําหนายสินคาใหแกลูกคาที่เปนบริษัทที่ PNI แนะนํามาใหทั้งที่มีฐาน
การผลิตอยูในประเทศไทยและฐานการผลิตอยูในประเทศอื่นๆซึ่งไมใชญี่ปุน บริษัทฯจะดําเนิน
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การติดตอกับลูกคาเองทั้งหมด โดย PNI จะไมเขามาเกี่ยวของกับขั้นตอนการสั่งซื้อสินคาหรือ
เก็บเงินไมวาขั้นตอนใดๆทั้งส้ิน 

ในชวงป 2543/2544 บริษัทฯจัดจําหนายสินคาที่ผลิตไดสวนใหญใหแกลูกคาซึ่งมี
ฐานการผลิตอยูในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ในชวงป 2544/2545, 2545/2546 และชวง 9 
เดือนแรกของชวงป 2546/2547 สัดสวนของรายไดจากการสงออกตอรายไดรวมของบริษัทฯ
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯมีนโยบายที่จะขยายฐานลูกคาไปยังบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟา 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องเสียงรถยนตของญี่ปุนซึ่งมีฐานการผลิตอยูนอกประเทศไทย
ดวย สําหรับชิ้นสวนพลาสติกที่บริษัทฯจัดจําหนายในประเทศ จะถูกนําไปประกอบเปนผลิต
ภัณฑเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเครื่องเสียงรถยนตเพื่อสงออกโดยสวนใหญ 
(Indirect Export) สวนสินคาที่สงออกไปยังตลาดตางประเทศ สวนใหญจะถูกสงไปขายใหผู
ผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องเสียงรถยนตของญี่ปุนซึ่งมีฐานการผลิต
อยูในมาเลเซีย สิงคโปร ฮองกง จีน ฯลฯ ซึ่งจะดําเนินการผลิตสินคาเพื่อจําหนายในทองถิ่น 
และผลิตเพื่อสงออกไปขายในตลาดตางประเทศ เชนกัน 

ตารางดังตอไปน้ี แสดงสัดสวนรายไดจากการขาย และกําไรจากการดําเนินงานของ
บริษัทฯสําหรับตลาดภายในประเทศ  และตลาดตางประเทศ  สําหรับชวงป  2543/2544, 
2544/2545, 2545/2546 และสําหรับชวง 9 เดือนแรกของชวงป2545/2546 และ 2546/2547  

ตารางที่ 3.1 รายไดจากการขาย และกําไรจากการดําเนินของบริษัทฯ สําหรับชวงป 2543/2544, 
2544/2545, 2545/2546 และสํ าหรับช วง  9 เดื อนแรกของช วงป  2545/2546 และ 
2546/2547 

 
*รวมถึงสินคาที่สงไปจําหนายในประเทศญี่ปุนโดยผานทาง PNI ดวย 

ตลอดเวลาที่ผานมา บริษัทฯมุงเนนการสรางความสัมพันธที่ดีในระยะยาวกับลูกคา โดยบริษัทฯไดจัดใหเจาหนา
ที่ทางการตลาดและการขายของบริษัทฯดูแลและรับทราบขอมูลของลูกคาแตละรายที่เกี่ยวกับความตองการใชผลิต
ภัณฑชิ้นสวนพลาสติก เพื่อที่บริษัทฯจะไดใหบริการที่ดีและเปนที่พอใจของลูกคาแตละรายไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษัทฯยังมุงเนนที่จะพัฒนาคุณภาพสินคาอยางตอเนื่อง พัฒนาประสิทธิภาพและเทคโนโลยี

รายไดจาก
การขาย

สัดสวน (%)
กําไรจากการ
ดําเนินงาน

สัดสวน (%)
รายไดจาก
การขาย

สัดสวน (%)
กําไรจากการ
ดําเนินงาน

สัดสวน (%)
รายไดจาก
การขาย

สัดสวน (%)
กําไรจากการ
ดําเนินงาน

สัดสวน (%)

ตลาดในประเทศ 76.20 81.58% 7.29 103.85% 89.77 55.55% 11.14 59.92% 136.58 56.99% 9.50 26.60%
ตลาดตางประเทศ* 17.21 18.42% (0.27) (3.85%) 71.84 44.45% 7.45 40.08% 103.09 43.01% 26.22 73.40%

รวม 93.41 100.00% 7.02 100.00% 161.61 100.00% 18.59 100.00% 239.67 100.00% 35.72 100.00%

ตลาด
2543/2544 2544/2545 2545/2546

รายไดจาก
การขาย

สัดสวน (%)
กําไรจากการ
ดําเนินงาน

สัดสวน (%)
รายไดจาก
การขาย

สัดสวน (%)
กําไรจากการ
ดําเนินงาน

สัดสวน (%)

ตลาดในประเทศ 99.78 55.19% 9.94 34.55% 133.98 55.60% 6.45 25.68%

ตลาดตางประเทศ*
81.03 44.81% 18.83 65.45% 106.99 44.40% 18.67 74.32%

รวม 180.81 100.00% 28.77 100.00% 240.97 100.00% 25.12 100.00%

9 เดือนแรกของป 2545/2546 9 เดือนแรกของป 2546/2547

ตลาด
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ในการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของลูกคา ใน
ราคาที่แขงขันไดในตลาด 

นอกจากนี้ เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มในการใหบริการแกลูกคาของบริษัทฯ TAPM ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯยังใหบริการออกแบบ ผลิต ซอมและปรับปรุงแมพิมพสําหรับการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ซึ่งจะชวยสงเสริมใหบริษัทฯ
สามารถใหบริการแกลูกคาไดอยางครบวงจร ในระดับตนทุนที่เหมาะสมและแขงขันได 

 
ลักษณะและลูกคากลุมเปาหมายของบริษัทฯ 

ลูกคาโดยสวนใหญของบริษัทฯเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และ
เครื่องเสียงรถยนตจากประเทศญี่ปุนซึ่งไดยายฐานการผลิตมายังประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เนื่องจากคาแรงงานในการผลิตจะถูกกวาในประเทศญี่ปุนมาก ซึ่งบริษัทฯไดจําแนกลูกคาตามลักษณะผลิตภัณฑ ได 4 
กลุมใหญ อันไดแก 
 

1. ลูกคากลุมชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องโทรสาร   ซึ่งประกอบไปดวย Sharp, NEC, PNI, Tottori 
Sanyo และ  Inflight Precision โดยในชวงป  2545/2546 ที่ผานมา  และในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 
2546/2547 สัดสวนของรายไดจากสายผลิตภัณฑประเภทนี้ตอรายไดจากการขายรวมของบริษัทฯ คิดเปน
รอยละ 49.89 และ 57.88 ตามลําดับ อนึ่ง มีลูกคาอยูหนึ่งรายในกลุมนี้ซึ่งส่ังซื้อสินคาจากบริษัทฯในสัดสวนที่
มากกวารอยละ 30 ของยอดรายไดตามงบการเงินรวมของบริษัทฯสําหรับชวงป 2545/2546 และสําหรับชวง 
9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 ลูกคารายดังกลาวไดทําธุรกิจบริษัทฯมาโดยตลอด ตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการ
ในป พ.ศ. 2543 

2. ลูกคากลุมชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องพิมพและเครื่องถายเอกสาร  ซึ่งประกอบไปดวย OKI, Seidai 
Kasei, Takahashi, Mitsubishi Singapore และ Sindo Ricoh โดยในชวงป 2545/2546 ที่ผานมา และใน
ชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 สัดสวนของรายไดจากสายผลิตภัณฑประเภทนี้ตอรายไดจากการขาย
รวมของบริษัทฯคิดเปนรอยละ 28.54 และ 23.94 และ ตามลําดับ 

3. ลูกคากลุมชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องเสียงรถยนต  ซึ่งประกอบไปดวย Yano, Yano Malaysia และ 
Sankyo ซึ่งในชวงป 2545/2546 ที่ผานมา และในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 สัดสวนของรายได
จากสายผลิตภัณฑประเภทนี้ตอรายไดจากการขายรวมของบริษัทฯคิดเปนรอยละ18.66 และ 16.59 ตาม
ลําดับ 

4. ลูกคากลุมชิ้นสวนพลาสติกประเภทอื่นๆ  เชน Alphacast และ Control Component เปนตน ซึ่งในชวงป 
2545/2546 ที่ผานมา และในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 สัดสวนของรายไดจากสายผลิตภัณฑ
ประเภทนี้ตอรายไดจากการขายรวมของบริษัทฯคิดเปนรอยละ 2.91 และ 1.59 ตามลําดับ 

 
สําหรับตลาดและลูกคาที่สําคัญของ TAPM สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมลูกคาซึ่งเปน

บริษัทภายในกลุม ซึ่งประกอบดวย บริษัทฯ และ PNI ซึ่งจะส่ังซื้อแมพิมพฉีดขึ้นรูปพลาสติกเพื่อมาใชในการดําเนิน
การผลิตสินคาตามคําส่ังซื้อของลูกคา และกลุมลูกคาภายนอกซึ่งอาจแบงไดเปนบริษัทผูใหบริการผลิตชิ้นสวน
พลาสติกซึ่งจะจําหนายสินคาที่ผลิตไดใหกับบริษัทผูผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่อง
เสียงรถยนต อีกทอดหนึ่ง และบริษัทผูผลิตสินคาสําเร็จรูปทั้งสามประเภท ซึ่งมีหนวยงานดําเนินการผลิตชิ้นสวน
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พลาสติกวิศวกรรมเพื่อปอนโรงงานของตนเอง ซึ่งลูกคาทั้งสองประเภทนี้ไมมีความชํานาญและประสบการณในการ
ออกแบบและผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติก ทําใหจําเปนตองส่ังซื้อสินคาจาก TAPM และผูผลิตแมพิมพ
สําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกรายอื่นๆ 

 

3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

3.3.1 โครงสรางอุตสาหกรรม 

 ผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกที่บริษัทฯผลิตและจัดจําหนายใหกับลูกคาเปนชิ้นสวนพลาสติก
เพื่อการพาณิชย ซึ่งอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกประเภทนี้เปนอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting 
Industry) ที่สําคัญ เนื่องจากชิ้นสวนพลาสติกประเภทดังกลาวจะนําไปประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป
และจัดจําหนายใหกับผูบริโภคในขั้นสุดทาย ในปจจุบัน ธุรกิจการผลิตชิ้นสวนพลาสติกแบบฉีดขึ้น
รูป (Injection Molding) ซึ่งเปนชิ้นสวนพลาสติกเพื่อการพาณิชยเปนอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบ
โตอยางรวดเร็ว เนื่องจากเปนที่นิยมใชอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และ
รถยนต ในชวงป 2546 ที่ผานมา อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนพลาสติกแบบการฉีดขึ้นรูปมีอัตรา
การใชพลาสติกเปนอันดับ 2 คิดเปนรอยละ 22 ของการใชเม็ดพลาสติกรวมทั้งหมด (ที่มา: สภาอุต
สาหกรรมแหงประเทศไทย)  ดังนั้น จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมหลักที่มีความเกี่ยวของกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ไดแก อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนต 

 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนต และอุต
สาหกรรมที่เกี่ยวของ 

 อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนตเปนอุตสาหกรรมตอ
เนื่องที่นําชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมไปเพิ่มมูลคา เนื่องจากพลาสติกวิศวกรรมมีคุณสมบัติหลาย
ประการที่สามารถนําไปทดแทนชิ้นสวนโลหะตางๆ ได เชน การขึ้นรูปไดงายและรวดเร็วโดยใชพลัง
งานต่ําเมื่อเทียบกับการขึ้นรูปจากวัสดุอื่น เชน โลหะ พลาสติกมีน้ําหนักเบากวาเซรามิค แกว และ
โลหะทุกชนิด มีความเปนฉนวนไฟฟาและฉนวนความรอนที่ดี  ไมเปนสนิม ทนตอกรด ดาง สารเคมี 
และสภาพแวดลอมไดดี 
 ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนตคือ
มีพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่คอนขางรวดเร็ว มีการออกผลิตภัณฑใหมๆที่ไมเคยมีมากอน หรือมี
การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพดีขึ้นกวาเดิมในขณะที่ราคาลดลง ซึ่งสงผลใหผลิตภัณฑของทั้ง
สามอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองความตองการ และมีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของ
มนุษยมากยิ่งขึ้น สงผลใหเกิดการขยายตัวของตลาดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง 
 กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถยนต
ประกอบดวยขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแตการนําวัตถุดิบมาขึ้นรูปและประกอบเปนชิ้น
สวนตางๆ จนถึงการประกอบเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อนําไปทดสอบและจัดสงใหลูกคาตอไป ซึ่งขั้น
ตอนการผลิตดังกลาวนี้จะมีความแตกตางกันอยางมากในดานสัดสวนตนทุนตอแรงงานและระดับ
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ของเทคโนโลยี จึงทําใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมเหลานี้สามารถจัดแบงขั้นตอนการผลิตไปตาม
แหลงผลิตตางๆตามความเหมาะสมของแตละแหลงผลิตนั้นๆ  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผู
ประกอบการเอง โดยแหลงผลิตในประเทศที่มีเทคโนโลยีต่ําจะเนนการผลิตในกระบวนการที่ใชแรง
งานคอนขางมาก และประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีสูงจะผลิตชิ้นสวนที่เนนการใชทุนและ
เทคโนโลยีในระดับสูง และจะเนนงานดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแทน จึงกลาวไดวาอุตสาห
กรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และชิ้นสวนสําหรับเครื่องเสียงรถยนตเปนอุตสาห
กรรมที่มีการแบงงานกันทําระหวางประเทศตางๆ อยางคอนขางชัดเจน โดยลักษณะการแบงงานกัน
ทําในลักษณะนี้จะทําใหบริษัทใหญที่มีเครือขายในหลายๆ ประเทศไดเปรียบและสามารถควบคุม
ผลิตภัณฑหลักที่สําคัญ โดยจะไปตั้งสาขาหรือรวมทุนกับผูประกอบการทองถิ่น (Joint Venture) 
หรือใหผูรับชวงการผลิตรับชวงผลิตชิ้นสวนบางชิ้น (Subcontracting) 

ประเทศญี่ปุนซึ่งในอดีตเคยเปนแหลงผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรถ
ยนตที่สําคัญสําหรับตลาดโลกไดลดการผลิตในประเทศของตนลง และยายฐานการผลิตไปนอก
ประเทศ เนื่องจากตองการลดแรงกดดันทางการคาระหวางประเทศคูคาและลดตนทุนของผลิตภัณฑ
ใหสามารถแขงขันได ผลที่ตามมาจากการยายฐานการผลิตเปนปจจัยสนับสนุนที่เอื้ออํานวยตอการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และชิ้น
สวนรถยนตของหลายๆประเทศในเอเซียซึ่งมีความไดเปรียบในเรื่องของคาแรงที่ถูกกวาในญี่ปุนเปน
อยางมาก  

นอกจากนี้แลว ผูประกอบการจากประเทศญี่ปุนยังมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่เปนเอก
ลักษณประจําชาติ คือลักษณะการรวมตัวเปนกลุมที่มีความสัมพันธกันอยางเหนียวแนนที่จะเกื้อ
หนุนธุรกิจซ่ึงกันและกัน  และจะใหความสําคัญอยางมากกับความสัมพันธดั้งเดิมที่มีตอกัน เนื่อง
จากมีความเชื่อถือในคุณภาพและบริการของผูประกอบการรายนั้นๆ และเนื่องจากการคํานึงถึง
ความสําคัญของชิ้นสวนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานในการที่จะนําไปประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป
ใหไดคุณภาพตามตองการ ดังนั้นแมจะมีการยายฐานการผลิตมายังประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย
เพิ่มมากขึ้น ก็ยังคงมีการใชชิ้นสวนและวัตถุดิบในการผลิตที่ไดมาจากผูผลิตที่เคยเกื้อหนุนกันมา 
หรือมีความสัมพันธกันมากอนเสมอ 

ภาวะการสงออกผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาของประเทศไทย 

การผลิตสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาภายในประเทศไทยนั้นเนนการผลิตเพื่อการสงออกไป
ยังตลาดตางประเทศ โดยในชวงป 2545 และ 2546 ที่ผานมา ประเทศไทยสงออกผลิตภัณฑเครื่อง
ใชไฟฟาไปยังตลาดตางประเทศเปนมูลคารวมกันทั้งส้ิน 8.33 และ 9.73 พันลานดอลลารสหรัฐ ตาม
ลําดับ โดยตลาดตางประเทศที่ถือเปนตลาดสงออกที่สําคัญของประเทศไทย คือ ตลาดสหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน และสิงคโปร โดยสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาของไทยที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด 5 อันดับแรก 
ในชวงป 2545-2546 คือ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศนและสวนประกอบ, เครื่องปรับอากาศและสวน
ประกอบ, วิดีโอ เครื่องเสียง อุปกรณและสวนประกอบ, ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ, และแผง 
สวิทชและแผงควบคุมกระแสไฟฟา  
 



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2.3 หนาที่ 14 

ตารางที่ 3.2 ตลาดสงออกผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาของไทยในชวงป 2545-2546 และในชวงไตรมาสที่ 1 
ของป 2547 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 

 

สําหรับในไตรมาสที่ 1 ของป 2547 ประเทศไทยสงออกผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาเปนมูลคา
รวมกันทั้งส้ิน 3.13 พันลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 42.40 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่อง
จากสินคาเครื่องใชไฟฟาของไทยยังคงสามารถแขงขันไดในตลาดโลก แมวาประเทศจีนซึ่งเปนคูแขง
ขันสําคัญของไทยจะมีสินคาราคาถูกกวาสินคาที่ผลิตในไทยโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 10-20 ผู
บริโภคทั้งในตลาดหลัก ไดแก สหรัฐอเมริกา   ญี่ปุนและสหภาพยุโรป และตลาดใหม เชน แอฟริกา 
ตะวันออกกลาง เอเชียใตและกลุมประเทศในเครือรัสเซีย เปนตน ยังนิยมสินคาเครื่องใชไฟฟาที่ผลิต
ในประเทศไทย เพราะมีคุณภาพดีและเปนที่ยอมรับของผูบริโภคในตลาดดังกลาว  โดยเฉพาะสินคา
เครื่องรับวิทยุ  เครื่องซักผา  เครื่องปรับอากาศ  ตูเย็น  พัดลม  เตาอบไมโครเวฟ  เครื่องทําน้ํารอน 
เปนตน   ซึ่งทําใหบริษัทตางชาติโดยเฉพาะจากญี่ปุน ไดเขามาลงทุนใชไทยเปนฐานการผลิตเพื่อสง
ออกมากขึ้น 

ภาวะการสงออกผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสของไทย 

การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เกิดขึ้นภายในประเทศนั้น สวนใหญจะเปนการผลิตเพื่อการ
สงออกไปยังตางประเทศเปนหลัก  โดยบริษัทแมของผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีฐานการผลิต
อยูในประเทศไทยจะเปนผูทําการหาตลาดให มีเพียงเล็กนอยเทานั้นที่ทําการผลิตเพื่อปอนตลาด
ภายในประเทศ ทําใหตลาดในประเทศไมคอยมีบทบาทเทาใดนัก  ตลาดตางประเทศที่ถือเปนตลาด
หลักของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ของไทย ไดแก สิงคโปร สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน  เนื่องจาก
ประเทศเหลานี้เขามาลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทยเพื่อเปนฐานการผลิต ทําใหบริษัทแมที่อยูใน
ตางประเทศทําการสั่งซื้อสินคาจากไทยเปนจํานวนมาก 

 มูลคา : ลาน USD    อัตราขยายตัว : รอยละ  สัดสวน : รอยละ 
 2545 2546 2547  2545 2546 2547  2545 2546 2547 
   ม.ค.-ม.ีค.    ม.ค.-ม.ีค.      ม.ค.-ม.ีค. 
1. สหรัฐอเมริกา 1,998.80 1,999.79 586.92  32.22 0.05 41.03  24.01 20.56 18.73 
2. ญี่ปุน 1,485.35 1,554.80 542.04  7.65 11.41 22.01  17.84 17.01 17.30 
3. สิงคโปร 614.67 759.56 233.63  17.80 23.57 54.55  7.38 7.81 7.46 
4. มาเลเซีย 407.64     467.76 137.45  19.01 14.75 28.15  4.90 4.81 4.39 
5. ฮองกง 319.51 390.06 128.83  4.77 22.08 56.40  3.84 4.01 4.11 
6  จีน 204.29 355.66 125.62  4.02 74.08 84.36  2.45 3.66 4.01 
7. อิตาลี 329.40 322.48 97.14  -3.02 150.38 65.49  1.05 2.26 3.10 
8. สเปน 192.12 255.49 90.25  -8.80 42.41 53.20  1.52 1.86 2.88 
9. สหราชอาณาจักร 163.75 219.60 85.95  13.19 -2.10 47.28  3.96 3.31 2.74 
10. เบลเยียม 87.71 204.94 71.11  35.33 11.32 23.97  1.89 1.80 2.27 
รวม 10 ประเทศ 5,803.25 6,630.15 2,098.95  17.22 13.85 39.68  68.84 67.07 66.99 
อื่น ๆ  2,522.16 3,098.80 1,034.07  11.55 23.50 48.26  31.16 32.93 33.01 
มูลคารวม 8,325.41 9,728.95 3,133.02  15.31 16.86 42.40  100.00 100.00 100.00 
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 มูลคาการสงออกอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของไทย ในป  2546 เทากับ  17.71 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป 2545 รอยละ 10.66 โดยเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ
มีสัดสวนการสงออกมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.72 ของมูลคาการสงออกอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทั้ง
หมด รองลงมาคือ แผงวงจรไฟฟา ซึ่งมีสัดสวนการสงออกคิดเปนรอยละ 27.57 ของมูลคาการสง
ออกอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด สําหรับเครื่องโทรสาร โทรพิมพ โทรศัพท อุปกรณ และสวน
ประกอบมีสัดสวนการสงออกเปนรอยละ 5.50 ของมูลคาการสงออกอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด 
 ตลาดสงออกอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญของไทย คือ สิงคโปร สหรัฐอมริกา และญี่ปุน 
โดยในชวงป 2545-2546 ที่ผานมา สัดสวนมูลคาการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสไปยังทั้ง 3 ตลาด
ดังกลาวคิดเปนรอยละ 45 ของมูลคาการสงออกรวมของสินคาอิเล็กทรอนิกสของไทย สําหรับในชวง
ไตรมาสที่ 1 ของป 2547 สัดสวนมูลคาการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสไปยังทั้ง 3 ตลาดดังกลาวคิด
เปนรอยละ 42 ของมูลคาการสงออกรวมของสินคาอิเล็กทรอนิกสของไทย  

ตารางที่ 3.3 ตลาดสงออกผลิตภัณฑเล็กทรอนิกสของไทยในชวงป 2545-2546 และในชวงไตรมาสที่ 1 
ของป 2547 

ที่มา: กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 
 
 

 สําหรับ แนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยรวมในป 2547 คาดวาจะทรงตัวหรือ
ขยายตัวเพิ่มไดอีก โดยพิจารณาจากปจจัยบวกทางเศรษฐกิจในป 2547 ที่มีแนวโนมขยายตัวเพิ่ม
ขึ้น การทํา FTA กับประเทศตาง ๆ และภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของโลกที่เริ่มมีสัญญาณที่ดี
ขึ้น  ซึ่งคาดวาจะสามารถเห็นการขยายตัวของอุตสาหกรรมไดอยางชัดเจนมากขึ้น  นอกจากนี้จาก
การคาดการณยอดจําหนายสินคาอิเล็กทรอนิกสในแตละภูมิภาคของ Semiconductor Industry 
Association จะสังเกตไดวาในป 2546 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะมีการขยายตัวสูงที่สุดประมาณรอย
ละ 24.5  เนื่องจากประเทศในกลุมนี้เริ่มสงสัญญาณของการฟนตัวทางเศรษฐกิจกอนภูมิภาคอื่น ๆ 
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2545 และ 2546 อยูในทิศทางที่ดีขึ้น สวนในป 2547 คาดวา
การจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจะมีการขยายตัวอยางตอเนื่องจากป 2546 

 มูลคา : ลาน USD     อัตราขยายตัว : รอยละ   สัดสวน : รอยละ  
 2545 2546 2547  2545 2546 2547  2545 2546 2547 
     ม .ค .-มี .ค .    ม .ค .-มี .ค .    ม .ค .-มี .ค . 
1 . สหรัฐฯ  2 ,789.70  2 ,687.78  737.58   -4 .82 -11 .79  18 .69   18 .89  15 .06  15 .80  
2 . ญี่ปุน          2 ,020.35  2 ,195.54  610.75   -11 .62 8 .57  22 .44   12 .63  12 .40  13 .09  
3 . สิงคโปร         2 ,789.69  2 ,687.78  599.97   6 .85 -3 .65  -9 .34   17 .44  15 .18  12 .85  
4 . เนเธอรแลนด  1 ,095.79  1 ,410.23  402.44   -3 .50 28 .70  5 .77   6 .85  7 .97  8 .62  
5 . จีน  914.92  1 ,647.43  399.22   21 .21 80 .06  29 .99   5 .72  9 .31  8 .55  
6 . ฮองกง  1 ,191.75  1 ,511.73  384.52   42 .13 26 .85  13 .88   7 .45  8 .54  8 .24  
7 . มาเลเซีย  621.08  983.03  345.43   -15 .93 58 .28  111.95   3 .88  5 .55  7 .40  
8 . ไตหวัน  906.17  1 ,380.14  281.18   3 .01 52 .31  -2 .44   5 .66  7 .80  5 .02  
9 . สหราชอาณาจักร  603.31  557.62  151.29   -18 .17 -7 .57  7 .74   3 .77  3 .15  3 .24  
10.เกาหลีใต  459.83        462.80  133.37   15 .21 0 .65  -1 .07   2 .87  2 .61  2 .85  
รวม 10  ประเทศ  13 ,525.46  15 ,502.60  4 ,045.75   0 .51 13 .78  14 .49   85 .17  87 .57  86 .68  
อ่ืน ๆ  2 ,371.61  2 ,201.18  621.67   11 .82 -7 .19  29 .74   14 .83  12 .43  13 .32  
มูลคารวม  15 ,997.07  17 ,703.79  4667.42  2 .04 10 .67  16 .31   100.00  100.00  100.00  
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ภาวะการสงออกรถยนตและชิ้นสวนยานยนตของไทย 

นับตั้งแตป 2543 เปนตนมา ภาพของประเทศไทยในการเปนศูนยกลางการผลิตและสง
ออกยานยนต (Detroit of Asia) มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการที่คายรถยนตชั้นนํา
ของโลกจากประเทศญี่ปุน เชน โตโยตา มิตซูบิชิ และนิสสัน ไดเริ่มยายฐานการผลิตรถยนตจาก
ญี่ปุนมายังประเทศไทย เพื่อใชไทยเปนฐานการผลิตรถยนตเพื่อสงออกไปทั่วโลก ในชวงป 2546 
ประเทศไทยมีปริมาณการสงออกรถยนต (CBU) ทั้งส้ิน 235,022 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 30.17 เมื่อ
เทียบกับป 2545 ซึ่งไทยมีการปริมาณการสงออกรถยนตทั้งส้ิน 180,554 คัน สําหรับในชวง 4 เดือน
แรกของป 2547 ไทยมีปริมาณการสงออกรถยนตทั้งส้ิน 93,979 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.8 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของป 2546 ซึ่งมีปริมาณการสงออกทั้งส้ิน 87,180 คัน โดยประเทศที่เปนตลาดสงออก
ที่สําคัญของรถยนตจากไทยในชวงที่ผานมา ไดแก ออสเตรเลีย ญี่ปุน เบลเยี่ยม และอังกฤษ   

อีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ไดรับประโยชนจากตลาดสงออกรถยนตของไทยที่มีการขยายตัว
อยางรวดเร็ว คืออุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต โดยในชวงป 2546 ที่ผานมา ไทยมีการสงออกสวน
ประกอบและอุปกรณรถยนต (OEM) และชิ้นสวนอะไหลยานยนต (REM) เปนมูลคาทั้งส้ิน 22,604 
ลานบาท และ 2,102 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากป 2545 รอยละ 59.23 และ 17.47 ตาม
ลําดับ ประเทศที่เปนตลาดสงออกที่สําคัญของสวนประกอบและอุปกรณรถยนตจากประเทศไทยใน
ชวงที่ผานมา ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเชีย เปนตน 

 

ตารางที่ 3.4  การสงออกยานยนตของไทยในชวงป 2545-2546 และในชวง 4 เดือนแรกของป 2547 

 
ประเภทยานยนต 2545 2546 ม.ค.-เม.ย. 2547 

รถยนต (CBU) (คัน) 180,554 235,022 93,979 
มูลคา (ลานบาท)    
  รถยนต 82,474.66 102,208.06 41,320.89 
  สวนประกอบและอุปกรณรถยนต (OEM) 14,196.28 22,604.40 N.A. 
  เครื่องยนต 6,094.10 5,286.92 N.A. 
  ช้ินสวนอะไหลรถยนต 1,789.59 2,102.20 N.A. 
ที่มา: สถาบันยานยนต 

   
แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนพลาสติกวิศวกรรม 

ความตองการชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมโดยรวมมีแนวโนมขยายตัวตามการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง อันไดแก อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
และอุตสาหกรรมผลิตรถยนต โดยในระยะสั้นคาดวาทั้งสามอุตสาหกรรมจะมีแนวโนมขยายตัว
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามการเปดเสรีทางการคาตามขอตกลง AFTA และ WTO จะทําใหอัตรา
อากรนําเขาของวัตถุดิบ ชิ้นสวนผลิตภัณฑ ตลอดจนสินคาสําเร็จรูปตางทยอยลดลงจนแตละ
ประเทศสมาชิกมีอัตราอากรเดียวกัน ซึ่งจะทําใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียแกอุตสาหกรรมทั้งสาม 
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กลาวคือ ภายใตการเปดเสรีทางการคา ตนทุนวัตถุดิบของผูประกอบการที่มีความจําเปนตองนําเขา
จากตางประเทศจะลดลง มีแหลงวัตถุดิบมากขึ้น และสามารถหาแหลงการผลิตวัตถุดิบสํารองได 
หากแหลงใดแหลงหนึ่งมีปญหาการผลิตหรือการสงมอบ นอกจากนี้การลดลงของอัตราอากรขาเขา
ของชิ้นสวนผลิตภัณฑในตางประเทศก็เปนโอกาสใหผูประกอบการสามารถนําผลิตภัณฑของตนไป
แขงขันในตลาดตางประเทศไดมากขึ้น ในทางตรงกันขามการเปดเสรีทางการคาภายใตขอตกลง 
AFTA และ WTO ก็มีผลทําใหอัตราอากรขาเขาของชิ้นสวนและผลิตภัณฑสําเร็จรูปลดลงเชนกัน 
และทําใหชิ้นสวนผลิตภัณฑจากประเทศตางๆ มีโอกาสเขามาแขงขันกับสินคาที่ผลิตในประเทศได 

สําหรับธุรกิจผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกนั้น เนื่องจากลูกคาในสวนของอุตสาห
กรรมยานยนต เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเริ่มมีกําลังซื้อมากขึ้น ผูผลิตจึงตองผลิต
สินคาตัวใหมๆ ออกมาแขงขันในตลาดที่กําลังขยายตัวกันอยางเต็มที่ แมพิมพฉีดพลาสติกเปนตน
แบบที่สําคัญในการผลิตชิ้นงานของสินคาตัวใหม จึงทําใหเกิดความตองการแมพิมพฉีดพลาสติกสูง 
เทียบเปนมูลคาประมาณ 10,000 ลานบาทตอป ในขณะที่อุตสาหกรรมแมพิมพในประเทศไทย
สามารถสนองความตองการแมพิมพสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตและเครื่องใชไฟฟาที่ทันสมัยได
ไมเกิน 80% ที่เหลือยังตองนําเขาจากตางประเทศ หรือบริษัทแมในตางประเทศ 

 

3.3.2 ภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนพลาสติกวิศวกรรม 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
และเครื่องเสียงรถยนตเปนอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันอยูในระดับที่ไมรุนแรงนัก เนื่องจากสาเหตุดัง
ตอไปนี้ 

• มีจํานวนผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมรายใหญในประเทศประมาณ 5 ราย  โดยแตละ
รายมีความถนัดในการผลิตสินคาที่แตกตางกัน เชน บริษัทฯมีความชํานาญในการผลิตชิ้น
สวนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับเครื่องโทรสารและเครื่องพิมพ ในขณะที่คูแขงขันรายอื่นๆมี
ความถนัดในการผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับเครื่องเสียงภายในรถยนต อุปกรณ
ประกอบคอมพิวเตอรและเครื่องปรับอากาศ  ความแตกตางอีกประการหนึ่งระหวาง
บริษัทฯและคูแขงขันรายอื่นๆคือการที่แตละบริษัทฯมีกลุมลูกคาที่แตกตางกัน เชน ลูกคาที่
สําคัญของบริษัทฯคือ Sharp (Thailand), Mitsubishi Chemical และ Yano ในขณะที่
บ ริษั ทคู แขงขันอื่นๆจะเนนผลิตเพื่ อปอนสินคาใหกับ ผูผ ลิตเครื่องใช ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสรายอื่นๆ เชน Canon, Takahashi และ NEC เปนตน    การที่แตละบริษัทมี
กลุมลูกคาที่แตกตางกันทําใหการแขงขันทางดานราคาเพื่อแยงชิงลูกคาในอุตสาหกรรมนี้
มีไมมากนัก  กลยุทธทางการตลาดที่ใชโดยทั่วไปมักเนนดานคุณภาพและการสงมอบที่
ตรงเวลา ตลอดจนอาศัยความสัมพันธเกื้อหนุนซึ่งกันและกันของชาวญี่ปุนซื่งจะใหความ
สําคัญอยางมากกับความสัมพันธดั้งเดิมที่มีตอกันเพื่อดึงดูดใจใหลูกคาที่มีอยูส่ังซื้อสินคา
จากผูผลิตแตละรายเพิ่มมากขึ้น 

• เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจฉีดขึ้นรูปชิ้นสวนพลาสติกสําหรับใชเปนกรอบภายนอก (Cover) 
ของเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การเขามาสูธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก
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วิศวกรรมของผูประกอบการรายใหมเปนเรื่องที่ทําไดคอนขางยากกวา เนื่องจากการดําเนิน
ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมใหประสบความสําเร็จตองอาศัยเทคโนโลยีและความ
ชํานาญในดานการควบคุมและตรวจสอบความละเอียด (Preciseness Control and 
Check) ของตัวชิ้นสวนพลาสติกซึ่งเปนเทคนิคที่ตองอาศัยระยะเวลาในการเรียนรูและฝก
ฝนที่คอนขางนาน ในขณะที่การดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกที่เปนกรอบภายนอกไม
จําเปนตองใชเทคนิคการตรวจสอบและควบคุมความละเอียดมากนัก  

•  มีแนวโนมการนําพลาสติกวิศวกรรมมาทดแทนวัสดุชนิดอื่น เชน โลหะเพิ่มมากขึ้น เนื่อง
จากพลาสติกเปนวัสดุมีคุณสมบัติพิเศษ ไดแก การขึ้นรูปงายกวาและน้ําหนักเบากวาโลหะ 
มีความเปนฉนวนไฟฟา สามารถทนกรดและอุณหภูมิไดสูง เปนตน 

• เปนอุตสาหกรรมที่ตองอาศัยทักษะและความชํานาญในการผลิต เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการผลิต และมีการสูญเสียนอยที่สุด เพื่อลดตนทุนการผลิต 

• ประเทศผูผลิตรายอื่นที่สําคัญ ไดแก ประเทศญี่ปุน ไตหวัน เกาหลี สหรัฐอเมริกา และ
ประเทศในแถบยุโรป ลวนแตเปนประเทศที่มีระดับเทคโนโลยีสูง แตเนื่องจากคาจางแรง
งานสูง จึงทําใหไมเหมาะสมกับอุตสาหกรรมประเภทนี้ที่จําเปนตองอาศัยแรงงานจํานวน
มาก 

• ในการดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม ตนทุนคาแรงไมถือวาเปนตนทุนการ
ผลิตที่สําคัญ โดยตนทุนดังกลาวคิดเปนสัดสวนประมาณ 11 % ของตนทุนการผลิตรวม
เทานั้น ลูกคาสวนใหญโดยเฉพาะบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ชั้นนําของโลกจากญี่ปุนจะใหความสําคัญทางดานคุณภาพและความละเอียดของสินคา 
ความสามารถในการผลิตแบบครบวงจร และความสามารถทางเทคนิคที่เกี่ยวของอื่นๆของ
ผูผลิตแตละรายเปนหลัก โดยราคาสินคาเปนปจจัยที่ไดรับการพิจารณาในอันดับรองลงมา 
ดังนั้น การแขงขันทางดานราคาจากผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมในประเทศอินโดนี
เซีย เวียดนาม และฟลิปปนสที่มีความไดเปรียบเหนือผูผลิตในประเทศไทยในเรื่องของคา
แรงที่ถูกกวาจึงไมมีผลกระทบตอผูประกอบการที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทยมากนัก 
เนื่องจากฝมือ ความชํานาญและเทคนิคในการผลิตชิ้นสวนพลาสติกความละเอียดสูงของ
ผูประกอบการในประเทศเหลานี้ยังต่ํากวาของไทยมาก ในสวนของการแขงขันจากสินคา
ซึ่งผลิตในประเทศจีนซึ่งมีความไดเปรียบเหนือไทยในเรื่องของคาแรงที่ถูกกวานั้น แมวา
ทักษะและความชํานาญในการผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมของแรงงานจีนไดพัฒนาขึ้น
มามากในชวงหลัง การแขงขันจากจีนก็มิไดมีผลกระทบตอผูประกอบการซึ่งมีฐานการผลิต
ในไทยมากนัก เนื่องจากผูผลิตในประเทศจีนเนนที่จะผลิตเพื่อปอนตลาดทองถิ่นของตน
มากกวาที่จะผลิตเพื่อการสงออก 

 
ในสวนของบริษัทฯนั้น ที่ผานมาบริษัทฯ สามารถแขงขันกับบริษัทคูแขงขันไดอยางดี เนื่อง

จาก  
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• บริษัทฯไดรับการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ และการ
พัฒนาตลาดจาก PNI ทั้งยังไดรับการสนับสนุนดานหนวยงานวิจัยและพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑใหมๆ ทําใหสามารถจําหนายผลิตภัณฑที่เหมาะกับความตองการของลูกคาได
เปนอยางดี 

• บริษัทฯมีผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญสัญชาติญี่ปุน ทําใหบริษัทฯมีความสัมพันธอันดี
กับลูกคาสัญชาติญี่ปุน ซึ่งเปนกลุมผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสราย
ใหญของโลก 

• นโยบายในการผลิตของบริษัทฯที่เนนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินคาตั้งแต
การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกอนที่จะจัดสงสินคาใหลูกคา ซึ่งทําใหลูกคามี
ความเชื่อม่ันและพึงพอใจในคุณภาพของสินคา 

• บริษัทฯเนนการควบคุมตนทุนและคาใชจายในการผลิต โดยการเพิ่มผลิตผลของการผลิต
และลดปริมาณของเสียจากการผลิตใหต่ําที่สุด ทําใหตนทุนการผลิตของบริษัทฯใกลเคียง
กับคูแขงขัน 

• บริษัทฯเนนการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดนโยบายและกลยุทธการ
บริหารจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและ
กําหนดแนวทางการตลาด โดยมีการนําระบบตางๆเขามาใชในการบริหารการผลิตและการ
บริหารงานทั่วไป เชน ISO 9001:2000 และ ISO 14001 

 
สําหรับอุตสาหกรรมผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกนั้น ในปจจุบัน ระดับการแขงขัน

ไมสูงมากนักเนื่องจากความตองการใชแมพิมพฉีดขึ้นรูปพลาสติกยังสูงกวาปริมาณที่ผลิตไดใน
ประเทศมาก การผลิตแมพิมพคุณภาพสูงอยูที่การสรางความนาเชื่อถือของผูใหบริการเปนสําคัญ 
ดังนั้นราคาจึงไมใชปจจัยสําคัญในการแขงขัน นอกจากนี้ บริษัทในประเทศซึ่งสามารถใหบริการผลิต
แมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกวิศวกรรมในปจจุบันจะมีฐานลูกคาเปนของตนเอง และลูกคาของ
ผูผลิตเหลานั้นก็มักจะไมหันไปซ้ือสินคาหรือใชบริการของผูผลิตรายอื่น เนื่องจากเกรงวาผูผลิตราย
ใหมจะไมสามารถใหบริการไดดีเหมือนกับที่ผูผลิตรายเดิมให   

การแขงขันในธุรกิจแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกสวนใหญจะเปนการแขงขันจากผู
ผลิตจากตางประเทศ ซึ่งในปจจุบันประเทศที่มีเทคโนโลยีในการผลิตแมพิมพในระดับสูง ไดแก 
ญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน อยางไรก็ตาม TAPM ก็สามารถแขงขันกับบริษัทคูแขงจากทั้งสาม
ประเทศไดเปนอยางดี เนื่องจาก TAPM มีขอไดเปรียบเหนือคูแขงเหลานี้ทั้งในแงของคาแรงในการ
ผลิตและตนทุนวัตถุดิบในประเทศไทยซึ่งถูกกวาในทั้งสามประเทศมาก ทําใหแมพิมพที่ผลิตไดใน
ประเทศไทยมีราคาที่ต่ํากวาที่ผลิตในตางประเทศ ในดานของคุณภาพสินคา แมพิมพฉีดขึ้นรูป
พลาสติกที่ TAPM ผลิตไดก็มีคุณภาพใกลเคียงกับสินคาที่ผลิตในตางประเทศ เนื่องจาก TAPM ได
รับการสนับสนุนทางดานการออกแบบและเทคโนโลยีในการผลิตจาก ASAKA ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการออกแบบและผลิตแมพิมพจากประเทศญี่ปุน ประกอบกับชางเทคนิคและแรงงานในการ
ผลิตของ TAPM ก็มีความรูความสามารถและประสบการณในการออกแบบและผลิตแมพิมพที่
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สะสมมายาวนาน นอกจากนี้ บริษัทผูผลิตแมพิมพในญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวันโดยสวนใหญจะ
เปนกิจการแบบครอบครัว ซึ่งมีขนาดเล็กและไมมีประสบการณในการสงสินคาไปจําหนายในตาง
ประเทศ ทําใหการแขงขันจากตางประเทศไมรุนแรงมากนัก 
 

3.4 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.4.1 รายละเอียดของโรงงาน 

ปจจุบัน บริษัทฯมีโรงงานผลิตอยูที่ 789/40 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง หมูที่ 1 ตําบลหนอง
ขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โดยบริษัทฯมีกําลังการผลิตและอัตราการใชกําลังการ
ผลิต ในชวงป 2543/2544-2545/2546 และชวง 6 เดือนแรกของป 2546/2547 ดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.5  กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกวิศวกรรมของบริษัทฯ  

 
กําลังการผลิตพลาสติกวิศวกรรม ณ 31  

ตุลาคม 2544 
ณ 31  

ตุลาคม 2545 
ณ 31  

ตุลาคม 2546 
ณ 31  

กรกฏาคม 2547 
กําลังการผลิต (ตันตอป) 180 250 298 800 
ปริมาณการผลิต (ตันตอป) 155 213 280 600 
อัตราการใชกําลังการผลิต (%) 86 85 94 75 
จํานวนกะที่ผลิตตอวัน 3 3 3 3 
จํานวนเครื่องฉีดเม็ดพลาสติก 21 26 30 61 
 
ตารางที่ 3.6   กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกของ TAPM  
 
กําลังการผลิตแมพิมพสําหรับฉีด

ขึ้นรูปพลาสติก 
ณ 31  

ตุลาคม 2546 
ณ 31  

กรกฏาคม 2547 
กําลังการผลิต (ชุดตอป) 60 150 
ปริมาณการผลิต (ชุดตอป) 18 75 
อัตราการใชกําลังการผลิต (%) 30 50 
จํานวนกะที่ผลิตตอวัน 1 1 
จํานวนเครื่องจักรหลัก 9 15 
 
ผลกระทบจากการที่ไฟฟาตกหรือดับตอกระบวนการผลิตของบริษัทฯ และมาตรการในการแกไข 

เมื่อไฟฟาภายในนิคมอุตสาหกรรมปนทองตกหรือดับ เครื่องจักรที่อาจไดรับความเสียหาย
คือเครื่องฉีดพลาสติก และเพื่อปองกันความเสียหายของเครื่องฉีดพลาสติกจากการที่มอเตอรไหม
จากการที่กระแสไฟตกหรือดับ จึงไดมีการติดตั้งระบบการตัดกระแสไฟเมื่อกระแสไฟที่เขาไมครบ
หรือไมเสถียร  อนึ่ง เมื่อกระแสไฟตกหรือดับ 1 ครั้ง จะมีการสูญเสียเวลาในการรอใหอุณหภูมิฉีดขึ้น
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ถึงระดับปกติและ เริ่มเดินเครื่องจักรใหมประมาณครึ่งชั่วโมงตอเครื่อง (อาจยาวนานกวานี้หาก
กระแสไฟดับเกินกวา 2 ชั่วโมง และพลาสติกเหลวในระบบเกิดการแข็งตัว ทําใหตองกําจัดพลาสติก
ที่คางอยูในกระบอกฉีด (Cylinder)) 

ที่ผานมา บริษัทฯและบริษัทอื่นๆที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมไดมีการพูดคุยกับการไฟฟา
ภูมิภาค ศรีราชาและนิคมอุตสาหกรรมปนทองเพื่อใหตั้งสถานีไฟฟายอยเพื่อลดปญหาดังกลาว 

 

นโยบายการผลิต 

เนื่องจากบริษัทฯมีเครื่องฉีดพลาสติกหลายขนาด และมีประเภทและสีของวัตถุดิบหลาก
หลายประเภท บริษัทฯ จึงมีนโยบายการผลิตโดยใหฝายวางแผนการผลิตใชขอมูลการผลิตในอดีตที่
ผานมาเพื่อใหทราบถึงความเหมาะสมของเครื่องฉีดกับผลิตภัณฑในแตละงาน และวางแผนการ
ผลิตโดยกําหนดเครื่องจักรและประเภทของวัตถุดิบใหเกิดความตอเนื่องเพื่อใหลดการสูญเสียเวลา
ในการเปลี่ยนรุนผลิตภัณฑหรือเปล่ียนประเภทหรือสีของวัตถุดิบ รวมถึงการบริหารสินคาคงคลัง
โดยอาศัยขอมูลคาดการณการสั่งซื้อในอนาคตจากขอมูลของฝายการตลาดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในกระบวนการการผลิต   
 

กระบวนการผลิตของบริษัทฯ 

1. กระบวนการฉีดพลาสติกขึ้นรูป (Injection Molding)  
กระบวนการผลิตจะเริ่มจากการกําหนดและออกแบบความแข็งแรงและคุณสมบัติ

ทางกายภาพของชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม แลวจึงเลือกใชเม็ดพลาสติกใหเหมาะสม และกอน
เริ่มตนการฉีดพลาสติกจะตองติดตั้งแมพิมพซึ่งออกแบบมาเพื่อผลิตชิ้นสวนนั้นๆ  หลังจากนั้น
จึงใสเม็ดพลาสติกลงไปในเครื่องฉีดซึ่งจะทําการหลอมเม็ดพลาสติกและฉีดดวยแรงดันสูงไปยัง
แมพิมพ พลาสติกจะถูกหลอใหไดขนาดตามแมพิมพ เมื่อเสร็จกระบวนการฉีดจะมีเครื่องมือกล
ขนยายชิ้นสวนดังกลาวไปบรรจุหีบหอ ตอไป 

เครื่องฉีดเม็ดพลาสติกของบริษัทฯเปนเครื่องฉีดแบบสกรู ซึ่งเปนระบบควบคุม
อัตโนมัติทําใหสามารถควบคุมระดับความละเอียดของชิ้นงานไดแมนยําและสม่ําเสมอ นอก
จากนี้เครื่องฉีดพลาสติกยังมีขนาดแรงดันแตกตางกัน ตั้งแต 30 ตันถึง 450 ตัน ซึ่งจะทําให
สามารถฉีดผลิตภัณฑไดหลากหลายขนาด สําหรับระบบการควบคุมแรงดัน บริษัทฯ ใชเครื่อง
จักรที่มีระบบควบคุมแรงดัน 2 ประเภท ดังตอไปนี้ 
 
 ระบบควบคุมแรงดันโดยใชระบบไฮโดรลิค  
 ระบบควบคุมแรงดันโดยใชระบบมอเตอรไฟฟา  

 
ทั้งนี้เครื่องจักรที่มีการควบคุมแรงดันดวยระบบมอเตอรไฟฟาจะสามารถควบคุม

ความสม่ําเสมอของแรงดันไดดีกวาเครื่องจักรที่มีการควบคุมแรงดันดวยระบบไฮโดรลิค สงผล
ใหสามารถผลิตชิ้นสวนที่มีความละเอียดไดดีกวา 
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 นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือกลที่ใชในการจับและเคลื่อน
ยายชิ้นงาน ทําใหผลิตภัณฑมีสัดสวนความเสียหายต่ํา  ทั้งยังทําใหชิ้นงานมีขนาดเที่ยงตรงและ
แมนยําสูง อีกทั้งยังชวยลดตนทุนการผลิตเนื่องจากใชแรงงานนอยลง 

สําหรับการควบคุมคุณภาพเบื้องตน บริษัทฯไดจัดใหมีพนักงานตรวจสอบสภาพของ
ชิ้นงานในเบื้องตนกอนการบรรจุ เพื่อใหมีสี ขนาด รูปราง เปนไปตามมาตรฐานที่ลูกคาตองการ 

 
2. กระบวนการประกอบ (Assembly) 

บริษัทฯจําหนายชิ้นสวนบางประเภทเปนชิ้นสวนประกอบสําเร็จ (Assembly Part)  
ดังนั้น  บริษัทฯจึงจัดใหมีหนวยงานเฉพาะในการประกอบชิ้นสวนโดยนําชิ้นสวนที่ผานกระบวน
การฉีดแลวมาประกอบเปนชิ้นสวนประกอบสําเร็จตามที่ไดออกแบบไวโดยไดจัดใหมีอุปกรณยึด
จับ (Jig and Fixture) ที่ถูกออกแบบมาใหเหมาะกับการประกอบชิ้นสวนพลาสติกรวมถึงมีการ
จัดทําคูมือวิธีการปฏิบัติงาน และเวลามาตรฐาน และการฝกอบรมใหพนักงานสามารถปฏิบัติ
งานไดอยางถูกตอง 

 
3. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

บริษัทฯจัดใหมีหนวยงานในการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของชิ้นสวนที่
ประกอบขึ้น โดยใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสทําการทดสอบวาชิ้นสวนนั้นๆสามารถทํางานไดตาม
ที่ตองการ และเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไมกอนการบรรจุผลิตภัณฑ 

 
4. การรับรองคุณภาพ และวิศวกรรม (Quality Assurance and Engineering) 

เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทฯเปนผลิตภัณฑที่มีความละเอียดสูง ดังนั้นบริษัทฯจึง
จัดใหมีเครื่องมือทดสอบทางกลศาสตรและไฟฟาเพื่อใชรับรองคุณภาพผลิตภัณฑกอนสงมอบ
ใหลูกคา รวมถึงการฝกอบรมพนักงานในการใชเครื่องมือดังกลาว 

เครื่องจักรบางสวนของบริษัทฯเปนเครื่องจักรที่ใชระบบคอมพิวเตอรควบคุม ดังนั้น
บริษัทฯจึงไดจัดเตรียมเครื่องมือและฝกอบรมพนักงานในสวนของการซอมบํารุง ใหสามารถแก
ไขปญหาทางดานเครื่องจักรได  รวมถึงการทําการซอมบํารุงเพื่ อปองกันการเสียหาย 
(Preventive Maintenance) 
 
การจัดหาวัตถุดิบ  

วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตประมาณรอยละ 90 ของมูลคาวัตถุดิบสามารถจัดหาได
จากแหลงภายในประเทศโดยแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

 
ก) เม็ดพลาสติก ไดแก  โพลีอาเซตัล  โพลีคารบอเนต และ โพลีสไตลีน ซึ่งนํามาใชในการ

ฉีดขึ้นรูปเปนชิ้นงานพลาสติกวิศวกรรม โดยเม็ดพลาสติกที่ใชในการผลิตสวนใหญมา
จากแหลงภายในประเทศ ที่เหลือเปนสวนที่ตองนําเขาจากตางประเทศอันเนื่องมาจาก
คุณสมบัติของเม็ดพลาสติกบางประเภทที่ลูกคาตองการไมไดผลิตในประเทศ ทําให
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บริษัทฯตองส่ังซื้อผานตัวแทนทั้งในประเทศและตางประเทศ  ในอดีตบริษัทฯใชเม็ด
พลาสติกชนิดโพลีอาเซตัล และโพลีคารบอเนต ในสัดสวน 40 : 40 ของเม็ดพลาสติกรวม 
แตปจจุบันบริษัทฯเริ่มผลิตโครงฐานเครื่องโทรสาร ทําใหมีการใชเม็ดพลาสติกชนิดโพลีส
ไตลีนเพิ่มขึ้น โดยจะใชเม็ดพลาสติกชนิดโพลีสไตลีนในสัดสวนรอยละ 50 ของเม็ด
พลาสติกรวม นับตั้งแตตนไตรมาสที่ 3 ของป 2547 เปนตนมา ราคาเม็ดพลาสติก
ประเภทตางๆที่บริษัทฯใชเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นตามการเพิ่มสูงขึ้นของราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก โดยการเคลื่อนไหวของราคาของเม็ดพลาสติกที่สําคัญที่บริษัทฯใชนับตั้งแตตน
ป 2547 สามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.7  ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมของเม็ดพลาสติกประเภทตางๆที่บริษัทฯใชในการผลิตนับตั้งแตตนป 

2547 (หนวย: บาทตอกิโลกรัม) 
 

เดือน โพลีอาเซตัล โพลีคารบอเนต โพลีสไตลีน 
มกราคม 2547 54.00 130.00 70.00 
กุมภาพันธ 2547 54.00 130.00 70.00 
มีนาคม 2547 54.00 130.00 70.00 
เมษายน 2547 54.00 130.00 70.00 
พฤษภาคม 2547 54.00 130.00 70.00 
มิถุนายน 2547 54.00 130.00 70.00 
กรกฏาคม 2547 54.00 130.00 70.00 
สิงหาคม 2547 54.00 130.00 86.00 
กันยายน 2547  54.00 135.00 86.00 
 

จะเห็นวาในชวง 2 เดือนที่ผานมาราคาเม็ดพลาสติกประเภทโพลีคารบอเนตและโพลีสไตลีนมีการปรับ
ตัวสูงขึ้น ตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และมีความเปนไปไดวาราคาเม็ดพลาสติกจะปรับ
ตัวเพิ่มสูงขึ้นไปอีกในชวงตนป 2548 บริษัทฯตระหนักถึงปญหาดังกลาวเปนอยางดี ในชวงที่ผานมา บริษัทฯ
จึงมีนโยบายที่จะเก็บสต็อกวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติก และชิ้นงานระหวางกระบวนการผลิตไวเปนสินคาคง
คลังในปริมาณที่เพียงพอที่จะใชผลิตสินคาไดประมาณ 1 เดือน อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทฯมีนโยบาย
ที่จะใหการบริหารวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปของบริษัทฯเปนแบบยืดหยุน ซึ่งมิไดกําหนดปริมาณการสํารอง
ไวอยางตายตัว แตจะใหฝายจัดซื้อของบริษัทฯติดตามขอมูลการเคลื่อนไหวสภาวะตลาดอยางใกลชิดจาก
แหลงตางๆ ไมวาจะเปนขอมูลการซื้อขายในตลาด งานวิจัยตางๆ การพูดคุยกับผูจัดหาวัตถุดิบ ฯลฯ และรวม
กับหนวยงานผลิตและการตลาด เพื่อวางแผนและกําหนดนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบใหเหมาะสมกับภาวะ
ตลาดในแตละขณะ ทั้งนี้ผูบริหารของบริษัทฯเชื่อวานโยบายการเก็บสต็อกวัตถุดิบและสินคาคงเหลือแบบยืด
หยุนจะชวยลดตนทุนในการจัดเก็บสินคาไปไดมาก ซึ่งจะเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยเพิ่มอัตราการทํากําไรของ
บริษัทฯ 
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ที่ผานมา เมื่อราคาวัตถุดิบที่สําคัญ เชน เม็ดพลาสติกขยับตัวสูงขึ้น บริษัทฯไมสามารถปรับขึ้นราคาสิน
คาไดทันที อยางไรก็ตาม หากทางผูบริหารของบริษัทฯเห็นวาตนทุนวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้นจน
อาจจะมีผลกระทบตออัตราการทํากําไรอยางมีนัยสําคัญ บริษัทฯก็สามารถเจรจากับลูกคาเพื่อขอปรับขึ้น
ราคาสินคาไดระดับหนึ่ง  

 
ข)  ช้ินสวนเพื่อใชในการประกอบอื่นๆ เชน ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป แผนสักหลาด สปริง 

และชิ้นสวนยอยอื่นๆ โดยเกือบทั้งหมดจะใชวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศ ในกรณีที่วัตถุดิบ
ดังกลาวไมไดผลิตในประเทศหรือ มีคุณภาพไมไดมาตรฐาน บริษัทฯจะสั่งซื้อจากตาง
ประเทศซึ่งเปนสัดสวนที่นอยมาก บริษัทฯสามารถจําแนกสัดสวนการสั่งซื้อวัตถุดิบตางๆ 
ในชวงที่ผานมา ไดดังนี ้

 
ตารางที่ 3.8  สัดสวนการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทตางๆ ของบริษัทฯในชวงป 2543/2544-2545/2546 และใน

ชวง 6 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 
 

ชวงป 2543/2544 ชวงป 2544/2545 ชวงป 2545/2546 ชวง 9 เดือนแรกของ
ชวงป 2546/2547 

ประเภทวัตถุดิบ 
จํานวน 

(ลานบาท) 

รอยละของ 
ยอดสั่งซ้ือ 

(%) 

จํานวน 
(ลานบาท) 

รอยละของ 
ยอดสั่งซ้ือ 

(%) 

จํานวน 
(ลานบาท) 

รอยละของ 
ยอดสั่งซ้ือ 

(%) 

จํานวน 
(ลานบาท) 

รอยละของ 
ยอดสั่งซ้ือ 

(เฉลี่ย) 
เม็ดพลาสติก 14.63 38.30  28.80 45.32 45.99 54.14 60.65 52.00 
ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป  5.36 14.02 14.67 23.09 19.45 22.90 20.84 17.87 
แผนสักหลาด  9.36 24.51  7.63 12.01   8.05 9.48 5.36 4.59 
สปริง  5.56 14.55  7.23 11.37  7.43 8.74 7.48 6.41 
มอเตอร - - - - - - 9.66 8.29 
ชิ้นสวนยอยอื่นๆ 3.29 8.62  5.22 8.21 4.02 4.73 12.65 10.84 

รวม 38.20 100.00 63.55 100.00 84.94 100.00 116.65 100.00 

 

ผูจําหนายวัตถุดิบ 

เม็ดพลาสติก 

การจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ แบงไดเปน 2 แหลง คือ  
 

ก) การจัดหาเม็ดพลาสติกจากแหลงภายในประเทศ: เนื่องจากเม็ดพลาสติกที่บริษัทฯ
ส่ังซื้อนั้นมีหลากหลายชนิดซึ่งเปนไปตามความตองการของลูกคา จึงทําใหการสั่งซื้อเม็ด
พลาสติกแตละประเภทอยูในปริมาณที่ไมสูงมากนัก บริษัทฯจึงส่ังซื้อเม็ดพลาสติกจาก
แหลงภายในประเทศ ซึ่งจะสั่งซื้อผานตัวแทนการตลาดของผูจัดจําหนายเม็ดพลาสติก 
โดยบริษัทฯจะมีการสอบถามราคาจาก 5 บริษัทฯเพื่อเปรียบเทียบราคา   การสั่งซื้อวัตถุ
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ดิบแตละประเภทจะสั่งซื้อจากบริษัท อิโตชู (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท อินาบาตะ จํากัด 
บริษัท มิตรสยาม จํากัด บริษัท อุบล จํากัด หรือ บริษัท ฮิตาชิ จํากัด ซึ่งบริษัทฯจะเลือก
ซื้อเม็ดพลาสติกจากผูจัดจําหนายรายใดจะขึ้นอยูกับวาใครสามารถเสนอราคาขายเม็ด
พลาสติกที่เหมาะสมที่สุดใหแกบริษัทฯ 

ข) การจัดหาเม็ดพลาสติกจากแหลงตางประเทศ: วัตถุดิบที่ส่ังซื้อจากตางประเทศจะ
เปนวัตถุดิบที่ไมมีการผลิตในประเทศไทย โดยบริษัทฯจะสั่งซื้อผานตัวแทนจําหนายเม็ด
พลาสติกในประเทศ 2 รายคือ บริษัท นางาเซะ (ไทยแลนด) จํากัด และบริษัท Sinergy 
จํากัด  

 

วัตถุดิบอื่น 

ในการจัดหาวัตถุดิบอื่นที่ไมใชเม็ดพลาสติกเชน ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป แผนสักหลาด  
สปริง บริษัทฯจะสั่งซื้อจากผูผลิตโดยตรงซึ่งเปนผูผลิตในประเทศ  ซึ่งบริษัทฯจะสั่งซื้อสินคาจาก
ผูจัดจําหนายรายใดขึ้นอยูกับวาผูขายรายใดสามารถเสนอราคาขายที่เหมาะสมที่สุดใหแก
บริษัทฯ 

สําหรับวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกจะเปนเหล็กคุณ
ภาพดีซึ่งสามารถทนทานตอความรอนและแรงเสียดสีไดดี โดย TAPM จะส่ังซื้อเหล็กประเภทดัง
กลาวจากผูผลิตภายในประเทศโดยสวนใหญ  

 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

เนื่องจากตัววัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติกสามารถนํากลับมาใชซ้ําได จึงมีผลประทบ
กับส่ิงแวดลอมนอยมาก นอกจากนี้บริษัทฯยังไมมีกระบวนการใด ๆ ที่กอใหเกิดเสียง, กล่ิน, 
ควัน หรือน้ําเสีย ซึ่งสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน ในชวงที่ผานมา บริษัทฯมีภาระคา
ใชจายในการกําจัดเม็ดพลาสติกที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดแลว (Non-Recyclable 
Substances) ดังตอไปนี้ 

 
ชวงป 2544/2545 ชวงป 2545/2546 ชวง 9 เดือนแรกของ

ชวง ป 2546/2547 
12,000 บาท 12,000 บาท 14,117.5 บาท 

 
ที่ผานมา บริษัทฯ มีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการดําเนินการของบริษัทฯใหเปนไป

ตามกฎหมายและขอกําหนดทางดานสิ่งแวดลอม เชน การดําเนินการกับขยะอุตสาหกรรมและ
ขยะอันตราย (เชนน้ํามันไฮดรอริกส) โดยการบําบัดโดยผู รับบําบัดที่ได รับอนุญาตจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม 
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3.5 งานที่ยังไมสงมอบ 

- ไมมี - 
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4. การวิจัยและพัฒนา 

ในชวงที่ผานมา การวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมจะทําโดย PNI ในประเทศ
ญี่ปุน เนื่องจากการพัฒนาชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมประเภทตางๆจะตองประสานและดําเนินควบคูไปกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึ่งจะทําโดยบริษัทแมของลูกคาของบริษัทฯซึ่งอยูใน
ประเทศญี่ปุน เชนกัน เนื่องจาก การวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมจัดทําโดย PNI 
ประกอบกับการที่ประเทศไทยยังขาดแคลนผูเชี่ยวชาญและแรงงานฝมือในดานการพัฒนาและออกแบบชิ้นสวน
พลาสติกวิศวกรรม ที่ผานมา บริษัทฯจึงรับการสนับสนุนและความชวยเหลือทางดานการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑจาก PNI ซึ่งมีสวนงานวิจัยและพัฒนาที่ดําเนินการคนควา วิจัย และพัฒนาผลิต
ภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม และถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตใหมๆ ใหกับบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามสัญญาการ
ใหสิทธิ์ ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาดที่บริษัทฯ ไดทํากับ PNI เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 
สัญญาดังกลาวกําหนดให PNI ใหความชวยเหลือและถายทอดความรูความชํานาญดานเทคนิคใด ๆ แกบริษัทฯ 
เพื่อใหบริษัทฯสามารถผลิตผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถใหบริการแก
ลูกคาไดเปนอยางดี  และรวมถึงการสงคนมาฝกอบรมเพื่อถายทอดเทคนิคในการผลิตใหแกพนักงานของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯตองจายคาความชวยเหลือทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยีใหแก PNI เปนจํานวนทั้งส้ิน 7 ลานบาท
ในปแรก และจํานวน 6 ลานปตอป ตั้งแตปที่สองเปนตนไป  

ในสวนของงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯนั้น บริษัทฯไดจัดตั้งฝายงานวิจัยของบริษัทฯเองในเดือน
เมษายน 2547 เพื่อดําเนินงานวิจัยการออกแบบกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ และชวยลดตนทุนการผลิต 
โดยในชวงป 2546/2547 บริษัทฯมีการจัดงบประมาณสําหรับการวิจัยและพัฒนาในดานดังกลาวเปนจํานวนเงินทั้ง
ส้ิน 1 ลานบาท (ไมรวมคาแรงพนักงานและเจาหนาที่) โดยบริษัทฯไดตั้งเปาหมายในการจัดตั้งฝายวิจัยกระบวน
การผลิตของบริษัทฯเองไววาภายใน 5 ป  บริษัทฯจะตองพึ่งพา PNI ในดานการวิจัยและออกแบบกระบวนการผลิต
ใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพื่อที่จะไดไมตองตอสัญญาการใหความชวยเหลือทางเทคนิคกับ PNI ทั้งหมด 

 นอกจากนี้ สําหรับงานวิจัยและพัฒนาแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกนั้น TAPM ไดทําสัญญาการให
ความชวยเหลือทางดานวิศวกรรมกับบริษัท อาซากะ คานากาตะ จํากัด (“ASAKA”) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดาน
การการใหคําปรึกษาในดานการออกแบบและผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติก และถือหุนในสัดสวนรอยละ 
5 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของ TAPM โดย ASAKA จะใหคําปรึกษาแก TAPM ในดานการออกแบบ การ
เลือกวัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณที่จําเปนสําหรับการผลิตแมพิมพสําหรับผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม 
(Mold/Die) นอกจากนี้ ASAKA ยังใหความชวยเหลือในดานการฝกอบรมพนักงานและจัดสงผูเชี่ยวชาญทางดาน
วิศวกรรมใหมาประจําอยูที่ TAPM สัญญาดังกลาวกําหนดให TAPM ตองจายคาตอบแทนสําหรับความชวยเหลือ
ดังกลาวใหกับ ASAKA เปนเงิน 1 ลานเยนตอเดือนตั้งแตเดือนมกราคม 2547-ธันวาคม 2547    
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
5.1 สินทรัพยถาวรหลักของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547 

ทรัพยสินหลักของบริษัทฯและบริษัทยอยที่ใชในการประกอบธุรกิจ ไดแก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ดําเนินงาน ดังรายละเอียดดังนี้ 

 
ประเภท/ 

ลักษณะสินทรัพย 
วัตถุประสงคใน
การถือครอง 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลคาตามบัญชี 
(ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

ที่ดิน นิคมอุตสาหกรรมปนทอง จ. 
ชลบุรี 
(โรงงานใหม) 

เพื่อใชในการ
ประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ 

16.09 ใชเปนหลักทรัพยคํ้า
ประกันวงเงินกูยืม 
OD/PN วงเงิน 20 
ลานบาท 

ที่ดิน นิคมอุตสาหกรรมปนทอง จ. 
ชลบุรี 
(โรงงานเกา) 

เพื่อใชในการ
ประกอบธุรกิจ 

เชา* 0 ไมมี 

สวนปรับปรุงสํานักงานเชา เพื่อใชในการ
ประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ 

1.19 ไมมี 

อาคารและสวนปรับปรุงที่ดิน
ระหวางกอสราง นิคมอุตสาหกรรม
ปนทอง จ. ชลบุรี  
(โรงงานใหม) 

เพื่อใชในการ
ประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ 

52.97 ใชเปนหลักทรัพยคํ้า
ประกันวงเงินกูยืม 
วงเงิน 40 ลานบาท 

เครื่องจักรและอุปกรณ เพื่อใชในการ
ประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯและ TAPM 
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ 

200.68 บางสวนใชเปนหลัก
ทรัพยคํ้าประกันวง
เงินกูยืม วงเงิน 101 
ลานบาท 

เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณใช
ในสํานักงาน 

เพื่อใชในการ
ประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ 

3.30 ไมมี 

เต็นทคลังสินคา เพื่อใชในการ
ประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ 

0.77 ไมมี 

           
            *รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเชาที่ดิน 
คูสัญญา ผูเชา : บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

ผูใหเชา: บริษัท ปนทอง อินดัสเตรียล ปารค จํากัด 
วัตถุประสงคของการเชา บริษัทฯตกลงเชาสถานที่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบกิจการ สํานักงาน โรงแรม และคลังสิน

คา เทานั้น หากบริษัทฯประสงคจะใหบุคคลอื่นเชาชวงตอจะตองแจงเปนหนังสือใหบริษัท ปน
ทอง อินดัสเตรียล ปารค จํากัด ทราบและตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัท ปนทอง 
อินดัสเตรียล ปารค จํากัด เสียกอนจึงสามารถใหบุคคลอื่นใดเชาชวงได 

อัตราคาเชา อัตราคาเชา  25.-บาท (ยี่สิบหาบาทถวน) ตอตารางเมตรตอเดือน โดยบริษัทฯเชาพื้นที่จาก
บริษัท ปนทอง อินดัสเตรียล ปารค จํากัด ทั้งสิ้น 1,616 (หนึ่งพันหกรอยสิบหก) ตารางเมตร ดัง
นั้น บริษัทฯจึงตองจายคาเชาใหแกบริษัท ปนทอง อินดัสเตรียล ปารค จํากัด ทั้งสิ้น    40,400 
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บาทคอเดือน 
การวางเงินประกันความเสียหาย บริษัทฯตองวางเงินประกันความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯประพฤติผิดเงื่อนไข

ของสัญญาไวเปนประกันแกบริษัท ปนทอง อินดัสเตรียล ปารค จํากัดเปนจํานวน 121,200 
(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) บาท โดยไมถือวาเงินจํานวนดังกลาวเปนการจาย
คาเชาเปนการลวงหนาแตอยางใด 

กําหนดอายุสัญญา สัญญามีกําหนดระยะเวลา 3 ป ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2547-31 มกราคม 2550 และมีเงื่อนไข
วาหากบริษัทฯจะขอยกเลิกสัญญาเชานี้กอนครบกําหนดอายุสัญญา จะตองทําหนังสือแจงให
บริษัท ปนทอง อินดัสเตรียล ปารค จํากัด ทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และบริษัทฯ
จะตองจายเงินชดเชยในการบอกเลิกสัญญาเชากอนกําหนดเปนจํานวนเงินเทากับคาเชา 3 
เดือนใหแกบริษัท ปนทอง อินดัสเตรียล ปารค จํากัด  

กรณีผิดสัญญา ในกรณีที่บริษัทฯประพฤติผิดในสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือไมปฎิบัติตามหนาที่ของตนตามกฏ
หมาย  บริษัท ปนทอง อินดัสเตรียล ปารค จํากัด สามารถแจงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ
ทราบถึงการประพฤติผิดสัญญาดังกลาว และการกระทําที่จําเปนในการแกไขการประพฤติผิด
สัญญาดังกลาว หากบริษัทฯไมสามารถแกไขการประพฤติผิดสัญญาดังกลาวภายใน 30 วัน นับ
ต้ังแตวันที่ไดรับการบอกกลาวเปนลายลักษณอักษร บริษัท ปนทอง อินดัสเตรียล ปารค จํากัดมี
สิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญานี้ 

การสิ้นสุดสัญญา เมื่อครบกําหนดอายุสัญญา ในกรณีไมมีการตออายุสัญญาเชา บริษัทฯและบริวารของบริษัทฯ
ตองออกจากสถานที่เชา และสงคืนสถานที่เชาในสภาพที่เรียบรอยสมบูรณทุกประการ หาก
ปรากฏวามีความเสียหายเกิดขึ้นตอสถานที่เชา บริษัทฯจะตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น  
หากบริษัทฯมีความประสงคที่จะตอสัญญาเชาใหม บริษัทฯจะตองแจงเปนหนังสือแกบริษัท ปน
ทอง อินดัสเตรียล ปารค จํากัด ทราบลวงหนากอนหมดอายุสัญญาเชาไมนอยกวา 90 วัน 

 

5.2 สินทรัพยประเภทอื่นๆที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 

5.1.1 สัญญาเชาทางการเงิน 

บริษัทฯ และ TAPM ไดทําสัญญาเชาเครื่องถายเอกสารซึ่งถือเปนสัญญาเชาทางการเงินกับ
บริษัทในประเทศแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 3 ป ส้ินสุดในป 2550 สัญญาเชาทางการเงินดังกลาวใหสิทธิ
แกบริษัทฯ และ TAPM ที่จะซื้อทรัพยสินที่เชาดังกลาวเมื่อหมดอายุสัญญาเชา ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 
2547 บริษัทฯ และ TAPM จะตองจายคาเชาขั้นต่ําในอนาคตภายใตสัญญาเชาทางการเงินดังกลาวใน
แตละป ดังตอไปนี้     

                                                                              หนวย: ลานบาท 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฏาคม 2547 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2548 0.44 0.34 
2549 0.34 0.29 
2550 0.10 0.10 
รวมคาเชาขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคต 0.88 0.73 
หัก ดอกเบี้ยรอการตัดจาย (0.11) (0.096) 
      สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (0.36) (0.28) 
สุทธิ 0.41 0.36 
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กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญาเชาทางการเงินจะโอนเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯและ 
TAPM เมื่อบริษัทฯและ TAPM ใชสิทธิที่จะเลือกซื้อทรัพยสินและชําระเงินงวดสุดทายแลว 

 

5.1.2 สัญญาการใชสิทธิ 

บริษัทฯไดทําสัญญาการใชสิทธิ์ ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาดกับ PNI 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 โดยภายใตสัญญาดังกลาวมีขอตกลงรวมกัน ดังตอไปนี้ 

 
1. PNI จะใหลิขสิทธิ์แกบริษัทฯแตเพียงผูเดียว พรอมทั้งใหสิทธิในการใชลิขสิทธิ์ตอในการที่จะผลิต 

ใชและขายสินคาตามที่ระบุในสัญญาไดทั่วโลก 
2. PNI จะใหความชวยเหลือแกบริษัทฯตามความจําเปนและเหมาะสมในการใหคําแนะนําและถาย

ทอดประสบการณและความรูใหแกบริษัทฯเกี่ยวกับการผลิตสินคา การดําเนินธุรกิจและการให
บริการแกลูกคาโดยไมมีความแตกตางตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

3. PNI จะใหความชวยเหลือแกบริษัทฯในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดตามเงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญา 

 
ตามสัญญาดังกลาว บริษัทฯจะตองจายคาความชวยเหลือทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี

ในปแรกเปนจํานวน 7 ลานบาท และตั้งแตปที่สองเปนตนไปในจํานวนเงินปละ 6 ลานบาท นอกจากนี้ 
บริษัทฯจะตองจายคาลิขสิทธิ์และคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการตลาดในอัตรารอยละ 2 และรอยละ 3 
ตามลําดับ ของมูลคาที่ขายสินคาตามที่ระบุไวในสัญญา โดยสัญญาดังกลาวมีอายุ 5 ป และมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2546-31 กรกฏาคม 2551 และสามารถตออายุสัญญาไดอีกคราวละ 5 
ป เวนแตจะมีการแจงยกเลิกสัญญาลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหแกอีกฝายหนึ่งไดทราบเปนเวลา
ไมนอยกวา 30 วัน กอนส้ินสุดอายุสัญญา 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546 TAPM ยังไดทําสัญญาการใหความชวยเหลือทางดาน
วิศวกรรมกับบริษัท อาซากะ คานากาตะ จํากัด (“ASAKA”) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในดานการใหคํา
ปรึกษาทางดานเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตแมพิมพฉีดขึ้นรูปพลาสติก และเปนผูถือสวน
นอยในประเทศญี่ปุนของ TAPM สัญญาดังกลาวกําหนดให ASAKA ตองใหความชวยเหลือทางดาน
เทคนิคและเทคโนโลยีในการผลิตแมพิมพแก TAPM เพื่อใหแมพิมพที่ผลิตไดมีมาตรฐานที่ดี และแขง
ขันไดในระดับนานาชาติ TAPM ตองจายคาตอบแทนสําหรับความชวยเหลือดังกลาวเปนเงิน 1 ลาน
เยนตอเดือนตั้งแต 1 มกราคม 2547-31 ธันวาคม 2547 ซึ่ง TAPM อาจพิจารณาตอสัญญาดังกลาวได
ตามความเหมาะสม 

 

5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย 

บริษัทฯมีนโยบายลงทุนในธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมและธุรกิจอื่นๆที่มีความเกี่ยวของ เชน 
ธุรกิจผลิตแมพิมพฉีดขึ้นรูปพลาสติก โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุนในธุรกิจ
นั้นๆ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 บริษัทฯลงทุนในบริษัทยอย 1 บริษัท คือ บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด 
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(“TAPM”) ซึ่งตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมปนทอง ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยบริษัทดัง
กลาวดําเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ซอมและปรับปรุงแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกใหแกบริษัทฯ, PNI, ลูก
คาของบริษัทฯ และลูกคาภายนอกอื่นๆ รายละเอียดเกี่ยวกับ TAPM ไดแสดงไวดังตารางขางลางนี้ 

 
ชื่อบริษัทยอย ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

ที่ชําระแลว 
(ลานบาท) 

รอยละ
การ 
ถือหุน 

เงินลงทุนตาม 
วิธีสวนไดสวนเสีย ณ วัน
ที่ 31กรกฏาคม 2547 

(ลานบาท) 

เงินลงทุนตาม 
ราคาทุน ณ วันที่ 31 
กรกฏาคม 2547 

(ลานบาท) 
บริษัท ทาพาโก 
โมลด จํากัด 
(“TAPM”) 

ผลิตแมพิมพและ
ใหบริการที่เกี่ยว
กับแมพิมพ 

25 94.8 9.59 23.70 

 
ในการกํากับดูแล TAPM บริษัทฯไดสงกรรมการของบริษัทฯซึ่งมีความรู ความเขาใจ และประสบการณ

ในธุรกิจผลิตแมพิมพเขาไปเปนผูแทนของบริษัทฯในการบริหารงานของ TAPM โดยหาก TAPM มีการดําเนิน
การใดๆที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ผูแทนของบริษัทฯ จะตองนําเสนอเรื่องนั้นๆเพื่อขออนุมัติ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ หากมีความจําเปนที่บริษัทในกลุม PNI จะตองขยายธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นสวนพลาสติก
วิศวกรรมหรือการผลิตแมพิมพ ไมวาจะในประเทศไทยเองหรือในตางประเทศ คณะกรรมการของบริษัทฯจะ
เปนผูพิจารณาความเปนไปไดและความเหมาะสมของการขยายธุรกิจ และทางกลุมจะใหบริษัท ทาพาโก 
จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนผูลงทุนขยายธุรกิจเอง บริษัทฯจะไดสงกรรมการของบริษัทฯซึ่งมีความรู 
ความเขาใจและประสบการณในธุรกิจที่จะเขาไปลงทุนเขาไปเปนผูแทนของบริษัทฯในกิจการนั้นๆ 
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6. โครงการในอนาคต 

ผูบริหารของบริษัทฯมีความเห็นวาตลาดชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมสําหรับเครื่องใชไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส และเครื่องเสียงรถยนตยังเปนตลาดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตที่ดีในชวงระยะเวลา 5 ปขาง
หนา เนื่องจากการฟนตัวของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเปนไปอยางชัดเจน ประกอบกับการที่ภาค
รัฐมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และชิ้นสวนรถยนตเพื่อการสงออก
และสรางรายไดใหกับประเทศ ทําใหความตองการใชชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมที่มีคุณภาพดียังคงมีอยูมาก ดังนั้น 
บริษัทฯจึงมีแผนการดําเนินธุรกิจโดยเนนการขยายสายผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายขึ้นกวาเดิม รวมทั้งเนนการ
ประกอบชิ้นสวนกึ่งสําเร็จรูป (Semi-Finished Products) เชน ชิ้นสวนโครงโทรศัพทสําหรับเครื่องโทรสาร โครงฐาน
เครื่องโทรสาร และชิ้นสวนสําหรับเครื่องเสียงในรถยนต และยังมีแผนที่จะพัฒนาไปสูการผลิตผลิตภัณฑใหมๆเพิ่ม
เติมโดยมุงเนนไปยังชิ้นสวนที่ใชในอุปกรณสํานักงาน เครื่องใชไฟฟา ชิ้นสวนรถยนต และชิ้นสวนของเลน  

จากการที่บริษัทฯไดขยายกําลังการผลิตสูงสุดจาก 298 ตันตอป ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2546 เปน 800 ตัน
ตอป ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 บริษัทฯจึงไมมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเพื่อสรางอาคารโรงงานใหม หรือซ้ือเครื่องจักร
ขนาดใหญเพิ่มในชวงระยะ 2-3 ปขางหนา เนื่องจากเห็นวากําลังการผลิตสูงสุดที่มีอยูในปจจุบันเพียงพอสําหรับ
ชวงระยะเวลา 2-3 ปขางหนา ถาหาก บริษัทฯมีความจําเปนตองซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม นาจะเปนการซื้อเครื่องจักร
เพื่อทดแทนของเดิมมากกวา 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

-ไมมี- 
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8. โครงสรางเงินทุน 
 

8.1 หลักทรัพยของบริษัท 
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 92,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ

จํานวนทั้งส้ิน 18,400,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท เปนทุนเรียกชําระแลวทั้งส้ิน 72,000,000 บาท 
แบงเปนหุนสามัญจํานวนทั้งส้ิน 14,400,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ภายหลังจากการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้จํานวน 4,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท จะทําใหบริษัทฯมีทุน
ที่ชําระแลวทั้งส้ิน 92,000,000 บาท 

 
 8.2  โครงสรางผูถือหุน 

 รายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
กอนการเสนอขายหลัก

ทรัพย 
หลังการเสนอขายหลัก

ทรัพย 
 

ลําดับ 
 

รายชื่อ 
ความสัมพันธกับ
บริษัทฯหรือ PNI 
หรือกับกรรมการ
หรือผูบริหารของ
บริษัทฯหรือ PNI  

จํานวนหุน 
(หุน) 

สัดสวนการ 
ถือหุน  

(รอยละ) 

จํานวนหุน 
(หุน) 

สัดสวนการ 
ถือหุน 

(รอยละ) 
1 กลุม PNI   4,380,780 30.42 4,380,780 23.81 

 นายไทอิจิ นิโนมิยะ ประธานกรรมการของ
บริษัทฯ และกรรมการ
และผูบริหารของ PNI 

2,208,660 15.34 2,208,660 12.00 

 นายนารุฮิซะ  อาเบะ กรรมการและผูบริหาร
ของ PNI 

696,000 4.83 696,000 3.78 

 บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด 
(“PNI”) 

บริษัทที่เกี่ยวของ 576,120 4.00 576,120 3.13 

 นางโทคิโกะ ทามางาวะ ผูถือหุนและพนักงาน
ของ PNI 

300,000 2.08 300,000 1.63 

 นางอิคุโกะ นิโนมิยะ คูสมรสของนายไทอิจิ นิ
โนมิยะ 

192,000 1.33 192,000 1.04 

 นายคิโยชิ อุซึมิ กรรมการและผูบริหาร
ของ PNI 

240,000 1.67 240,000 1.30 

 นายคาซุโอะ ฮาระ  พนักงานของ PNI 72,000 0.50 72,000 0.39 
 นายโยชินาริ คิโยเซ พนักงานของ PNI 48,000 0.33 48,000 0.26 
 นายทาเคฮิโกะ คาบาซาวา พนักงานของ PNI 48,000 0.33 48,000 0.26 
2 นายมาซาฮิโต อิโซ นักลงทุนภายนอกซึ่งไม

มีความเกี่ยวของกับกลุม 
PNI 

2,400,000 16.67 2,400,000 13.04 

3 บริษัท เจแปน เอเชีย อินเวส
เมนท จํากัด* 

นักลงทุนภายนอกซึ่งไม
มีความเกี่ยวของกับกลุม 
PNI 

2,400,000 16.67 1,900,000 10.33 
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กอนการเสนอขายหลัก

ทรัพย 
หลังการเสนอขายหลัก

ทรัพย 
 

ลําดับ 
 

รายชื่อ 
ความสัมพันธกับ
บริษัทฯหรือ PNI 
หรือกับกรรมการ
หรือผูบริหารของ
บริษัทฯหรือ PNI  

จํานวนหุน 
(หุน) 

สัดสวนการ 
ถือหุน  

(รอยละ) 

จํานวนหุน 
(หุน) 

สัดสวนการ 
ถือหุน 

(รอยละ) 
4 นายโยชิโร โกโต เพื่อนของนายไทอิจิ นิโน

มิยะ 
2,015,448 14.00 2,015,448 10.95 

5 นายอะซึโนบุ  โทกะ กรรมการและผูบริหาร
ของบริษัทฯ 

480,000 3.33 480,000 2.61 

6 นายเคซึเคะ  มะซึอุระ กรรมการและผูบริหาร
ของบริษัทฯ 

400,020 2.78 400,020 2.17 

7 บริษัท ออฟฟศ มู จํากัด บริษัทฯของเพื่อนของ 
นายไทอิจิ นิโนมิยะ 

360,000 2.50 360,000 1.96 

 นายคาเนอากิ  ฮิจิกาตะ เพื่อนของนายไทอิจิ นิโน
มิยะ 

360,000 2.50 360,000 1.96 

8 บริษัท อีโคโลยี แอนด รีเบิรท 
จํากัด  

นักลงทุนภายนอกซึ่งไม
มีความเกี่ยวของกับกลุม 
PNI 

300,000 2.08 300,000 1.63 

9 นายโชอิชิ อีดะ พนักงานของ Asaka ซ่ึง
เปนผูใหความชวยเหลือ
แก TAPM ทางดาน
เทคนิคในการผลิตแม
พิมพ 

240,000 1.67 240,000 1.30 

10 นายฮิโรอากิ คาวาชิมา เพื่อนของนายไทอิจิ นิโน
มิยะ 

144,000 1.00 144,000 0.78 

 นายฮวาง อิน เต็ก เพื่อนของนายไทอิจิ นิโน
มิยะ 

144,000 1.00 144,000 0.78 

11 ผูถือหุนอื่นๆ ประกอบดวยผูถือหุนที่
เปนกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของ
บริษัทฯ และบุคคลที่
เกี่ยวของกับบุคคลดัง
กลาว และเพื่อนของนาย
ไทอิจิ นิโนมิยะ 

775,752 5.39 775,752 4.22 

12 ผูถือหุนรายยอยจากการเสนอ
ขาย IPO (ยังไมไดเสนอขาย)   

- 0 0 4,500,000 24.46 

 จํานวนหุนทั้งหมดกอน IPO  14,400,000 100 %   
 จํานวนหุนทั้งหมดหลัง IPO    18,400,000 100 % 

หมายเหตุ :  ** บริษัท เจแปน เอเชีย อินเวสเมนท จํากัดจะนําหุนที่ตนถืออยูจํานวน 500,000 หุน มาเสนอขายตอประชาชนรวมกับหุน
สามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้ดวย  
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 8.3  นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก

ภาษีเงินไดนิติบุคคลและสํารองตามกฏหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานและโครงการใน
การดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ 

TAPM มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินไดนิติบุคคลและสํารองตามกฏหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานและโครงการใน
การดําเนินธุรกิจในอนาคตของ TAPM 
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9. การจัดการ 
 

9.1 โครงสรางองคการของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 
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9.2 โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯประกอบดวยคณะกรรมการทั้งส้ินจํานวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อใหมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจและบริหารงาน บริษัทฯยังไดมีการ
แตงตั้งคณะผูบริหารซึ่งประกอบไปดวยเจาหนาที่ระดับบริหารซึ่งมีความรูความสามารถและประสบการณที่ยาว
นานในธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม   คณะกรรมการและเจาหนาที่ระดับบริหารของบริษัทฯทุกทาน
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 
ทุกประการ คณะกรรมการตางๆของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้ 

 

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 บริษัทฯมีกรรมการทั้งหมดจํานวน 10 ทาน* ดังรายนามตอไปนี้ 
1. นายไทอิจิ นิโนมิยะ ประธานกรรมการ 
2. นายเคซึเคะ มะซึอุระ กรรมการ 
3. นายอาซึโนบุ โทกะ กรรมการ 
4. นายคาซึโนริ คง กรรมการ 
5. นายคาซึคาตะ อาโอโนะ             กรรมการ   
6. นายโสฬส ตั้งในธรรม                  กรรมการ   
7. รอยโททักษิณ ล่ิมสุวรรณ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายเชนทร วิพัฒนบวรวงศ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
9. นางสาวอรุณรัตน สุกาญจนวัฒนชัย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
10. นางรัตนา สมบูรณวิวัฒน กรรมการ                    

โดยมีนายโสฬส ตั้งในธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
*รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ 

กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายไทอิจิ นิโนมิยะ หรือนายเคซึเคะ มะซึอุระ 
หรือนายอาซึโนบุ โทกะ ทานใดทานหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 58/2547 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ไดกําหนดเงื่อนไขการลงนามของ
กรรมการใหมดังตอไปนี้  

-นายไทอิจิ นิโนมิยะ นายเคซึเคะ มะซึอุระ นายอาซึโนบุ โทกะ นายโสฬส ตั้งในธรรม สอง
ในส่ีคนดังกลาวลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทจะไดเสนอเงื่อนไขการลงนามดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติ 
ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนซึ่งคาดวาจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2548 
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ในระหวางเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2547 เพื่อใหมีระบบตรวจสอบและถวงดุลในเร่ืองของ
อํานาจในการอนุมัติการสั่งจายและเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย บริษัทฯจึงไดดําเนิน
การกําหนดเงื่อนไขการลงนามอนุมัติการส่ังจายและเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย ใหม 
โดยใหมีเงื่อนไขเชนเดียวกับเงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทฯซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทจะไดเสนอใหที่
ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในเดือนมกราคม 2548 ทั้งนี้ บริษัทฯไดติดตอกับสถาบันการ
เงินทุกแหงซึ่งบริษัทฯมีบัญชีเงินฝากเพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงนามอนุมัติการสั่งจายและเบิกถอน
เงินแลว 

 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 
 

1. จัดการบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่
ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ
บริษัทฯ  

2. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกํากับดูแลการ
บริหารและการจัดการของคณะผูบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอ
ไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องที่
กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู 
การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับ
โอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน 

3. คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะผูบริหาร เพื่อปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และใหคณะกรรมการตั้งเจาหนาที่ระดับบริหารทาน
หนึ่งเปนประธานคณะผูบริหาร ทั้งนี้ เจาหนาที่ระดับบริหารมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและบําเหน็จตามที่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาหนาที่ระดับบริหารในอัน
ที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนอยางอื่นในฐานะที่เปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ 

4. คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯภายใตการควบคุมของคณะ
กรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภาย
ในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไข
อํานาจนั้น ๆ ก็ได 

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่การดําเนินการใดที่กรรมการทานใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตาม

ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีสวนไดเสียหรือความขัดแยงทางผลประโยชน กรรมการทานนั้น
ไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการดังกลาว  
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ    

 ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 3 ทาน* ดังมีรายนามตอไปนี้ 
1. รอยโททักษิณ    ล่ิมสุวรรณ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายเชนทร  วิพัฒนบวรวงศ         กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวอรุณรัตน   สุกาญจนวัฒนชัย กรรมการตรวจสอบ 
โดยมีคุณศศิวิมล สุกใสเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
*รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 

อํานาจหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอกําหนด และหลักเกณฑของคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการบริษัท 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 

 
1. สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน ใหมีความถูกตองและครบถวน 
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป

ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบจะตองปฎิบัติตามขอกําหนด 
และระเบียบวาระตางๆที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และตองไมอนุมัติรายการใดๆที่ตนเอง
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทยอย และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
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9.2.3 คณะผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 บริษัทฯมีคณะผูบริหารซึ่งประกอบไปดวยเจาหนาที่ระดับบริหารจํานวน 8  
ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 

1. นายเคซึเคะ  มะซึอุระ กรรมการผูจัดการ 

2. นายอาซึโนบุ โทกะ รองกรรมการผูจัดการและผูอํานวยการฝายผลิต  

3. นายคาซึคาตะ อาโอโนะ ผูอํานวยการฝายรับรองคุณภาพและฝายวิศวกรรม 

4. นายคาซึโนริ  คง ผูอํานวยการฝายบริหาร และการเงิน และผูจัดการสวนจัดซื้อ
 และ สวนการตลาด 

5. นายโสฬส ตั้งในธรรม ผูอํานวยการฝายกฏหมายและประกัน 

6. นายสํานวน จินณวัฒน ผูจัดการสวนรับรองคุณภาพ และสวนซอมบํารุง 

7. นายศักดา เกิดรอด ผูจัดการสวนฉีดพลาสติก สวนประกอบ  และสวนวางแผน
 การผลิต 

8. นางสาวนันทนา ยุบลไมล ผูจัดการสวนบัญชี และสวนบุคคล 
คณะผูบริหารมีหนาที่ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และ/หรือ รวมพิจารณาใหความเห็นเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจของกรรมการผูจัดการในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจชองบริษัทฯ  
อยางไรก็ตาม อํานาจหนาที่ของคณะผูบริหารตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฏหมายและกฏ

ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และคณะผูบริหารจะไมมีอํานาจในการทํารายการ หรืออนุมัติการทําราย
การที่คณะผูบริหารมีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับ
บริษัทฯหรือบริษัทยอย หากมีกรณีดังกลาว ใหคณะผูบริหารนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาตอไป 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 

1. ดําเนินงานและบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ 
2. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมในการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯซึ่งรวมถึงการกู

หรือการขอสินเชื่อ (รวมทั้งการเขาเปนผูค้ําประกัน) โดยมีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 5 ลาน
บาท หรือเทียบเทาในสกุลเงินอื่น โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและ
ดําเนินการของบริษัทฯซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯแลว ทั้งนี้ วงเงินดัง
กลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

3. เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังตอไปนี ้
• เปาหมาย 
• นโยบายธุรกิจ 
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• แผนธุรกิจ 
• กลยุทธทางธุรกิจ 
• อํานาจการบริหารงาน 
• งบประมาณรายจายประจําป 

 
4. ดําเนินงานและบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ 

และกลยุทธทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว 
5. มอบอํานาจหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นใดที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควรทําหนาที่แทนกรรมการ

ผูจัดการในเรื่องที่จําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลพินิจของกรรมการผูจัดการ ซึ่งอยูภายใตหลัก
เกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแตละคราว 
 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การดําเนินการใดที่กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตาม
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน กรรมการผูจัด
การไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการดังกลาว โดยกรรมการผูจัดการตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและ
กฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

 

9.3 การสรรหากรรมการ  

9.3.1 คณะกรรมการบริษัท 

การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท ไมไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการ
สรรหา (Nominating Committee) อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดกําหนดแนวทางในการแตงตั้งกรรมการ
บริษัทดังนี้  

1. คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ ประสบการณ ปริทรรศน ความสามารถ 
และอุปนิสัย และนําเสนอตอผูถือหุนตอไป 

2. ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกครั้ง ขอบังคับของบริษัทฯกําหนดใหกรรมการตองลา
ออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกให
ตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออก
จากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก 
สวนปหลังๆตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงที่นานที่สุดนั้นเปนผูที่ออกจากตําแหนง 
กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได  
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ทั้งนี้ขอบังคับของบริษัทฯกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับ

จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให
ผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

 
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะสาเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ 

ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฏหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะ
เหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการ
ไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่เขาไปแทน โดยมติของกรรมการดังกลาว ตองประกอบ
ไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู 

 

9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะได
รับการแตงตั้งใหมอีกก็ได 
 

9.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

9.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท* 

2545/2546 9 เดือนแรกของป 2546/2547 คาตอบแทน 
จํานวนราย คาตอบแทน จํานวนราย คาตอบแทน 

เบี้ยประชุมกรรมการ เงินเดือนและ
โบนัส 

5 2,400,000 5 2,134,000 

*   คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังที่ไดแสดงไวขางตนไมรวมคาตอบแทนของกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเจาหนาที่ระดับบริหาร
จํานวน 5 ทาน ซ่ึงจะไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส (ดังมีรายละเอียดแสดงไวในตารางถัดไป) แตไมไดคาตอบ
แทนในรูปของเบี้ยประชุมแตอยางใด จากตารางดังที่ไดแสดงไวขางตน มีกรรมการหนึ่งทานที่ไดรับคาตอบแทนในรูปของเงิน
เดือนและโบนัส 
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คาตอบแทนคณะผูบริหาร 

2545/2546 9 เดือนแรกของป 2546/2547 คาตอบแทน 
จํานวนราย คาตอบแทน จํานวนราย คาตอบแทน 

เงินเดือน 5 6,372,000 5 5,103,000 
โบนัส 5 880,000 5 1,060,000 

รวม  7,252,000  6,163,000 
 

9.4.2 คาตอบแทนอื่นๆ 
 บริษัทฯไดมอบยานพาหนะในการเดินทางมาปฎิบัติงานพรอมคนขับรถใหแกผูบริหารชาวญี่ปุน 
 บริษัทฯจายคาตั๋วเครื่องบินในการเดินทางไปและกลับจากประเทศญี่ปุน สําหรับการลาพักรอนแกผู
บริหารชาวญี่ปุน ปละ 1 ครั้ง โดยในชวงป 2546/2547 บริษัทฯไดจายคาตั๋วเครื่องบินใหแกผุบริหาร
ชาวญี่ปุนเปนจํานวนเงินรวมกัน 0.35 ลานบาท 

             
9.5 การกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯไดใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเปนอยางมาก จากความเชื่อที่วาการกํากับดูแลกิจการ
เปนระบบที่จัดใหมีกระบวนการและโครงสรางของภาวะผูนําและการควบคุมของกิจการใหมีความรับผิดชอบตาม
หนาที่ดวยความโปรงใสและสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณคาใหกับผูถือหุนใน
ระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียอื่นและสังคมโดยรวม 

ในสวนของความคืบหนาในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ตามที่ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกําหนดนั้น บริษัทฯขอรายงานเรียงตามลําดับของหลักการในแตละหัวขอดังตอไปนี้ 

 

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 1) 

เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและเพิ่มความเชื่อม่ันใหแกผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝาย บริษัทฯจึงกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ โดยใหคณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติดังตอไปนี้  

• จะบริหารงานดวยความระมัดระวัง รับผิดชอบตอการปฎิบัติหนาที่ดวยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

• มุงที่จะดําเนินงานอยางมีจริยธรรม ดูแลใหพนักงานทุกระดับปฎิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมแสวงหา
ประโยชนสวนตน และปฎิบัติตามกฎเกณฑและระเบียบตางๆอยางถูกตองและครบถวน 

• ดําเนินงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 
• ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยูเสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม 
• ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน รับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง 
• การปฏิบัติตอผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมตอทุกฝาย 
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• เปดเผยสารสนเทศตางๆใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับทราบอยางเพียงพอ ทั่วถึง สมํ่าเสมอ  
       และทันตอเหตุการณ 

 

สิทธิของผูถือหุน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 2) 

คณะกรรมการตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยในการประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง บริษัทฯไดจัด
สงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมในวาระตางๆใหผูถือหุนไดรับทราบลวงหนากอนการประชุม เพื่อใหผู
ถือหุนสามารถใชประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียง นอกเหนือจากการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนแลว หากมีความจํา
เปนตองเสนอวาระพิเศษเปนกรณีเรงดวนซึ่งกระทบหรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุนหรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฏ
ระเบียบของทางการที่ตองขออนุมัติจากผูถือหุน บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป 

 

สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 3) 

บริษัทฯไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
- พนักงาน: บริษัทฯไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม 
- คูคา: บริษัทฯมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาโดยเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงการ

ปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา 
- ลูกคา: บริษัทฯเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ใหบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความ

ลับของลูกคาและมีหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคาเพื่อรีบ
ดําเนินงานใหแกลูกคาโดยเร็วที่สุด 

- คูแขง: บริษัทฯประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการ
แขงขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขงขัน 

- ชุมชน: บริษัทฯมีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม ทั้งนี้บริษัทฯไดปฎิบัติตามขอกําหนด 
ของกฏหมายและกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้
ไดรับการดูแลอยางดี 

      

การประชุมผูถือหุน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 4) 

ในหนังสือเชิญประชุม ผูถือหุนจะไดทราบวัน เวลา สถานที่ประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระในการประชุม ในการ
ประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะได 
รายงานการประชุมผูถือหุนจะถูกนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรองในการประชุมผูถือหุนครั้งถัดไป 

บริษัทฯไดจัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุนที่ผานการรับรองจากที่ประชุมผูถือหุนไวในที่ปลอดภัย และพรอมที่จะใหผู
ที่เกี่ยวของตรวจสอบได 
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ภาวะผูนําและวิสัยทัศน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 5) 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถและประสบการณในการดําเนินธุรกิจ ทําหนาที่ใน
การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ และทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามดูแลใหคณะผู
บริหารบริหารงานเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย
กรรมการจํานวน 10 ทานซึ่งไดรับการเลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุนหรือเลือกตั้งทดแทนโดยคณะกรรมการบริษัท ตามขอบังคับ
บริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการบริษัทจะดําเนินกิจการของบริษัทฯใหเปนไปตา
มกฏหมาย ขอบังคับบริษัท วัตถุประสงคและมติของที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต  ซึ่งเปนไปตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ความขัดแยงทางผลประโยชน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 6) 

• รายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน :  บริษัทฯมีนโยบายเกี่ยวกับรายการระหวางกันประเภท
ตางๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวารายการนั้นๆตองอยูบนพื้นฐานของความจําเปนและเปนการดําเนินการเพื่อกอให
เกิดประโยชนตอบริษัทฯ รวมทั้งตองอยูในราคาที่ยุติธรรมที่สามารถอธิบายได สวนในทางปฏิบัตินั้น รายการ
ระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฎิบัติใหเปนไปตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึง
การปฎิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน  และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยของบริษัทฯหรือบริษัทยอย  นอกจากนี้ บริษัทฯจะเปดเผยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฎิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานทาง
การบัญชีที่ไดรับการรับรองโดยทั่วไป 

• การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน :  อยูในสวนที่ 9.6 
 

จริยธรรมทางธุรกิจ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 7) 

บริษัทฯมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสและสุจริต โดยเปนไปตามขอบังคับบริษัท กฎหมาย ประกาศและขอ
บังคับอื่นๆที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดมีการส่ือสารนโยบายใหฝายบริหารและพนักงานในทุกระดับ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ
ยึดถือเปนแนวทางในการปฎิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฎิบัติตอบริษัทฯ
เองและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

 

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 8) 

บริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยไมใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงบุคคลเดียว 
หรือกลุมเดียว เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและสรางกลไกการถวงดุล ในปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งส้ิน 
10 ทาน ซึ่งประกอบไปดวย 
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- กรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุนใหญ 1 ทาน  
- กรรมการที่เปนเจาหนาที่ระดับบริหาร 5 ทาน 
- กรรมการจากภายนอก 1 ทาน 
- กรรมการที่เปนอิสระ (Independent Director) 3 ทาน (ทั้ง 3 ทานเปนกรรมการตรวจสอบ) 
 

ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เปนอิสระ  3 ทาน คิดเปนรอยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ดังนั้น การดําเนิน
การและการบริหารงานของคณะผูบริหารจึงอยูภายใตการกํากับดูแลอยางเปนกลางของกรรมการที่ไมไดเปนเจาหนาที่ระดับ
บริหารและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการถวงดุลที่พอเพียงในความเห็นของบริษัทฯ 

 

การรวมหรือแยกตําแหนง (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 9) 

ประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลคนเดียวกับกรรมการผูจัดการเพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ระหวางการกําหนด
นโยบาย การกํากับดูแล และการบริหารงานประจํา แมวาประธานกรรมการบริษัทจะเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญคือกลุม 
PNI บริษัทฯก็ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและสอบ
ทานการบริหารงานใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ในสวนของตําแหนงกรรมการผูจัดการไดมีการระบุถึงอํานาจหนาที่
ของกรรมการผูจัดการไวอยางชัดเจน นอกจากหากมีการดําเนินการใดที่กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวน
ไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการดังกลาว โดยกรรมการผูจัดการ
ตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทานเขารวมพิจารณาดวย 

 

คาตอบแทนกรรมการและเจาหนาที่ระดับบริหาร (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 10) 

• คาตอบแทนกรรมการ: บริษัทฯไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯไวอยางชัดเจนและโปรงใส
โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่
ตองการ กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น 

• คาตอบแทนของเจาหนาที่ระดับบริหาร:คาตอบแทนของเจาหนาที่ระดับบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯและผลการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ระดับ
บริหารแตละทาน ปจจุบันบริษัทฯยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบ
แทนที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลการ
ประกอบการของบริษัทฯมาประกอบการพิจารณา  

                

การประชุมคณะกรรมการ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 11) 

ที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอและมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวตาม
ความเหมาะสม ทุกครั้งที่บริษัทฯจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหกําหนดวันประชุมไวลวงหนาและแจงให
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กรรมการทุกทานทราบทุกครั้งที่มีการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ พรอมทั้งจัด
สงระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมใหแกกรรมการทุกทานเปนการลวงหนา ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในแตละครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมใหที่ประชุมพิจารณาได กรรมการแตละทานยังสามารถที่จะแสดงความคิด
เห็นตอที่ประชุมไดอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเปนผูจดบันทึกการประชุม และจัดทํา
รายงานการประชุม    

 

คณะอนุกรรมการ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 12) 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการ 
รายนามและบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดกลาวไวแลวในหัวขอเรื่องการจัดการ คณะกรรมการตรวจ
สอบจะมีกําหนดการประชุมเปนประจําทุก 3 เดือน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 
 

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 13) 

• ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารและผูตรวจสอบภายใน และมีความเห็นวาบริษัทฯมีระบบการควบคุม
ภายในโดยรวมอยูในเกณฑดี เชน มีการกําหนดอํานาจอนุมัติส่ังการ และมีการจัดทําระเบียบการปฏิบัติงานที่เปน
ลายลักษณอักษร รวมทั้งยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจตาม
กฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร 

• การบริหารความเสี่ยง: บริษัทฯไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก ทั้งนี้ บริษัทฯไดจัดให
มีการกําหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการเปนประจําไมวาจะเปนความเสี่ยงทางธุรกิจหรือความเสี่ยงทางการ
เงิน บริษัทฯไดจัดประชุมฝายบริหารทุกเดือนเพื่อสรุปผลงานและปญหาที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผานมาเพื่อประเมินความ
เส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น และหากประเมินไดวาเกิดความเสี่ยงขึ้นโดยปจจัยดานใด ก็จะมีการกําหนดมาตรการและเปา
หมายเพื่อลดความเสี่ยงนั้นๆ  

 

รายงานของคณะกรรมการ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 14) 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงินที่จะปรากฏในรายงานประ
จําปของบริษัทฯ งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ไดรับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อทําหนาที่สอบทานใหบริษัทฯมีการราย
งานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอยางเหมาะสมและมีประสิทธิ
ภาพ มีการปฎิบัติงานที่โปรงใสเปนไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ และขอกําหนดทางกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ รวม
ถึงการพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2.9 หนาที่ 13  

ความสัมพันธกับผูลงทุน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 15) 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงินมีผลตอกระบวนการตัดสิน
ใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ บริษัทฯมีนโยบายใหฝายบริหารดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอ
มูลที่จะมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สมํ่าเสมอ และทันตอเวลา ซึ่งฝาย
บริหารไดใหความสําคัญและจะยึดถือปฏิบัติ บริษัทฯยังไมมีแผนที่จะจัดตั้งหนวยงานดานลงทุนสัมพันธในอนาคตอันใกลนี้ แต
จะมอบหมายใหผูอํานวยการฝายกฏหมายและประกันทําหนาที่ในการติดตอกับผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ  

  

9.6 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯมีนโยบายในการควบคุมมิใหบุคลากรของบริษัทฯ นําขอมูลภายในองคกรไปเปดเผยใหแกผูอื่น 
รวมถึงเพื่อผลประโยชนสวนตน โดยบริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารดังตอไปนี้ 

1. ใหความรูแกกรรมการรวมถึงผูบริหารในฝายตางๆใหรับทราบถึงหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพย
ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ. ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานัก
งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. ดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารไดทราบวาผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญที่
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอน
ที่งบการเงินหรือขอมูลภายในของบริษัทฯจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระ
สําคัญนั้นตอบุคคลอื่น 
ถาหากกรรมการ เจาหนาที่ระดับบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯทานใดทานหนึ่งฝาฝนและไมปฎิบัติ

ตามนโยบายของบริษัทฯในเรื่องการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯโดยใชขอมูลภายใน บริษัทฯจะลงโทษทาง
วินัยกับกรรมการ เจาหนาที่ระดับบริหาร หรือพนักงานทานนั้นโดยเริ่มตั้งแตการตักเตือนเปนหนังสือ  ตัดเงิน
เดือน คาจางหรือผลตอบแทน พักงานเปนการชั่วคราวโดยไมไดรับเงินเดือน คาจางหรือผลตอบแทน หรืออาจจะ
ใหออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรายแรงของการทําความผิด 

 

9.7 บุคลากร 

9.7.1 กรณีพิพาท 
   -ไมมี-  
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9.7.2 จํานวนพนักงาน 
วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีพนักงานรวมกันทั้งหมด 411 คน ดังมีรายละเอียดดัง
ตอไปนี้ 
          ประเภทพนักงาน                 บริษัทฯ                 TAPM 
ผูจัดการและผูบริหาร                            10                             4 
หัวหนางาน                            16                             - 
พนักงานสวนสํานักงาน                            29                             4     
พนักงานสวนการผลิต (โรงงาน)                           324                            24 
                 รวม 379 32 

  
9.7.3 คาตอบแทน 

บริษัทฯจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินซึ่งรวมเงินเดือน คาจาง โบนัสและเบี้ยเลี้ยงใหกับพนักงาน
ของบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงคณะผูบริหาร) ในชวงป 2545/2546 และชวง 9 เดือนแรกของป 2546/2547 เปน
เงินทั้งส้ิน 35.40 ลานบาท และ 30.71 ลานบาท ตามลําดับ    

นอกจากนี้ บริษัทฯยังใหบริการรถรับสงแกพนักงานในการเดินทางมาทํางาน และจัดโรงอาหาร
และหองพยาบาลใหแกพนักงาน 

       
9.7.4 นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล 

บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานคือ การรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถใหอยู
รวมงานกับองคกรในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
• บริษัทฯคัดเลือกพนักงาน และมอบหมายงานใหตามความเหมาะสม 
• มีการจัดอบรมเมื่อเริ่มแรกเขาทํางานเพื่อเปนการสรางความเขาใจและคุนเคยตองานกอนการ

ปฏิบัติงานจริง 
• บริษัทฯมีนโยบายการจายเงินเดือนที่เหมาะสมตามความรูความสามารถ สําหรับการพิจารณาปรับ

เงินเดือนในแตละปจะขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลงานของแตละ
บุคคลเปนสําคัญ 
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10. การควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 54/2547 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภาย
ในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารและผูตรวจสอบภายใน ในดานตางๆ 5 ดาน ไดแก 

1. องคกรและสภาพแวดลอม 
2. การบริหารความเสี่ยง 
3. การควบคุมการปฎิบัติงานของฝายบริหาร 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
5. ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาสอบถามผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯที่ผานการพิจารณารวมกันของคณะกรรมการตรวจสอบ ฝายจัดการและผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯซึ่งเปนผู
เชี่ยวชาญดานการวางแผนการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งไดรับการวาจางมาจากบริษัทที่ปรึกษา
ภายนอก และเห็นวาโดยรวมบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ดังตอไปนี้ 

• บริษัทฯมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีและสงเสริมระบบการควบคุมภายในใหดําเนินไป
ตามที่บริษัทฯไดวางนโยบายไว โดยมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจอยางชัดเจนและวัดผล
ไดเพื่อใหเปนแนวทางปฎิบัติแกองคการ 

• บริษัทฯมีการประเมินการดําเนินธุรกิจอยางสม่ําเสมอ และมีการวิเคราะหถึงความเสี่ยงตางๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น โดยที่ผูบริหารของบริษัทฯมีการประชุมอยางสม่ําเสมอเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปจจัยความ
เส่ียงและรวมกันกําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเหลานั้น 

• ในดานของการควบคุมการปฎิบัติงานของฝายบริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาการ
ควบคุมการปฎิบัติงานของฝายบริหารโดยรวมอยูในเกณฑดี แมในบางแผนกจะยังมีขอบกพรองใน
เรื่องของการยังไมไดแยกหนาที่บันทึกรายการออกจากหนาที่ในการจัดเก็บดูแลทรัพยสินประเภทสิน
คาคงเหลือ  ซึ่งจากการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและผูตรวจสอบภายในพบวาสาเหตุ
ที่ไมไดมีการแยกหนาที่ทั้งสองออกจากกันเปนเพราะวาที่ผานมาบริษัทฯยังมีขนาดธุรกิจที่เล็ก ทําให
พนักงานหนึ่งคนอาจตองทําหนาที่หลายอยาง อยางไรก็ตาม ในชวงที่ผานมา คณะกรรมการตรวจ
สอบและผูตรวจสอบภายในไมพบการทุจริตอันเนื่องมาจากการไมไดแยกหนาที่ทั้งสองออกจากกัน 
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดใหมีกลไกในการตรวจสอบและถวงดุล 
(Check and Balance Mechanism) ระหวางหนาที่งาน 3 ดาน อันไดแก หนาที่ในการอนุมัติการกอ
ใหเกิดรายการ หนาที่การบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และหนาที่ในการจัดเก็บและดู
แลทรัพยสิน และจะไดมีการดําเนินการตามขั้นตอนดังที่ไดแสดงไวในสวนสุดทายของสวนที่ 2.10 นี้ 

• บริษัทฯมีระบบการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศที่ดี ทําใหสะดวกตอการนําขอมูลที่มีอยูไปใช
ประโยชนในการดําเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสม มีการจัดทํารายงานที่มีสาระสําคัญและขอมูลที่จํา
เปนตอการตัดสินใจที่ครบถวนใหคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากอนการประชุมทุกครั้ง และมีการ
จัดเก็บเอกสารที่ครบถวนและเปนหมวดหมู โดยเฉพาะอยางยิ่งเอกสารทางการบัญชีที่มีความ
สําคัญตอการจัดทํารายงานทางการเงินใหแกคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา 
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• บริษัทฯมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอโดยการจัดทํา Business Monthly Report 
เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่ไดวางไว และจัดใหมีผูตรวจสอบภาย
ในซึ่งทําหนาที่สอบทานการปฎิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่ไดวางไว  

ในสวนของการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯโดยผูตรวจสอบภายในนั้น ผูตรวจสอบ
ภายในมีความเห็นเชนเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยูในเกณฑ
ดี แมวาจะมีจุดบกพรองอยูบาง อันไดแก 

1. การมีความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูลของบางฝายภายในบริษัทฯซึ่งอาจทําใหเสียเวลาและเปลือง
ทรัพยากรในการทํางานอยูบาง อยางไรก็ตาม ผูตรวจสอบภายในไมพบขอบกพรองเกี่ยวกับความไม
ครบถวนพียงพอของขอมูล อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดเริ่มดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวแลวโดยมีแผนที่
จะปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในของบริษัทฯทั้งระบบ โดยเริ่มดําเนินการจากฝายบัญชีและการเงิน 
กอนและจะขยายผลไปยังหนวยงานอื่น ๆ ไดแก ฝายการตลาด, ฝายจัดซื้อ, ฝายผลิตและวางแผนผลิต
ตอไป  

2. การไมมีการกําหนดอํานาจในการอนุมัติวงเงินที่เปนลายลักษณอักษร ซึ่งในปจจุบันบริษัทฯไดดําเนินการ
แกไขปญหาดังกลาวแลวโดยมีการแบงแยกขอบเขตอํานาจหนาที่ในการอนุมัติวงเงินระหวางตําแหนง
อยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 

 
ในสวนของระบบควบคุมภายในของ TAPM นั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดเขาไปตรวจสอบและประเมินความ

เพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของ TAPM ในเบื้องตน และมีความเห็นวา TAPM ยังมีจุดบกพรองจาก
การที่ผูจัดการและผูบริหารคนหนึ่งๆอาจมีหนาที่และความรับผิดชอบหลายอยางในเวลาเดียวกัน อันเนื่องมาจากการที่
ขอบเขตของงานมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตทางธุรกิจ แตในปจจุบัน TAPM มีพนักงานในระดับผูจัดการ
และผูบริหารเพียง 4 ทานเทานั้น ซึ่ง TAPM ก็ไดดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยมีการกระจายขอบเขตอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบไปยังพนักงานในระดับปฎิบัติการมากขึ้น รวมถึงการที่คณะกรรมการบริษัทไดมีการตรวจสอบและ
ดูแลการดําเนินกิจการของ TAPM อยางใกลชิดและเปนประจํา    

 
แผนการดําเนินการเพื่อจัดใหมีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจนระหวางหนาที่ในการอนุมัติการกอใหเกิดราย
การ หนาที่การบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และหนาที่ในการจัดเก็บและดูแลทรัพยสิน 
 
(ก) การเปลี่ยนแปลงผังการจัดองคกร (รายละเอียดเกี่ยวกับผังโครงสรางองคกรฉบับใหมไดแสดงไวในสวนที่ 2.9) 

1. แยกหนาที่การจัดเก็บวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองออกมาจากความรับผิดชอบของสวนการ
จัดซื้อ โดยใหมาอยูภายใตความรับผิดชอบของสวนคลังสินคา ซึ่งเปนหนวยงานที่จัดขึ้นมา
ใหมโดยจะขึ้นตรงตอรองกรรมการผูจัดการ ซึ่งการปรับเปล่ียนนี้จะเปนการแบงแยกหนาที่
ระหวางการกอใหเกิดและอนุมัติรายการจัดซื้อออกจากการจัดเก็บและดูแลรักษาวัตถุดิบ 

2. แยกหนาที่การจัดเก็บสินคาสําเร็จรูปออกมาจากความรับผิดชอบของสวนการตลาด โดย
ใหมาอยูภายใตความรับผิดชอบของสวนคลังสินคา ซึ่งการปรับเปล่ียนนี้จะเปนการแบง
แยกหนาที่ระหวางการกอใหเกิดและอนุมัติรายการขายออกจากการจัดเก็บและดูแลรักษา
สินคาสําเร็จรูป 



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2.10 หนาที่ 3 

3. แยกหนาที่การบันทึกรายการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองออกมาจากความ
รับผิดชอบของสวนการจัดซื้อ โดยใหมาอยูภายใตความรับผิดชอบของสวนบัญชี ดูแลและ
รับผิดชอบโดยพนักงานบัญชีสินคาคงเหลือ  ซึ่งการปรับเปล่ียนนี้จะเปนการแบงแยกหนา
ที่ระหวางการกอใหเกิดและอนุมัติรายการจัดซื้อออกจากการบันทึกรายการบัญชีและขอ
มูลสารสนเทศ 

4. แยกหนาที่การบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินคาสําเร็จรูปออกมาจากความรับผิดชอบ
ของสวนการตลาด โดยใหมาอยูภายใตความรับผิดชอบของสวนบัญชี ดูแลและรับผิดชอบ
โดยพนักงานบัญชีสินคาคงเหลือ ซึ่งการปรับเปล่ียนนี้จะเปนการแบงแยกหนาที่ระหวาง
การกอใหเกิดรายการขายสินคาออกจากการบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ 

5. จัดแยกการสังกัดของสวนจัดซื้อ สวนงานบัญชีและการเงิน และสวนงานจัดเก็บวัตถุดิบ 
วัสดุส้ินเปลือง และสินคาสําเร็จรูปซึ่งเปนหนวยงานใหม (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสราง
องคการใหมในสวนที่ 2.9 การจัดการ) 

 
(ข) ตารางเวลาสําหรับการดําเนินการแบงแยกหนาที่ระหวางหนวยงานทั้ง 3 ฝาย 

การดําเนินการ ระยะเวลาที่คาดวาการ 
ดําเนินงานจะเสร็จส้ิน 

1. จัดทําแผนคูมือระบบงานใหมในสวนที่เปล่ียนแปลง จัดเตรียม
สถานที่สําหรับการโยกยาย จัดทําคูมือลักษณะงาน (Job 
Description) ระบบเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวของ  

 

17 พฤศจิกายน 2547 

2. ประกาศผังองคกรใหม รวมถึงดําเนินการโอนยายบุคลากรเพื่อรอง
รับผังองคกรใหม 

18 พฤศจิกายน 2547 

3. จัดอบรมบุคลากรในหนวยงานที่เปล่ียนแปลงใหมซึ่งรวมถึงผู
บังคับบัญชา และพนักงานในระดับปฎิบัติงานเพื่อใหเขาใจถึงวัตถุ
ประสงค เปาหมายและระบบงานที่มีการเปลี่ยนแปลง 

19 พฤศจิกายน 2547 

4. เริ่มดําเนินการตามระบบใหมที่ไดวางไว 22 พฤศจิกายน 2547 
5. ผูตรวจสอบภายในสัมภาษณพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของกับหนาที่
งานที่ไดรับการปรับเปล่ียนทุกคนเพื่อสอบทานใหม่ันใจวาพนักงาน
มีความเขาใจในหนาที่งานที่ไดรับมอบหมายใหมเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหคําแนะนําเพิ่มเติมหาก
พบวายังมีความเขาใจผิดในหนาที่งานสวนใด 

26 พฤศจิกายน 2547 

6. ผูตรวจสอบภายในสอบทานโดยการสุมตรวจสอบเอกสารที่
พนักงานจัดทําเพื่อใหม่ันใจวาพนักงานปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายอยางถูกตองครบถวนและใหคําแนะนําเพิ่มเติมหากพบ
วามีความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 

31 ธันวาคม 2547 



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2.10 หนาที่ 4 

การดําเนินการ ระยะเวลาที่คาดวาการ 
ดําเนินงานจะเสร็จส้ิน 

7. สุมตรวจสอบผลการดําเนินการและประสิทธิผลของระบบโดยผู
ตรวจสอบภายในและพนักงานของบริษัทฯ และประชุมรวมกันเพื่อ
วิเคราะหจุดออนและหามาตรการในการปรับปรุงระบบ 

31 มกราคม 2548 

 



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2.11 หนาที่ 1 

11. รายการระหวางกัน 
11.1 ก รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯกับบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด (“PNI”) ในชวงป 2545/2546 และในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 

บุคคลที่เกี่ยวของกัน ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 
2545/2546 (ลานบาท) 

มูลคาของรายการในชวง 9 เดือน
แรกของชวงป 2546/2547 

(ลานบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พารทเนอร อินดัสท
รีส จํากัด (“PNI”) 

- กลุ ม  PNI ซึ่ ง รวม ถึ ง  PNI (ถื อ หุ น ขอ ง
บ ริ ษั ท ฯทั้ งสิ้ น  576,120 หุ น ) สม าขิ ก
ตระกูลนิโนมิยะซึ่งเปนกลุมผูกอตั้งบริษัทฯ
และ PNI รวมถึงผูบริหารและพนักงานบาง
ทานของ PNI ซึ่งในปจจุบันทํางานและ
พํานักอาศัยอยูในประเทศญี่ปุน ถือหุนของ
บริษัทฯรวมจํานวนทั้งสิ้น 4,380,780 หุน 
คิดเปนรอยละ 30.42 ของทุนที่ชําระแลว
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 

 
- มีผูถือหุนใหญรวมกัน คือ นายไทอิจิ นิโนมิ

ยะ ซึ่งถือหุนของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 2,208,660 
หุน คิดเปนรอยละ 15.34 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 
พฤษภาคม 2547 และถือหุนของ PNI ทั้ง
สิ้น 36,788 หุน คิดเปนรอยละ 82.74 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของ PNI ณ วัน
เดียวกัน 

 
- มีกรรมบางทานรวมกัน คือ นายไทอิจิ นิโน

มิยะ 

บริษัทฯขายสินคาประเภทชิ้นสวน
พลาสติกที่ใชในการผลิตเครื่องโทร
สาร เครื่องพิมพ และเครื่องใชไฟฟา
อื่นๆใหแก PNI 

11.16 ลานบาท 
(มียอดลูกหนี้การคาคงคาง 
ณ  วั น ที่  31 ตุ ล า ค ม  2546 เป น
จํานวนเงินทั้งสิ้น 1.40 ลานบาท) 
 

5.43 ลานบาท 
(มียอดลูกหนี้การคาคงคาง ณ วันที่ 31 
กรกฏาคม 2547 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
1.25 ลานบาท) 

บริษัทฯขายสินคาใหแก PNI ในราคาตลาดซึ่งเมื่อบวกคาขนสง
สินคาไปยังประเทศญี่ปุน จึงทําใหราคาสินคาที่บริษัทฯขายให
แก PNI คอนขางจะสูงกวาราคาสินคาที่บริษัทฯขายใหแกลูกคา
ที่ไมใชบริษัทที่เกี่ยวของกัน อนึ่งสินคาที่บริษัทฯจําหนายใหแก 
PNI จะถูกนําไปประกอบเพิ่มเติมเพื่อขายตอใหแกลูกคาของ 
PNI ในประเทศญี่ปุนตอไป 
สําหรับระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit Term) ซึ่งบริษัทฯใหแก 
PNI นาน  90 วัน  นับจากวันที่ออกใบเรียกเก็บเงิน  (Invoice 
Date) ซึ่งแตกตางจากระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาภายนอก
ซึ่งนาน 30-60 วัน นับจากวันสุดทายของเดือนที่สินคาสงถึงลูก
คา ทางผูบริหารของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปรับระยะเวลาการ
ใหสินเชื่อแก PNI ใหเหมือนกับที่ใหแกลูกคาภายนอกทั่วไป นั่น
คือภายใน 30 วันนับจากวันสุดทายของเดือนที่สินคาสงถึง PNI 
ที่ประเทศญี่ปุน โดยใหนโยบายดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2547 เปนตนไป 

 
 
 



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2.11 หนาที่ 2 

รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯกับบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัดในชวงป 2545/2546 และในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 (ตอ) 
 
บุคคลที่เกี่ยวของกัน ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 

2545/2546 (ลานบาท) 
มูลคาของรายการในชวง 9 

เดือนแรกของชวงป 
2546/2547(ลานบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พารทเนอร อิน
ดัสทรีส จํากัด (“PNI”) 

ดังที่แสดงไวในตารางในหนาที่ 2.11.1 บริษัทฯซื้อวัตถุดิบประเภทสปริงและ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจาก PNI  

2.83 ลานบาท 
(มียอดเจาหนี้การคาคงคาง ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2546 เปนจํานวนเงินทั้ง
สิ้น 0.25 ลานบาท) 

2.36 ลานบาท 
(มียอดเจาหนี้การคาคงคาง ณ วันที่ 
31 กรกฏาคม 2547 เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 0.42 ลานบาท) 

จากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจ
สอบ  พบวาราคาของสปริงและชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสที่บริษัทฯซื้อจาก PNI คอนขาง
จะสูงกวาราคาตลาดของสินคาที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกันที่สามารถจัดซื้อไดจากแหลงอื่น 
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
วาการสั่งซื้อดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 
เนื่องจากบริษัทฯจะสั่งซื้อจาก PNI เฉพาะ
สินคาที่มีความจําเปนตองใชโดยเรงดวน 
และไมสามารถหาไดจากแหลงผลิตใน
ประเทศ เทานั้น ซึ่งหากบริษัทฯสั่งซื้อสินคา
ดังกลาวจากแหลงภายนอก ก็อาจจะไดรับ
สินคาลาชาและไมสามารถผลิตและจัดสง
สินคาไดทันตามความตองการของลูกคา 
นอกจากนี้ มูลคาการสั่งซื้อสินคาประเภท
สปริงและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจาก PNI ก็มิ
ไดมีนัยสําคัญ โดยในชวง 9 เดือนแรกของ
ชวงป 2546/2547 มูลคาการสั่งซื้อจาก PNI 
คิดเปนรอยละ 2.0 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุ
ดิบรวมของบริษัทฯเทานั้น 

 
 



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2.11 หนาที่ 3 

รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯกับบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัดในชวงป 2545/2546 และในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 (ตอ) 
 
บุคคลที่เกี่ยวของกัน ความสัมพันธ ลักษณะของ 

รายการ 
มูลคาของรายการในชวงป 

2545/2546 (ลานบาท) 
มูลคาของรายการในชวง 9

เดือนแรกของชวงป 
2546/2547 (ลานบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พารทเนอร อิน
ดัสทรีส จํากัด (“PNI”) 

ดังที่แสดงไวในตารางใน
หนาที่ 2.11.1 

บริษัทฯซื้อ เครื่องจักร
และอุปกรณจาก PNI   

12.67 ลานบาท 
(มียอดเจาหนี้คาซื้ออุปกรณและอื่นๆ
คงคาง  ณ  วัน ที่  31 ตุลาคม  2546 
เป นจํ านวน เงิน ทั้ งสิ้ น  2.87 ล าน
บาท) 

23.99 ลานบาท 
(มียอดเจาหนี้ ค าซื้ อ อุปกรณ  ค า
บริการและอื่นๆคงคาง ณ  วันที่ 31
กรกฏาคม 2547 เปนจํานวนเงินทั้ง
สิ้น 3.32 ลานบาท) 

จากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบราคาของ
เครื่องจักรและอุปกรณที่บริษัทฯซื้อจาก PNI กับราคาตลาดนั้น พบวาการ
เปรียบเทียบไมสามารถทําไดอยางสมบูรณ เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ
ที่บริษัทฯสั่งซื้อจาก PNI ไมมีแหลงผลิตในประเทศไทย แมวาราคาของ
เครื่องจักรและอุปกรณที่มีลักษณะที่ใกลเคียงกันซึ่งสามารถสั่งซื้อไดจาก
ประเทศอื่นจะมีราคาถูกกวาที่สั่งซื้อจาก PNI คณะกรรมการตรวจสอบก็ยังมี
ความเห็นวาการซื้อดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯจะสั่งซื้อ
เครื่องจักรและอุปกรณจาก PNI ในกรณีที่บริษัทฯไมสามารถจัดหาเครื่อง
จักรและอุปกรณจากแหลงภายในประเทศได และมีความจําเปนตองนํา
เครื่องจักรมาประกอบเพิ่มเติม ซึ่งในกรณีนี้ PNI จะจัดหาสินคาจากผูขาย
และนํามาประกอบหรือดัดแปลงเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถใชงานไดตรงกับ
ความตองการของบริษัทฯ กอนจะจัดสงสินคาใหกับบริษัทฯตอไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2.11 หนาที่ 4 

รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯกับบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัดในชวงป 2545/2546 และในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 (ตอ) 
 
บุคคลที่เกี่ยวของกัน ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 2545/2546  

(ลานบาท) 
มูลคาของรายการในชวง 9

เดือนแรกของชวงป 
2546/2547 (ลานบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯจายคาธรรมเนียมสิทธิ คาความชวย
เหลือทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี และ
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการตลาดใหแก 
PNI ตามสัญญาการใชลิขสิทธิ์ ความชวย
เหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาด 
(ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาการใชลิขสิทธิ์ 
ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทาง
การตลาดในสวนที่ 11.2) 
 

15.28 ลานบาท 
(มี ค าความช วย เหลื อทางเทคนิ คและถ ายทอด
เทคโนโลยีจายลวงหนา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2546 เปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 5.25 ลานบาท) 

12.75 ลานบาท 
(มีคาความชวยเหลือทางเทคนิค
และถายทอดเทคโนโลยีจายลวง
ห น า  ณ  วั น ที่  31 ก รก ฏ าค ม 
2547 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 6.0 
ลานบาท) 

 

(ดูรายละเอียดในสวนที่ 11.2 และ 11.3.1 
และ 11.3.2) 

บริษัท พารทเนอร อิน
ดัสทรีส จํากัด (“PNI”) 

ดังที่แสดงไวในตารางใน
หนาที่ 2.11.1 

บริษัทฯไดขอกูเงินในระยะสั้นจาก PNI ซึ่งเปน
เงินกูระยะสั้นแบบไมมีหลักประกัน และมี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.0 ตอป 

(20 ลานเยน) 

7.19 ลานบาท  
(เปนยอดเงินที่กูจาก PNI ทั้งหมดในระหวางป) 

 
การเคลื่อนไหวของรายการเงินกูในชวงป 2545/2546 
(ยอดคงเหลือ ณ 1 พ.ย. 2545  0.15 ลานบาท 
 ยอดเพิ่มระหวางวด                7.19 ลานบาท 
ยอดลดลงระหวางงวด             (7.34 ลานบาท)  
ยอดคงเหลือปลายงวด                  0 ลานบาท) 
(บริษัทฯจายดอกเบี้ยใหแก PNI ทั้งสิ้น 0.12 ลานบาท 
ในชวงป 2545/2546 และไมมีดอกเบี้ยเงินกูคงคาง ณ 
วันที่ 31 ตุลาคม 2546) 

- บริษัทฯกูเงินจํานวนดังกลาวจาก PNI เพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เนื่องจากใน
ชวงเวลาดังกลาวบริษัทฯกําลังอยูในระหวาง
การขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินใน
ประเทศซึ่งตองใชเวลาคอนขางนานในการ
พิจารณาอนุมัติ ในการกูยืมเงินจาก PNI ดัง
กลาวจาก บริษัทฯไมจําเปนตองมีหลักประกัน 
และมีความคลองตัวในการกูยืมเงิน อยางไรก็
ตาม  บริษัทฯไดจายคืนเงินกู ดั งกลาวทั้ ง
จํานวนใหแก  PNI เรียบรอยแลวในชวงป 
2546 

 



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2.11 หนาที่ 5 

รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯกับกรรมการบริษัทในชวงป 2545/2546 และในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 (ตอ) 
บุคคลที่เกี่ยวของกัน ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 

2545/2546 (ลานบาท) 
มูลคาของรายการในชวง 9เดือน

แรกของชวงป 2546/2547  
(ลานบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ 
นายเคซึเคะ มะซึอุระ 
นายอาซึโนบุ โทกะ 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ 
- ดํารงตําแหนงประธานกรรมการของทั้ ง
บ ริษัทฯและ  PNI และเปนกรรมการของ 
TAPM 
- ถือหุนของบริษัทฯทั้งสิ้น 2,208,660 หุน คิด
เปนรอยละ 15.34 ของทุนที่ชําระแลวของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 
 
นายเคซึเคะ มะซึอุระ 
- ดํ ารงตํ าแหน งก รรมการผู จั ดการและ
กรรมการของบริษัทฯ และเปนกรรมการของ 
TAPM 
- ถือหุนของบริษัทฯทั้งสิ้น 400,020 หุน คิด
เปนรอยละ  2.78 ของทุนที่ ชําระแลวของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 
 
นายอาซึโนบุ โทกะ 
- ดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการและ
กรรมการของบริษัทฯ และเปนกรรมการของ 
TAPM 
- ถือหุนของบริษัทฯทั้งสิ้น 480,000 หุน คิด
เปนรอยละ  3.33 ของทุนที่ ชําระแลวของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ นายเคซึเคะ มะ
ซึอุระ และนายอาซึโนบุ โทกะรวม
กันค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
และวงเงินสินเชื่ออื่นๆของบริษัทฯ 
เพื่อใหตนทุนเงินทุนของบริษัทฯต่ํา
ลง 

ในชวงป 2545/2546 นายไทอิจิ นิโนมิยะ 
นายเคซึเคะ มะซึอุระ และนายอาซึโนบุ โท
กะไดรวมค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชี และ
เงินกู ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจาก
สถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น 3 วง โดยยอด
คงเหลือของรายการเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่ง
ค้ําประกันโดยกรรมการบริษัท ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2546 มีดังตอไปนี้ 
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู 
  ระยะสั้นจากสถาบัน 
  การเงิน                 50.02 ลานบาท 
- เงินกูยืมระยะยาว  18.78 ลานบาท    

ในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 
นายไทอิจิ นิโนมิยะ นายเคซึเคะ มะซึอุระ 
และนายอาซึโนบุ โทกะ ไดรวมค้ําประกัน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมทั้งระยะสั้น
และระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
อีก 2 วง โดยยอดคงเหลือของรายการ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะทั้ ง
ระยะสั้นและระยะยาวซึ่งค้ําประกัน
โด ยก รรม ก ารบ ริษั ท  ณ  วั น ที่  31 
กรกฏาคม 2547 มีดังตอไปนี้ 
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู 
  ระยะสั้นจากสถาบัน 
  การเงิน                 69.84 ลานบาท 
- เงินกูยืมระยะยาว  136.02 ลานบาท    

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการที่กรรมการบริษัททั้ง 
3 ทานได เขารวมค้ําประกันเงินกูและตั๋วสัญญาใชเงินของ
บริษัทฯมีความสมเหตุสมผล  เนื่องจากทําใหบริษัทฯได รับ
ประโยชนจากการที่บริษัทฯสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อใชขยาย
กําลังการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการใชชิ้นสวนพลาสติก
วิศวกรรมของลูกคารายตางๆที่เพิ่มมากขึ้นในชวง 2 ปที่ผานมา 
 
การเขารวมค้ําประกันเงินกูประเภทตางๆของบริษัทฯโดย
กรรมการทั้ง 3 ทานทําใหบริษัทฯสามารถขอเจรจากับสถาบัน
การเงินที่ปลอยเงินกูเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการ
ชําระเงินที่ดีและเหมาะสมกับทางบริษัทฯ ซึ่งจะชวยใหกระแส
เงินสดและอัตรากําไรของบริษัทฯอยูในระดับที่ดี และไมไดกอให
เกิดภาระคาใชจายอื่นๆเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯแตอยางใด 

 
 



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2.11 หนาที่ 6 

11.1 ข รายละเอียดรายการระหวางของบริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด (“TAPM”) กับ PNI ในชวงป 2545/2546 และในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 
บุคคลที่เกี่ยว

ของกัน 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการใน

ชวงป 2545/2546 
(ลานบาท) 

มูลคาของรายการใน
ชวง 9 เดือนแรกของ
ชวงป 2546/2547 

(ลานบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

TAPM ขายสินคาประเภท
แมพิมพฉีดขึ้นรูปพลาสติก
ใหแก PNI 
 
 
 
 
นอกจากนี้ TAPM ยังมีราย
ไดจากการใหบริการซอม
แมพิมพแก PNI  
 

2.51 ลานบาท 
(โดยมียอดลูกหนี้การคาคง
คาง  ณ  วัน ที่  31 ตุลาคม 
2546 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
1.46 ลานบาท)  
 

 
- 

7.87 ลานบาท 
(โดยมียอดลูกหนี้การคาคง
คาง ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 
2547 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
3.75 ลานบาท 
 

 
0.152 ลานบาท 

TAPM ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการผลิตและจําหนายแมพิมพฉีดขึ้นรูป
พลาสติก รวมถึงใหบริการซอมและปรับปรุงแมพิมพแกบริษัทในกลุมและบริษัท
ภายนอก ซึ่งจากการตรวจสอบพบวา TAPM มีนโยบายในการตั้งราคาของสินคา
ที่ขายใหแก PNI โดยใชราคาตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม ซึ่งอยูในอัตราเดียวกับลูก
คารายอื่นๆ ทําใหเปนการทํารายการที่ TAPM และ PNI ไดประโยชนพรอมกัน 
สําหรับระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit Term) ซึ่ง TAPM ใหแก PNI นาน 90 วัน 
นับจากวันที่ออกใบเรียกเก็บเงิน ซึ่งแตกตางจากระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคา
ภายนอกซึ่งนาน 30 วัน นับจากวันสุดทายของเดือนที่ตัวอยางชิ้นงานซึ่งฉีดขึ้นมา
โดยแมพิมพถูกสงถึงลูกคา และลูกคาตกลงยอมรับตัวอยางชิ้นงาน ทางผูบริหาร
ของ TAPM มีนโยบายที่จะปรับระยะเวลาการใหสินเชื่อแก PNI ใหเหมือนกับลูก
คาภายนอกอื่นๆ กลาวคือระยะเวลาการใหสินเชื่อแก PNI จะเปน 30 วันนับจาก
วันสุดทายของเดือนที่ตัวอยางชิ้นงานที่ฉีดขึ้นโดยแมพิมพที่ PNI สั่งให TAPM 
ดําเนินการผลิตถูกสงถึง PNI ที่ญี่ปุน และ PNI ตกลงยอมรับในคุณภาพของตัว
อยางชิ้นงานนั้นๆ โดยใหนโยบายดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2547 เปนตนไป 

บริษัท พารทเนอร
อินดัสทรีส จํากัด 
(“PNI”) 

ความสัมพันธระหวาง PNI กับTAPM 
- มีกรรมการบางทานรวมกัน คือ นายไทอิจิ นิโนมิยะ 
- PNI ถือหุนชอง TAPM โดยทางออม โดยถือผาน

ทางบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง 
 
ความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับ TAPM 

- TAPM เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูจํานวนทั้ง
สิ้น 4.74 ลานหุน คิดเปนรอยละ 94.80 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแลว ของบริษัทดังกลาว 

- มีกรรมการรวมกัน คือ นายไทอิจิ นิโนมิยะ นายเคซึ
เคะ มะซึอุระ นายอาซึโนบุ โทกะ นายคาซึคาตะ อา
โอโนะ นายโสฬส ตั้งในธรรม และนายคาซึโนริ คง 

- มีผูถือหุนบางทานรวมกัน คือ นายไทอิจิ นิโนมิยะ 
นายเคซึเคะ มะซึอุระ นายอาซึโนบุ โทกะ นายคาซึ
คาตะ อาโอโนะ นายโสฬส ตั้งในธรรม และนายคาซึ
โนริ คง  

 

TAPM ซื้อ วัสดุ สิ้นเปลือง
จาก PNI 

0.37 ลานบาท 
(มียอดเจาหนี้ การคาคง
เหลือ ณ  วันที่ 31 ตุลาคม 
2546 เป นจํ านวนทั้ งสิ้ น 
0.28 ลานบาท) 

- จากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบราคาวัสดุสิ้น
เปลืองที่ TAPM ซื้อจาก PNI กับราคาตลาดนั้น พบวาการเปรียบเทียบไมสามารถ
ทําไดอยางสมบูรณ เนื่องจากวัสดุสิ้นเปลืองดังกลาวไมสามารถหาไดจากแหลง
ในประเทศ นอกจากนี้ การสั่งซื้อดังกลาวเปนการสั่งซื้อเมื่อมีความตองการใชสิน
คาโดยเรงดวน ซึ่งหากสั่งซื้อจากแหลงผลิตในประเทศอื่นๆ อาจจะมีระยะเวลาจัด
ซื้อและขนสงสินคา (Lead Time) ที่ยาวนาน อันมีผลให TAPM ไมสามารถผลิต
และจัดสงสินคาไดทันความตองการของลูกคา 
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11.1 ค รายละเอียดรายการระหวางของ TAPM กับบริษัท อาซากะ คานากาตะ จํากัด (“ASAKA”) ในชวงป 2545/2546 และในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 
 

บุคคลที่เกี่ยว
ของกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการใน
ชวงป 2545/2546 

(ลานบาท) 

มูลคาของรายการใน
ชวง 9 เดือนแรกของ
ชวงป 2546/2547 

(ลานบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาซากะ คา
นากาตะ จํากัด 
(“ASAKA”) 

- ASAKA ถือหุนของ TAPM เปนจํานวนทั้ง
สิ้น 250,000 หุน คิดเปนรอยละ 5 ของทุน
จดทะเบียนที่ชําระแลวของ TAPM 

TAPM จายคาธรรมเนียมตาม
สัญญาการใชสิทธิดานวิศวกรรม
ใหกับ ASAKA  
 
 

4.93 ลานบาท 
(โดยมีคาธรรมเนียมจาย
ล ว ง ห น า  ณ  วั น ที่  31 
ตุลาคม 2546 เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 0.27 ลานบาท) 

3.60 ลานบาท 
 

การรับคําปรึกษาและความชวยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตแมพิมพ
จาก ASAKA มีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจาก TAPM เพิ่งเริ่ม
จัดตั้งขึ้นในปลายป 2545 และในชวง 5 ปแรกของการดําเนินงาน TAPM 
จําเปนตองพึ่งพาความชวยเหลือทางเทคนิค การใหการฝกอบรมทางดาน
เทคนิคในการผลิตแกพนักงาน การแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหวาง
การผลิต และการใหคําปรึกษาทางดานเทคนิคแกลูกคา เพื่อใหการผลิต
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง โดยที่ ASAKA เปนบริษัท
ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและการใหบริการเกี่ยวกับแมพิมพมาเปน
เวลานาน ทั้งนี้ในการคิดคาธรรมเนียม ASAKA จะคิดจากคาตอบแทน
รวมกับคาสวัสดิการซึ่งจายใหแกพนักงานของตนในญี่ปุน ถาพนักงานดัง
กลาวใหบริการประเภทเดียวกันแกบริษัทอื่นๆ  
 

เนื่องจากสัญญาการใชสิทธิดานวิศวกรรมซึ่ง TAPM ทํากับ ASAKA จะ
สิ้นสุดลง ณ สิ้นปนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะ
ดําเนินการพิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขในสัญญา และอัตราคา
ธรรมเนียมซึ่ง TAPM ตองจายให ASAKA เพื่อใหมั่นใจวา TAPM จะไดรับ
ประโยชนสูงสุดจากการทําสัญญาดังกลาว 
 

หมายเหตุ:  รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาการใชสิทธิดานวิศวกรรมซึ่ง 
TAPM ทํากับ ASKA ไดแสดงไวในสวนที่ 11.4 
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รายละเอียดรายการระหวางกันของ TAPM กับกรรมการบริษัทในชวงป 2545/2546 และในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 (ตอ) 
บุคคลที่เกี่ยวของกัน ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการในชวงป 

2545/2546 (ลานบาท) 
มูลคาของรายการในชวง 9เดือน

แรกของชวงป 2546/2547  
(ลานบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ 
นายเคซึเคะ มะซึอุระ 
นายอาซึโนบุ โทกะ 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ 
- ดํารงตําแหนงประธานกรรมการของทั้ ง
บ ริษัทฯและ  PNI และเปนกรรมการของ 
TAPM 
- ถือหุนของ TAPM ทั้งสิ้น 4,000 หุน คิดเปน
รอยละ 0.08 ของทุนที่ชําระแลวของ TAPM ณ 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 
 
นายเคซึเคะ มะซึอุระ 
- ดํ ารงตํ าแหน งก รรมการผู จั ดการและ
กรรมการของบริษัทฯ และเปนกรรมการของ 
TAPM 
- ถือหุนของ TAPM ทั้งสิ้น 1,000 หุน คิดเปน
รอยละ 0.02 ของทุนที่ชําระแลวของ TAPM ณ 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 
 
นายอาซึโนบุ โทกะ 
- ดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการและ
กรรมการของบริษัทฯ และเปนกรรมการของ 
TAPM 
- ถือหุนของบริษัทฯทั้งสิ้น 1,000 หุน คิดเปน
รอยละ 0.02 ของทุนที่ชําระแลวของ TAPM ณ 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 

นายไทอิจิ นิโนมิยะ นายเคซึเคะ มะ
ซึอุระ และนายอาซึโนบุ โทกะรวม
กันค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
และวงเงินสินเชื่ออื่นๆของ TAPM 

ในระหวางไตรมาสที่  3 ของป  2546 
TAPM ไดรับเงินกูยืมจากธนาคารเปน
จํานวนเงิน 14 ลานบาท เงินกูยืมนี้ค้ํา
ประกัน โดยหนั งสือ ค้ําประกันของ
บริษัทฯและนายไทอิจิ นิโนมิยะ นายเค
ซึเคะ มะซึอุระ และนายอาซึโนบุ โทกะ 
และโดยการจดจํานองเครื่องจักรและ
อุปกรณของ TAPM 
โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2546 ยอดคง
เหลือของเงินกูดังกลาวมีจํานวน 12.93 
ลานบาท 

ใ น ช ว ง  9 เ ดื อ น แ ร ก ข อ ง ช ว ง ป 
2546/2547 TAPM ได กู เงิ น เพิ่ ม เติ ม
จากสถาบันการเงิน  บริษัทฯไดออก
หนังสือค้ําประกันเงินกูดังกลาว พรอม
กับการที่กรรมการบริษัททั้ง 3 ทานได
รวมค้ําประกันเงินกูจํานวนดังกลาว 
เชนกัน 
โด ย  ณ  วั น ที่  31 ก รก ฏ าค ม  2547 
TAPM มี ย อ ด เงิน กู ค ง เห ลื อ ทั้ งสิ้ น 
28.93 ลานบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการที่กรรมการบริษัททั้ง 
3 ทานไดเขารวมค้ําประกันเงินกูของ TAPM มีความสมเหตุสม
ผล เนื่องจากทําให TAPM สามารถจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อใช 
ขยายกําลังการผลิตไดเพื่อตอบสนองความตองการใชแมพิมพ
ฉีดขึ้นรูปพลาสติกของลูกคารายตางๆที่เพิ่มมากขึ้นในชวง ปที่
ผานมา 
 
การเขารวมค้ําประกันเงินกูของ TAPM โดยกรรมการทั้ง 3 ทาน
ทําให TAPM สามารถขอเจรจากับสถาบันการเงินที่ปลอยเงินกู
เพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการชําระเงินที่ดีและ
เหมาะสมกับทาง TAPM ซึ่งจะชวยใหกระแสเงินสดของ TAPM
อยูในระดับที่ดีขึ้น และไมไดกอใหเกิดภาระคาใชจายเพิ่มเติมกับ
ทาง TAPM แตอยางใด 
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11.2 สรุปสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ ใหความชวยเหลือดานเทคนิคและใหคําปรึกษาดานการตลาดเกี่ยว
กับการผลิตและจําหนายชิ้นสวนพลาสติกในงานวิศวกรรม   

 
ช่ือสัญญาทางธุรกิจ สัญญาการใชลิขสิทธิ์ ความชวยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาด 
 
คูสัญญา  บริษัทฯ   เปนผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิบัตร และสิทธิอื่นใดของ PNI เพื่อที่จะทําใหบริษัทฯ

สามารถดําเนินการผลิตผลิตภัณฑที่ เกี่ยวของกับช้ินสวนพลาสติกในงาน
วิศวกรรม รวมทั้งบริษัทฯจะไดรับความชวยเหลือดานเทคนิคและดานการตลาด
สําหรับการผลิตและการขายผลิตภัณฑดังกลาว 

 
  PNI   เปนผูอนุญาตใหบริษัทฯใชสิทธิบัตร และสิทธิอื่นใดของ PNI ในกระบวนการ

ผลิตผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับชิ้นสวนพลาสติกในงานวิศวกรรม และเปนผูให
ความชวยเหลือบริษัทฯในดานเทคนิค และดานการตลาดสําหรับผลิตภัณฑดัง
กลาว 

 
ระยะเวลาที่สัญญามีผลใชบังคับ  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2546-31 กรกฏาคม 2551 

 
อายุสัญญา  1.   5 ป โดยจะไดรับการตออายุสัญญาโดยอัตโนมัติเมื่อครบกําหนด 5  ป 

 เรื่อยไปอีกคราวละ 5 ป 
  2.  ใหสิทธิบริษัทฯในการบอกเลิกสัญญากอนที่จะมีการตออายุสัญญา โด ย

อัตโนมัติหลังครบ 5 ปใด ๆ โดยบริษัทฯจะตองแจงถึงการบอก เ ลิ ก สั ญ ญ า
 ดังกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรตอ PNI 30 วัน  กอนที่สัญญา  
5  ป เดิมใด ๆ จะหมดอายุ 

   3.  สิทธิของบริษัทฯในการบอกเลิกสัญญากอนที่จะมีการตออายุสัญญา โด ย
อัตโนมัติหลังครบ 5 ปใด ๆ ตามที่กลาวในขอ 2. ขางตนนั้น   บ ริ ษั ท ฯ 
สามารถบอกเลิกสัญญาไมวาทั้งหมดหรือบางสวนของ สัญญาก็ได 

 4.    นอกจากสิทธิในการบอกเลิกสัญญากอนที่จะมีการตออายุสัญญา โด ย
อัตโนมัติตามที่กลาวในขอ 2. และ 3. ขางตนแลว บริษัทฯยังมี สิทธิที่จะบอก
เลิกสัญญาเมื่อใดก็ไดในชวงอายุสัญญา 5 ปใด ๆ ดวย การแจงถึงการบอกเลิก
ลวงหนา 30 วัน ไปยัง PNI โดยไมจําตองแจง ถึงสาเหตุของการบอกเลิก อยาง
ไรก็ตามบริษัทฯจะไมมีสิทธิบอกเลิก สัญญากอนครบอายุ 5 ป สําหรับในชวง 5 
ปแรกของอายุสัญญา 

 
สาระสําคัญของสัญญา  1.  PNI อนุญาตใหบริษัทฯแตเพียงผูเดียวเปนผูมีสิทธิใชสิทธิบัตรและ สิทธิ

อื่นใดของ PNI ที่บริษัทฯจําเปนตองใชเพื่อที่บริษัทฯจะสามารถ ดํ า เนิ น ก า ร
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับช้ินสวน พ ล า ส ติ ก ใ น ง า น
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วิศวกรรมได ทั้งนี้ไมวาผลิตภัณฑที่จะผลิตและ จําหน ายโดยบริษั ทฯ 
นั้นจะมีส่ิงประดิษฐที่เปนสิทธิบัตรและไมเปน สิทธิบัตรของ  PNI รวมอยูด วย
หรือไมก็ตาม   นอกจากนี้ PNI ก็ไดให สิทธิ แกบ ริษั ท ฯสํ าห รับการที่
บริษัทฯจะอนุญาตใหบุคคลอื่นใดใช สิทธิบัตรและสิทธิอื่นใดของ PNI ดังกลาว
ดวย (Sublicensing) 

 

 ขอจํากัดสําหรับสิทธิแตเพียงผูเดียวของบริษัทฯ  

  สิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯที่กลาว
ขางตน มีขอยกเวน 2 ประการคือ: 

 
 ก) สิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่มีสิทธิบัตร

ของบริษัทฯ โดย PNI จะไมมีสิทธิ์ในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 
ดังกลาว ยกเวนในกรณีที่เปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับชิ้นสวนสปริง
บางประเภท อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ PNI ผลิตผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
กับชิ้นสวนสปริงดังกลาว PNI จะไมมีสิทธิ์ขายผลิตภัณฑนั้นๆใหแก
บุคคลใดๆในประเทศไทย 

 ข) ในกรณีที่บริษัทฯจะขายผลิตภัณฑที่ตนผลิตใหแกบุคคลใด ๆ ใน
ประเทศญี่ปุนที่มิไดเปนลูกคาที่ PNI แนะนําใหหรือจัดหามา บริษัทฯ 
ตองไดรับความเห็นชอบจาก PNI กอน  

 
   นอกจากนี้ เมื่อใดก็ตามที่ PNI มีการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐใหม ๆ ไม

วาจะเปนส่ิงประดิษฐที่ไดมีการขอหรือไดรับสิทธิบัตรแลวหรือไมก็ตาม PNI 
จะตองเสนอใหสิทธิแกบริษัทฯเปนรายแรก เพื่อใหบริษัทฯพิจารณาวา
บริษัทฯ จะรับเปนผูรับอนุญาตใหใชสิทธิสําหรับสิทธิบัตรใหมหรือสิทธิอื่นใด
นั้นแตเพียงผูเดียวหรือไม  ในราคาคาตอบแทนตามแตที่จะไดมีการตกลง
รวมกันทั้ง 2 ฝาย   ถาไมสามารถตกลงกันไดภายใน 30 วันนับจากที่ PNI 
เสนอใหแกบริษัทฯ  PNI จึงจะมีสิทธินําไปเสนอใหสิทธิแกบุคคลอื่นใดได    
ทั้งนี้ราคาคาตอบแทนการอนุญาตใหใชสิทธิรวมทั้งเงื่อนไขอื่นใดที่ PNI จะ
อนุญาตใหบุคคลอื่นใชไดนั้นจะตองไมดีกวาที่ PNI ไดเสนอใหแกบริษัทฯ   

 
  2. PNI จะใหความชวยเหลือและถายทอดความรูความชํานาญดานเทคนิคใด 

ๆ แกบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯสามารถผลิตผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกในงาน
วิศวกรรมไดอยางสะดวก และเพื่อใหบริษัทฯสามารถใหบริการแกลูกคาได
เปนอยางดี รวมทั้งใหความชวยเหลือในการแกปญหาทางดานการผลิตและ
การออกแบบเพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สัญญายังระบุ
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ใหมีการสงคนมาฝกอบรมใหแกพนักงานของบริษัทฯเพื่อใหมีความรู ความ
ชํานาญทางดานการออกแบบดานวิศวกรรมและการผลิต เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการดังกลาวไดดวยตนเองในอนาคต 

 
 3. PNI จะใหความชวยเหลือดานการตลาด เชน แนะนําลูกคาและสงคําส่ังซื้อ

ของลูกคาซึ่งมีฐานการผลิตอยูทั้งในและนอกประเทศไทยใหแกบริษัทฯ  
 
คาธรรมเนียม 1.  คาสิทธิ : จํานวนรอยละ 2 ของราคาขายของผลิตภัณฑที่ใชสิทธิบัตร

ในการผลิตและที่เก็บเงินไดแลว โดยจะชําระเปนรายไตร
มาส 

 
 2.  คาความชวยเหลือ

ด าน เท คนิ ค แล ะ
ถายทอดเทคโนโลย ี

:  จํานวน 7 ลานบาทสําหรับปแรก (1 ส.ค. 2546 – 31 ก.ค. 
2547) และ 6 ลานบาทตอปสําหรับปตอ ๆ ไป โดยจะชําระ
ลวงหนาเปนรายป ทุกๆวันที่ 1 สิงหาคมของทุกป  

 
 3. คาความชวยเหลือ

ดานการตลาด 
: จํานวนรอยละ 3 ของราคาขายสุทธิ (ไมรวมคาขนสงและ

ภาษีอากรใดๆ) ของผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมที่
บริษัทฯขายใหแกลูกคาใดๆ ที่ไมใช PNI และที่เก็บเงินได
แลว โดยจะชําระเปนรายไตรมาส 
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เงื่อนไขการไมแขงขัน
ทางการคา 

1. PNI ตกลงที่จะไมเปนเจาของ ดําเนินงาน จัดการ หรือใหเชาธุรกิจแกบุคคลใด ๆ หรือ
ใหสิทธิแกบุคคลใด ๆ หรือเปนตัวแทนบุคคลใดๆ ที่ดําเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ไมวาจะในประเทศไทยเองหรือในประเทศอื่นๆ  

 
2. PNI ตองดูแลใหผูถือหุนรายใหญ กรรมการ และผูบริหารของ PNI ปฏิบัติตามขอตกลง

ในเรื่องการไมแขงขันทางการคากับบริษัทฯ ตามที่กลาวขางตนดวย  
 
3. PNI จะไมดําเนินการใด ๆ ที่อาจสงผลกระทบในแงลบกับยอดขายผลิตภัณฑของ

บริษัทฯ และไมวากรณีใด ๆ PNI จะไมจําหนายผลิตภัณฑใด ๆของ PNI ในประเทศ
ไทย 

 
4. PNI ผูถือหุนรายใหญ กรรมการและผูบริหารของ PNI สามารถดําเนินการอันจะกอให

เกิดประโยชน หรือใหความชวยเหลือแก TAPM และบริษัทยอยของบริษัทฯหรือ 
TAPM ที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต ไมวาบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมจะอยูในประเทศไทยหรือใน
ประเทศอื่นๆทั่วโลก 

 
 

การยกเลิกและแกไขเงื่อนไขในสัญญา 1) ทั้งบริษัทฯและ PNI มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบางสวนหรือทั้งหมดของสัญญา กอน
ที่สัญญาจะหมดอายุในวันที่ 31 กรกฏาคม 2551 ในกรณีที่อีกฝายหนึ่งไมป
ฎิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา และฝายที่ปฎิบัติผิดเงื่อนไข ไมสามารถ แกไข
สาเหตุของการผิดเงื่อนไขไดภายใน 30 วัน นับจากวันที่อีกฝายหนึ่งแจงให
ฝายที่ไมปฎิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาทราบเปนลายลักษณอักษร 

 
2) สําหรับการแกไขเงื่อนไขบางประการในสัญญา ฝายที่ตองการแกไขเงื่อนไข
ตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษรกอน และเงื่อนไขที่ไดรับ
การแกไขตองไดรับความเห็นชอบจากทั้งบริษัทฯและ PNI กอนที่จะมีผล
บังคับใช  

 
11.3.1 ความจําเปนในการทําสัญญาใหความชวยเหลือดานเทคนิคและใหคําปรึกษาดานการตลาด 

 และการใหสิทธิ ์
การดําเนินธุรกิจรับจางผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic Parts) ใหแก

ลูกคาซึ่งเปนผูผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องเสียงรถยนตชั้นนําจากญี่ปุนให
ประสบความสําเร็จจําเปนตองไดรับความเชื่อถือและความไววางใจในคุณภาพสินคาและการให
บริการจากลูกคาเหลานี้ซึ่งจะมีความเขมงวดในการคัดเลือกคูคาของตนเพื่อที่ผูผลิตชั้นนําเหลานี้จะ
สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพของสินคาและความเชื่อถือของลูกคาในสินคาของตนไดอยางตอเนื่อง
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ในระยะยาว บริษัทฯไดเล็งเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับในการเขาทําสัญญาใหความชวยเหลือดาน
เทคนิคและใหคําปรึกษาดานการตลาดกับ PNI เนื่องจาก PNI เปนบริษัทที่มีประสบการณและความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจออกแบบ ผลิต จัดจําหนาย และใหบริการที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นสวนพลาสติก
วิศวกรรมสําหรับผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องเสียงรถยนตมานานกวา 
25 ป และมีความสัมพันธทางดานการคาที่ดีมาอยางยาวนานและไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
จากบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชั้นนําของโลกจากประเทศญี่ปุน ตลอดจนมี
ฝายวิจัยและพัฒนาเทคนิคในการผลิตใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพื่อสามารถตอบ
สนองความตองการของตลาดไดเปนอยางดี ดังนั้น การไดรับการแนะนําทางดานการตลาด เทคโนโลยี
ในการผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑจาก PNI โดยมีขอบเขตการใหบริการดังที่จะกลาวตอไป จะ
ชวยใหบริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จและเติบโตไดตามเปาหมาย    

 

• ความชวยเหลือทางดานเทคนิคในการผลิต 

PNI ไดจัดสงผูเชี่ยวชาญจากญี่ปุนเพื่อใหคําแนะนําและการอบรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
และการบริหารระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เชน การวางแผนผลิตภัณฑ การควบคุมเครื่องจักรใน
การผลิต การตรวจสอบคุณภาพทั้งของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑภายในโรงงาน และการถาย
ทอดเทคนิคการผลิตใหกับชางเทคนิคชาวไทย ในลักษณะ on the job training และจัดทําคูมือการ
ผลิต นอกจากนี้  PNI ยังทําหนาที่เขารวมหารือทางดานเทคนิคกับลูกคา เพื่อนําไปสูรูปแบบการผลิต 
รวมถึงการใหคําแนะนําทางดานการวางแผนและจัดผังกระบวนการผลิต การใหคําแนะนําและจัดหา
เครื่องจักร และวัตถุดิบที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต และการดูแลรักษา และซอมบํารุงเครื่องจักรที่
ใชในกระบวนการผลิต และการแกไขปญหาทางการผลิตที่เกิดขึ้น 

 

• ความชวยเหลือทางดานการตลาด 

PNI จะใหความชวยเหลือแกบริษัทฯในดานการจัดหาคําส่ังซื้อสินคาจากลูกคารายใหญ โดยที่ 
PNI จะชวยในการติดตอกับบริษัทแมในญี่ปุนของผูผลิตสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสรายใหญที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย และอาศัยความสัมพันธทางดานการคาที่ดี
และมีมาอยางยาวนานเพื่อชักจูงใจใหบริษัทเหลานั้นเขามาสั่งซื้อสินคาจากบริษัทฯ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ 
บริษัทฯยังไดรับการสนับสนุนขอมูลทางการตลาดจาก PNI อยางสม่ําเสมออันจะเปนประโยชนในการ
ไดรับยอดคําส่ังซื้อจากลูกคาเดิมและลูกคาใหม ตลอดจนบริษัทฯยังไดรับประโยชนจากการเปนบริษัท
ในเครือของ PNI ในการเขาติดตอและแนะนําบริษัทฯแกลูกคาผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสรายใหญรายใหมๆ เพื่อทําการเสนอขายสินคาและบริการแกลูกคา โดยที่ลูกคาจะมี
ความเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการของ PNI ทําใหบริษัทฯสามารถเขาถึงกลุมลูกคาชั้น
นํา และไดรับยอดคําส่ังซื้อไดงายขึ้น ดังนั้น การที่บริษัทฯ ไดรับความชวยเหลือทางการตลาดใน
ลักษณะที่กลาวมา ทําใหบริษัทฯสามารถสรางยอดขายที่เติบโตไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนการสราง
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ฐานความสัมพันธทางการคาที่ดีกับลูกคา และสรางความเชื่อถือแกลูกคาในตัวบริษัทฯเองเพื่อให
บริษัทฯมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอยางมั่นคงตอไป  

 

• การใหสิทธิ์แกบริษัทฯ  

ตามสัญญาการใหสิทธิซึ่งบริษัทฯทํากับ PNI เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 PNI จะใหลิขสิทธิ์แก
บริษัทฯแตเพียงผูเดียว พรอมทั้งใหสิทธิในการใหลิขสิทธิ์ตอในการที่จะผลิต ใช และขายสินคาตามที่
ระบุในสัญญาไดทั่วโลก โดยที่ PNI ตกลงที่จะไมเปนเจาของ ดําเนินงาน จัดการ หรือใหเชาธุรกิจแก
บุคคลใด ๆ หรือใหสิทธิแกบุคคลใด ๆ หรือเปนตัวแทนบุคคลใดๆ ที่ดําเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน PNI จะดูแลใหผูถือหุนรายใหญ กรรมการ และผูบริหารของ PNI 
ปฏิบัติตามขอตกลงในเรื่องการไมแขงขันทางการคากับบริษัทฯ ตามที่กลาวขางตน นอกจากนี้ PNI จะ
ไมดําเนินการใด ๆ ที่อาจสงผลกระทบในแงลบกับยอดขายผลิตภัณฑของบริษัทฯ  และไมวากรณีใด ๆ 
PNI จะไมจําหนายผลิตภัณฑใด ๆ ของ PNI ในประเทศไทย  

 
11.3.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราคาธรรมเนียมตามสัญญา
โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีการทําสัญญาในลักษณะที่ใกลเคียงกัน 
พบวา  
• คาธรรมเนียมการใชสิทธิ์ของบริษัทฯซึ่งในสัญญาระบุวาเปน 2% ของราคาขายของผลิตภัณฑที่

ใชสิทธิบัตรในการผลิตและที่เก็บเงินไดแลว เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนซึ่งอยูใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกันซึ่งจายคาสิทธิบัตรคิดเปนประมาณรอยละ 1-1.5 ของยอดขายรวม ไม
สามารถเปรียบเทียบกันไดอยางชัดเจน เนื่องจากฐานในการคิดคาธรรมเนียมสิทธิ์ที่ไมสามารถ
เปรียบเทียบกันไดอยางชัดเจน  รวมทั้งขอบเขตของการใหบริการและเงื่อนไขในสัญญาการให
สิทธิซึ่งบริษัทฯทํากับ PNI  แตกตางจากขอบเขตของการใหบริการและเงื่อนไขในสัญญาซึ่งบริษัท
จดทะเบียนที่นํามาเปรียบเทียบทํากับบริษัทที่เกี่ยวของ   อยางไรก็ตาม จากการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบพบวา  รายไดจากการขายของบริษัทฯในชวงปที่ผานมาเพียงรอยละ 
10.5 มาจากผลิตภัณฑที่มีสิทธิบัตร  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการทําสัญญาการใชสิทธิดังกลาว ซึ่งมีความชัด
เจนและมีการจัดทําสัญญาที่ถูกตองเปนลายลักษณอักษร ทําใหบริษัทฯไดรับประโยชน จากการที่
บริษัทฯสามารถขายสินคาที่มีลิขสิทธิ์ และยังสามารถทํากําไรหลังจากหักคาธรรมเนียมการใช
สิทธิ์แลว ในอัตราที่ใกลเคียงหรือสูงกวาผลิตภัณฑที่ไมมีสิทธิบัตร 

• สําหรับคาบริการใหความชวยเหลือทางเทคนิคและการตลาดนั้นไมสามารถเปรียบเทียบกับบริษัท
จดทะเบียนที่อยูในธุรกิจเดียวกันไดโดยตรง เนื่องจาก  

-  ขอบเขตของการใหบริการของ PNI นั้นครอบคลุมมากกวาการใหบริการของบริษัทจด
ทะเบียนที่นํามาเปรียบเทียบ กลาวคือ นอกเหนือไปจากการฝกอบรมแกพนักงาน 
บริษัทฯจะไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคและการพัฒนาทางการผลิต การออกแบบ 
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การเปนที่ปรึกษาใหแกลูกคาของบริษัทตามที่มีการรองขอ รวมถึงยังไดรับการถาย
ทอดเทคโนโลยีการผลิตใหมๆจาก PNI ซึ่งมีหนวยงานวิจัยของตนเอง นอกจากนี้ PNI 
ยังมีสวนสําคัญในการติดตอและหาลูกคาที่ PNI มีความสัมพันธที่ดี เพื่อใหบริษัทฯได
รับคําส่ังซื้อในผลิตภัณฑรุนตางๆ  

 
-  อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวมีฐานการคิดที่ตางกัน กลาวคือบริษัทจดทะเบียนที่นํามา

เปรียบเทียบไดรวมคาความชวยเหลือทางเทคนิคและการตลาดเขาดวยกัน และคิด
อัตราคาธรรมเนียมอยูในชวง 3%-5% ของยอดขายรวม ในขณะที่บริษัทฯไดทํา
สัญญาจายคาความชวยเหลือดานการตลาดคิดเปน 3% ของของราคาขายสุทธิซึ่งไม
รวมคาขนสงและภาษีอากรใดๆของผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมที่บริษัทฯ
ขายใหแกลูกคาใดๆ ที่ไมใช PNI สวนคาความชวยเหลือทางเทคนิคนั้น PNI คิดคา
ธรรมเนียมในจํานวน 7 ลานบาทในปแรก และ 6 ลานบาทตอปในปตอๆมา ทั้งนี้ เมื่อ
คิดเทียบคาธรรมเนียม 7 ลานบาทกับประมาณการยอดขายของบริษัทฯในชวงป 
2546/2547 พบวาคาธรรมเนียมสําหรับการใหบริการทางเทคนิคซึ่งบริษัทฯจายให 
PNI จะเทากับ 2.8% ของประมาณการยอดขายของบริษัทฯในชวงป 2546/2547   ดัง
นั้น คาธรรมเนียมความชวยเหลือทางการตลาดและทางเทคนิคนี้จะรวมกันปนอัตรา
ประมาณ 5.8% ของยอดขายรวม ถึงแมวาอัตราดังกลาวจะสูงกวาอัตราคาธรรม
เนียมประเภทเดียวของบริษัทจดทะเบียนที่นํามาเปรียบเทียบ  แตเมื่อยอดขายของ
บริษัทฯเพิ่มสูงขึ้น อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวคิดเปนรอยละของยอดขายสุทธิจะลด
ลง เนื่องจากคาความชวยเหลือทางเทคนิคเปนอัตราคงที่ มิไดคิดจากอัตราสวนของ
ยอดขาย  

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวซึ่งมีการจัดทํา

สัญญาที่ถูกตอง มีการระบุเงื่อนไขในการใหบริการ ตลอดจนอายุสัญญาที่ชัดเจน มี
ความจําเปนตอบริษัทฯและทําใหบริษัทฯไดรับประโยชนจากการเขาทําสัญญาดัง
กลาว ซึ่งจะเห็นไดจากการที่บริษัทฯสามารถสรางธุรกิจที่เจริญเติบโต และมีการทํา
กําไรที่ตอเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานเงื่อนไขการใหบริการตาม
ที่ระบุในสัญญาเปนประจําทุกป เพื่อใหม่ันใจวาเงื่อนไขมีความ 
เหมาะสม ดําเนินการติดตามใหมีการปฎิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขการใหบริการตามที่
ระบุไวในสัญญาและทําการกําหนดเปาหมายของการใหความชวยเหลือดังกลาวใน
แตละปเพื่อใหเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
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11.3 สรุปสัญญาใหการปรึกษาดานวิศวกรรม  
 

ช่ือสัญญาทางธุรกิจ สัญญาใหการปรึกษาทางดานวิศวกรรม 
คูสัญญา    บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด (“TAPM”) ซึ่งจะรับความชวยเหลือทางดานเทคนิคและการถายทอด 

ประสบการณ ในดานการออกแบบและผลิตแมพิมพ
สําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกวิศวกรรม 

 บริษัท อาซากะ คานากาตะ จํากัด 
 (“ASAKA”)   

ซึ่งจะถายทอดความรู เทคนิคและประสบการณในการ
ออกแบบและผลิตแมพิมพในระดับสากลใหกับ TAPM 

ระยะเวลาที่สัญญามีผลใชบังคับ 1 มกราคม 2547-31 ธันวาคม 2547 
อายุสัญญา 1 ป และสามารถตออายุไดอีกครั้งละ 1 ป นาน 5 ป 
ขอบเขตของการใหบริการตามสัญญา     1)  การใหคําปรึกษาและแนะนําการวางแบบแมพิมพ  

2) การใหคําปรึกษาและแนะนําดานการเลือกวัสดุ 
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนสําหรับการ
ผลิตแมพิมพ 

3) การใหคําปรึกษาและแนะนําดานกระบวนการผลิตแม
พิมพ 

4) การใหการฝกอบรมพนักงานในดานเทคนิคและ
กระบวนการผลิต 

อัตราคาบริการ อัตราคาที่ปรึกษา 1,000,000 เยนตอเดือน เปนเวลา 1 ป 
ตั้งแต 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2547 

การเลิกสัญญา • หากฝายหนึ่งฝายใดผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งจนเปน
เหตุใหอีกฝายหนึ่งไดรับความเสียหาย และฝายที่ทํา
ผิดสัญญาไมสามารถแกไขการผิดสัญญาดังกลาวใน 
30 วันนับแตไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจากฝาย
ที่เสียหาย ฝายที่เสียหายสามารถบอกยกเลิกสัญญา
ได 
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11.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกัน 

เพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนในกรณีที่มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน
อนาคต บริษัทฯจะเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติรายการระหวางกัน โดยตองมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางสมเหตุสมผล ยุติ
ธรรม และมีนโยบายในการกําหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผูที่มีสวนไดสวนเสียจะไมมีสิทธิในการออก
เสียงในรายการดังกลาว 

 

11.5 นโยบายหรือแนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

โดยลักษณะของธุรกิจที่กลุมบริษัทซึ่งประกอบดวยบริษัทฯ PNI และ TAPM ดําเนินการอยู รายการ
ระหวางกันยังอาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต กลุมบริษัทจึงมีนโยบายหลักรวมกันวารายการระหวางกันที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคตตองอยูบนพื้นฐานของความจําเปนและเปนการดําเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอกลุมบริษัท 
รวมทั้งตองอยูในราคาที่ยุติธรรมที่สามารถอธิบายได สวนในทางปฏิบัตินั้น รายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฎิบัติใหเปนไปตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฎิบัติตามขอ
กําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน  และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ
บริษัทฯหรือบริษัทยอย  นอกจากนี้ กลุมบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฎิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานทางการ
บัญชีที่ไดรับการรับรองโดยทั่วไป 

สําหรับรายการระหวางกันประเภทตางๆ ดังที่แสดงไวในตารางขางลางนี้ กลุมบริษัทมีนโยบายรวมกัน 
ดังตอไปนี้ 

 
ประเภทรายการ นโยบาย 

รายการซื้อขายสินคาและบริการ
ระหว างบ ริษั ทภ ายในกลุ ม ซึ่ ง
ประกอบดวยบริษัทฯ  PNI และ 
TAPM 

ระบุเงื่อนไขในการทํารายการประเภทดังกลาวใหเปนไปตามเงื่อนไขทาง
การคาโดยทั่วไปในราคาตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม มีความสมเหตุ
สมผลและสามารถตรวจสอบได 

การพิจารณาตอสัญญาอนุญาตให
ใช สิทธิ ใหความชวยเหลือดาน
เทคนิคและใหคําปรึกษาดานการ
ตลาด 

จะดําเนินการใหการพิจารณาตอสัญญาดังกลาวตองผานที่ประชุมผูถือ
หุน โดยผูถือหุนที่มีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถออกเสียงเพื่อลงมติ
เกี่ยวกับการตอสัญญาดังกลาวได นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเงื่อนไขในสัญญาดังกลาวเปน
ประจําทุกๆ 1 ป และคณะกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการติดตามใหมี
การปฎิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขการใหบริการตามที่ระบุไวในสัญญา 
อยางไรก็ตาม ในชวงที่ผานมาบริษัทฯไดดําเนินการปรับปรุงประสิทธิ
ภาพในการดําเนินงานทั้งในดานเทคนิคการผลิตและการตลาด เพื่อลด
การพึ่งพิงความชวยเหลือจาก PNI ทั้งนี้ ผูบริหารของบริษัทฯมีเปาหมาย
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ในระยะยาวที่จะใหบริษัทฯพึ่งพิงตัวเองเปนหลัก และจะพิจารณาตอ
สัญญาความชวยเหลือประเภทตางๆที่ทํากับ PNI เฉพาะเทาที่จําเปน 
และทําใหบริษัทฯไดรับประโยชน 

การพิจารณาตอสัญญาการให
ความชวยเหลือทางดานวิศวกรรม
ซึ่ง TAPM ทํากับ ASAKA 

จะดําเนินการใหการพิจารณาตอสัญญาดังกลาวตองผานที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทของ TAPM และคณะกรรมการบริษัทของ TAPM จะ
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเงื่อนไขในสัญญาดังกลาวเปน
ประจําทุกๆ 1 ป และดําเนินการติดตามใหมีการปฎิบัติใหเปนไปตาม
เงื่อนไขการใหบริการตามที่ระบุไวในสัญญา 

การทํ ารายการกั บ กิ จก ารที่ มี
กรรมการหรือผูมีอํานาจควบคุม
ข อ งบ ริ ษั ท ฯ ถื อ หุ น ห รื อ เป น
กรรมการ 

บริษัทฯจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฎิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับ
การเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรฐานบัญชีที่
กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี   

การค้ําประกันเงินกูของบริษัทฯ
และ TAPM โดยกรรมการบริษัท 

การค้ําประกันเงินกูของบริษัทฯและ TAPM โดยกรรมการ จะตองผาน
และไดรับความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของแตละ
บริษัท โดยจํานวนกรรมการที่จะค้ําประกันเงินกูยืมในแตละรายการจะ
ขึ้นอยูกับขนาดของวงเงินกูยืม และเงื่อนไขในการค้ําประกันที่บริษัทฯ
หรือ TAPM ทํากับสถาบันการเงิน โดยกรรมการที่จะเขามาค้ําประกันเงิน
กูยืมของบริษัทฯหรือ TAPM ตองเปนกรรมการที่มีฐานะการเงินที่ดี และ
ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย  

การขยายกิจการที่ เกี่ยวของกับ
ธุ รกิ จ ผ ลิ ต ช้ิ น ส ว น พ ล าส ติ ก
วิศวกรรมหรือแมพิมพสําหรับฉีด
ขึ้นรูปพลาสติก 

ในการพิจารณาขยายกิจการที่ เกี่ยวกับธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก
วิศวกรรมหรือแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกตอไปในอนาคต กลุม
บริษัทมีนโยบายที่จะใหทางคณะกรรมการและคณะผูบริหารของบริษัทฯ
พิจารณาถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมของการขยายธุรกิจ และ
ถาคณะกรรมการและคณะผูบริหารของบริษัทฯเห็นวาการขยายธุรกิจมี
ความเหมาะสม ก็จะใหบริษัทฯเปนผูลงทุนขยายธุรกิจเองทั้งหมด 
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12. ฐานะและผลการดําเนินงาน 
12.1 งบการเงิน 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

รายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตั้งแตชวงป 2543/2544-2545/2546 และประจําไตร
มาสที่ 3 ของชวงป 2546/2547 สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

 
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ตุลาคม 2544  

นางสาวกัลยารัตน ชัยวรพงศา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3460 
แหงบริษัท สํานักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จํากัด ไดแสดงความเห็นวาบริษัทฯไม
ไดนําเสนองบการเงินสําหรับป 2543 เพื่อการเปรียบเทียบในงบการเงินตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งหากยกเวนการไมนําเสนองบการเงินเปรียบ
เทียบดังกลาว งบการเงินดังกลาวแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
2544 และผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัทฯโดยถูก
ตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

งบการเงินประจําป เฉพาะของ
บริษัทฯ สําหรับแตละปส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 ตุลาคม 2545 และ 2544  

 นางสาวกัลยารัตน ชัยวรพงศา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3460 
แหงบริษัท สํานักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จํากัด ไดแสดงความเห็นวางบการเงิน
ดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2545 และ 2544 และผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดเดียวกันของแตละปของบริษัทฯ
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

งบการเงินรวมของบริษัทฯและ
บริษัทยอย สําหรับแตละปส้ินสุด 
ณ  วันที่  31 ตุ ลาคม  2546 และ 
2545 

นางสาวกัลยารัตน ชัยวรพงศา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3460 
แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดแสดงความเห็นวางบการ
เงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2546 และผลการดําเนิน
งานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดเดียวกันของบริษัทฯและบริษัทยอย 
และแสดงฐานะการเงิน ณ  วันที่ 31 ตุลาคม 2546 และ 2545 และผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัทฯโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

งบ ก าร เงิ น ระห ว า งก าลขอ ง
บริษัทฯและบริษัทยอย สําหรับ
งวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 กรกฏา
คม 2547 และ 2546 

นางสาวกัลยารัตน ชัยวรพงศา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3460 
แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดสอบทานงบการเงินรวมของ
บริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับไตรมาสที่ 3 ส้ินสุด ณ  วันที่ 31 กรกฏาคม 
2547 และ 2546 และแสดงความเห็นวาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการ
เงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่ไดรับการ
รับรองโดยทั่วไป 
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท ทาพาโก จํากัด) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2544, 2545 และ 2546  

และสําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: เนื่องจากบริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด (“TAPM”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 94.80 ของทุน
จดทะเบียนที่ชําระแลว ไดรับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 และเริ่มมีรายไดในเดือนกุมภาพันธ 2546 บริษัทฯจึงไมไดจัด
ทํางบการเงินรวมของชวงป 2544/2545   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2545/2546
9 เดือนแรก

ของ 2546/2547
2543/2544 2544/2545 2545/2546

9 เดือนแรก
ของ 2546/2547

1 พ.ย.2545-31  
ต.ค.2546 (ตรวจ

สอบแลว)

1 พ.ย.2546-31  
ก.ค.2547 (สอบ

ทานแลว)

1 พ.ย.2543-31  
ต.ค.2544 (ตรวจ

สอบแลว)

1 พ.ย.2544-31  
ต.ค.2545 (ตรวจ

สอบแลว)

1 พ.ย.2545-31  
ต.ค.2546 (ตรวจ

สอบแลว)

1 พ.ย.2546-31  
ก.ค.2547 (สอบ

ทานแลว)

รายได

ขายสุทธิ 242,643 99.65% 253,668 98.83% 93,413 95.86% 161,608 98.92% 239,674 99.93% 240,980 98.77%

รายไดคาบริการ 689 0.28% 1,412 0.55% - - - - - - - -

รายไดอื่น 169 0.07% 1,579 0.62% 4,030 4.14% 1,770 1.08% 164 0.07% 3,001 1.23%
รวมรายได 243,501 100.00% 256,659 100.00% 97,443 100.00% 163,378 100.00% 239,838 100.00% 243,981 100.00%
คาใชจาย

ตนทุนขาย 161,263 66.23% 188,050 73.27% 58,392 59.92% 104,183 63.77% 157,983 65.87% 175,689 72.01%

คาใชจายในการขายและการบริหาร 37,695 15.48% 27,528 10.73% 27,998 28.73% 28,882 17.68% 35,747 14.90% 27,097 11.11%

คาความชวยเหลือทางเทคนิค การตลาดและคาลิขสิทธิ์ 20,207 8.30% 16,351 6.37% - - 9,955 6.09% 11,616 4.84% 12,750 5.23%

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดสวนเสีย - - - - - - - - 9,956 4.15% 4,151 1.70%
รวมคาใชจาย 219,165 90.01% 231,929 90.36% 86,390 88.66% 143,020 87.54% 215,302 89.77% 219,687 90.04%
กําไรกอนดอกเบ้ียจาย 24,336 9.99% 24,730 9.64% 11,053 11.34% 20,358 12.46% 24,536 10.23% 24,294 9.96%
ดอกเบี้ยจาย 2,773 1.14% 6,971 2.72% 307 0.32% 334 0.20% 2,427 1.01% 6,307 2.59%
กําไรกอนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 21,563 8.86% 17,759 6.92% - - 20,024 12.26% 22,109 9.22% 17,987 7.37%
ขาดทุนสุทธิที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 546 0.22% 228 0.09% - - - - - - - -
กําไรสุทธิ 22,109 9.08% 17,987 7.01% 10,746 11.03% 20,024 12.26% 22,109 9.22% 17,987 7.37%

หนวย: พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

% % % %% %

งบการเงินรวม
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บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุลส้ินสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2544, 2545 และ 2546  

และสําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2545/2546
9 เดือนแรก

ของ 2546/2547
2543/2544 2544/2545 2545/2546

9 เดือนแรก
ของ 2546/2547

ณ 31  ต.ค.2546 
(ตรวจสอบแลว)

ณ 31  ก.ค.2547 
(สอบทานแลว)

ณ 31  ต.ค.2544 
(ตรวจสอบแลว)

ณ 31  ต.ค.2545 
(ตรวจสอบแลว)

 ณ 31  ต.
ค.2546 (ตรวจ
สอบแลว)

ณ 31  ก.ค.2547 
(สอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 18,384 8.93% 20,926 5.05% 2,634 4.73% 23,994 22.73% 17,232 9.01% 18,894 4.95%

เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากธนาคาร - - - - - - 3,000 2.84% - - - -

ลูกหน้ีการคา 28,853 14.01% 56,070 13.53% 21,943 39.37% 24,302 23.02% 26,923 14.08% 50,647 13.27%

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยและดอกเบี้ยคางรับ - - - - - - - - 3,026 1.58% 11,463 3.00%

สินคาคงเหลือสุทธิ 21,453 10.42% 39,457 9.52% 10,130 18.17% 9,705 9.19% 19,823 10.37% 35,692 9.35%

คาสิทธิจายลวงหนา 5,520 2.68% 6,000 1.45% - - 3,831 3.63% 5,251 2.75% 6,000 1.57%

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 10,248 4.98% 11,444 2.76% 2,629 4.72% 4,710 4.46% 7,140 3.73% 6,846 1.79%

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 84,458 41.01% 133,897 32.31% 37,336 66.99% 69,542 65.87% 79,395 41.53% 129,542 33.93%

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดสวนเสีย - - - - - - - - 13,744 7.19% 9,593 2.51%

เงินฝากประจําธนาคารซึ่งมีขอจํากัดในการโอน 1,079 0.52% 1,882 0.45% 208 0.37% 332 0.31% 918 0.48% 1,721 0.45%

เครื่องจักรและอุปกรณสุทธิ 110,677 53.74% 275,006 66.37% 15,261 27.38% 27,243 25.81% 88,953 46.53% 239,222 62.66%

เงินจายลวงหนาเพ่ือซ้ือท่ีดินและเครื่องจักร 5,542 2.69% - - - - 5,845 5.54% 5,542 2.90% - -

เงินมัดจํา 3,005 1.46% 1,685 0.41% 2,931 5.26% 2,610 2.47% 2,621 1.37% 1,685 0.44%

สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน 1,206 0.59% 1,898 0.46% - - - - - - - -

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 121,509 58.99% 280,471 67.69% 18,400 33.01% 36,030 34.13% 111,778 58.47% 252,221 66.07%

รวมสินทรัพย 205,967 100.00% 414,368 100.00% 55,736 100.00% 105,572 100.00% 191,173 100.00% 381,763 100.00%

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้น 50,018 24.28% 69,835 16.85% - - - - 50,018 26.16% 69,835 18.29%

เจาหนี้การคา 20,837 10.12% 41,514 10.02% 8,507 15.26% 14,064 13.32% 20,454 10.70% 41,532 10.88%

เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายจากบริษัทที่เก่ียวของกัน - - - - 1,266 2.27% 150 0.14% - - - -
เจาหนีคาธรรมเนียมสิทธิและคาทีปรึกษาคางจายจาก
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน - - - - 13,271 23.81% - - - - - -

เจาหนี้คาซื้ออุปกรณและอื่นๆ 2,866 1.39% 27,594 6.66% - - 2,164 2.05% 3,427 1.79% 27,578 7.22%

คาโบนัสคางจาย 4,780 2.32% 4,384 1.06% 2,023 3.63% 3,100 2.94% 4,485 2.35% 3,825 1.00%

คาใชจายคางจายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนๆ 2,409 1.17% 6,872 1.66% 1,583 2.84% - - - - - -

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6,776 3.29% 28,552 6.89% - - - - 4,091 2.14% 23,357 6.12%
สวนของหนีสินตามสัญญาเชาทางการเงินระยะยาวทีครบ
กําหนดชําระในหน่ึงป 243 0.12% 361 0.09% - - - - 167 0.09% 277 0.07%

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - - - - - - 1,862 1.76% 1,603 0.84% 4,408 1.15%

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 87,929 42.69% 179,112 43.23% 26,650 47.81% 21,340 20.21% 84,245 44.07% 170,812 44.74%

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนที่ครบกําหนดชําระในหน่ึงป 24,937 12.11% 136,394 32.92% 4,977 8.93% - - 14,693 7.69% 112,663 29.51%
หนีสินตามสัญญาเชาทางการเงินระยะยาว-สุทธิจากสวน
ท่ีครบกําหนดชําระในหน่ึงป 405 0.20% 408 0.10% - - - - 294 0.15% 360 0.09%

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 25,342 12.30% 136,802 33.01% 4,977 8.93% - - 14,987 7.84% 113,023 29.61%

รวมหนี้สิน 113,271 54.99% 315,914 76.24% 31,627 56.74% 21,340 20.21% 99,232 51.91% 283,835 74.35%

หนวย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

% % % % % %



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2.12 หนาที่ 4 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุลส้ินสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2544, 2545 และ 2546  

และสําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
* ท่ีประชุมกรรมการบริษัทครั้งท่ี 58/2547 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2547 มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับชวงป 2546/2547 ใหกับผูถือหุนท่ีมีรายชื่อปรากฏใน
ทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2547 เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 12.24 ลานบาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลในอัตรา 0.85 บาทตอหุน ซึ่งบริษัทฯจะไดดําเนินการ
จายปนผลดังกลาวภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2547 การจายเงินปนผลดังกลาวสงผลกระทบตอรายการที่สําคัญตามงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะของบริษัทฯ ประจํางวด 9 เดือนสิ้น
สุด ณ วันท่ี 31 กรกฏาคม 2547 ดังตอไปน้ี 

 
รายการบนงบดุลที่ไดรับผลกระทบจาก

การจายเงินปนผล 
งบดุลรวม ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 
(ยอดคงเหลือหลังการจายเงินปนผล) 

งบดุลเฉพาะของบริษัทฯ 
ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 

(ยอดคงเหลือหลังการจายเงินปนผล) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8.69 ลานบาท 6.65 ลานบาท 
สินทรัพยหมุนเวียนรวม 121.66 ลานบาท 117.30 ลานบาท 
สินทรัพยรวม 402.13 ลานบาท 369.52 ลานบาท 
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร 9.87 ลานบาท 9.87 ลานบาท 
สวนของผูถือหุน 86.21 ลานบาท 85.69 ลานบาท 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

2545/2546
9 เดือนแรก

ของ 2546/2547
2543/2544 2544/2545 2545/2546

9 เดือนแรก
ของ 2546/2547

ณ 31  ต.ค.2546 
(ตรวจสอบแลว)

ณ 31  ก.ค.2547 
(สอบทานแลว)

ณ 31  ต.ค.2544 
(ตรวจสอบแลว)

ณ 31  ต.ค.2545 
(ตรวจสอบแลว)

 ณ 31  ต.
ค.2546 (ตรวจ
สอบแลว)

ณ 31  ก.ค.2547 
(สอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 60,000 29.13% 72,000 17.38% 20,000 35.88% 60,000 56.83% 60,000 31.39% 72,000 18.86%

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 1,500 0.73% 1,500 0.36% - - 1,500 1.42% 1,500 0.78% 1,500 0.39%

กําไรสะสม

สํารองตามกฏหมาย 2,314 1.12% 2,314 0.56% - - 1,208 1.14% 2,313 1.21% 2,313 0.61%

ยังไมไดจัดสรร 28,128 13.66% 22,114 5.34% 4,109 7.37% 21,524 20.39% 28,128 14.71% 22,114 5.79%

สวนของผูถือหุนสวนนอย 754 0.37% 526 0.13% - - - - - - - -

รวมสวนของผูถือหุน 92,696 45.01% 98,454 23.76% 24,109 43.26% 84,232 79.79% 91,941 48.09% 97,927 25.65%

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 205,967 100.00% 414,368 100.00% 55,736 100.00% 105,572 100.00% 191,173 100.00% 381,762 100.00%

หนวย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

% % % % % %



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2.12 หนาที่ 5 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2544, 2545 และ 2546  
และสําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2545/2546
9 เดือนแรก

ของ 2546/2547
2543/2544 2544/2545 2545/2546

9 เดือนแรก
ของ 2546/2547

1 พ.ย.2545-31  
ต.ค.2546 (ตรวจ

สอบแลว)

1 พ.ย.2546-31  
ก.ค.2547 (สอบ

ทานแลว)

1 พ.ย.2543-31  
ต.ค.2544 (ตรวจ

สอบแลว)

1 พ.ย.2544-31  
ต.ค.2545 (ตรวจ

สอบแลว)

พ.ย.2545-31  
ต.ค.2546 

(ตรวจสอบแลว)

1 พ.ย.2546-31  
ก.ค.2547 (สอบ

ทานแลว)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 22,109 17,987 10,746 20,024 22,109 17,987
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนกําไรจากการ
ดําเนินงาน

คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 16,965 25,671 2,754 5,043 13,585 19,792
คาเผือขาดทุน(กลับรายการคาเผือขาดทุน)จากสินคาเสือม
สภาพและการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ 1,569 215 667 (87) 1,500 (14)

ตัดจําหนายอากรขาเขาเรียกคืน 315 - - - 315 -

ขาดทุนจากการจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณ - - (827) 14 - -

ขาดทุน (กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง (57) 69 (750) 125 (41) (15)

กลับรายการคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย - - (29) - - -

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดสวนเสีย - - - - 9,956 4,151

ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย (546) (228) - - - -
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลียนแปลงในสิน
ทรัพยและหน้ีสินจากการดําเนินงาน 40,355 43,714 12,560 25,119 47,425 41,901

สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)

ลูกหน้ีการคา (4,510) (26,931) (16,389) (2,447) (2,607) (23,354)

สินคาคงเหลือ (13,318) (18,219) (7,611) 512 (11,618) (15,855)

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (7,541) (1,677) (1,020) (5,944) (4,190) (894)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (396) 1,319 (2,527) 322 (13) 936

หน้ีสินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหน้ีการคา 6,764 20,681 2,968 5,556 6,380 21,083

เจาหน้ีคาธรรมเนียมสิทธิและคาท่ีปรึกษาและดอกเบี้ยคางจาย - - 10,924 - - -
เจาหนีบริษัทยอยและบริษัททีเกียวของกัน -คาซืออุปกรณและ
อ่ืนๆ 1,901 - - (13,338) 2,473 -

คาโบนัสคางจาย 1,680 (396) 1,623 1,077 1,335 (660)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนๆ 397 4,373 1,206 280 (409) 1,854

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน 25,333 22,864 1,734 11,087 38,826 25,311

หนวย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2.12 หนาที่ 6 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2544, 2545 และ 2546  
และสําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 (ตอ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2545/2546
9 เดือนแรก

ของ 2546/2547
2543/2544 2544/2545 2545/2546

9 เดือนแรก
ของ 2546/2547

1 พ.ย.2545-31  
ต.ค.2546 (ตรวจ

สอบแลว)

1 พ.ย.2546-31  
ก.ค.2547 (สอบ

ทานแลว)

1 พ.ย.2543-31  
ต.ค.2544 (ตรวจ

สอบแลว)

1 พ.ย.2544-31  
ต.ค.2545 (ตรวจ

สอบแลว)

พ.ย.2545-31  
ต.ค.2546 

(ตรวจสอบแลว)

1 พ.ย.2546-31  
ก.ค.2547 (สอบ

ทานแลว)

เงินฝากประจําสถาบันการเงินท่ีมีขอจํากัดในการเบิกใช (746) (804) 92 (124) (585) (803)

เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย - - - - (23,700) -

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย - - - - (13,000) (8,000)

เงินสดรับจากการใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย - - - - 10,000 -

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ - - 21,709 3,004 131 -
ซ้ือท่ีดินและอุปกรณ - (159,337) - - - (139,371)

จายชําระคากอสรางอาคารและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ (94,936) - (28,904) (17,884) (70,367) -

ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร (1,370) (1,008) - - - -

เงินจายลวงหนาเพ่ือซื้อท่ีดิน  เครื่องจักรและอุปกรณ (5,409) - - (5,845) (5,409) -

เงินสดสุทธิท่ีใชไปในกิจกรรมลงทุน (99,461) (161,149) (7,103) (23,849) (99,931) (148,534)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 50,018 19,818 - - 50,018 19,818

จายชําระคืนเงินกูยืมจากบริษัทท่ีเก่ียวของ (7,191) - (3,862) (1,000) (7,191) -

เงินสดรับจากการกูยืมบริษัทท่ีเก่ียวของ 7,191 - - - 7,191 -

จายชําระหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน (113) (225) - - (59) (169)

เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาว 34,000 139,000 5,272 - 20,000 121,000

จาชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (2,288) (5,766) - (4,977) (1,216) (3,764)

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนหุนสามัญ - - 5,000 40,000 - -

เงินสดรับจากสวนเกินมูลคาหุนสามัญ - - - 1,500 - -

เงินสดรับจากผูถือหุนสวนนอยสําหรับหุนสามัญของบริษัทยอย 1,300 - - - - -

เงินปนผลจาย (14,400) (12,000) - (1,400) (14,400) (12,000)

เงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน 68,518 140,827 (6,410) 34,123 54,343 124,885

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (5,610) 2,542 1,041 21,361 (6,762) 1,662

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 23,994 18,384 1,593 2,634 23,994 17,232

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 18,384 20,926 2,634 23,994 17,232 18,894

หนวย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2544, 2545 และ 2546  
และสําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 

*เนื่องจากบริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 94.80 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว ไดรับการจัดต้ังขึ้นในเดือนธันวาคม 2545 และเริ่มมีรายไดในเดือนกุมภาพันธ 2546 
บริษัทฯ จึงสามารถจัดทํางบการเงินรวมไดเฉพาะของชวงป 2545/2546 เทานั้น อัตราสวนทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตองคํานวณดวยตัวเลขทางการเงินตามงบการเงินรวมของป 2544/2545 จึงไม
สามารถคํานวณได 
**คํานวณโดยใชจํานวณหุนสามัญเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบริษัทฯ ในแตละป   
 ***คํานวณเสมือนหนึ่งวาจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ในแตละปอยูที่ 18.4 ลานหุน เพื่อดูผลกระทบสูงสุดจากการเพิ่มทุนตอมูลคาตามบัญชีและกําไรตอหุน แตยังไมไดรวมถึงผลการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสวนเกินมูลคาหุนที่จะ

เกิดขึ้นจากการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ 
****ถูกคํานวณเปนอัตราสวนตอปเพื่อการเปรียบเทียบ 
หมายเหตุ: ตารางแสดงการเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯดังที่แสดงไวขางตนไดแสดงผลกระทบจากการจายเงินปนผลระหวางกาลจํานวนทั้งสิ้น 12.24 ลานบาท 
ที่มีตออัตราสวนทางการเงินประเภทตางๆตามงบการเงินระหว างกาลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 ดวย 

2545/2546* 
(ตรวจสอบแลว)

9 เดือนแรก
ของ 2546/2547 
(สอบทานแลว)

9 เดือนแรกของ 
2546/2547 (หลังปรับ
ปรุงรายการจายเงินปน

ผลระหวางกาล)
2543/2544 

(ตรวจสอบแลว)
2544/2545 

(ตรวจสอบแลว)
2545/2546 

(ตรวจสอบแลว)

9 เดือนแรก
ของ 2546/2547 
(สอบทานแลว)

9 เดือนแรกของ 
2546/2547 (หลังปรับ
ปรุงรายการจายเงินปน

ผลระหวางกาล)

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.96 0.75 0.68 1.4 3.26 0.94 0.76 0.69
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.42 0.43 0.36 0.92 2.4 0.52 0.47 0.40
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)**** - 0.23 0.23 - 0.46 0.74 0.26 0.26
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา)**** - 7.95 7.95 - 6.99 9.36 8.26 8.26

ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน)**** - 45.31 45.31 - 51.51 38.47 43.56 43.56
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)**** - 8.21 8.21 - 10.50 10.70 8.42 8.42
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน)**** - 43.84 43.84 - 34.27 33.64 42.76 42.76
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ีการคา (เทา)**** - 8.02 8.02 - 9.23 9.15 7.54 7.54
ระยะเวลาในการชําระหนี้ (วัน)**** - 44.87 44.87 - 39.00 39.33 47.75 47.75
วงจรเงินสด (วัน)**** - 44.27 44.27 - 46.78 32.79 38.58 38.58
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)

อัตรากําไรข้ันตน (%) 33.54% 25.87% 25.87% 37.49% 35.53% 34.08% 27.09% 27.09%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 9.93% 9.08% 9.08% 7.52% 11.50% 14.32% 10.56% 10.56%

อัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี (%) 9.99% 9.64% 9.64% 11.34% 12.46% 10.23% 9.96% 9.96%
อัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี (%) 16.96% 19.64% 19.64% 14.17% 15.55% 15.89% 18.07% 18.07%
อัตรากําไรสุทธิ (%) 9.08% 7.01% 7.01% 11.03% 12.26% 9.22% 7.37% 7.37%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)**** - 25.03% 26.74% 22.34% 36.96% 25.10% 25.20% 26.94%
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) - 7.71% 7.87% 27.43% 24.83% 14.90% 8.35% 8.53%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา) - 1.10 1.11 2.38 2.03 1.62 1.13 1.14
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) - 30.11% 30.11% 85.20% 117.95% 61.44% 30.62% 30.62%

อัตราสวนนโยบายทางการเงิน(Financial Policy Ratio)

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.22 3.21 3.66 1.31 0.25 1.08 2.90 3.31
อัตราสวนแสดงความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 10.14 4.28 4.28 6.65 34.19 17.00 5.01 5.01

ขอมูลตอหุน

จํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (พันหุน) 12,000 14,390 14,390 4,000 5,284 12,000 14,390 14,390

ราคาพารตอหุน (บาท) 5 5 5 5 5 5 5 5
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) (กอนการเสนอขายหุนตอประชาชน)** 7.72 6.84 5.99 6.03 15.94 7.66 6.81 5.95
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) (หลังการเสนอขายหุนตอประชาชน)*** 5.04 5.35 4.69 1.31 4.58 5.00 5.32 4.66
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) (กอนการเสนอขายหุนตอประชาชน)** 1.84 1.66 1.66 2.69 3.79 1.84 1.66 1.66
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) (หลังการเสนอขายหุนตอประชาชน)*** 1.20 1.30 1.30 0.58 1.09 1.20 1.30 1.30

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

(ก) ผลการดําเนินงาน 
ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา 
บริษัทฯดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic Parts) โดยการฉีดขึ้นรูป (Injection 

Molding) ดวยเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯเปนสวนประกอบที่สําคัญสําหรับผลิต
ภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อาทิเชน ชิ้นสวนสําหรับเครื่องโทรสาร (Fax) ชิ้นสวนสําหรับเครื่องพิมพ
เลเซอร (Laser Printer) ชิ้นสวนสําหรับเครื่องถายเอกสาร และชิ้นสวนสําหรับเครื่องเสียงในรถยนต นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังผลิตชิ้นสวนพลาสติกประเภทอื่นๆที่ใชประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ในชวงที่ผานมา 
รายไดจากการจําหนายสินคาของบริษัทฯมีอัตราการเจริญเติบโตในระดับที่ดี เนื่องจากบริษัทฯผลิตชิ้นสวนประเภท
ตางๆมากขึ้น และการขยายฐานลูกคาโดยมีลูกคารายใหมๆเพิ่มมากขึ้นทั้งที่หาไดดวยตนเองและ PNI หามาใหตาม
สัญญาใหความชวยเหลือทางการตลาด  

ทั้งนี้ บริษัทฯไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เปนบัตรหลัก 2 ใบ ทําให
บริษัทฯไดรับสิทธิประโยชนทางดานการลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิต ซึ่งจะหมด
อายุในเดือนตุลาคม 2547 และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลซึ่งจะหมดอายุในป 2550 และ 2554 ตามลําดับ   

นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2545 บริษัทฯยังไดซื้อที่ดินขนาด 8 ไร 18 ตารางวา ซึ่งอยูในนิคมอุตสาหกรรมปน
ทองสําหรับกอสรางโรงงานแหงใหมเพื่อรองรับการยายฐานการผลิตและการขยายกําลังการผลิต เนื่องจากในชวงที่ผาน
มาบริษัทฯมียอดคําส่ังซื้อในผลิตภัณฑเดิมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการผลิตชิ้นสวนใหมๆ มากขึ้น โดยเฉพาะชิ้นสวนโครง
ฐานของเครื่องโทรสารและโครงโทรศัพทในเครื่องโทรสารและสําหรับในกลุมลูกคาใหม บริษัทฯไดเริ่มกอสรางอาคารโรง
งานแหงใหมในเดือนกันยายน 2546 และการกอสรางแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2547 และบริษัทฯไดยายสายการผลิต
ทั้งหมดของบริษัทฯจากโรงงานเดิมซึ่งในปจจุบันบริษัทฯไดให TAPM เชาเพื่อใชเปนโรงงานผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้น
รูปพลาสติกไปยังโรงงานแหงใหมในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทฯไดยายเครื่องฉีดพลาสติกซึ่งเดิมบริษัทฯมีอยูทั้งหมด 
31 เครื่อง ไปยังโรงงานแหงใหมทั้งหมด และไดมีการสั่งซื้อเครื่องฉีดพลาสติกเพิ่มอีกทั้งหมด 30 เครื่องเพื่อขยายกําลัง
การผลิต โดยการติดตั้งเครื่องจักรไดเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมและสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน หลังจากการติดตั้งเครื่อง
จักรทั้ง 61 เครื่องส้ินสุดลงจะทําใหกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 298 ตันตอป ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2546 
เปน 800 ตันตอปภายในสิ้นป 2546/2547 การขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่องสงผลใหยอดขายของบริษัทฯในชวง 3 
ปที่ผานมามีอัตราการเจริญเติบโตในระดับที่คอนขางสูง  

สําหรับในชวงป 2547/2548 และ 2548/2549 ทางผูบริหารไมมีแผนที่จะลงทุนสรางอาคารโรงงานแหงใหมหรือ
ซื้อเครื่องจักรในจํานวนทีละมากๆ เนื่องจากการลงทุนในชวงป 2545/2546 ที่ผานมา และในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 
2546/2547 จะชวยใหบริษัทฯมีกําลังการผลิตเพียงพอที่จะรองรับคําส่ังซื้อที่จะเพิ่มมากขึ้นในชวง 2 ปขางหนา การลง
ทุนของบริษัทฯในชวง 2 ปขางหนาจะเปนการลงทุนเพื่อนํามาทดแทนหรือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของ
เครื่องจักรเดิมเปนหลัก อยางไรก็ตาม หากอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทยตั้งแตหลังป 
พ.ศ.2550 เปนตนไป ยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงดังเชนในปจจุบัน บริษัทฯก็อาจจะมีการขยายกําลังการผลิตตาม
ความเหมาะสม  

นับตั้งแตชวงตนป 2547 บริษัทฯยังไดเริ่มหาลูกคากลุมใหมเพิ่มมากขึ้น โดยเขาไปทําตลาดในกลุมลูกคาตาง
ประเทศ ไดแก เกาหลีใต และไตหวัน โดยในงวด 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 บริษัทฯมีลูกคารายใหมเพิ่มขึ้นทั้ง
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ส้ิน 5 ราย โดย 1 รายเปนลูกคาที่บริษัทฯหามาไดเอง และที่เหลือเปนลูกคาที่ไดรับการแนะนํามาโดย PNI ซึ่งเปนไปตาม
สัญญาการใหความชวยเหลือทางการตลาดที่บริษัทฯทํากับ PNI ในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 สัดสวนของ
รายไดที่ไดจากการขายสินคาใหลูกคาใหมทั้ง 5 รายคิดเปนรอยละ 10.48 ของรายไดจากการขายรวมของบริษัทฯในชวง
เดียวกัน 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดเริ่มขยายธุรกิจเขาไปในธุรกิจรับจางออกแบบ ผลิต ซอมและปรับปรุงแมพิมพสําหรับฉีด
ขึ้นรูปพลาสติกโดยการจัดตั้งบริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด (“TAPM”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูในสัดสวนรอย
ละ 94.80 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว TAPM ไดรับการสนับสนุนทางดานเทคนิคจากบริษัท อาซากะ คานากาตะ 
จํากัด (“ASAKA”) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบและผลิตแมพิมพจากประเทศญี่ปุน  ตัวเลขแสดงผล
ประกอบการและฐานะการเงินที่สําคัญของ TAPM ในชวงป 2545/2546 ไดแสดงไวดังตอไปนี้  

 
ผลประกอบการและฐานะทางการ
เงินของ TAPM ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 
2546  

รายไดจากการขายและใหบริการ       6.9 ลานบาท 
รายไดรวม                                      7.08 ลานบาท            
ขาดทุนเบื้องตน                                 (0.37) ลานบาท  
ขาดทุนจากการดําเนินงาน               (11.54) ลานบาท  
ขาดทุนกอนดอกเบี้ยจาย                  (10.75) ลานบาท 
ขาดทุนกอนดอกเบี้ยจาย คาเสื่อม 
ราคาและรายจายตัดบัญชี                 (7.44) ลานบาท 
ขาดทุนสุทธิ                                     (11.25) ลานบาท 
สินทรัพยรวม                                    31.37 ลานบาท  
หน้ีสินรวม                                        17.63 ลานบาท 
สวนของผูถือหุนรวม                          13.74 ลานบาท 
 

 
ธุรกิจผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกที่ดําเนินการโดย TAPM จะเปนปจจัยเสริมทําใหรายไดของบริษัทฯมี

อัตราการเจริญเติบโตมากขึ้นเนื่องจากธุรกิจทั้งสองประเภทมีการสนับสนุนและกอใหเกิดประโยชนซึ่งกันและกัน 
(Synergistic benefits) ซึ่งในระยะยาว คาดวาการลงทุนใน TAPM จะทําใหบริษัทฯมีกําไรเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ TAPM ก็ได
รับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เชนกัน โดยจะไดรับสิทธิพิเศษคือ ไดรับการยกเวน
อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ใชในการผลิตเปนระยะเวลา 3 ป และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจนถึงเดือน
มีนาคม 2554 
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12.2.1 ลักษณะการใหบริการผลิตช้ินสวนพลาสติกวิศวกรรมของบริษัทฯ 
ในปจจุบัน ธุรกิจรับจางผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมของบริษัทฯสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทใหญ ดังมีราย

ละเอียดแสดงไวในสวนที่ 2.2 โดยสัดสวนของรายไดของบริษัทฯจากการใหบริการฉีดขึ้นรูปพลาสติกในแตละประเภทใน
ชวงป 2545/2546 และชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 สามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้  

 
ประเภทของการใหบริการฉีดขึ้นรูปพลาสติก สัดสวนของรายไดในชวงป 

2545/2546 (%) 
สัดสวนของรายไดในชวง 
9 เดือนแรกของชวงป 

2546/2547 (%) 
การรับจางฉีดขึ้นรูปชิ้นสวนพลาสติกตาม
แบบหรือแมพิมพของลูกคา 

42.24% 49.47% 

การรับจางฉีดขึ้นรูปชิ้นสวนพลาสติกซึ่ง PNI 
เขาไปมีสวนรวมในการออกแบบทั้งตัวผลิต
ภัณฑและแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูป 

42.87% 39.90% 

การฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑพลาสติกที่มีสิทธิ
บัตร 

14.89% 10.63% 

 
ที่ผานมา การรับจางฉีดขึ้นรูปช้ินสวนพลาสติกซึ่ง PNI เขาไปมีสวนรวมในการออกแบบทั้งตัวผลิตภัณฑและแม

พิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปและการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑพลาสติกที่มีสิทธิบัตรซึ่งทั้งสองแบบมีการแขงขันในเรื่องของราคาที่ไม
รุนแรงนักจะใหอัตราสวนกําไรมากกวาการรับจางฉีดขึ้นรูปชิ้นสวนพลาสติกตามแบบหรือแมพิมพของลูกคาซึ่งลูกคา
อาจจะพิจารณาวาจางผูผลิตรายอื่นซึ่งมีตนทุนในการผลิตที่ต่ํากวาใหมาผลิตแทนบริษัทฯได นอกจากนี้ ในกรณีที่ตน
ทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ การเจรจาเพื่อขอปรับขึ้นราคาสินคากับลูกคาซึ่งวาจางใหบริษัทฯฉีดขึ้นรูปชิ้น
สวนพลาสติกซึ่ง PNI เขาไปมีสวนรวมในการออกแบบทั้งตัวผลิตภัณฑและแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูป และการฉีดขึ้นรูป
ผลิตภัณฑพลาสติกที่มีสิทธิบัตรก็ทําไดงายกวาการใหบริการฉีดขึ้นรูปช้ินสวนพลาสติกตามแบบหรือแมพิมพที่ลูกคานํา
มา  

 สําหรับในชวง 2-3 ปขางหนา ผูบริหารของบริษัทฯมุงที่จะเพิ่มรายไดจากการใหบริการรับจางฉีดพลาสติกซึ่ง 
PNI เขาไปมีสวนรวมในการออกแบบผลิตภัณฑและแมพิมพและการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑพลาสติกที่มีสิทธิบัตรเนื่องจาก
เห็นวาการใหบริการทั้ง 2 ประเภทยังมีศักยภาพในการเจริญเติบโตที่ดีและมีอัตราการทํากําไรที่สูง 

 

(ก) รายได 

ในชวงป 2543/2544-2545/2546 รายไดรวมของบริษัทฯมีการเติบโตอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ 
56.89 ตอป สําหรับชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 รายไดรวมของบริษัทฯเพิ่มขึ้นรอยละ 34.75 จากชวงเดียว
กันของชวงป 2545/2546  ในชวงที่ผานมา รายไดจากการขายซึ่งถือเปนรายไดหลักของบริษัทฯมีอัตราการเจริญเติบโต
ที่คอนขางสูงเนื่องจากบริษัทฯไดรับคําส่ังซื้อจากลูกคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั้งจากลูกคารายเดิมที่บริษัทฯมีอยู และลูก
คารายใหมที่ PNI แนะนํามาให หรือบริษัทฯหามาไดเองจากการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯดําเนินธุรกิจอยู อันไดแก อุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมผลิตรถยนต   

ในชวงไมนานมานี้ บริษัทฯไดเริ่มใหบริการประกอบชิ้นสวนพลาสติกที่ผลิตไดกับวัตถุดิบและชิ้นสวนประเภท
อื่นๆ กอนที่จะจัดสงสินคาที่ผานการประกอบชิ้นสวนในเบื้องตนใหกับลูกคา รวมถึงการใหบริการออกแบบกระบวนการ
ผลิตเบื้องตนสําหรับประกอบชิ้นสวนพลาสติกเปนชิ้นสวนกึ่งสําเร็จรูป (Semi-Finished Parts) กอนจะสงมอบสินคาให
กับลูกคา ซึ่งการใหบริการประเภทดังกลาวถือเปนกลยุทธในการสรางความแตกตางใหกับตัวสินคาและบริการซึ่งจะชวย
ใหบริษัทฯหลีกเลี่ยงไมตองแขงขันทางดานราคากับคูแขงขันรายอื่นๆ อันจะเปนประโยชนตอบริษัทฯเองในระยะยาว 

เพื่อใหงายในการพิจารณาโครงสรางรายไดของบริษัทฯ ตารางดังตอไปนี้จะแสดงถึงรายละเอียดของรายไดจาก
การขายในชวงที่ผานมา 

 
โครงสรางรายไดจากการขายของบริษัทฯแยกตามสายผลิตภัณฑพลาสติกวิศวกรรม 
 

ชวงป 2544/2545 ชวงป 2545/2546 ชวง 9 เดือนแรกของชวง ป 2546/2547 สายผลิตภัณฑ
พลาสติกวิศวกรรม ลานบาท สัดสวน 

(%) 
อัตราการ

เจริญเติบโต 
(%) 

ลานบาท สัดสวน 
(%) 

อัตราการ
เจริญเติบโต 

(%) 

ลานบาท สัดสวน 
(%) 

อัตราการ
เจริญเติบโต 

(%)
* 

ชิ้นสวนเครื่องโทร
สาร 

90.93 56.27 25.92 119.57 49.89 31.50 139.48 57.88 60.23 

ชิ้นสวนเครื่องพิมพ 41.67 25.78 993.70 68.40 28.54 64.15 57.69 23.94 3.68 
ชิ้นสวนเครื่องเสียง
รถยนต 

27.83 17.22 82.61 44.72 18.66 60.69 39.98 16.59 21.41 

ชิ้นสวนผลิตภัณฑ
พลาสติกอื่นๆ 

1.18 0.73 (45.11) 6.97 2.91 490.68 3.83 1.59 (26.06) 

รวม 161.61 100.00 73.01 239.67 100.00 48.30 240.98 100.00 33.29 

*เปนอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับชวง 9 เดือนของชวงป 2545/2546 

 
1. ที่ผานมา รายไดจากการขายชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องโทรสารมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมาก เนื่อง

จากกลุมลูกคาซึ่งเปนบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาของญี่ปุนมียอดการสั่งซื้อชิ้นสวนเพิ่มตามการเจริญเติบโตของ
ยอดขายของตน และมีการสั่งซื้อชิ้นสวนใหมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะชิ้นสวนโครงโทรศัพทในเครื่องโทรสาร ซึ่ง
เปนผลิตภัณฑใหมที่บริษัทฯเริ่มผลิตในเดือนธันวาคม 2545   

 
2. บริษัทฯไดเริ่มผลิตและจัดจําหนายสินคาประเภทชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องพิมพและเครื่องถายเอกสารใน

ปลายป 2543/2544 สงผลใหบริษัทฯมีรายไดจากการจําหนายสินคาประเภทดังกลาวในชวงป 2543/2544 เพียง 
3.81 ลานบาท เมื่อบริษัทฯดําเนินการผลิตและจําหนายชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องพิมพและเครื่องถาย
เอกสารเต็มปในชวงป 2544/2545 จึงทําใหรายไดจากสินคาประเภทดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับชวง
ป 2543/2544 สวนในชวงป 2545/2546 และในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 บริษัทฯยังคงไดรับคําส่ัง
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ซื้อสินคาชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องพิมพและเครื่องถายเอกสารเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีการขยาย
ฐานลูกคาใหมเพิ่มมากขึ้นทั้งจากในและตางประเทศ อีกทั้งลูกคารายเดิมก็ส่ังซื้อสินคาเพิ่มขึ้นอยางมากดวย 

 
3. การที่รายไดจากการจําหนายชิ้นสวนพลาสติกสําหรับวิทยุติดรถยนตในชวงที่ผานมาเพิ่มขึ้นมีสาเหตุเนื่องจาก

การที่บริษัทฯมีฐานลูกคาในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดเพิ่มการผลิตในสวนของชุดยึดหัว
อานสําหรับเคร่ืองเลนซีดี ถาดหมุนสําหรับเครื่องเลนซีดี จากเดิมที่เคยผลิตชิ้นสวนขับเคลื่อนหัวเทปเพียงอยาง
เดียว 

 
หากจะพิจารณาโครงสรางรายไดของบริษัทฯและ TAPM แยกตามประเภทของการใหบริการ ตารางดังตอไปนี้

จะแสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรายไดของบริษัทฯและ TAPM 
 
โครงสรางรายไดของบริษัทฯและ TAPM แยกตามประเภทของการใหบริการ 

 
ชวงป 2545/2546 ชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547  

ประเภทธุรกิจ ลานบาท สัดสวนของ
รายได (%) 

อัตราการ
เจริญเติบโต 

(%) 

ลานบาท สัดสวนของ
รายได (%) 

อัตราการ
เจริญเติบโต 

(%)* 

รายไดจากการผลิตและจําหนายชิ้น
สวนพลาสติกวิศวกรรม (ผลิตและ
จัดจําหนายโดยบริษัทฯ) 

239.67 98.50 - 240.98 94.47 33.29 

รายไดจากการใหบริการทางดานแม
พิมพ (ใหบริการโดย TAPM)** 

3.66 1.50 - 14.10 5.53 976.34 

รวม 243.33 100.00 - 255.08 100.00 40.07 
*เปนอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของชวงป 2545/2546 
**ตัดรายการที่ TAPM ขายใหบริษัทฯออกแลว 
  
ในชวงป 2545/2546 รายไดจากการขายและการใหบริการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯอยูที่ 243.33 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากยอดขายสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯเพียงเล็กนอย เนื่องจาก TAPM เพิ่งเริ่มเปดดําเนินการเพียงป
แรก จึงยังไมมีรายไดมากนัก สําหรับในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 (1 พฤศจิกายน 2546-31 กรกฏาคม 
2547) ยอดรายไดจากการขายและการใหบริการตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป  2545/2546 คิดเปน
รอยละ 40.11 จากทั้งการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายของบริษัทฯ และรายไดจากการขายและการใหบริการของ 
TAPM ซึ่งไดขยายกําลังการผลิตแมพิมพจาก 60 ชุดตอป เปน 150 ชุดตอป และมีการเพิ่มเครื่องจักรหลักที่ใชในการ
ผลิตจาก 9 เครื่องเปน 15 เครื่อง ที่ผานมา ยอดสั่งซื้อแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกของ TAPM มาจากทั้งบริษัทฯ
เอง PNI และลูกคาภายนอก ในชวงเดือนธันวาคม 2545-ตุลาคม 2546 TAPM มีรายไดจากการขายและใหบริการทั้งส้ิน 
6.92 ลานบาทโดยมีสัดสวนของรายไดจากการขายใหลูกคาภายในกลุม (PNI และบริษัทฯ) ตอลูกคาภายนอกกลุมอยูที่ 
84:16 แตในชวง 9 เดือนแรกของป 2546/2547 TAPM มีรายไดจากการขายและใหบริการทั้งส้ิน 18.05 ลานบาท โดยมี
สัดสวนจากการขายใหลูกคาภายในกลุมตอลูกคาภายนอกกลุมอยูที่ 70:30 โดยในชวงเวลาดังกลาวรายไดจากกลุมลูก
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คาภายนอกเพิ่มขึ้นจากการที่ TAPM ไดรับคําส่ังซื้อจากจากลูกคารายเดิมเพิ่มมากขึ้น และยังไดรับคําส่ังซื้อจากลูกคา
รายใหมจํานวนทั้งส้ิน 5 ราย ซึ่งประกอบดวยลูกคาผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และลูกคาที่เปนผูรับ
จางฉีดขึ้นรูปพลาสติก          

 

คาใชจายในการดําเนินงาน 

ตนทุนขาย 

โครงสรางตนทุนและอัตราสวนกําไรเบ้ืองตนของบริษัทฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในชวงป 2543/2544 – 2545/2546 อัตราสวนตนทุนขายตอยอดขายสุทธิของบริษัทฯในชวงดังกลาวไมคอยจะ
เปล่ียนแปลงมากนัก อยางไรก็ตาม ในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 สัดสวนของตนทุนขายตอยอดขายสุทธิ
ของบริษัทฯไดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 72.91 ซึ่งสูงกวาอัตราสวนตัวเดียวกันของชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2545/2546 ซี่ง 
อยูที่รอยละ 64.28   การที่ตนทุนขายตอยอดขายสุทธิมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้นเปนผลเนื่องมาจากการที่บริษัทฯมีการลงทุน
ในเครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มมากขึ้น ทําใหคาเสื่อมราคาเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการที่ตนทุนเม็ดพลาสติกซึ่งที่ผานมา
คิดเปนสัดสวนรอยละ 51.98 ของตนทุนวัตถุดิบรวม และคิดเปนรอยละ 32.12 ของตนทุนขายปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคา
น้ํามันในตลาดโลก จากการขยับตัวสูงขึ้นของราคาเม็ดพลาสติกตั้งแตชวงตนไตรมาสที่ 3 ที่ผานมา ทําใหตนทุนวัตถุดิบ
รวมของบริษัทฯเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 2.5-7.0 ในชวงที่ผานมา  

จากตนทุนขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาวทําใหอัตรากําไรเบื้องตน (Gross Profit Margin) ของบริษัทฯในชวง 9 เดือน
แรกของชวงป 2546/2547 อยูที่รอยละ 27.09 ซึ่งต่ํากวาอัตราสวนตัวเดียวกันเฉลี่ยของชวงป 2543/2544-2545/2546 
และอัตราสวนในชวง 9 เดือนแรกของป 2545/2546 ซึ่งอยูที่ประมาณรอยละ 35.70  

แมวา บริษัทฯจะยายสายการผลิตจากโรงงานเดิมมายังโรงงานใหม และยังมีการสั่งซื้อเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อ
ขยายกําลังการผลิตเพิ่มอีกถึง 31 เครื่อง การติดตั้งเครื่องจักรใหมในชวง test run ก็มิไดมีผลกระทบตอประสิทธิภาพใน
การผลิตของบริษัทฯและตนทุนของเสียในการผลิตมากนัก เนื่องจากเครื่องจักรที่ติดตั้งใหมเปนแบบเดียวกับที่ทาง
บริษัทฯใชอยู ทําใหขั้นตอนการติดตั้งเครื่องจักรนับแตการขนเครื่องจักรจากโกดังของทาเรือ จนกระทั่งติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณประกอบเสร็จส้ินจะใชเวลาระหวาง 2-3 วัน หลังจากนั้นก็จะดําเนินการติดตั้งแมพิมพเพื่อฉีดโดยอางอิง
จากความสามารถในการฉีดของเครื่องที่ใกลเคียงกัน ทําใหไมมีปญหาดานของเสียหรือสินคาไมไดมาตรฐานแตอยางใด  

2545/2546
9 เดือนแรก

ของ 2546/2547
2543/2544 2544/2545 2545/2546

9 เดือนแรก
ของ 2546/2547

1 พ.ย.2545-31  
ต.ค.2546 (ตรวจ

สอบแลว)

1 พ.ย.2546-31  
ก.ค.2547 (สอบ

ทานแลว)

1 พ.ย.2543-31  
ต.ค.2544 (ตรวจ

สอบแลว)

1 พ.ย.2544-31  
ต.ค.2545 (ตรวจ

สอบแลว)

1 พ.ย.2545-31  
ต.ค.2546 (ตรวจ

สอบแลว)

1 พ.ย.2546-31  
ก.ค.2547 (สอบ

ทานแลว)

รายได

ขายสุทธิ 242,643 99.72% 253,668 99.45% 93,413 100.00% 161,608 100.00% 239,674 100.00% 240,980 100.00%

รายไดคาบริการ 689 0.28% 1,412 0.55% - - - - - - - -
รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ 243,332 100.00% 255,080 100.00% 93,413 100.00% 161,608 100.00% 239,674 100.00% 240,980 100.00%
ตนทุนขาย 161,263 66.27% 188,050 73.72% 58,392 62.51% 104,183 64.47% 157,983 65.92% 175,689 72.91%

กําไรเบ้ืองตน 82,069 33.73% 67,030 26.28% 35,021 37.49% 57,425 35.53% 81,691 34.08% 65,291 27.09%

หนวย: พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

% % % %% %

งบการเงินรวม
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คาใชจายในการขายและการบริหาร 
 

สัดสวนของคาใชจายในการดําเนินงานประเภทตางๆตอรายไดรวม 

*คาธรรมเนียมประเภทตางๆที่บริษัทฯตองจายใหแก PNI ซ่ึงถูกจําแนกเปนคาใชจายในการขายและการบริหารจะรวมเฉพาะคาธรรมเนียมสิทธิและคาที่ปรึกษา 
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการตลาดและคาลิขสิทธิ์ และคาธรรมเนียมสิทธิจายเทานั้น สวนคาความชวยเหลือทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยีจะถูกจําแนก
เปนตนทุนขาย สวนรายจายคาธรรมเนียมสิทธิซ่ึง TAPM ตองจายใหแก ASAKA จะถูกจําแนกเปนคาใชจายในการขายและการบริหาร 
 
หมายเหตุ: รายไดรวมหมายถึงรายไดจากการขายและการใหบริการ และรายไดอื่นๆ เชน ดอกเบี้ยเงินฝาก กําไรจากการจําหนายทรัพยสินถาวร และกําไร

จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 

ในชวงที่ผานมา คาใชจายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯและ
บริษัทยอย หากพิจารณาเฉพาะในสวนของคาใชจายในการขายและการบริหารในสวนที่ไมรวมถึงคาธรรมเนียมประเภท
ตางๆที่บริษัทฯและ TAPM จายใหแก PNI และ ASAKA สัดสวนของคาใชจายประเภทดังกลาวตอรายไดรวมสุทธิทั้ง
ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯและงบการเงินรวมมีแนวโนมที่จะปรับตัวลดลงจากการที่บริษัทฯสามารถควบคุมตน
ทุนคาใชจายในการขายและการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับคาใชจายในการขายและการบริหารสวน
ใหญเปนคาใชจายคงที่ ซึ่งเมื่อบริษัทฯมีรายไดรวมจากการขายเพิ่มขึ้น จึงทําใหเกิดการประหยัดตอขนาดของการผลิต 
(Economy of Scale) ทําใหบริษัทฯมีคาใชจายตอยอดขายที่ลดลง  

หากพิจารณาในสวนของคาธรรมเนียมที่บริษัทฯตองจายใหกับ PNI และที่ TAPM ตองจายใหแก ASAKA ใน
ชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 สัดสวนของคาใชจายประเภทดังกลาวตอรายไดรวมสุทธิทั้งตามงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯมีแนวโนมที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับชวงที่ผานมา โดยสัดสวนของคาธรรมเนียม
ความชวยเหลือในดานเทคนิค ดานการตลาด และคาสิทธิ์ตอรายไดรวมสุทธิในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯอยูที่รอยละ 6.37 และ 5.23 ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาสัดสวนตัวเดียว
กันของชวงป 2545/2546 ทั้งตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯซึ่งอยูที่รอยละ 9.63 และ 7.61 ตาม
ลําดับ การที่สัดสวนของคาธรรมเนียมตางๆที่ทั้งบริษัทฯและ TAPM จายเมื่อเทียบกับรายไดรวมสุทธิมีการปรับตัวลดลง
มีผลเนื่องมาจากคาความชวยเหลือทางดานเทคนิคซึ่งบริษัทฯจายใหแก PNI และที่ TAPM จายใหแก ASAKA เปน
จํานวนเงินที่คงที่ ซึ่งเมื่อรายไดรวมสุทธิเพิ่มขึ้น ก็ทําใหสัดสวนของคาใชจายที่คงที่ดังกลาวตอรายไดรวมสุทธิลดลง 

ตั้งแตชวงป 2545/2546 ที่ผานมา บริษัทฯมีสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดสวนเสียใน TAPM 
โดยในชวงป 2545/2546 บริษัทฯมีสวนแบงขาดทุนทั้งส้ิน 9.96 ลานบาท เนื่องจาก TAPM พึ่งเริ่มดําเนินงานในปแรก 

2545/2546
9 เดือนแรกของ 

2546/2547
2543/2544 2544/2545 2545/2546

9 เดือนแรกของ 
2546/2547

1 พ.ย.2545-31  
ต.ค.2546 (ตรวจ

สอบแลว)

1 พ.ย.2546-31  
ก.ค.2547 (สอบทาน

แลว)

1 พ.ย.2543-31  
ต.ค.2544 (ตรวจสอบ

แลว)

1 พ.ย.2544-31  
ต.ค.2545 (ตรวจ

สอบแลว)

1 พ.ย.2545-31  
ต.ค.2546 (ตรวจ

สอบแลว)

1 พ.ย.2546-31  
ก.ค.2547 (สอบ

ทานแลว)

รายไดรวม 243,501 100.00% 256,659 100.00% 97,443 100.00% 163,378 100.00% 239,838 100.00% 243,981 100.00%
ตนทุนขาย*

161,263 66.23% 188,050 73.27% 58,392 59.92% 104,183 63.77% 157,983 65.87% 175,689 72.01%

คาใชจายในการขายและการบริหารในสวนที่ไมรวมถึง
คาธรรมเนียมท่ีจายใหแก PNI และ ASAKA 36,194 14.86% 32,778 12.77% 17,236 17.69% 26,993 16.52% 30,876 12.87% 32,347 13.26%

คาธรรมเนียมประเภทตางๆที่จายให PNI และ ASAKA*
21,708 8.91% 11,101 4.33% 10,762 11.04% 11,844 7.25% 16,487 6.87% 7,500 3.07%

รวมคาใชจายในการขายและการบริหาร 57,902 23.78% 43,879 17.10% 27,998 28.73% 38,837 23.77% 47,363 19.75% 39,847 16.33%

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดสวนเสีย - - - - - - - - 9956 4.15% 4151 1.70%

คาใชจายรวม 219,165 90.01% 231,929 90.36% 86,390 88.66% 143,020 87.54% 215,302 89.77% 219,687 90.04%

กําไรกอนดอกเบี้ยจาย 24,336 9.99% 24,730 9.64% 11,053 11.34% 20,358 12.46% 24,536 10.23% 24,294 9.96%

หนวย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

% % % % % %
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จึงยังมีผลการดําเนินงานที่ขาดทุนอยู ในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 บริษัทฯมีสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดสวนเสียใน TAPM ทั้งส้ิน 4.15 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของชวงป 2545/2546 เนื่องจากผลขาด
ทุนของ TAPM เริ่มลดลง จากยอดรายไดจากการขายและการใหบริการของ TAPM ที่เพิ่มขึ้น 

 
ดอกเบี้ยจาย 

ในสวนของดอกเบี้ยจาย บริษัทฯมีดอกเบี้ยจายเปนเงินทั้งส้ิน  0.31, 0.33 และ 2.43 ลานบาท  ในชวงป 
2543/2544, 2544/2545 และ 2545/2546 ตามลําดับ ในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 บริษัทฯมีดอกเบี้ยจาย
เปนเงินทั้งส้ิน 6.31 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยจายตามงบการเงินรวมในชวงป 2545/2546 และในชวง 9 เดือนแรกของ
ชวงป 2546/2547 อยูที่ 2.77 และ 6.97 ลานบาท ตามลําดับ การที่ภาระดอกเบี้ยจายของบริษัทฯและ TAPM ในชวงป 
2545/2546 และชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 เพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับชวงกอนหนานี้ เปนผลเนื่องจาก
การที่บริษัทฯและ TAPM มีการกูเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนํามาใชกอสรางอาคารโรงงานแหงใหมและ ซื้อเครื่องจักร
และอุปกรณเพื่อขยายกําลังการผลิต และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ  

 

กําไรสุทธิ 

*คิดเปน % ของรายไดรวม 

บริษัทฯมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องกลาวคือในชวงป 2543/2544, 2544/2545 และ 2545/2546 บริษัทฯมี
กําไรสุทธิเปนเงินทั้งส้ิน 10.75, 20.02 และ 22.11 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากยอดขายของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวของตลาดและการดําเนินนโยบายในเชิงรุกของบริษัทฯโดยการเขาไปทําตลาดในกลุมลูกคาใหมๆเพิ่มมากขึ้น 
ทั้งนี้ผลกําไรที่เกิดขึ้นในชวงป 2545/2546 ยังไดรวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทยอยคือ TAPM ที่เพิ่งเริ่มดําเนินกิจ
การในเดือนกุมภาพันธ 2546 และมีผลขาดทุนจากการรับรูรายไดตามสัดสวนที่ลงทุนเทากับ 9.96 ลานบาท ซึ่งถาหาก
ไมรวมผลขาดทุนดังกลาว บริษัทฯจะมีกําไรสุทธิเปนเงินทั้งส้ิน 32.07 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 
13.37 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในแงของอัตราสวนกําไรสุทธิ (Net Profit Margin) จะเห็นวาในชวง 2 ปที่ผานมา
อัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯเริ่มลดลงอันเนื่องมาจากการที่ตนทุนขายโดยเฉพาะตนทุนวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติกและ
คาเสื่อมราคาของอาคารโรงงานและเครื่องจักร รวมถึงดอกเบี้ยจายเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการที่บริษัทฯตองรับรูสวนแบง
ขาดทุนจากเงินลงทุนใน TAPM ตามวิธีสวนไดสวนเสีย  

เนื่องจาก ตนทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะตนทุนเม็ดพลาสติกเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลก จนมีผล
กระทบตออัตราการทํากําไรของบริษัทฯ บริษัทฯจึงเริ่มดําเนินมาตรการเพื่อรักษาอัตราสวนกําไร โดยขอเจรจาปรับขึ้น
ราคาสินคากับลูกคาบางราย และพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อควบคุมตนทุนวัตถุดิบและตนทุนแรง

2545/2546
9 เดือนแรกของ 

2546/2547
2543/2544 2544/2545 2545/2546

9 เดือนแรกของ 
2546/2547

1 พ.ย.2545-31  
ต.ค.2546 (ตรวจ

สอบแลว)

1 พ.ย.2546-31  
ก.ค.2547 (สอบ

ทานแลว)

1 พ.ย.2543-31  
ต.ค.2544 (ตรวจ

สอบแลว)

1 พ.ย.2544-31  
ต.ค.2545 (ตรวจ

สอบแลว)

1 พ.ย.2545-31  
ต.ค.2546 (ตรวจ

สอบแลว)

1 พ.ย.2546-31  
ก.ค.2547 (สอบ

ทานแลว)

รายไดรวม 243501 100.00% 256659 100.00% 97443 100.00% 163378 100.00% 239838 100.00% 243981 100.00%

กําไรสุทธิ* 22109 9.08% 17987 7.01% 10746 11.03% 20024 12.26% 22109 9.22% 17987 7.37%

กําไรสุทธิตอหุน 1.84 - 1.66 - 2.69 - 3.79 - 1.84 - 1.66 -

หนวย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

% % % % % %
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งาน นอกจากนี้ การที่บริษัทฯจะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ไปใชคืนหนี้เงินกูจะชวยลด
ภาระดอกเบี้ยจายไปไดสวนหนึ่ง 

 ในชวงป 2543/2544, 2544/2545 และ 2545/2546 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 2.69, 3.79 และ 1.84 
บาทตอหุน ตามลําดับ กําไรตอหุนที่เพิ่มขึ้นในชวงป 2544/2545 เมื่อเทียบกับป 2543/2544 เปนผลจากกําไรสุทธิที่เพิ่ม
ขึ้น ในขณะที่กําไรสุทธิตอหุนของบริษัทฯ ในชวงป 2545/2546 ลดลงเมื่อเทียบกับชวงป 2544/2545 เปนผลเนื่องมา
จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 20 ลานบาท เปน 60 ลานบาท ทําใหจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว
เพิ่มจาก 4 ลานหุน เปน 12 ลานหุน 

บริษัทฯมีกําไรสุทธิตอหุนลดลงจาก 1.40 บาทตอหุนสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 31 กรกฏาคม 2546  เหลือ 
1.25 บาทตอหุนสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 31 กรกฏาคม 2547 เนื่องจากกําไรสุทธิที่ลดลง และจํานวนหุนที่ออก
และเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจาก 12 ลานหุนเปน 14.4 ลานหุน 

 
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน  

หากพิจารณาอัตราผลตอบแทนผูถือหุนซึ่งในชวงป 2543/2544, 2544/2545 และ 2545/2546 อยูที่รอยละ 
22.34, 36.96 และ 25.10 ตามลําดับ จะเห็นวาในชวง 2 ปหลังสุดอัตราสวนดังกลาวจะเริ่มลดลงจากการที่กําไรสุทธิ
ของบริษัทฯในชวงป 2545/2546 ซึ่งอยูที่ 22.11 ลานบาทเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากชวงป 2544/2545 ซึ่งบริษัทฯมีกําไรสุทธิ
ทั้งส้ิน 20.02 ลานบาท แตสวนของผูถือหุนของบริษัทฯกลับเพิ่มขึ้นอยางมากจาก 24.10 ลานบาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
2544 เปน 91.94 ลานบาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2546 อยางไรก็ตาม ก็ยังจัดไดวาอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนของ
บริษัทฯในชวง 2 ปหลังใกลเคียงกับอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจที่
ใกลเคียงกัน การเพิ่มทุนโดยการกระจายหุนสามัญใหกับประชาชนในครั้งนี้อาจมีผลใหอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน
ลดลง อยางไรก็ตาม ผูบริหารเชื่อวาจะยังคงรักษาผลตอบแทนตอผูถือหุนใหอยูในระดับที่นาพอใจไดดวยการขยายผล
กําไรจากการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่อง 

ทางดานอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมของบริษัทฯซึ่งอยูที่รอยละ 27.43, 24.83 และ 14.90 ในชวงป 
2543/2544, 2544/2545 และ 2545/2546 ตามลําดับนั้น จะเห็นวาในชวง 2 ปหลังอัตราสวนดังกลาวของบริษัทฯลดลง 
โดยมีสาเหตุมาจากการที่กําไรสุทธิของบริษัทฯในชวงป 2545/2546 เพิ่มขึ้นไมมากนักเมื่อเทียบกับชวงป 2544/2545 
แตสินทรัพยรวมของบริษัทฯเพิ่มขึ้นอยางมากจากการที่บริษัทฯไดมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรอยางตอเนื่องในชวง 2 ป
ที่ผานมา อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทฯเชื่อวาจะสามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมไดโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยเพื่อสรางยอดขายและผลกําไรที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะทรัพยสินถาวรประเภท
เครื่องจักรที่ใขในการผลิต    

ที่ผานมา บริษัทฯไมไดมีการกําหนดนโยบายในการจายเงินปนผลที่ชัดเจน แตจะพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดในแตละชวง สําหรับผลการดําเนินงานของชวงป 2543/2544-2545/2546 และในชวง 9 เดือนแรก
ของชวงป 2546/2547 บริษัทฯไดมีการจายเงินปนผลทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
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ผลการดําเนินงานของป กําไรสุทธิ 
(ลานบาท) 

เงินปนผล 
(ลานบาท) 

อัตราการจาย 
(%) 

2543/2544 10.75 1.4 13.02 
2544/2545 20.02 14.4 71.92 
2545/2546 22.11 24.00* 108.54 
9 เดื อนแรกของช วงป 
2546/2547  

17.99 12.24** 68.03 

*ในการประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวันที่ 17 มกราคม 2547 ผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทฯจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2546 โดยจายเปนเงินสดปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 12 ลานหุน ในอัตราหุนละ 
1 บาท (รวม 12 ลานบาท) และจายเปนหุนปนผลในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผลรวมจํานวน 2.4 ลานหุน ในราคาตามมูลคาหุนละ 5 
บาท (เทียบเทากับจํานวนเงิน 12 ลานบาท) 
**ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 58/2547 เม่ือวันที่ 26 ตุลาคม 2547 มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.85 บาท เปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 12.24 ลานบาท ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2547 และใหจาย
เงินปนผลดังกลาวภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 
 

ในชวงที่ผานมา บริษัทฯมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราที่สูง อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปน
ผลที่สูงในอดีตมิไดเปนการรับประกันวาผูลงทุนจะไดรับเงินปนผลในอัตราที่สูงในอนาคต อัตราการจายเงินปนผลจะขึ้น
อยูกับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานและโครงการในการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ 

สําหรับนโยบายในการจายเงินปนผลหลังจากเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้น บริษัทฯมีนโยบายที่จะจาย
เงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและสํารองตามกฏหมาย 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานและโครงการในการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ 

12.2.1 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

สินทรัพย 

องคประกอบของสินทรัพยรวมตามงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
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31 ตุลาคม 2544 31 ตุลาคม 2545 31 ตุลาคม 2546 31 กรกฏาคม 2547

สินทรัพยหมุนเวียน ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ สินทรัพยอ่ืนๆ

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ งบการเงินรวม

55,736

105,572

205,967

414,368

66.99%
27.38%

5.63%

65.87%

25.81%

8.32%

41.01%

53.74%

5.25%

32.31%

66.37%

1.32%

หนวย: พันบาท 
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ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547 บริษัทฯมีสินทรัพยตามงบการเงินรวมทั้งส้ิน 414.37 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ณ วัน
ที่ 31 ตุลาคม 2546 ซึ่งบริษัทฯมีสินทรัพยตามงบการเงินรวมทั้งส้ิน 205.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 101 การเพิ่มขึ้น
ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯมีสาเหตุเนื่องมาจากบริษัทฯไดมีการลงทุนกอสรางอาคารโรงงานแหงใหมและมีการลงทุน
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิตของบริษัทฯ ทําใหรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ
ตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นจาก 110.68 ลานบาท เปน 275 ลานบาท นอกจากนี้ สินทรัพยหลักในการดําเนินกิจการตาม
งบการเงินรวมอีกอยางหนึ่งคือสินทรัพยหมุนเวียนซึ่งมีสัดสวนสูงกวารอยละ 30 ของสินทรัพยรวม รายการหลักในสวน
ของสินทรัพยหมุนเวียนคือลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 42.03 และ 29.44 ของสินทรัพย
หมุนเวียนรวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 ตามลําดับ      

ในชวงป 2545/2546 บริษัทฯมีการลงทุนในบริษัทยอย 1 บริษัทคือ บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด (TAPM) โดยมี
จํานวนเงินตามราคาลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 23.70 ลานบาท โดยบริษัทฯถือหุนในสัด
สวนรอยละ 94.80 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทดังกลาว ในป 2545/2546 บริษัทยอยดังกลาวมีผลขาดทุน
สุทธิเปนเงินทั้งส้ิน 11.25 ลานบาท ทําให ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2546 บริษัทฯมีเงินลงทุนบันทึกตามวิธีสวนไดสวนเสีย
เทากับ 13.74 ลานบาท ในชวง 9 เดือนแรกของป 2546/2547 TAPM ยังมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน ทําใหเงินลง
ทุนในบริษัทดังกลาวตามวิธีสวนไดสวนเสียเทากับ 9.59 ลานบาท ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 

สําหรับ TAPM นั้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2546 TAPM มีสินทรัพยตามงบการเงินทั้งส้ิน 31.37 ลานบาท โดยองค
ประกอบหลักของสินทรัพยรวมของ TAPM คือ เครื่องจักรและอุปกรณสุทธิซึ่งมีมูลคาสุทธิทั้งส้ิน 20.97 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 66.84 ของสินทรัพยรวมของ TAPM ณ วันดังกลาว นอกจากนี้ สินทรัพยหลักในการดําเนินกิจการอีกอยาง
หนึ่งของ TAPM คือสินทรัพยหมุนเวียนซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 28 ของสินทรัพยรวม รายการหลักในสวนของสิน
ทรัพยหมุนเวียนคือลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 28.80 และ 18.84 ของสินทรัพยหมุน
เวียนรวมตามงบการเงินของ TAPM ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2546 ตามลําดับ   

 

ลูกหนี้การคา 

บริษัทฯมีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดซึ่งเปนผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยในชวงป 2545/2546 ลูกหนี้
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2546 อยูที่ 28.84 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 14 ของสินทรัพยรวม 
ณ วันดังกลาว และเพิ่มเปน 56.07 ลานบาท ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 หรือคิดเปนรอยละ 13.53 ของสินทรัพยรวม 
ณ วันดังกลาว โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้ในงวด 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 อยูที่ 45.31 วัน ถาพิจารณาเฉพาะ
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉล่ียของบริษัทฯ บริษัทฯมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉล่ียในชวงป 2544/2545, 2545/2546 
และงวด 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 อยูที่ 51.51, 38.47 และ 43.5 วันตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวาในชวงที่ผานมา 
ระยะเวลาในการเก็บหนี้ของบริษัทฯใกลเคียงกับเครดิตเทอมที่ใหแกลูกคาสวนใหญซึ่งอยูระหวาง 30-60 วัน เนื่องจาก
ลูกคาโดยสวนใหญของบริษัทฯเปนบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชั้นนําซึ่งมีระยะเวลาในการ
ชําระที่แนนอนและไมคอยผิดนัดในการชําระหนี้มากนัก  บริษัทฯมีนโยบายที่จะรักษาระยะเวลาในการเก็บหนี้ใหสอด
คลองกับนโยบายของบริษัทฯตอไป ลูกหนี้การคาในชวงป 2543/2544-2545/2546 และ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 
สามารถแยกอายุลูกหนี้ไดดังตอไปนี้ 
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ 
                     หนวย: ลานบาท 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit term) แกลูกคาของบริษัทฯและ TAPM โดยปรกติคือ 30-60 วันและ 30 วันตาม
ลําดับนับจากวันสุดทายของเดือนที่สินคาสงถึงลูกคา ในขณะที่ระยะเวลาการใหสินเชื่อของบริษัทฯและ TAPM แก PNI 
คือ 90 วัน นับจากวันที่ออกใบเรียกเก็บเงิน (Invoice Date) อยางไรก็ตาม ทางผูบริหารของบริษัทฯและ TAPM มี
นโยบายที่จะปรับระยะเวลาการใหสินเชื่อแก PNI ใหเหมือนกับที่ใหลูกคาภายนอกทั่วไป คือ 30 วัน นับจากวันสุดทาย
ของเดือนที่สินคาถูกสงถึงลูกคา โดยใหนโยบายดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เปนตนไป 

   บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเทากับจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บไมไดจากลูก
หนี้ โดยประมาณขึ้นจากการสอบฐานะทางการเงินในปจจุบันของลูกหนี้เปนเกณฑ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 
บริษัทฯไมไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับหนี้ เนื่องจากผูบริหารของบริษัทฯเชื่อวาบริษัทฯจะสามารถเรียกเก็บ
หนี้จากลูกหนี้ซึ่งสวนใหญเปนบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชั้นนําซึ่งมีระยะเวลาในการชําระ
หนี้ที่แนนอนไดทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทฯก็ไดมีการติดตามทวงถามและลูกหนี้การคาของบริษัทฯก็ไดทยอยชําระมา
โดยตลอด 

สินคาคงเหลือ 

องคประกอบของสินคาคงเหลือของบริษัทฯ 
หนวย: ลานบาท 

31 ต.ค.2546 31 ก.ค.2547 31 ต.ค.2544 31 ต.ค.2545 31 ต.ค.2546 31 ก.ค.2547
ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ 25.05 33.02 17.9 17.77 23.13 30.38
เกินกําหนดชําระภายใน 30 วัน 3.19 18.91 3.89 3.8 3.18 16.00
เกินกําหนดชําระมากกวา 30-60 วัน - 4.09 - 1.79 - 3.98
เกินกําหนดชําระมากกวา 60-90 วัน 0.42 0.042 0.153 0.95 0.42 0.04
เกินกําหนดชําระมากกวา 90 วัน 0.2 - - 0.028 0.19 -

รวม 28.86 56.06 21.94 24.34 26.92 50.40

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

31 ต.ค.2546 31 ก.ค.2547 31 ต.ค.2544 31 ต.ค.2545 31 ต.ค.2546 31 ก.ค.2547
วัตถุดิบ 10.42 15.57 1.36 2.59 10.07 14.86
สินคากึ่งสําเร็จรูปและสินคาสําเร็จรูป 8.19 20.61 6.05 5.7 7.99 18.57
สินคาระหวางทํา 0.66 0.083 - - - -
วัสดุโรงงาน 4.32 5.55 3.39 1.99 3.84 4.32
รวม 23.59 41.81 10.8 10.28 21.90 37.75
หัก คาเผ่ือขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพ
และเคลื่อนไหวชา (2.2) (2.35) (0.67) (0.58) (2.07) (2.05)
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 21.45 39.46 10.13 9.70 19.82 35.69

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
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ในชวง 2 ปที่ผานมา บริษัทฯมีสินคาคงเหลือคิดเปนประมาณรอยละ 9-12   ของสินทรัพยรวม โดยองคประกอบ
ที่สําคัญของสินคาคงเหลือทั้งตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ไดแก วัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
และสินคากึ่งสําเร็จรูป โดยในชวงที่ผานมามูลคาของสินคาคงเหลือทั้งสองประเภทคิดเปนกวา 80 % ของมูลคาสินคา
คงเหลือ 

    ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2546 และ 31 กรกฏาคม 2547 บริษัทฯมีคาเผื่อขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อน
ไหวชาตามงบการเงินรวมเปนเงิน 2.20 และ 2.35 ลานบาท ตามลําดับ โดยเปนการตั้งเผื่อสําหรับวัตถุดิบบางรายการซึ่ง
อาจมีการเคลื่อนไหวชาหรือไมมีการเคลื่อนไหว โดยวัตถุดิบดังกลาวอยูในรูปวัตถุดิบที่ยังไมไดใชงานหรือวัตถุดิบที่ใช
แลวและนํามาบดเพื่อรอนํากลับมาใช แตอาจมีการเปลี่ยนรุนผลิตภัณฑหรือเปล่ียนชนิดของวัตถุดิบกอน ทําใหไม
สามารถใชวัตถุดิบดังกลาวได  

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯอยูที่ 43.84 
วัน ในขณะที่ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯในชวงป 2544/2545, 2545/2546 และชวง 9 
เดือนแรกของชวงป 2546/2547 อยูที่   34.27, 33.64 และ 42.76 วันตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวาสําหรับชวง 9 เดือนแรก
ของชวงป 2546/2547 ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยของบริษัทฯยาวขึ้นเมื่อเทียบกับชวงป 2545/2546 เนื่องจากบริษัทฯมี
ความจําเปนตองเก็บสต็อกวัตถุดิบ รวมถึงสินคาสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูปเพื่อเตรียมจัดสงใหแกลูกคากลุมผูผลิตเครื่อง
ใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีคําส่ังซื้อเพิ่มมากขึ้นในชวง 1-2 ปที่ผานมา ที่ผานมา บริษัทฯมีนโยบายที่จะเก็บ
สต็อกวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติก และสินคาคงเหลืออื่นๆไวเปนสินคาคงคลังในปริมาณที่เพียงพอที่จะใชผลิตสินคา
ไดประมาณ 1 เดือน อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทฯมีนโยบายที่จะใหการบริหารสินคาคงคลังของบริษัทฯเปนแบบ
ยืดหยุน ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายบริหารสินคาคงคลังดังกลาวไดกลาวไวแลวในสวนที่ 2.3 

 

สินทรัพยถาวร 

บริษัทฯและบริษัทยอยเปนผูผลิต ดังนั้นสินทรัพยสวนใหญของบริษัทฯจะเปนสินทรัพยระยะยาว ไดแก ที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ  โดยในป 2543/2544 บริษัทฯมีทรัพยสินถาวรเทากับ 15.26 ลานบาท และเพิ่มเปน 27.24, 88.95 
และ 239.22 ลานบาท ในชวงป 2544/2545, 2545/2546 และชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 ตามลําดับ ทั้งนี้
สินทรัพยถาวรที่เพิ่มขึ้นดังกลาวเปนการลงทุนเพิ่มเติมในสวนของที่ดิน อาคารโรงงานแหงใหม และเครื่องจักรและ
อุปกรณเพื่อขยายกําลังการผลิต โดยในชวงป 2545/2546 บริษัทฯลงทุนซื้อที่ดินและอุปกรณและจายชําระคากอสราง
เปนเงินรวมกันทั้งส้ิน 70.37 ลานบาท และในชวง 9 เดือนแรกของป 2546/2547 บริษัทฯไดซื้อที่ดินและอุปกรณอีกเปน
เงินรวมทั้งส้ิน 139.37 ลานบาท ซึ่งทําใหกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 298 ตัน ในชวงป 2545/2546 เปน 
800 ตัน ในชวงประมาณปลายป 2546/2547 และจํานวนเครื่องฉีดเม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้นจาก 30 เครื่องเปน 61 เครื่อง 

ในสวนของ TAPM นั้น ในชวงป 2545/2546 TAPM ไดลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเปนเงินทั้งส้ิน 23.88 ลาน
บาท และในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 TAPM ไดลงทุนซื้ออุปกรณอีกเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 20 ลานบาท ซึ่ง
ทําใหกําลังการผลิตสูงสุดของ TAPM เพิ่มจาก 60 ชุดตอป ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2546 เปน 150 ชุดตอป ณ วันที่ 31 
กรกฏาคม 2547 และจํานวนเครื่องจักรหลักที่ใชในการผลิตเพิ่มจาก 9 เครื่องเปน 15 เครื่อง  
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สภาพคลอง 

กระแสเงินสด 

โครงสรางของงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ 

 

ในชวงป 2543/2544-2545/2546 และในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 กระแสเงินสดจากการดําเนิน
งานของบริษัทฯเพิ่มสูงขึ้นโดยตลอด อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมและมีการสราง
อาคารโรงงานแหงใหมอยางตอเนื่องในชวงป 2545/2546 และในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 ทําใหมีความ
ตองการใชเงินทุนเปนจํานวนมาก จนทําใหกระแสเงินสดจากการดําเนินงานไมเพียงพอที่จะใชสนับสนุนการขยายกําลัง
การผลิต บริษัทฯจึงมีความจําเปนตองใชเงินทุนในรูปของเงินกูจากสถาบันการเงินมาชวยสนับสนุนการขยายธุรกิจ  การ
ขยายกําลังการผลิตในชวงที่ผานมาเปนการลงทุนเพื่อใหบริษัทฯมีกําลังการผลิตที่เพียงพอสําหรับชวง 2 ปขางหนา ทํา
ใหในปจจุบันบริษัทฯยังไมไดใชกําลังการผลิตเต็มที่เพื่อเพิ่มยอดขาย อยางไรก็ตาม ในชวง 1-2 ปขางหนา เมื่อบริษัทฯ
สามารถใชกําลังการผลิตไดเต็มที่เพื่อเพิ่มยอดขาย จะทําใหกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะ
ชวยทดแทนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินซึ่งคาดวาจะติดลบเนื่องจากบริษัทฯจะทยอยจายคืนภาระหนี้เงินกูจาก
สถาบันการเงินในชวง 2-3 ปขางหนา  

อีกปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดของบริษัทฯคือการจายเงินปนผล  โดย
ในชวง 2 ปที่ผานมา แมวาบริษัทฯมีกําไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯก็มีความจําเปนที่ตองกูยืมเงินมาจายเงินปนผล
จากกําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2546 บางสวน เนื่องจากบริษัทฯมีความจําเปนตองเก็บสต็อกวัตถุ
ดิบ รวมถึงสินคาสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมจัดสงใหแกลูกคา ทําใหเงินทุนบางสวนจมอยูกับสิน
คาคงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความจําเปนตองใชเงินกูบางสวนรวมกับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพื่อมา
ใชจายเงินปนผล   

อัตราสวนสภาพคลองและ Cash Cycle 

อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯในชวงป 2544/2545, 2545/2546 และชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 
ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง แมวา สินทรัพยหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นอยางมากในชวงเวลาดังกลาว แตหนี้สินหมุนเวียนโดย
เฉพาะเจาหนี้คาซื้ออุปกรณและสวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปกลับเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวา 

2545/2546
9 เดือนแรก

ของ 2546/2547
2543/2544 2544/2545 2545/2546

9 เดือนแรก
ของ 2546/2547

พ.ย.2545-31  
ต.ค.2546 

(ตรวจสอบแลว)

1 พ.ย.2546-31  
ก.ค.2547 (สอบ

ทานแลว)

พ.ย.2543-31  
ต.ค.2544 

(ตรวจสอบแลว)

พ.ย.2544-31  
ต.ค.2545 

(ตรวจสอบแลว)

พ.ย.2545-31  
ต.ค.2546 

(ตรวจสอบแลว)

1 พ.ย.2546-31  
ก.ค.2547 (สอบ

ทานแลว)

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 25333 22864 1734 11087 38626 25311

กรแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (99461) (161149) (7103) (23849) (99931) (148534)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 68518 140827 (6410) 34123 54343 124885

เงินสดและรายการเงินสดเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (5610) 2542 1041 21361 (6762) 1662

หนวย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
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เนื่องจากบริษัทฯมีการขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่องทําใหมีความจําเปนตองกูยืมเงินจากธนาคารเพื่อมาซื้อเครื่อง
จักรและอุปกรณ  

ในชวงเวลาเดียวกัน  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วของบริษัทฯในแตละปต่ํากวาอัตราสวนสภาพคลองคอนขาง
มากเนื่องจากสินคาคงเหลือซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งของสินทรัพยหมุนเวียนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยาง
มากจากการที่บริษัทฯมีความจําเปนตองเก็บสต็อกวัตถุดิบ รวมถึงสินคาสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมจัด
สงใหแกลูกคา ในขณะที่สินทรัพยที่สภาพคลองสูงเชน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่ชากวาอัตราการเพิ่มของหนี้สินหมุนเวียน 

 นอกจากนี้เมื่อพิจารณา Cash Cycle ซึ่งจะแสดงถึงมูลคาเงินทุนหมุนเวียนที่บริษัทฯใชในการดําเนินกิจการ 
ระยะเวลา Cash Cycle ของบริษัทฯอยูที่ 46.78, 32.79 และ 38.58 วัน สําหรับชวงป 2544/2545, 2545/2546 และชวง 
9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 ตามลําดับ แมวา Cash Cycle ของบริษัทฯมีแนวโนมที่จะยาวขึ้น ปจจุบัน บริษัทฯก็
ไมมีปญหาสภาพคลองเนื่องจากบริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่ออื่นๆจากสถาบันการเงินในประเทศสอง
แหง คิดเปนวงเงินประมาณ 221 ลานบาท ซึ่งค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทฯและโดยที่ดินและเครื่องจักรของ
บริษัทฯ ในขณะที่มูลคารวมของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมถึงสวนของเงินกูยืมระยะ
ยาว(ทั้งที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปและสวนที่สุทธิจากสวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป)ที่ใชไป ณ วันที่ 31 
กรกฏาคม 2547 อยูที่ประมาณ 206 ลานบาท 

แมวา ภาระดอกเบี้ยจายของบริษัทฯในชวงที่ผานมาจะเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งสงผลใหอัตราสวนแสดงความสามารถใน
การชําระดอกเบี้ยลดลงจาก  34.19 เทาในชวงป 2544/2545 เหลือ 17 และ 5.01 เทา ในชวงป 2545/2546 และชวง 9 
เดือนแรกของชวงป 2546/2547 ตามลําดับ ซึ่งจะสงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯในระดับหนึ่ง 
ทางผูบริหารเชื่อวาจะสามารถรักษาผลกําไรและผลตอบแทนของผูถือหุนใหอยูในระดับที่เหมาะสมได เนื่องจากภาระ
ดอกเบี้ยเงินกูในชวงป 2547/2548 จะลดลงจากการที่บริษัทฯจะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้
มาชําระหนี้สวนหนึ่ง รวมถึงการที่บริษัทฯไดดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตมาโดยตลอดซึ่งจะชวยควบคุม
ตนทุนในการผลิตใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

แหลงที่มาของเงินทุน  

หนี้สิน สวนของผูถือหุนและอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนตามงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทฯ  

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 
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แหลงเงินทุนสวนใหญของบริษัทฯมาจากแหลงเงินทุนประเภทหนี้ทั้งในรูปของหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม
หมุนเวียน โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2546 และ 31 กรกฏาคม 2547    อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt-to-
Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมอยูที่ 1.22 และ 3.21 เทา ตามลําดับ ภายหลังการจายเงินปนผลระหวางกาลจํานวน
ทั้งส้ิน 12.24 ลานบาท อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 จะเพิ่มเปน 
3.66 เทา   

ในชวงที่ผานมา แมอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯคอนขางสูง บริษัทฯก็ไมมีปญหาในการจัดหา
เงินทุนในรูปของเงินกูจากสถาบันการเงินมากนัก โดย ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวง
เงินสินเชื่ออื่นๆ จํานวนรวม 221.00 ลานบาทกับธนาคารในประเทศ 2 แหง ซึ่งค้ําประกันโดยกรรมการบริษัทและโดยที่
ดินและเครื่องจักรของบริษัทฯ ในขณะที่ ณ วันเดียวกันมูลคารวมของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน รวมถึงสวนของเงินกูยืมระยะยาว(ทั้งที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปและสวนที่สุทธิจากสวนที่ครบกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป)ที่ใชไปอยูที่ประมาณ 206 ลานบาท   

ที่ผานมาบริษัทฯสามารถจายชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยไดตามกําหนดเวลาการคืนหนี้ ประกอบกับสถาบัน
การเงินที่ใหบริษัทฯกูยืมเงินเห็นวาทรัพยสินที่บริษัทฯนํามาใชค้ําประกันเงินกูมีมูลคาเหมาะสมกับวงเงินกู ทําใหสถาบัน
การเงินที่ใหสินเชื่อแกบริษัทฯไมไดตั้งขอจํากัดในการกูยืมเงิน สําหรับในชวง 2 ปขางหนา บริษัทฯไมมีแผนที่จะลงทุน
เพื่อขยายกําลังการผลิตเพิ่มเติม  จึงไมมีความจําเปนที่จะตองกูเงินเพิ่มเติมเปนจํานวนมากๆ แตจะทยอยจายคืนเงินกู
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยใชกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเปนหลัก ซึ่งจะชวยใหอัตราสวนหนึ้สินตอทุนคอยๆ
ปรับตัวลดลงไป 

 เพื่อใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับที่ผูบริหารของทางบริษัทฯเห็นวาเหมาะสม คือในระดับ
ประมาณใกลเคียงกับ 2 เทา บริษัทฯจึงมีความจําเปนที่จะตองระดมทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนเพื่อคง
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับกระแสเงินสดและความสามารถในการทํากําไรของ
บริษัทฯ โดยคาดวาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนจะอยูระหวาง 2.0-2.2 เทา ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชา
ชนในครั้งนี้  

หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 ภาระหนี้สินทั้งตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯประมาณ 60 %
เปนหนี้สินหมุนเวียนซึ่งสวนใหญจะเปนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นรวมถึงเจาหนี้การคา ในขณะที่ภาระหนี้สิน
ไมหมุนเวียนเกือบทั้งหมดเปนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันเดียวกัน ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยทั้งตามงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯอยูที่ประมาณรอยละ 70 ของภาระหนี้สินรวม โดยภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย
ที่มีกําหนดชําระเกินกวา 1 ป ทั้งตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯคิดเปนประมาณรอยละ 56 ของ
ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวม ที่ผานมาอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่บริษัทฯจายเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ํา ในชวง 2 ปที่
ผานมา ภาระหนี้สินในรูปของเงินกูจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นอยางมากเนื่องจากบริษัทฯจําเปนตองใชเงินกูยืมเพื่อ
ขยายกําลังการผลิต ในขณะที่ยอดเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของยอดขาย  

ในสวนของ TAPM ก็ไดใชหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยเพื่อเปนเงินทุนสําหรับการขยายกําลังการผลิตและเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินกิจการ เชนกัน โดย ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 TAPM มีเงินกูยืมระยะยาวทั้งส้ิน 28.93 ลาน
บาท  
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สวนของผูถือหุน   

ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 สวนของผูถือหุนของบริษัทฯและตามงบการเงินรวม อยูที่ 97.93 และ 98.45 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว ณ วันดังกลาวทั้งส้ิน 72 ลานบาท ที่ผานมา บริษัทฯไดเพิ่มทุน
จดทะเบียนทั้งส้ิน 2 ครั้งจาก 20 ลานบาท เปน 60 ลานบาท ในชวงป 2544/2545 โดยการจัดสรรหุนเพิ่มทุนบางสวนให
กับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน และใหกับนักลงทุนรายใหมซึ่งมีความตองการที่จะลงทุนและถือหุนของบริษัทฯ 
และเปน 72 ลานบาท โดยการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม 
ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2547 หลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ ทุน
ที่ชําระแลวของบริษัทฯจะเพิ่มเปน 92 ลานบาท  

สําหรับประวัติการจายเงินปนผลของบริษัทฯในชวงที่ผานมาสามารถดูไดในสวนอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 

 

ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

• การเติบโตของธุรกิจออกแบบและผลิตแมพิมพของ TAPM ซึ่งเปนบริษัทยอย 
กอนที่จะมีการจัดตั้ง TAPM เมื่อมีความจําเปนที่บริษัทฯจะตองใชแมพิมพ PNI จะดําเนินการจัดหาแมพิมพให

แกบริษัทฯ โดย PNI จะส่ังใหผูผลิตซึ่งสวนใหญอยูในประเทศญี่ปุนทําแมพิมพตามแบบที่บริษัทฯตองการและจัดสงมา
ใหบริษัทฯเพื่อดําเนินการผลิตสินคาในขั้นสุดทาย อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทฯเห็นวาธุรกิจออกแบบและผลิตแม
พิมพสําหรับชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมและธุรกิจการผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรมมีลักษณะการดําเนินธุรกิจที่ควบคู
และใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Complementary Business) การกอตั้ง TAPM จะเปนปจจัยเสริมที่ทําใหการเจริญ
เติบโตของยอดขายของบริษัทฯดีขึ้น เนื่องจากคูแขงของบริษัทฯโดยสวนใหญจะเปนผูรับจางผลิตสินคาตามแบบที่ลูก
คาสงมาใหและไมสามารถผลิตแมพิมพสําหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกดวยตนเองได การที่ TAPM สามารถใหบริการผลิตแม
พิมพไดจะทําใหบริษัทฯสามารถใหบริการผลิตชิ้นสวนพลาสติกไดแบบครบวงจร อันจะเปนการชวยประหยัดเวลาและ
ลดตนทุนขนสงสินคาของลูกคาไดมาก ซึ่งเมื่อบวกกับชื่อเสียงและความสามารถในการผลิตชิ้นสวนพลาสติกวิศวกรรม
ที่มีคุณภาพและความละเอียดสูงของบริษัทฯและการใหบริการออกแบบกระบวนการผลิตก็จะเปนการชวยผลักดันให
ยอดขายของบริษัทฯเพิ่มขึ้นในระดับที่นาพอใจในชวง 2-3 ปขางหนา 

สําหรับผลการดําเนินงานของ TAPM นั้น แมวา TAPM มีผลการดําเนินงานขาดทุนในชวงป 2545/2546 ซึ่งเปน
ปแรกของการกอตั้ง และจะยังมีผลขาดทุนตอเนื่องในป 2546/2547 อยางไรก็ตาม ทางผูบริหารคาดวา TAPM จะเริ่มมี
กําไรตั้งแตป 2547/2548 เปนตนไป จากการที่ TAPM ไดรับคําส่ังซื้อสินคาจากทั้งลูกคาภายในกลุมและลูกคาภายนอก
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับการที่พนักงานในฝายผลิตและชางเทคนิคเริ่มมีประสบการณและความชํานาญในการ
ผลิตมากขึ้น ทําใหสามารถผลิตสินคาตามคําส่ังซื้อของลูกคาไดมากขึ้นโดยใชตนทุนตอหนวยเทาเดิมหรือลดลง  

 
• ความสามารถในการขยายฐานลูกคาของบริษัทฯ 

ในชวงที่ผานมา ทางผูบริหารของบริษัทฯดําเนินนโยบายที่จะเพิ่มยอดขายดวยการเพิ่มยอดสั่งซื้อทั้งจากลูกคาที่
มีอยูในปจจุบันและการหาลูกคาใหม ในชวง 9 เดือนแรกของชวงป 2546/2547 บริษัทฯมีลูกคาใหมเพิ่มขึ้นจํานวนทั้งส้ิน 
5 ราย โดยลูกคา 4 ใน 5 รายดังกลาวเปนลูกคาที่ไดรับการแนะนํามาโดย PNI ตามสัญญาการใหความชวยเหลือทาง
การตลาดซึ่งบริษัทฯทํากับ PNI และลูกคาอีก 1 รายเปนลูกคาที่ทีมการตลาดของบริษัทฯหามาไดเอง จะเห็นวาที่ผาน
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มาบริษัทฯมีการพึ่งพิงความชวยเหลือทางดานการตลาดจาก PNI คอนขางสูง ซึ่งถาหากบริษัทฯไมตอสัญญารับความ
ชวยเหลือทางการตลาดจาก PNI หลังจากที่สัญญาหมดอายุในป 2551 และทีมการตลาดของบริษัทฯซึ่งประกอบดวย
เจาหนาที่ทางการตลาดที่เปนชาวญี่ปุนและชาวไทยไมสามารถหาลูกคาไดดวยตนเองอยางเพียงพอ ยอดขายของ
บริษัทฯก็อาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ทางผูบริหารของบริษัทฯตระหนักถึงปญหาดังกลาวเปนอยางดี และใน
ชวงที่ผานก็ไดสงเสริมใหมีการพัฒนาทีมการตลาดของบริษัทฯอยางตอเนื่อง ซึ่งทีมการตลาดของบริษัทฯเองก็ไดเขาไป
พบลูกคารายใหมๆและแสดงผลงานของบริษัทฯอยูตลอดเวลาเพื่อใหไดคําส่ังซื้อจากลูกคาเหลานั้นเพิ่มมากขึ้น 

 
• นโยบายที่จะลดการพ่ึงพิงความชวยเหลือทางดานการตลาดและดานเทคนิคจาก PNI 
ในชวงที่ผานมา บริษัทฯมีการพึ่งพิงความชวยเหลือในดานการออกแบบผลิตภัณฑและการตลาดจาก PNI คอน

ขางมาก ดังจะเห็นไดจากการที่แบบของผลิตภัณฑสวนใหญของบริษัทฯในปจจุบันไดรับการออกแบบโดย PNI และใน
ชวงที่ผานมายอดขายของบริษัทฯเกือบทั้งหมดไดมาจากลูกคาซึ่งแนะนํามาโดย PNI 

บริษัทฯไดทําสัญญาการใชลิขสิทธิ์ ความชวยเหลือทางเทคนิค และที่ปรึกษาทางการตลาดกับ PNI โดยสัญญา
ดังกลาวมีผลบังคับใชเปนเวลา 5 ประหวาง 1 สิงหาคม 2546- 31 กรกฏาคม 2551 หลังจากสัญญาดังกลาวหมดอายุ
ลง ทางผูบริหารของบริษัทฯมีความตั้งใจที่จะไมตออายุสัญญาใหมทั้งหมด แตจะพิจารณาวาบริษัทฯยังคงตองการ
ความชวยเหลือจาก PNI ในดานใดอยูบางและจะพิจารณาตออายุสัญญาเฉพาะในสวนดังกลาว ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมา 
บริษัทฯไดมีการฝกอบรมชางเทคนิคและผูชํานาญการผลิตที่เปนชาวไทยโดยเจาหนาที่ของ PNI เพื่อเปนการเพิ่มทักษะ
และความสามารถทางเทคนิคของชางเทคนิคและผูชํานาญการเหลานั้น เพื่อที่วาหลังจากสัญญาหมดอายุลงในเดือน
กรกฏาคม 2551 บริษัทฯจะมีการพึ่งพิงความชวยเหลือทางเทคนิคจาก PNI นอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได ในสวนของ
ความชวยเหลือทางการตลาดนั้น ในปจจุบันบริษัทฯก็ไดดําเนินการเพื่อลดความชวยเหลือดังกลาว โดยทีมการตลาด
ของบริษัทฯซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่ชาวญี่ปุนซึ่งไมไดเปนคนที่ PNI สงมาประจําที่บริษัทฯและเจาหนาที่ชาวไทยก็
พยายามที่จะเขาพบลูกคารายใหมๆมากขึ้นเพื่อใหไดรับคําส่ังซื้อจากลูกคาเหลานั้น คาดวาในชวง 1-2 ปขางหนา 
บริษัทฯจะสามารถหาลูกคารายใหมๆที่ไมไดมาจากการแนะนําของ PNI ไดมากขึ้น  

 
• ผลกระทบจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนตออัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

กอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตอประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว ณ วัน
ที่ 31 กรกฏาคม 2547 ทั้งส้ิน 72 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนทั้งส้ิน 14.4 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 5 บาท ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญจํานวน 4 ลานหุนในครั้งนี้ อัตราสวนทางการเงินดังที่ไดแสดงไวในตาราง
สรุปงบการเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบริษัทฯไดเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวซึ่งจะทําใหสวนของผูถือหุน
เพิ่มขึ้น ซึ่งอัตราสวนทางการเงินที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญมีดังตอไปนี้ 

 
อัตราสวนทางการเงิน ณ ส้ินไตรมาสที่ 3  

ของป 2546/2547  
ภายหลังการเสนอ 
ขายหุนตอประชาชน 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน* (%) 25.20 14.82 
กําไรตอหุน * (บาทตอหุน) 1.66 1.30** 

มูลคาตามบัญชีตอหุน 
(บาทตอหุน) 

6.80 5.32** 
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อัตราสวนทางการเงิน ณ ส้ินไตรมาสที่ 3  
ของป 2546/2547  

ภายหลังการเสนอ 
ขายหุนตอประชาชน 

อัตราสวนหนี้สินตอสวน 
ของผูถือหุน (เทา) 

2.90 2.00-2.20 

*รายการปรับปรุงเสมือนวากําไรสุทธิของบริษัทฯในป 2546/2547 เทากับ 1.33 เทาของกําไรสุทธิของกําไรใน
สามไตรมาสแรกของชวงป 2546/2547  
** คิดโดยใชจํานวนหุนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน (18.4 ลานหุน) 

 
หมายเหตุ: ยังไมไดพิจารณาถึงผลประกอบการในอนาคตและสวนเกินมูลคาหุนจากการเสนอขายหุนสามัญตอ

ประชาชน 
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13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 
     -ไมมี- 



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)  

สวนท่ี 3 หนาท่ี 1  

 
สวนที่ 3 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญ 
 

3.1 รายละเอียดของหุนสามัญที่เสนอขาย 
3.1.1 ลักษณะสําคัญของหุนสามัญที่เสนอขาย 

การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) จํานวน 4,500,000 หุน ในครั้งนี้
แบงออกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้ 

 
    สวนที่ 1  

ผูเสนอขาย : บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
ประเภทหุนที่เสนอขาย   : หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

 จํานวนที่เสนอขาย : 4,000,000 หุน                                                                       
มูลคาที่ตราไวตอหุน    : 5.00 บาทตอหุน 
ราคาที่เสนอขาย             : 12.50 บาทตอหุน 
มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย :  50 ลานบาท  
หุนที่เสนอขายคิดเปนรอยละ  :  21.74 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด ภายหลังการเสนอขาย

 หุนสามัญตอบุคคลทั่วไปในครั้งนี้    
 
สวนที่ 2  
ผูเสนอขาย : บริษัท เจแปน เอเชีย อินเวสเมนท จํากัด 
ประเภทหุนที่เสนอขาย   : หุนสามัญเดิมของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

 จํานวนที่เสนอขาย : 500,000 หุน                                                                       
มูลคาที่ตราไวตอหุน    : 5.00 บาทตอหุน 
ราคาที่เสนอขาย             : 12.50 บาทตอหุน 
มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย : 6.25 ลานบาท  
หุนที่เสนอขายคิดเปนรอยละ  : 2.72 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด ภายหลังการเสนอขาย

หุนสามัญตอบุคคลทั่วไปในครั้งนี้        
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3.1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน 

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมของบริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) จํานวนรวมทั้ง
สิ้น 4,500,000 หุน ในราคาหุนละ 12.50 บาทในครั้งนี้ เสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซ่ึงมีสัด
สวนในการเสนอขายหุนดังตอไปนี้ 
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป : 4,500,000 หุน ในราคาหุนละ 12.50 บาท 
 
อนึ่ง บริษัทฯมิไดจัดสรรหุนใหผูลงทุนรายยอย เนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ไมเพียงพอ
สําหรับการเสนอขายใหแกบุคคลท่ัวไปในวงกวาง อยางไรก็ดี บริษัทฯไดจัดใหมีผูจัดจําหนายหลักทรัพย
จํานวน 4 ราย ซึ่งสามารถจัดสรรหลักทรัพยใหแกผูลงทุนไดในระดับหนึ่ง 
 
บุคคลทั่วไป หมายถึง ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไปที่เปนหรือเคยเปนลูก
คา หรือบุคคลที่คาดวาจะเปนลูกคา เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ 
บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําธุรกิจดานการ
ซื้อขายหลักทรัพยและวาณิชธนกิจ ไมวาทางตรงหรือทางออมของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
และบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาวขางตน ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะติดตอในอนาคต และในกรณีที่เปน
นิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลขางตน ซึ่งจะจองซื้อหุนผาน
ทางผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 3.5.2  
สําหรับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย บุคคลทั่วไปจะรวมถึงนักลงทุนสถาบันท่ีเคย
เปน หรือเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตองการชักชวนใหเปนลูกคาในอนาคต และผูจองซ้ือประเภทบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเปนลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทใหญและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ ซ่ึงทั้งหมดจะจองซื้อหุนผานผู
จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 3.5.2 (ก) 
 

3.1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น 
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 4,000,000 หุน ในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชน

เทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัทฯทุกประการ 
 
3.1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญ
เดิมของบริษัทฯตอบุคคลทั่วไปในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (”ตลาดหลักทรัพยใหม”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
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บ ริษั ทฯจึงยั งมี ความเสี่ ย งที่ จะไม ได รับอนุญ าตจากตลาดหลักทรัพย แห งประเทศไทย  (”
ตลาดหลักทรัพยใหม”) ทั้งนี้บริษัทฯไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 และบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ เปนอยางดีแลวเห็นวาบริษัทฯมีคุณ
สมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการรับหุนสามัญหรือหุน
บุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544  (รวมทั้งฉบับที่แกไข
เพิ่มเติมดวย) ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือ
หุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่
ชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย เมื่อบริษัทฯได
จําหนายหุนสามัญตอประชาชน ซ่ึงทําใหบริษัทฯมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนราย
ยอยแลว บริษัทฯจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป 

 
3.2 ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย 

หุนสามัญของบริษัทฯสามารถโอนไดโดยเสรีและไมมีขอจํากัดในการโอน เวนแตขอจํากัดนั้นจะเปนไปเพื่อ
รักษาสิทธิและผลประโยชนที่บริษัทฯจะพึงไดรับตามกฏหมาย 

การโอนหุนของบริษัทฯจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุช่ือผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผู
โอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันบริษัทฯได เมื่อบริษัทฯไดรับคํารองขอใหลง
ทะเบียนโอนหุนแลว และใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทฯไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัทฯจะลง
ทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัทฯเห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตอง
สมบูรณ บริษัทฯจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

 
3.3 ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย 

        การกําหนดราคาเสนอขายของหุนสามัญของบริษัทฯในครั้งนี้ ใชวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดที่สามารถ
อางอิงได (Market Comparable Approach) โดยพิจารณาถึงอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (Price to Earnings 
Ratio) เทากับ 8 เทา ซึ่งเปนสวนลดจากคาเฉล่ีย P/E Ratio ของราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนซ่ึงประกอบ
ธุรกิจที่คลายคลึงกับของบริษัทฯในชวงระหวางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2547 ซึ่งมีคาเทากับ 10 เทา โดยชวงของ 
P/E Ratio ที่ใชในการกําหนดราคาหุนมีสวนลดเทากับรอยละ 20 

บริษัทฯคํานวณกําไรตอหุนโดยใชกําไรสุทธิของบริษัทฯในชวง 3 ไตรมาสของชวงป 2546/2547 และคํานวณให
เปนกําไรสุทธิเต็มป และหารดวยจํานวนหุนทั้งหมด 18,400,000 หุน ซ่ึงจะเปนจํานวนหุนทั้งหมดภายหลังการ
เสนอขายหุนตอนักลงทุนในครั้งนี้ (Fully-Diluted Basis) 

 
3.4 ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 

-ไมมี- 
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3.5 การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 
 

3.5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย 
                  การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมของบริษัทฯในครั้งนี้ กระทําผานผูจัดจําหนายหลัก

ทรัพย 
 

3.5.2  ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
 

(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
อาคาร เมอรคิวรี่ทาวเวอร ช้ัน 8-10 
เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862  

สํานักงานบริหารดานหลักทรัพย 
1) สํานักงานใหญ 

สํานักงานใหญเมอรคิวรี่ ทาวเวอร ชั้น 8-10 
540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร 0-2658-6300     โทรสาร 0-2658-6301 

2) สาขาทาวนอินทาวน 
              1201/114 ซอยลาดพราว 94 (ปจมิตร) 
               ถนนศรีวรา แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
               โทร 0-2935-6111     โทรสาร 0-2935-6070  
 
3) สาขาธนิยะ 

  เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซา 20 ถนนสีลม  
  แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศัพท 0-2231-2700     โทรสาร 0-2231-2349-50  

4) สาขาพาหุรัด 
เลขที่ 125 อาคารดิโอลดสยามพลาซา   
ช้ัน 3 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
โทรศัพท 0-2225-0242    โทรสาร 0-2225-0523 

5) สาขาลาดพราว 
เลขที่ 1693 อาคารสํานักงานศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว  
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ช้ัน 9 หอง 903, 905-905/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพราว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท 0-2541-1411    โทรสาร 0-2541-1108  

6) สาขาเอ็มโพเรี่ยม 
เลขที่ 622 อาคารดิเอ็มโพเรี่ยม ช้ัน 14 ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 
โทรศัพท 0-2664-9800    โทรสาร 0-2664-9811 

7) สาขาทาพระ 
เลขที่ 99 อาคารสํานักงานเดอะมอลล ทาพระ  
ช้ัน 14 ถนนรัชดาภิเษก-ทาพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท 0-2876-6500    โทรสาร 0-2876-6531 

8) สาขางามวงศวาน 
เลขที่ 30/39-50 อาคารสํานักงานเดอะมอลลงามวงศวาน  
ช้ัน 14 ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทรศัพท 0-2550-0577   โทรสาร 0-2550-0566 

9) สาขาศรีนครินทร 
เลขที่ 1145 หมู 5 อาคารเอกไพลินทาวเวอร  
ช้ัน 3 ถนนศรีนครินทร ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  10270 
โทรศัพท 0-2758-7003   โทรสาร 0-2758-7248 

10) สาขาสมุทรสาคร 
เลขที่ 930/13 ก. ชั้น 2 ถนนเอกชัย 1  
ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
โทรศัพท 0-3481-1377    โทรสาร 0-3481-1383 

11) สาขาจังหวัดนครราชสีมา 1 
เลขที่ 154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร ช้ัน 3 หอง 3B 
ถนนมนัส ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  
โทรศัพท 0-4426-9400    โทรสาร 0-4426-9410 

12) สาขาเชียงใหม 1 
เลขที่ 244 อาคารสํานักงาน ชั้น 2-3 ถนนวัวลาย  
ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  50100 
โทรศัพท 0-5328-4000    โทรสาร 0-5328-4019 

13) สาขาภูเก็ต 
เลขที่ 22/39-40 อาคารวานิชพลาซา ถนนหลวงพอวัดฉลอง  
ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
โทรศัพท 0-7635-5730-6    โทรสาร 0-7635-5737 

14) สาขาหาดใหญ 1 
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เลขที่ 1,3,5 ถนนจุติอุทิศ 3 ตําบลหาดใหญ  
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 
โทรศัพท 0-7434-6400    โทรสาร 0-7423-9509 

15) สาขาจันทบุรี 
เลขที่ 203 ชั้น 2 ธนาคารนครหลวงไทย ถนนขวาง ตําบลตลาด  
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  
โทรศัพท 0-3934-6626-30    โทรสาร 0-3934-6631 

16) สาขาสุรินทร 
เลขที่ 137/7 ถนนศิริรัฐ ตําบลในเมือง  
อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 32000 
โทรศัพท 0-4451-9370    โทรสาร 0-4451-9476 

17) สาขาอุบลราชธานี 
เลขที่ 187-188 ถนนอุปราช ตําบลในเมือง  
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000  
โทรศัพท 0-4526-5633    โทรสาร 0-4526-5639 

18) สาขาลําปาง 
เลขที่ 48/11-12 ถนนมนตรี ตําบลสบตุย  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52100 
โทรศัพท 0-5431-9211    โทรสาร 0-5431-9216 

19) สาขาสุราษฎรธานี 
เลขที่ 216/3 หมู 4 ถนนชนเกษม ตําบลมะขามเตี้ย  
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 
โทรศัพท 0-7720-5460    โทรสาร 0-7720-5475 

20) สาขาปนเกลา 
เลขที่ 7/129 อาคารเซ็นทรัลปนเกลา ช้ัน 3 หอง 302  
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700  
โทรศัพท 0-2884-9847    โทรสาร 0-2884-6920 

21) สาขาซีคอนสแควร 
เลขที่ 904 อาคารซีคอนสแควร ชั้น G หอง 1008 ถนนศรีนครินทร  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260  
โทรศัพท 0-2721-9949    โทรสาร 0-2721-8320 

22)  สาขาอโศก 
เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตร ชั้น 25  ซอยสุขุมวิท 21 ถนนอโศก  
แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท 0-2665-7000    โทรสาร 0-2665-7050 
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23) สาขาเยาวราช 
เลขที่ 215 อาคารแกรนดไชนา ชั้น 4 ถนนเยาวราช  
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100 
โทรศัพท 0-2622-9412    โทรสาร 0-2622-9383 

24) สาขาฟวเจอร ปารค รังสิต 
ศูนยการคา ฟวเจอร ปารค รังสิต หอง 118 ชั้น 1F  
เลขที่ 161 ม. 2 ถ.พหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท 0-2958-0591    โทรสาร 0-2958-0590 

25) สาขาบางแค 
เลขที่ 275 หมูที่ 1 เดอะมอลลบางแค ชั้น 8  
ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  
โทรศัพท 0-2804-4235    โทรสาร 0-2804-4251 

26) สาขาชลบุรี 
เลขที่ 57/1-2  ถนนพาสเพตรา ตําบลบางปลาสรอย  
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 
โทรศัพท 0-3879-2479    โทรสาร  0-3879-2493 

27) สาขาเชียงใหม 2 
เลขที่ 201/3 หองเลขที่ 1-3 ถนนมหิดล ตําบลหายยา  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50110 
โทรศัพท 0-5328-4138    โทรสาร 0-5328-4138 

28) สาขาระยอง 
เลขที่ 180/1-2 อาคารสมาพันธ ช้ัน 2 ถนนสุขุมวิท ตําบลเชิงเนิน  
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 20110  
โทรศัพท 0-3886-2022-9    โทรสาร 0-3886-2043 

29) สาขาหาดใหญ 2 
เลขที่ 29 ช้ัน 6 อาคารลีการเดนพลาซา ถนนประชาธิปตย ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110  
โทรศัพท 0-7424-7199    โทรสาร 0-7424-7701 

30) สาขาสมุทรสงคราม 
เลขที่ 74/27-28 ซ. บางจะเกร็ง 4 ถนนพระราม 2 ตําบลแมกลอง  
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม   
โทรศัพท (034) 724-062-67    โทรสาร (034) 724-068 

31) สาขาสาธรนคร 
เลขที่ 100/46 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร ช้ัน 24 C ถนนสาธรเหนือ   
แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10210  
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โทรศัพท 0-2636-7550-6    โทรสาร 0-2636-7565 
32) สาขาญาดา 

56 อาคารญาดา ช้ัน 3 หอง 3/1 
ถนนลีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 0-2331-2700    โทรสาร 0-2331-2463, 231-2576 

33) สาขานครราชสีมา 2 
              อาคารสํานักงานชั้น 7 เดอะมอลลนครราชสีมา  
             1242/2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

                   โทร (044) 288-455    โทรสาร (044) 288-466 
34) สาขายะลา 
              18 ถนนสองพี่นอง ตําบลสะเตง 
              อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
              โทร (073) 255-493-7   โทรสาร (073) 255-498 
35) สาขาอรัญประเทศ 
         44/4 อาคารราชพัสดุ ถนนบํารุงราษฎร  
         ตําบลอรัญปะเทศ อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว  27120 
         โทร (037) 226-347-8   โทรสาร (037) 226-346 
 

(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
                   บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
         25 อาคารอัลมาลิงค ชั้น 9, 12, 15, 17 และ 18 
                        ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

        โทร. 0-2646-9999    โทรสาร. 0-2646-9889   
 

               
                   บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
          21/3 ช้ัน 14 อาคารไทยวาทาวเวอร ถนนสาทรใต  
                        แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
                        โทร. 0-2285-0060 โทรสาร. 0-2285-0536  

  
                   บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด 

87/2 อาคารซีอารซีทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส ชั้น 18,36 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทร. 0-2648-1111 โทรสาร. 0-2648-1015 
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3.5.3 เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 
เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัท เจแปน เอเชีย อินเวสเมนท จํากัด ไดตกลงมอบ
หมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 3.5.2 เปนผูดําเนินการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมของ
บริษัทฯ ซ่ึงจะเสนอขายแกบุคคลทั่วไปจํานวนทั้งสิ้น 4,500,000 หุน (สี่ลานหาแสนหุน) ในราคาหุนละ 
12.50 บาท โดยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจําหนายที่แนนอน 
(Firm Underwriting) ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหลัก
ทรัพย 
 

คาตอบแทนการจัดจําหนาย 
บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัท เจแปน เอเชีย อินเวสเมนท จํากัด ตกลงจายเงินคา

ตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 
3.5.2 เปนเงินทั้งสิ้น 1,687,500 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) โดยจะชําระภายใน 5 วันทําการนับ
จากวันปดการเสนอขาย 
 

ประมาณการจํานวนเงินที่ผูเสนอขายคาดวาจะไดรับจากการจําหนายหุนสามัญ 
 

 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) บริษัท เจแปน เอเชีย 
อินเวสเมนท จํากัด 

จํานวนหุน 4,000,000 500,000 
จํานวนคาหุนที่ไดรับ (บาท) 50,000,000 6,250,000 
คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (บาท) 3,584,444 473,056 
จํานวนคาหุนสิทธิที่จะไดรับ 
หลังหักคาใชจาย (บาท) 

46,415,556 5,776,944 

จํานวนคาหุนที่จะไดรับตอหุนสุทธิ (บาท) 11.60 11.55 
 
ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย 

ประเภทของคาใชจาย บริษัทฯ บริษัท เจแปน เอเชีย อินเวส
เมนท จํากัด 

คาธรรมเนียมในการยื่นคําขออนุญาตเสนอขาย
หุนที่ออกใหม 

44,444 บาท 5,556 บาท 

คาธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหุน 

40,000 บาท 30,000 บาท 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน  1,777,778 บาท 222,222 บาท 
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ประเภทของคาใชจาย บริษัทฯ บริษัท เจแปน เอเชีย อินเวส
เมนท จํากัด 

คาธรรมเนียมในการจําหนายหลักทรัพย 1,500,000 บาท 187,500 บาท 
คาพิมพหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน    66,667 บาท 8,333 บาท 
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพย
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน* 

22,222 บาท 2,778 บาท 

คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน                                                    

44,444 บาท 5,556 บาท 

คาใชจายอื่นๆโดยประมาณ** 88,889 บาท 11,111 บาท 
รวมคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย 3,584,444 บาท 473,056 บาท 
หมายเหตุ   คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

*ไมรวมคาธรรมเนียมรายป  
**รวมถึงคาโฆษณาและประชาสัมพันธและอื่นๆ 

 
3.5.4 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย 

           บุคคลทั่วไปสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหลักทรัพยไดที่สํานักงานและสาขา
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 3.5.2 (ก) และ (ข) ตามลําดับ ตั้งแตเวลา 9.00 น ถึงเวลา 16.00 น. ของวัน
ที่ 24-25 พฤศจิกายน 2547 

  
3.5.5 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการ
จําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 3.5.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายแกตน
เอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 วาดวยหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกผูบริหาร ผูถือหุน 
รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญและบริษัทยอยของบริษัทฯและผูที่เกี่ยวของตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 37/2544 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการ
จัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อหุนทั้งหมด   
 
บริษัทฯมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้ โดยจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปจํานวน 4,500,000 หุน 
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฎิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5(3) ใน
เรื่องของการกระจายรายยอยตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการรับหุนสามัญหรือ
หุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียนฉบับ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544  
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การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 3.5.2 โดย
การจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปจะจัดสรรแกผูที่เปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายกอน จึงจัดสรรใหแกบุคคลอื่นๆตอไป โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมาก
นอยเทาใดก็ได หรือจะปฎิเสธการจัดสรรใหแกบุคคลใดก็ได โดยมีจํานวนขั้นต่ํา 500 หุน และเปน
จํานวนทวีคูณของ 100 หุน หากยอดจองซื้อของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายแตะรายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนกอนครบกําหนดระยะ
เวลาการจองซื้อ 

 
3.5.6  วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีกระแสรายวันไว 2 บัญชี กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักพระราม 3 (สาขาสํานักงานใหญ) เพื่อรับเงินคาจองซ้ือหุนของบริษัทฯและ
บริษัท เจแปน เอเซีย อินเวสเมนท จํากัด ในครั้งนี้ โดยใชช่ือบัญชีวา  

 
“บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซ้ือหุนเพิ่มทุน” บัญชีเลขที่ 777-0-04611-9 (บัญชีกระแสราย
วัน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักพระราม 3 (สาขาสํานักงานใหญ)  (ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะโอนเงินที่ไดรับ
จากการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเขาบัญชีนี้) 
 
“บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)” บัญชีเลขที่ 777-0-03873-2 (บัญชีกระแสรายวัน) ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักพระราม 3 (สาขาสํานักงานใหญ)  (ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนายจะโอนเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหุนสามัญเดิมที่ถือโดยบริษัท เจแปน เอเซีย อิน
เวสเมนท จํากัด เขาบัญชีนี้ และบริษัทฯจะดําเนินการโอนเงินที่ไดไปใหบริษัท เจแปน เอเซีย อินเวส
เมนท จํากัด อีกทอดหนึ่ง) 

 
โดยมีรายละเอียดวันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุนดังนี้ 
 

(ก) ผูจองซ้ือจะตองซ้ือหุนขั้นต่ําจํานวน 500 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง
ซื้อตอง กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซ้ือใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลง
ลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือ 
สําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาว
ตางชาติ) หรือหนังสือรับรองบริษัท (สําหรับนิติบุคคล) โดยที่เอกสารทุกอยางตองลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน และสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยระยะเวลาการ
จองซื้อตั้งแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2547 
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(ค) ผูจองซ้ือจะตองขําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อดังนี้ 
• หากทําการจองซื้อในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคา

จองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียร
เช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยที่เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ 
ดราฟทนั้นๆจะตองลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 และสามารถเรียกเก็บเงินได
จากสํานักงานหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น  

• หากทําการจองซื้อในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547  ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคา
จองซ้ือครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือ โดยชําระเปนเงินสดหรือโดยการโอนเงิน
เทานั้น 

(ง) ทั้งนี้การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟทใหขีดครอมสั่งจายผูจัด
การการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนาย โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตน
เขาบัญชี   

 
“บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุนเพิ่มทุน” บัญชีเลขที่ 777-0-04611-9 
(บัญชีกระแสรายวัน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักพระราม 3 (สาขา
สํานักงานใหญ)  (ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายจะโอนเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเขาบัญชีนี้) 

 
“บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)” บัญชีเลขที่ 777-0-03873-2 (บัญชีกระแสรายวัน) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักพระราม 3 (สาขาสํานักงานใหญ)  (ผู
จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะโอนเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหุน
สามัญเดิมที่ถือโดยบริษัท เจแปน เอเซีย อินเวสเมนท จํากัด เขาบัญชีนี้ และบริษัทฯจะ
ดําเนินการโอนเงินที่ไดไปใหบริษัท เจแปน เอเซีย อินเวสเมนท จํากัด อีกทอดหนึ่ง) 

 
(จ) ผูจองซ้ือจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 3.5.7.1 พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (ค) สงไปยังผูจัด

การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามสถานที่ที่ระบุไวใน 3.5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2547 

(ฉ) ผูจองซ้ือที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อ และไดดําเนินการตามขอ (ง) แลว จะขอยกเลิกการ
จองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย 
และผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซ้ือที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 3.5.7.1 (ก)-(ง) 
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3.5.7 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย 
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปให

อยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย 

 
3.5.8 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 
            ในกรณีไมไดรับการจัดสรรหุน 

                ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆจะดําเนินการใหมีการสงมอบเงิน
คาจองซื้อหุนใหแกผูจองซ้ือหุนที่จองซื้อผานตนเอง โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไม
ไดรับการจัดสรร โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามช่ือของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ
และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซ้ือที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้น
สุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะ
เวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 
ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดัง
กลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรกด็ีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็ค
คืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจอง
ซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยชอบแลว และผูจองซื้อหุนไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหาย
ใดๆอีกตอไป 
 

                           ในกรณีไมไดรับการจัดสรรหุนอันเนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือตามเช็คคาจองซ้ือ 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกัน

การจําหนาย จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซ้ือใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร อัน
เนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คคาจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับ
เช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ 

 
ในกรณีไดรับการจัดสรรไมครบจํานวนที่จองซื้อ 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ที่เปนผูรับจองซ้ือจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรไมครบจํานวนที่จองซื้อ จะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ย ใหแก
ผูจองซ้ือที่ไมไดรับการจัดสรรครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหผู
จองซื้อหุน และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนไดภายใน
ระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ผูจองซ้ือหุนจะไดรับดอกเบี้ยใน
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อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่
พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลง
ทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงิน
คาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
จองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคา
เสียหายใดๆ อีกตอไป  

        
3.5.9 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

ปจจุบันบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพยใหม”) ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับบริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือผูจองซื้อหุนสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย และเขาสูระบบซ้ือขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซ้ือสามารถ
ขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยใหม”) ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยใหม”)  ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซ้ือหุนประสงคจะขอรับใบหุน ซ่ึงผูจองซ้ือหุนจะไมสามารถ
ขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยใหม”) ไดจนกวาจะไดรับใบหุน 

ดังนั้นในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมของบริษัทฯใหแกบุคคลทั่วไปในครั้งนี้ 
ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังตอไปนี้ คือ 

 
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัทจะสงมอบใบ

หุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนทางไปรษณียลง
ทะเบียนตอบรับตามช่ือที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ใน
กรณีนี้ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน 
ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยแลว (“ตลาดหลักทรัพยใหม”) 

 
(ข) ในกรณีที่ผูจองซ้ือหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลัก

ทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ ผูจองซ้ือหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลัก
ทรัพยซึ่งผูจองซ้ือหุนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรร
ฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก และบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยฝากหุนนั้นอยู ใน
ขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลัก
ฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรร
จะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาต
ใหหุนของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยใหม”)   
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     ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ ข. ชื่อของผูจองซื้อหุนจะตองตรงกับ
ช่ือของเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลัก
ทรัพยดังกลาว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อหุนตามขอ ก. 
แทน 

 
(ค) ในกรณีที่ผูจองซ้ือหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคที่จะฝากหุนของตนไวในบัญชีของบริษัท

ผูออกหลักทรัพย โดยผานบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) 
กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 
กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับ “บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด “ และบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดจํานวน
หุนเขาบัญชีดังกลาวในนามของผูจองซ้ือหุน และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อหุนภายใน 45 
วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัด
สรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการ
ซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยใหม”)   
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สวนที่ 4 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะคณะผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับ
รองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระ
สําคัญ นอกจากนี้ขาพเจาขอรับรองวา 

 
1. งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ

ขายหลักทรัพย ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผล
การดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอยแลว 

2. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ
ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวน
แลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฎิบัติตามระบบดังกลาว 

3. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให
มีการปฎิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2547 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบ
คลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ
กระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองขอถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน 

ขาพเจาไดมอบหมายให นายเคซึเคะ มะซึอุระ หรือ นายอาซึโนบุ โทกะ ทานใดทานหนึ่ง  เปนผูลงลายมือ
ชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายเคซึเคะ มะซึอุระ หรือ นายอาซึโนบุ 
โทกะ  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 

 
คณะผูบริหาร 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายเคซึเคะ มะซึอุระ  กรรมการผูจัดการ นายเคซึเคะ มะซึอุระ 
2. นายอาซึโนบุ โทกะ รองกรรมการผูจัดการและผูอํานวย

การฝายการผลิต 
นายอาซึโนบุ โทกะ 

3. นายคาซึคาตะ อาโอโนะ ผูอํานวยการฝายรับรองคุณภาพ นายคาซึคาตะ อาโอโนะ 
4. นายคาซึโนริ คง ผูอํานวยการฝายบริหาร และการ

เงิน และผูจัดการสวนจัดซื้อและ
สวนการตลาด 

นายคาซึโนริ คง 

5. นายโสฬส ตั้งในธรรม ผูอํานวยการฝายกฏหมายและ
ประกัน 

นายโสฬส ตั้งในธรรม 
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6. นางสาวนันทนา ยุบลไมล ผูจัดการสวนบัญชีและบุคคล นางสาวนันทนา ยุบลไมล 
7. นายศักดา เกิดรอด ผูจัดการสวนฉีดพลาสติก สวน

ประกอบและสวนวางแผนการผลิต 
นายศักดา เกิดรอด 

8. นายสํานวน จินณวัฒน ผูจัดการสวนรับรองคุณภาพ และ
สวนซอมบํารุง 

นายสํานวน จินณวัฒน 

 
     ผูรับมอบอํานาจ 

ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
นายเคซึเคะ มะซึอุระ กรรมการผูจัดการ นายเคซึเคะ มะซึอุระ 
นายอาซึโนบุ โทกะ รองกรรมการผูจัดการและผูอํานวย

การฝายการผลิต 
นายอาซึโนบุ โทกะ 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปน
เท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองขอถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายเคซึเคะ มะซึอุระ หรือ นายอาซึโนบุ โทกะ ทานใดทานหนึ่ง  เปนผูลงลายมือ
ชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายเคซึเคะ มะซึอุระ หรือ นายอาซึโนบุ 
โทกะ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 

 
คณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายไทอิจิ นิโนมิยะ ประธานกรรมการ นายไทอิจิ นิโนมิยะ 
2. นายเคซึเคะ มะซึอุระ กรรมการ นายเคซึเคะ มะซึอุระ 
3. นายอาซึโนบุ โทกะ กรรมการ นายอาซึโนบุ โทกะ 
4. นายคาซึโนริ คง  กรรมการ นายคาซึโนริ คง 
5. นายคาซึคาตะ อาโอโนะ  กรรมการ นายคาซึคาตะ อาโอโนะ 
6. นายโสฬส ตั้งในธรรม  กรรมการ นายโสฬส ตั้งในธรรม 
7. รอยโททักษิณ ล่ิมสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  รอยโททักษิณ ล่ิมสุวรรณ 
8. นายเชนทร วิพัฒนบวรวงศ กรรมการตรวจสอบ นายเชนทร วิพัฒนบวรวงศ 
9. นางสาวอรุณรัตน สุกาญจนวัฒนชัย กรรมการตรวจสอบ นางสาวอรุณรัตน สุกาญจนวัฒนชัย 
10. นางรัตนา        สมบูรณวิวัฒน กรรมการ นางรัตนา สมบูรณวิวัฒน 

 
ผูรับมอบอํานาจ 

ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
นายเคซึเคะ มะซึอุระ กรรมการผูจัดการ นายเคซึเคะ มะซึอุระ 
นายอาซึโนบุ โทกะ รองกรรมการผูจัดการและผูอํานวย

การฝายการผลิต 
นายอาซึโนบุ โทกะ 

 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                       บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 4 หนาที่ 4 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ

ระมัดระวังในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปน
เท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองขอถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายฮิเดอากิ ชิมิซึ  เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ นายฮิเดอากิ ชิมิซึ  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตอง
ของขอมูลไว” 

 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 

บริษัท เจแปน เอเชีย อินเวสเมนท จํากัด 
 

ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
นายโทโยจิ ทะซึโอกะ President and CEO นายโทโยจิ ทะซึโอกะ 

 
     ผูรับมอบอํานาจ 
 

ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
นายฮิเดอากิ ชิมิซึ   Director (JAIC Asia Holding Pte. 

Ltd.) 
นายฮิเดอากิ ชิมิซึ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 4 หนาที่ 5 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพยที่เจาของหลักทรัพยไดระบุไวในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะคณะผูบริหารของ
บริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไม
เปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาของรับรองวา 

1. งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน 
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

2. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจไดวา
บริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตอง
ครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมใหมีการปฎิบัติตามระบบดังกลาวแลว 

3. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมี
การปฎิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ 
วันที่ 9 สิงหาคม 2547 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึง
ขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

 
คณะผูบริหาร 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายเคซึเคะ มะซึอุระ  กรรมการผูจัดการ นายเคซึเคะ มะซึอุระ 
2. นายอาซึโนบุ โทกะ รองกรรมการผูจัดการและผูอํานวย

การฝายการผลิต 
นายอาซึโนบุ โทกะ 

3. นายคาซึคาตะ อาโอโนะ ผูอํานวยการฝายรับรองคุณภาพ นายคาซึคาตะ อาโอโนะ 
4. นายคาซึโนริ คง ผูอํานวยการฝายบริหารและการ

เงิน และผูจัดการสวนจัดซื้อและ
สวนการตลาด 

นายคาซึโนริ คง 

5. นายโสฬส ตั้งในธรรม ผูอํานวยการฝายกฏหมายและ
ประกัน 

นายโสฬส ตั้งในธรรม 

6. นางสาวนันทนา ยุบลไมล ผูจัดการสวนบัญชีและบุคคล นางสาวนันทนา ยุบลไมล 
7. นายศักดา เกิดรอด ผูจัดการสวนฉีดพลาสติก สวน

ประกอบและสวนวางแผนการผลิต 
นายศักดา เกิดรอด 

8. นายสํานวน จินณวัฒน ผูจัดการสวนรับรองคุณภาพ และ
สวนซอมบํารุง 

นายสํานวน จินณวัฒน 

 



                                                                                                       บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 4 หนาที่ 6 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ 
ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรแจงในสาระสําคัญ 

 
คณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
 

ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1. นายไทอิจิ นิโนมิยะ ประธานกรรมการ นายไทอิจิ นิโนมิยะ 
2. นายเคซึเคะ มะซึอุระ กรรมการ นายเคซึเคะ มะซึอุระ 
3. นายอาซึโนบุ โทกะ กรรมการ นายอาซึโนบุ โทกะ 
4. นายคาซึโนริ คง  กรรมการ นายคาซึโนริ คง  
5. นายคาซึคาตะ อาโอโนะ  กรรมการ นายคาซึคาตะ อาโอโนะ 
6. นายโสฬส ตั้งในธรรม                กรรมการ นายโสฬส ตั้งในธรรม                       
7. รอยโททักษิณ ล่ิมสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ รอยโททักษิณ ล่ิมสุวรรณ 
8. นายเชนทร วิพัฒนบวรวงศ กรรมการตรวจสอบ นายเชนทร วิพัฒนบวรวงศ 
9. นางสาวอรุณรัตน สุกาญจนวัฒนชัย กรรมการตรวจสอบ นางสาวอรุณรัตน สุกาญจนวัฒนชัย 
10. นางรัตนา        สมบูรณวิวัฒน กรรมการ นางรัตนา สมบูรณวิวัฒน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 4 หนาที่ 7 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 
“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวา ขาพเจาไดสอบทานขอมูล

ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทาง
การเงิน ขาพเจาของรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอ
มูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ” 

 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 

บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

ช่ือ ตําแหนง ลงมือชื่อ 
1. นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจาหนาที่บริหาร นายมนตรี ศรไพศาล 
2. นายภูษิต แกวมงคลศรี ประธานเจาหนาที่ปฎิบัติการ นายภูษิต แกวมงคลศรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 1 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ประเภทธุรกิจ 

1. นายไทอิจิ นิโนมิยะ 
ประธานกรรมการ 
 

60 Bachelor Degree in Law 
Housei University 

15.34 2517- ปจจุบัน 
2543-ปจจุบัน 
2545-ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการ 

บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด 
บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด 

2. นายเคซึเคะ มะซึอุระ 
กรรมการผูจัดการ 
และกรรมการ 

52 Bachelor Degree in Business Administration 
Waseda University 
DAP Program รุนที่ 18/2004 (จัดเมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2547) 

2.78 2536-2542 
2543-ปจจุบัน 
2545-ปจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 

บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด 

3. นายอาซึโนบุ โทกะ 
รองกรรมการผูจัดการและผูอํานวย
การฝายการผลิตและกรรมการ 

47 Diploma Degree in Construction Design 3.33 2534-2542 
2543-ปจจุบัน 
 
2545-ปจจุบัน 

ผูจัดการโรงงาน 
รองกรรมการผูจัดการ ผูอํานวย
การฝายการผลิต และกรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด 

4. นายคาซึคาตะ อาโอโนะ 
ผูอํานวยการฝายรับรองคุณภาพและ
กรรมการ 
 

   44 Bachelor Degree in Law 
Chuo University 

0.67 2530-2543 
2545-ปจจุบัน 
 
 

ผูจัดการสวนรับรองคุณภาพ 
ผูอํานวยการฝายรับรองคุณภาพ 
และกรรมการ 
 

บริษัท เกาหลี พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด 
บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
 
 

5. นายคาซึโนริ คง 
ผูอํานวยการฝายบริหาร ผูจัดการ
สวนจัดซื้อและสวนการตลาด และ
กรรมการ 

36 Senior High School Graduated 
Mizawa High School 

0.67 2535-2542 
2543-2544 
2543-ปจจุบัน 

ผูชวยผูจัดการฝายผลิต 
ผูชวยผูจัดการฝายรับรองคุณภาพ 
ผูอํานวยการฝายบริหาร ผูจัดการ
สวนจัดซื้อและสวนการตลาด และ
กรรมการ 

บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
บริษัท วาโด (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

 

6. นายโสฬส ตั้งในธรรม 
ผูอํานวยการฝายกฏหมายและ
ประกัน 

35 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง 
บริหารธุรกิจ (วิชาเอกภาษาญี่ปุน) สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต บพิตรพิมุข 
มหาเมฆ 
DAP Program รุนที่ 18/2004 (จัดเมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2547) 

0.67 2539-2540 
2541-ปจจุบัน 
 
 
2543-ปจจุบัน 
 
2545-ปจจุบัน 

ผูจัดการฝายรับรองคุณภาพ 
กรรมการผูจัดการ 
 
 
ผูอํานวยการฝายกฏหมายและ
ประกันและกรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท ไทย คิคูวา อินดัสทรีส จํากัด 
บริษัท พีแอนดพี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
 
 
บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด 



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 2 

 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ประเภทธุรกิจ 

7. รอยเอกทักษิณ ลิ่มสุวรรณ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

59 นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณหาวิทยาลัย 
เนติบัณฑิตไทย     เนติบัณฑิตสภา 
DAP Program รุนที่ 24/2004 (จัดเมื่อวันที่ 9 
กันยายน 2547) 

0.33 2515-ปจจุบัน 
2545-ปจจุบัน 

นิติกร / ผูชวยผูวาการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

8. นายเชนทร วิพัฒนบวรวงศ 
กรรมการตรวจสอบ 

57 ปริญญาโท (เกียรตินิยมดี) 
สาขารัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิต    
พัฒนบริหารศาสตร 
DAP Program รุนที่ 24/2004 (จัดเมื่อวันที่ 9 
กันยายน 2547) 

0.33 2541-2544 
2544-ปจจุบัน 
2545-ปจจุบัน 

ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผูวาราชการจังหวัดอางทอง 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการ 

กระทรวงมหาดไทย 
ศาลากลางจังหวัดอางทอง 
บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

9. นางสาวอรุณรัตน สุกาญจนวัฒนชัย 
กรรมการตรวจสอบ   

38 บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
DAP Program รุนที่ 21/2004 (จัดเมื่อวันที่ 22 
กรกฏาคม 2547) 

- 2539-2542 
2542-2543 
2543-2545 
 
2546-ปจจุบัน 
2546-ปจจุบัน 

ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน 
ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 
ผูจัดการฝายวางแผนและ
วิเคราะหงบประมาณ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการ 

บริษัท ฮิวเล็ตต-แพคการด (ประเทศไทย) 
จํากัด 
บริษัท เชอริ่ง-พลาว จํากัด 
บริษัท โนวารติส (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท อีลิท แอคเคาทติ้ง จํากัด 
บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

10. นางรัตนา สมบูรณวิวัฒน 
กรรมการ 

62 มัธยมศึกษาตอนตน 0.08 2535-ปจจุบัน 
2545-ปจจุบัน 
 

เจาของกิจการ 
กรรมการ 

รานอาหารญี่ปุน มัตซึจัง 
บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

11. น.ส.นันทนา ยุบลไมล 
ผูจัดการสวนบัญชีและบุคคล 

34 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี 
โรงเรียนลําปางพาณิชการและเทคโนโลยี 

- 2538-2543 
2543-ปจจุบัน 

พนักงานบัญชี 
ผูจัดการสวนบัญชีและบุคคล 

บริษัท ไทย พรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

 



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 3 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวน

การถือหุน
ในบริษัท 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ประเภทธุรกิจ 

12. นายศักดา เกิดรอด 
ผูจัดการสวนฉีดพลาสติก สวนประกอบ
และสวนวางแผนการผลิต 

34 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาชางไฟฟากําลัง 
สถาบันเทคโนโลยี ชลบุรี 

0.08 2531-2542 
2542-2543 
2543-ปจจุบัน 

ผูจัดการฝายผลิต 
ผูจัดการฝายผลิต 
ผูจัดการสวนฉีดพลาสติก สวน
ประกอบและสวนวางแผนการ
ผลิต 

บริษัท ไทย พรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
บริษัท วาโด ไทยแลนด จํากัด 
 
บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

13. นายสํานวน จินณวัฒน 
ผูจัดการสวนรับรองคุณภาพและสวน
ซอมบํารุง 

47 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
อิเล็กทรอนิกส สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิยา
เขตเทคนิคกรุงเทพ 

- 2535-2543 
2543-ปจจุบัน 

หัวหนาแผนกซอมบํารุง 
ผูจัดการสวนรับรองคุณภาพและ
ซอมบํารุง 

บริษัท แหลมฉบัง รับเบอร จํากัด 
บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

 
 
 

  



 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน)  

เอกสารแนบ 2 หนาที่ 1 

เอกสารแนบ 2 ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2547   
 
 บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) 
บริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด 
(“บริษัทที่เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือ

หุนใหญรวมกัน”) 

บริษัท ทาพาโก โมลด จํากัด 
(“บริษัทยอย”) 

1. นายไทอิจิ นิโนมิยะ /, //, //// /, //, ///, //// //, //// 
2. นายเคซึเคะ มะซึอุระ //, ///, //// - //, //// 
3. นายอาซึโนบุ โทกะ //, ///, //// - //, //// 
4. นายคาซึโนริ คง //, /// - // 
5. นายคาซึคาตะ อาโอโนะ //, /// - // 
6. นายโสฬส ตั้งในธรรม //, /// - // 
7. รอยเอกทักษิณ ลิ่มสุวรรณ //, ///// - - 
8. นายเชนทร วิพัฒน บวรวงศ //, ///// - - 
9. นางสาวอรุณรัตน สุกาญจนวัฒนชัย //, ///// - - 
10. นางรัตนา สมบูรณวิวัฒน // - - 
11. นางสาวนันทนา ยุบลไมล /// - - 
12. นายสํานวน จินณวัฒน /// - - 
13. นายศักดา เกิดรอด /// - - 

 
หมายเหตุ  / = ประธานกรรมการ  // = กรรมการ  ///= ผูบริหาร  //// = กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน  ///// = กรรมการตรวจสอบ 



  บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนาที่ 1 

 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

บริษัท ทาพาโก จํากัด(มหาชน) 
วันที่ 9 สิงหาคม 2547 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
 
 

 



  บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนาที่ 2 

สวนที่  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure) 
 องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือ ปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการ
ควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัท
ตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริย
ธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน  
         
 
1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการ
 ปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม 
  ใช   ไมใช  
 บริษัทฯมีการจัดทํา Management Plan ที่จะกําหนดภารกิจและเปาหมายรวมขององคกร และในขณะเดียวกัน
 โดยสอดคลองกับเปาหมายรวมแตละแผนกจะจัดทําแผนยอยซึ่งจะกําหนดเปาหมายทั้งที่วัดเปนตัวเงินไดและในเชิง
 คุณภาพ โดยในแตละเดือนจะมีการจัดทํา Business Monthly Report เพื่อแสดงผลการเปรียบเทียบระหวางผลที่เกิด
 ขึ้นจริงกับเปาหมายที่กําหนดไว 
 
1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ 
 และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผล
 ตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสม
 ควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ต้ังเปาหมายยอดขายของ
 บริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน) 
   ใช   ไมใช 

ในการกําหนดเปาหมายของบริษัทฯ จะมีการกําหนด Action Plan อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายในระดับที่เปน
รายละเอียดอยางชัดเจน เชน การกําหนดเปาหมายยอดขายจะมีการกําหนดอยางชัดเจนวาจะตองเพิ่มยอดขายของลูก
คารายใดและเปนสินคารุนใด 

 
1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม 
   ใช  ไมใช 

มีการจัดทําผังแสดงการจัดโครงสรางขององคกรที่ชัดเจนเพื่อกระจายอํานาจหนาที่ความรับผิดใหแกผูจัดการแตละ
ฝาย อยางไรก็ตามพบวาภายใตผังองคกรที่บริษัทฯบังคับใชอยูในปจจุบันยังมีบางแผนกที่มีการแบงแยกหนาที่ที่ยัง
ไมเหมาะสม กลาวคือ ไมไดแยกหนาที่การบันทึกรายการบัญชีออกจากหนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน ซึ่งผู
บริหารของบริษัทฯไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดมีนโยบายใหมีการควบคุมภายในทดแทนโดยกําหนดใหมี
การสอบทานความถูกตองของการบันทึกบัญชีอีกครั้งหนึ่งโดยพนักงานบัญชีซึ่งไมมีหนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย
สิน 

 
 
 



  บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนาที่ 3 

1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน
 ลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลงโทษหาก มีการ
 ฝาฝน หรือไม  
   มี   ไมมี 
 บริษัทฯมีขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผล
 ประโยชนกับกิจการโดยกําหนดไวอยางเปนลายลักษณอักษรในขอ 27 ของขอบังคับของบริษัทและระเบียบการ
 ทํางานของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯกําลังอยูในระหวางการจัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของผูบริหาร
 และพนักงาน 
 
 1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ 
 และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแตละแผนกเพื่อใหพนักงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไวอยางเปนลาย
 ลักษณอักษร เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตได 
 
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพื่อประโยชนของ
 บริษัทในระยะยาว ใชหรือไม 
  ใช   ไมใช 
 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทฯไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพื่อประโยชนของ
 บริษัทฯในระยะยาว อีกทั้งยังกําหนดใหมีการประเมินผลงานอยางเปนลายลักษณอักษรทั้งที่เปนการประเมินผล
 งานของบริษัทฯโดยลูกคาและการประเมินผลงานของลูกคาโดยบริษัทฯ เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงคุณ
 ภาพของงานอันนําไปสูความสัมพันธที่ดีในระยะยาว 
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สวนที่ 2    การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลาโดยสาเหตุของความ
เสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําใหระบบ
งานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอด
พนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ 
 (1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ  (Identification of risk) 
 (2)  วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ จะเกิดขึ้น (Analysis of risk) 
 (3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk) 
         
 
2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความเสี่ยง ทั้ ง
 ที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 
  มี   ไมมี 
 ผูบริหารมีการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯเปนระยะๆ โดยมีการประชุมฝายบริหารทุกเดือนเพื่อสรุปผล
 งานและปญหาที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผานมาเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และหากประเมินไดวาเกิด
 ความเสี่ยงขึ้นโดยปจจัยดานใด ก็จะมีการกําหนดมาตรการและเปาหมายเพื่อลดความเสี่ยงนั้นๆ นอกจากนั้น ใ น
 ชวงปที่ผานมาบริษัทฯไดทําการจางบริษัทภายนอกเขามาทําการศึกษาและประเมินความเสี่ยงดานตางๆ 
 ของบริษัทฯ 
 
2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น  
   มี   ไมมี 
 มีโดยผานขั้นตอนการประชุมตามที่กลาวไวในขอ 2.1 
 
2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการในการลด
 ความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม 
  ใช   ไมใช 

บริษัทฯจัดใหมี Business Meeting เพื่อใหพนักงานแตละแผนกปรึกษารวมกันถึงปญหา ปจจัยความเสี่ยงของปญหา
ตลอดจนมาตรการที่จะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและจัดใหแผนกที่เกี่ยวของจัดทํารายงานผลความคืบหนาของการใช
มาตรการดังกลาว 

 
2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใช
 หรือไม 
  ใช   ไมใช 

บริษัทฯจัดใหมีการประชุมทุกเชาหรือเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นเพื่อใหพนักงานไดรับทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นตลอดจน
หนาที่และบทบาทของพนักงานแตละแผนกในการแกไขปญหานั้นๆ 
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2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 

ในการประชุมพนักงานทุกเชาจัดใหมีการติดตามผลวาแตละแผนกไดปฏิบัติตามมาตรการแกปญหาที่กําหนดไวหรือ
ไม ตลอดจนรายงานถึงผลของการลดหรือขจัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
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สวนที่ 3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่ฝาย
บริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก 

(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม  
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน 
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล

ดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน 
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ  

         
 
3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน
 และเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 

มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารไวอยางชัดเจนไวในรายงานการประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 53/2547 ซึ่งกําหนดอํานาจและขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการ 

 
3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจ
 สอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) 
 หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน  
  ใช   ไมใช 

จากการสอบทานพบวายังมีบางแผนกที่ยังไมไดแยกหนาที่บันทึกรายการบัญชีออกจากหนาที่ในการดูแลจัดเก็บ
ทรัพยสิน อยางไรก็ตามผูบริหารของบริษัทไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวจึงไดมีนโยบายใหมีการควบคุมภายในทด
แทนโดยกําหนดใหมีการสอบทานความถูกตองของการบันทึกบัญชีอีกครั้งหนึ่งโดยพนักงานบัญชีซึ่งไมมีหนาที่ใน
การดูแลจัดเก็บทรัพยสิน 

 
3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 
 บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม 
  ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 

การกระทําธุรกรรมดังกลาวในระยะเวลาที่ผานมา  คณะกรรมการบริษัทจะตองเปนผูพิจารณาและใหความเห็นชอบ
ตอธุรกรรมนั้นๆ กอนเสมอ   และหลังจากบริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ การกระทําธุรกรรมดังกลา
วจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเขารวมพิจารณาใหความเห็น
ชอบกอนดวยทุกครั้ง 

 
3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรม
 นั้นเทานั้น ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 

การพิจารณาอนุมัติจะตองกระทําโดยกรรมการบริษัทโดยจะมีกรรมการอิสระรวมพิจารณาดวย 
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3.5  ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ
และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม 

 ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
กอนที่จะเลือกทําธุรกรรมตาม 3.3 บริษัทฯจะพิจารณาเปรียบเทียบการทําธุรกรรมดังกลาวกับทั้งกับบุคคลภายนอก
และกับบุคคลตามขอ 3.3 โดยหากคํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯแลว บุคคลใดใหประโยชนมากกวา ก็จะเลือก
ทําธุรกรรมกับบุคคลนั้น 

 
3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทํา

สัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลา
ที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชนติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)  

   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
บริษัทฯมีการทบทวนอยางสม่ําเสมอถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่มีผลผูกพันตอบริษัทฯ และปจจุบันพบวา
บริษัทฯสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไวตามสัญญาไดโดยไมปรากฏวามีการผิดเงื่อนไขในสัญญาแตอยางใด 

 
3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของ ดัง
 กลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 

ในขั้นตอนการอนุมัติรายการเพื่อทําธุรกรรมตาม 3.3 ฝายบริหารจะรวมกันพิจารณาเลือกทางเลือกที่ใหประโยชนสูง
สุดตอบริษัทฯ โดยการพิจารณาดังกลาวจะคลอบคลุมการปองกันมิใหผูที่เกี่ยวของนําโอกาสหรือประโยชนของ
บริษัทฯไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว 

 
3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
 หรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผู
 บริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม 
  ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 

มีการกําหนดใหบริษัทยอยจัดทําแผนงานและรายงานผลการปฎิบัติงานเสนอตอผูบริหารของบริษัทฯ และจัดใหมี
การประชุมกับเจาหนาที่ระดับผูจัดการของบริษัทยอยขึ้นไปทุกเชาเพื่อติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย 
นอกจากนั้นยังไดมีการแตงตั้งผูบริหารของบริษัทฯไปเปนกรรมการของบริษัทยอยดวยเพื่อควบคุมและดูแลการ
ดําเนินงานของบริษัทยอย 

 
3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม ทั้งนี้ เพื่อลด
 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท  
   มี   ไมมี 

ภายใตขอกําหนดของ ISO กําหนดใหบริษัทฯจะตองติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯอยางสม่ําเสมอ และบริษัทฯไดปฏิบัติตามโดยจัดใหมีการจัดทําทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยว
ของและการสงพนักงานไปฝกอบรมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอกฎหมาย 
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3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําใน
 ลักษณะนั้นอีก หรือไม 
   มี                                            ไมมี     ไมมีกรณีดังกลาว 
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สวนที่  4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure) 
 หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการผูบริหาร ผูถือหุน 
หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทาง
การเงินหรือขอมูลอื่น  ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยให
เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  
ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ 
(2) มีความถูกตองสมบูรณ 
(3) มีความเปนปจจุบัน 
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย 
(5) มีการจัดเก็บที่ดี 

         
 
4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อใหคณะ

กรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา 
เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน) 

   ใช   ไมใช 
 โดยแนบขอมูลเพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจไปกับหนังสือเชิญประชุม 
 
4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปน และเพียงพอตอ
 การพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม 
   ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย…7…วัน  ไมใช 
 
4.3     รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ
 ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของ
 กรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน 
  ใช   ไมใช 

ในรายงานการประชุมจะมีการระบุมติของกรรมการในเรื่องตางๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถสอบทานความเหมาะสม
ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการได 
 

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจง
 จากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใช
 หรือไม 
  ใช   ไมใช 

บริษัทฯจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู สะดวกตอการจัดหาและ
นําออกมาใช ทั้งนี้บริษัทฯไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องดังกลาว 
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4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
 เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาด
 เคลื่อนจากความเปนจริง 
   ใช   ไมใช 

บริษัทฯไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องดังกลาว โดยงบการเงินสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 
เมษายน 2547 ผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 



  บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนาที่ 11 

สวนที่  5  ระบบการติดตาม (Monitoring) 
 การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา มี
การปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที  
         
 
5.1 กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝาย
 บริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 

บริษัทฯจัดใหทํา Business Monthly Report เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่วางไว 
 
5.2 กรณีที่ผลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายในระยะ
 เวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 

บริษัทฯจัดใหมีการประชุมอยางตอเนื่องเพื่อติดตามผลการดําเนินการแกไขปญหาของพนักงานแตละแผนกโดย
กําหนดใหมีการรายงานผลการแกไขปญหาในการประชุมครั้งถัดไป 

 
5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 

บริษัทฯเริ่มดําเนินการแตงตั้งผูตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหทําหนาที่สอบทานการปฏิบัติ
ตางระบบการควบคุมภายในที่วางไว นอกจากนั้นบริษัทฯยังกําหนดใหมีการจัดทํา Check sheet เพื่อสอบทานการ
ปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ 

 
5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอคณะ
 กรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอ
 รายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 

จากผังโครงสรางการบริหารงาน บริษัทฯกําหนดใหผูตรวจสอบภายในตองรายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะ
กรรมการการตรวจสอบ 

 
5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจ
 สอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช       ไมมีกรณีดังกลาว 

ยังไมปรากฏวาบริษัทฯเคยตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญเชน การทุจริต หรือ การฝาฝนกฎหมาย หรือการ
กระทําที่ผิดปกติอันจะกระทบตอช่ือเสียง สถานะทางธุรกิจและฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางไรก็ตามหากตรวจ
พบกรณีดังกลาว กําหนดใหตองรายงานตอคณะกรรมการของบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบทันทีเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการแกไขไดทันทวงที 
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5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช
 หรือไม 
   ใช      ไมใช 

ขณะนี้อยูในระหวางขั้นตอนการปรับปรุงขอบกพรอง โดยผูตรวจสอบภายในจะตองประสานงานและรายงานผล
การปรับปรุงใหแกคณะกรรมการตรวจสอบทราบตอไป 

 
5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต หรือ
 สงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอช่ือเสียง
 และฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม 
   มี                                      ไมมี      ไมมีกรณีดังกลาว 

บริษัทฯมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต การฝา
ฝนกฎหมาย หรือการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ณ 
ปจจุบันยังไมพบวาเกิดเหตุการณดังกลาว 
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