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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดาเนินธุรกิจให้บริการ
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรสาหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
โดยคุณนรากร
ราชพลสิทธิแ์ ละกลุ่มผู้บริหารอีก 5 ท่าน ซึ่งเป็นเป็นวิศวกรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม
ในช่วงเริ่มต้นของการดาเนินธุรกิจ บริษัทให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักร 3 ประเภท ได้แก่
1. เครื่องทดสอบการรั่วของชิ้นงาน
2. เครื่องประกอบชิ้นงาน
3. เครื่องทาสัญลักษณ์ในชิ้นงาน
ในปี 2548 กลุ่มผู้บริหารมีความคิดในการแยกการดาเนินธุรกิจตามประเภทของเครื่องจักร ดังนั้นจึง ได้มีการก่อตั้ง
บริษัทขึ้นอีก 2 บริษัท คือ บริษัท ยูเรกา เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องขันน๊อต และ
บริษัท ยูเรกา พรีซิชั่น จากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเพื่อนาไปประกอบเป็นเครื่องจักร เช่น การเจาะ การตัดแผ่นเหล็ก
ตามขนาด โดยจาหน่ายให้กับทางบริษัทนามาประกอบกอบเป็นเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 ผู้บริหารของบริษัท
เล็งเห็นว่าการมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันถึง 3 แห่งทาให้เกิดความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจากการซ้อนทับกันของการ
ดาเนินงานและยังก่อเกิดความสับสนต่อลูกค้า จึง ได้ทาการซื้อสินทรัพย์ของทั้ง 2 บริษัทเข้ามาและให้บริษัทเป็นผู้ดาเนินการ
ผลิตทั้งหมด โดยคงเหลือไว้แต่เพียงบริษัทยูเรกา ดีไซน์ จากัดเพียงบริษัทเดียว และทาการปิดบริษัททั้ง 2 ดังกล่าวลง
ในปี 2550 บริษัทได้ขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ โดยมีการส่งออกเครื่องจักร ประเภทเครื่องทดสอบ
การรั่วของชิ้นงาน ไปยังประเทศอินเดีย ต่อมาในปี 2553 บริษัทได้ทาการร่วมทุนกับบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค จากัด (ประเทศ
ญี่ปุ่น) ในการจัดตั้ง บริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค (ประเทศไทย) จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 51 และทางบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค (ประเทศญี่ปุ่น) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 เพื่อดาเนินธุรกิจ ตัวแทน
จาหน่ายเครื่องเจาะความเที่ยงตรงสูงที่ควบคุมโดยระบบ CNC control ซึ่งออกแบบและผลิตโดยบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค
จากัด (ประเทศญี่ปุ่น)
ในปี 2557 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการขาย และเพิ่มช่องทางธุรกิจในต่างประเทศ
อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ณ เมืองซิการัง (Cikarang) ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเดือนเมษายน 2557 และ ณ เมือง ฮายานา
(Haryana) ประเทศอินเดีย เมื่อเดือนกันยายน 2557
ปี 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 163,625,000 บาท และทุนที่ชาระแล้วทั้งสิ้น 106,250,000 บาท โดยแบ่งเป็น
หุ้นสามัญจานวน 425,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
โดยคุณนรากร ราชพลสิทธิ์และภรรยา ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 32.79 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว และบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง ภายใต้ชื่อ บริษัท ยูเรกา
อะโกร แมชชีนเนอรี่ จากัด เพื่อขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร โดยสถานประกอบการอยู่แห่งเดียวกันกับ
บริษัทใหญ่ ณ อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
1

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)

ปี 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 163,625,000 บาท และทุนที่ชาระแล้วทั้งสิ้น 114,895,887 บาท โดยแบ่งเป็น
หุ้นสามัญจานวน 459,583,548 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
โดยคุณนรากร ราชพลสิทธิ์ และ ตระกูล
ราชพลสิทธิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.29
โดยในปัจจุบัน (ณ 22 กุมภาพันธ์ 2560) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 163,625,000 บาท และทุนที่ชาระแล้ว ทั้งสิ้น
114,895,887 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 459,583,548 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
โดยคุณนรากร
ราชพลสิทธิ์และตระกูลราชพลสิทธิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.29 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจได้อย่าง
ทันต่อทิศทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งใช้ทักษะความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม ที่มี
ประสบการณ์มาอย่างยาวนาน นามาขยายช่องทางการสร้างรายได้ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น
อุตสหากรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ เพื่อ เป็นการตอบสนองความต้องการของภาคอุ ตสาหกรรมที่มีแนวโน้ม
จะก้าวเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยในสถานประกอบการ ลดการใช้แรงงานที่มีต้นทุนสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต และสอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยทั้งนี้ยังเป็น
ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่จะลดความเสี่ยงในการพึ่งพาอุตสาหกรรมเดียว ดังเช่นในอดีต และมุ่งหวังที่จะสร้างรายได้ให้สามารถ
เติบโตขึ้นได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
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1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
วิสัยทัศน์
กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับต่างชาติ โดยการเพิ่ม
ผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต โดยผ่านระบบออโตเมชั่น
พันธกิจ
1. สนับสนุนระบบอัตโนมัติในทุกอุตสาหกรรม
2. สนับสนุนระบบอัตโนมัติ ทั้งในการผลิต และการขนส่ง ลาเลียง จัดเก็บ
3. ใช้เทคโนโลยีแบบพื้นฐานในระบบอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหายากๆ ของลูกค้า
แนวทางการดาเนินงาน
1. ทางานรวดเร็วกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง
2. ทางานด้วยความรับผิดชอบ
3. ทาให้ลูกค้ารู้สึกว่า ได้รับความสะดวกสบาย และง่ายดายในการร่วมงานด้วย
4. ทาให้ลูกค้ามีความสุข และวางใจได้ ในการทางานกับยูเรกา
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริษัทมีตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้นาที่ให้การสนับสนุนระบบอัตโนมัติในทุกอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีแบบพื้นฐาน
เพื่อช่วยแก้ปัญหาในภาคการผลิตของกลุ่มลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต ด้วยทีมวิศวกรที่มี
ความเชี่ยวชาญสูง โดยการทางานตามแนวทางต้องจะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเกิน ความคาดหวังของลูกค้า และความ
รับผิดชอบต่องาน เพื่อสร้างความไว้วางใจแก่กลุ่มลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ในการดาเนินงาน
1. ใช้การตลาดและการขาย นาวิศวกรรม
2. เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่คุ้มค่า ให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของลูกค้า
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้
ปี 2545 – 2550
2545
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว 1.00 ล้านบาท เพื่อดาเนินธุรกิจออกแบบและผลิต
เครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดสาหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเน้นอุตสาหกรรมยานยนต์
2546
เริ่มดาเนินธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องจักรสาหรับการประกอบและทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์
จับยึด โดยมีสานักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่ 3/716 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
2547
ทาการย้ายที่ตั้งสานักงานและโรงงานของบริษัทจากบริเวณเขตจตุจักรไปยังที่ 259/14 หมู่ที่ 4 ซอยพัชราภา
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
2548
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ยูเรกา เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด ด้วยทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว 1.00 ล้านบาท
เพื่อดาเนินธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องขันน๊อต (Nut tightening machine)
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ยูเรกา พรีซิชั่น จากัด ด้วยทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว 10.00 ล้านบาท เพื่อดาเนิน
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อจาหน่ายให้กับทางบริษัท
2551
เพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของบริษัทจาก 1.00 ล้านบาทเป็น 5.00 ล้านบาท และเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท
เบคุโทรุ (ไทยแลนด์) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจจาหน่ายส่วนประกอบของเครื่องจักร อะไหล่ และ
เครื่องมือต่างๆ ในจานวน 2,800 หุ้น ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 280,000 บาท
คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 14 ของจานวนหุ้นทั้งหมด
ปี 2552
ก.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว ของบริษัทจาก 5.00 ล้านบาทเป็น 8.00 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อรองรับการซื้อ
สินทรัพย์สุทธิจากการควบรวมกิจการของ บริษัท ยูเรกา เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด และบริษัท ยูเรกา พรี
ซิชั่น จากัด ให้เหลือไว้แต่เพียงบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัดเพียงแห่งเดียว
ส.ค. ทาการย้ายสานักงานและโรงงานของบริษัทไปยังเลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตาบลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งมีเนื้อที่ 3 - 3 - 79 ไร่
ก.ย. ทาการจดทะเบียนปิด บริษัท ยูเรกา เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด และบริษัท ยูเรกา พรีซิชั่น จากัดลง
ปี 2553
มี.ค. ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านการปฏิบัติต่อพนักงานดีเด่นแห่งปี 2553 จากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสมาคมธนาคารไทย
ก.ค. ร่วมทุนกับบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค จากัด (ประเทศญี่ปุ่น) โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค
(ประเทศไทย) จากัด (บริษัทย่อย) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพื่อดาเนินธุรกิจ ตัวแทนจาหน่าย
เครื่องกลึง/ไส/ปาด/เจาะความเที่ยงตรงสูงประเภท CNC control โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00
ของจานวนหุ้นทั้งหมด
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ส.ค. บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาหรับกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์
และชิ้นส่วนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1939(5)/2553 รวมถึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ
กาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9
สิงหาคม 2553
ปี 2554
ก.พ. เพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของบริษัทจาก 8.00 ล้านบาทเป็น 10.00 ล้าน ทั้งนี้ เนื่องจากทางบริษัท
ต้องการเพิ่มสภาพคล่องเงินสด โดยการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีการกาหนด
เงื่อนไขให้ทางบริษัทมีสัดส่วนหนี้ต่อทุนตามสัดส่วนที่กาหนด
พ.ย. จ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นจานวน 22.22 ล้านบาท
ธ.ค. เพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นและช าระแล้ว ของบริ ษัท จาก 10.00 ล้ า นบาทเป็ น 30.00 ล้ านบาท เพื่ อ รองรับ การ
ขยายตัวของธุรกิจโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ปี 2555
ก.พ. จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจานวน 11.11 ล้านบาท
มี.ค. เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 30.00 ล้านบาทเป็น 60.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโดย
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
มี.ค. มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ลดสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 100.00 เป็นร้อย
ละ 86.67 ของจานวนหุ้นชาระแล้วทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นเดิมขายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.33 ให้แก่ผู้ถือหุ้นราย
อื่นและพนักงานของบริษัทจานวนรวม 30 ราย
ก.ค. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน จากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) จาก 60.00 ล้านบาทเป็น 85.00 ล้านบาท (จานวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
ต.ค. บริษัทมีการปรับปรุงงบการเงินปี 2554 ส่งผลให้กาไรสุทธิลดลง และต้องเรียกเงินปันผลที่ได้จ่ายไปแล้ว
กลับคืนมาบางส่วน เป็นเงินจานวน 2.67 ล้านบาท
ธ.ค. ผู้ถือหุ้นจ่ายคืนเงินปันผลที่บริษัทเรียกคืนครบทั้งจานวน
ปี 2556
ก.พ. เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จาก 60.00 ล้ า นบาทเป็ น 85.00 ล้ า นบาท โดยการออกหุ้ น ใหม่ จ านวน
50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายต่อประชาชน
มี.ค. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ส.ค. ลงทุนในบริษัทย่อย โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ในประเทศสิงคโปร์
เพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจในต่างประเทศไปยังภูมิภาคอาเซียน ทุนจดทะเบียน 0.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100%
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พ.ย. ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจาปี 2556 ประเภทอุตสาหกรรมขนาดกลาง จากสานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
. ได้รับรางวัล 5ส Model Award ประจาปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ธ.ค จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จากัด จากทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เป็น
ทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท
ปี 2557
เม.ย จัดตั้งบริษัทย่อย PT. EUREKA DESIGN INDONESIA ณ เมืองซิการัง ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
ก.ย จัดตั้งบริษัทย่อย EUREKA DESIGN INDIA PRIVATE LIMITED ณ เมืองฮายานา ประเทศอินเดีย เพื่อ
รองรับการขยายตัวทางธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
ต.ค ได้รับประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ไทยแลนด์ ทรัสท์ มาร์ก (Thailand Trust Mark) TTM จากกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีมาตรฐานและคุณภาพทางด้านสินค้า
และบริการ มีความน่าเชื่อถือได้ในระดับสากลและได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก
ธ.ค เปิดสาขาชลบุรี ณ ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์การให้บริการทางวิศวกรรมและ
ติดต่อประสานงานขายในเขตชลบุรี และระยอง รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง
ธ.ค จดทะเบียนเพิ่มทุน บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ในประเทศสิงคโปร์ อีกจานวน 0.2 ล้าน
ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 0.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100%
ธ.ค จดทะเบี ยนจัดตั้ ง บริษั ท ยูเรกาออโตเมชั่น จากัด เพื่อด าเนินธุ รกิจออกแบบและผลิตเครื่องจั กรระบบ
อัตโนมัติ ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
ธ.ค จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ยูเรกาเทรดดิ้ง จากัด เพื่อดาเนินธุรกิจตัวแทนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต
และตัวแทนจาหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

ปี 2558
ก.พ บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนเดิมจากจานวน 93,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 85,000,000
บาท ซึ่งเป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นาออกจาหน่ายจานวน 17,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท (ศูนย์จุดห้าบาท)
บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เป็น

มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ศูนย์จุดสองห้าบาท)
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บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจานวนไม่เกิน 212,500,000

หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
โดยไม่มีราคาเสนอขาย
บริษัทได้ขออนุมัติจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจานวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่
พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของ
บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP Scheme) โดยไม่มีราคาเสนอขาย ดังมีรายละเอียดเบื้องต้น
ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่
พนั กงานของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัท ย่อย (รวมถึ งพนัก งานที่ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท )
(ESOP Scheme) ซึ่งมีกาหนดการจัดสรรภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจานวน 78,625,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 314,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 85,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่เป็นจานวน 163,625,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 654,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท
มิ.ย จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอรี่ จากัด เพื่อดาเนินธุรกิจออกแบบ ผลิตและจาหน่าย
เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท
ก.ค นายอดิศร ประคุณหังสิต ลาออกจากตาแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ส.ค คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ดารงตาแหน่งกรรมการ ทดแทนตาแหน่งกรรมการที่
ลาออก
พ.ย คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ทดแทนตาแหน่ง
ประธานกรรมการที่ลาออก
ปี 2559
มี.ค

มี.ค

ก.ย

ธ.ค

บริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติก กับห้างหุ้นส่วนจากัด ผลิตภัณฑ์ เอ.
อาร์. และลงนามรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องเป่าถุงพลาสติก โดยพันธมิตรรายดังกล่าวถือ
เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลาสติกมายาวนาน
บริษัทฯ ได้การแต่งตัง้ จากบริษัท เบสท์ยูนิกซ์ จากัด ให้เป็นตัวแทนในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบทา
ความเย็นแบบประหยัดพลังงานสาหรับอาคารขนาดใหญ่ โดยคาดหวังว่าสามารถสนับสนุนช่องทางการ
เพิ่มรายได้จากกลุ่มธุรกิจประหยัดพลังงานตามกลยุทธ์การขยายฐานรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ให้
หลากหลายและตอบสนอง ภาคธุรกิจได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
บริษัทฯ ได้ลงนามรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) กับ บริษัท พีเอ็น
ไครส์ จากัด ซึ่งเป็นผู้มีความชานาญและเชีย่ วชาญในการให้บริการระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ
โดยจะเป็นส่วนสาคัญในการช่วยเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ในอนาคต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
บริษัทฯได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้วเป็น 114,895,887 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนชาระจากการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ์ (UREKA-W1) ครั้งที่ 4
7
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ธ.ค

ธ.ค

บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จากัด จากเดิมทุนจดทะเบียน
20,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 5,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเตรียมการรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จากัด ซึง่ เป็นบริษัทย่อย ได้เข้าร่วมลงนามในสัญญาข้อตกลงจัดตั้ง “กิจการร่วม
ค้า ยูเรกายูเอ็มไอ” เพื่อเข้าร่วมเสนองานประกวดราคาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทาความเย็น
ระบบปรับอากาศ ในอาคารขนาดใหญ่ โดยเป็นการร่วมกันระหว่าง บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จากัด กับ
บริษัท ยู.เอ็ม.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมระบบ
เครื่องเย็นดังกล่าว เพื่อรองรับการเพิม่ ช่องทางการหารายได้ของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย
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1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษทั ย่อย

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 163.63 ล้านบาท
ทุนชาระแล้ว 114.89 ล้านบาท
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
1.90 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

บริษัท เบคุโทรุ (ประเทศไทย) จากัด
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
2.00 ล้านบาท *

บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินโดนีเซีย จากัด
ทุนจดทะเบียน 13,624.80 ล้านรูเปีย
ทุนชาระแล้ว 7,493.64 ล้านรูเปีย

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเดีย จากัด
ทุนจดทะเบียน 50 ล้านรูปี
ทุนชาระแล้ว 35 ล้านรูปี

ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
2.00 ล้านบาท **

บริษัท ยูเรกาเทรดดิ้ง จากัด
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
2.00 ล้านบาท ***
บริษัท ยูเรกาออโตเมชัน่ จากัด
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
27.50 ล้านบาท ****
บริษัท สยามพาร์ท ฟีดเดอร์ (2008) จากัด

ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
2.00 ล้านบาท
กิจการร่วมค้า ยูเรกายูเอ็มไอ

ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
1.00 ล้านบาท ******
บริษัท ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอรี่ จากัด
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
8.00 ล้านบาท *****
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* บริษัท เบคุโทรุ (ประเทศไทย) จากัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 14%
** บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิรค์ (ประเทศไทย) จากัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 51% บริษัทฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค จากัด (ญี่ปุ่น) ถือ
หุ้นในสัดส่วน 49%
*** บริษัท ยูเรกาเทรดดิ้ง จากัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%
**** บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จากัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%
***** บริษัท ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอรี่ จากัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%
****** กิจการร่วมค้า ยูเรกายูเอ็มไอ บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 70%

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ทั้งส่วนของภาคการผลิต ระบบการขนส่งลาเลียง รวมถึงระบบการจัดเก็บ
ในคลั ง สิ น ค้ า โดยใช้ ค วามสามารถทางวิ ศ วกรรมและประสบการณ์ เ ป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในก ารผลั ก ดั น ระบบอั ต โนมั ติ ใ ห้
อุตสาหกรรมในประเทศไทยสามารถพัฒนา และแข่งขันได้กับต่างประเทศ ทั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมที่
เป็นช่องทางรายได้ของบริษัทฯ ได้ดังนี้
1. การให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรเพื่อการอุตสาหกรรม
บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยสามารถแบ่งเป็นหลากหลายกลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้สามารถสาหรับการประกอบและ
ทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์จับยึด สาหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ดังนี้
อุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์
ผู้ผลิตเครื่องจักร

ผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์

บมจ. ยูเรกา ดีไซน์

อุตสาหกรรมยานยนต์
ผู้ผลิตยานยนต์

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
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การให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรของบริษัทในลักษณะออกแบบตามความต้องการของลูกค้า (Design to
order) ซึ่งบริษัทจะออกแบบและผลิตเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกันตามประเภทของ
เครื่องจักร โดยทางบริษัทจะส่งทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมกับลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการของเครื่องจักร
ที่ลูกค้าต้องการใช้ในการนาไปผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งให้คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับรูปแบบของเครื่องจักรที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุดทั้งในด้านลักษณะการใช้งานและรูปลักษณ์ภายนอก เครื่องจักรที่
ทางบริษัทผลิตนั้นมีหลายประเภทซึ่งเครื่องจักรแต่ละประเภทก็จะมีคุณสมบัติในการทางานที่แตกต่างกันไป โดยประเภท
เครื่องจักรที่บริษัทสามารถผลิตได้นั้นได้แก่ เครื่องที่ใช้ในการผลิต การทดสอบ การทาความสะอาด การประกอบ รวมถึงการทา
สัญลักษณ์ในชิ้นส่วนสาหรับ ระบบต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ ระบบบังคับเลี้ยว
ระบบส่งกาลัง ระบบกันสะเทือน ระบบเบรค ฯลฯ
บริษัทให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรให้กับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์หลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบริ ษัทผู้ประกอบรถยนต์ /รถจักรยานยนต์ หรือบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยลูกค้าของ
บริษัทจะมีความต้องการเครื่องจักรใหม่เมื่อมีการออกยานยนต์รุ่นใหม่ (New Model) เข้าสู่ตลาด หรือเมื่อมีการเพิ่มกาลังการ
ผลิตยานยนต์ และจะมีความต้องการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์จับยึด (Jig) ในเครื่องจักรเดิมเมื่อมีการทาไมเนอร์เชนจ์ยานยนต์โมเดล
เดิม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ประกอบรถยนต์จะมีการออกรถยนต์รุ่นใหม่ในทุกๆ 4 – 7 ปี ตามแต่ประเภทของรถยนต์ และมีการทา
การปรับโฉมที่เรียกว่าไมเนอร์เชนจ์ในทุกๆ 1.5 – 2.5 ปี หลังจากที่มีการจาหน่ายรถยนต์ในแต่ละรุ่น และผู้ประกอบ
รถจักรยานยนต์จะมีการออกโมเดลใหม่ในทุกๆ 1 – 1.5 ปีและมีการทาไมเนอร์เชนจ์ถึง 7 – 8 รอบต่อปี
ทั้งนี้ รูปแบบการนาเสนอบริการของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ การนาเสนอบริการไปยังลูกค้าโดยตรง (End
User) และการนาเสนอบริการผ่านบริษัทที่ทาธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading company) โดยลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีทั้งลูกค้าใน
ประเทศ และลูกค้าในต่างประเทศ เช่นเวียดนาม และอินเดีย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันทางบริษัทมุ่งเน้นที่จะนาเสนอบริการ
โดยตรงไปยังลูกค้าในประเทศเป็นหลัก
รูปแบบการให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้
1. การออกแบบและผลิตเครื่องจักรใหม่
2. การออกแบบและผลิตชุดอุปกรณ์จับยึด (Jig) สาหรับปรับปรุงเครื่องจักรเดิม
3. การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงและซ่อมแซมเครื่องจักรเดิม และการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองให้ลูกค้า
1.2 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไปนอกกลุ่มยานยนต์
บริษัทฯ ให้บริการออกแบบ ผลิตและติดตั้งเครื่องจักรในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความต้องการใช้งานเครื่องจักรเพื่อ
ทดแทนแรงงานคน และมุ่งเข้าสู่แนวทางระบบอัตโนมัติในการผลิต โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการได้ในหลากหลายกลุ่ม
อุตสาหกรรม เช่น การออกแบบและผลิตเครื่องเสียบหมูปิ้ง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่อยู่นอกเหนือกลุ่มยานยนต์ ถือได้ว่ายังมีความต้องการของตลาดอีกปริมาณมาก เนื่องจากสภาวะการขาด
แคลนแรงงานคน รวมถึงต้นทุนค่าแรงงานที่มีทิศทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มูลค่าของงานแต่ละโครงการมีความหลากหลายซึ่ง
ขึ้นอยู่กับขนาด ความยาก และระบบการทางานของเครื่องจักร ระยะเวลาออกแบบและติดตั้งประมาณ 1 – 4 เดือน โดย
เฉลี่ยมูลค่าประมาณ 1.5 – 5 ล้านบาท ต่องานโครงการ
ทั้งนี้รู ปแบบการให้ บริก ารลู กค้า จะคล้ ายคลึงกั บกระบวนการของกลุ่ม เครื่ องจั กรยานยนต์ กล่ าวคื อเป็ นการ
ออกแบบระบบการทางาน ตามความต้องการและแก้ปัญหาต่างๆ ภายในระบบการทางานของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ ได้เข้า
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ร่วมประชุมหารือกับลูกค้าโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและมีความรู้ในระบบการทางานของเครื่องจักรกล
เป็นอย่างดี โดยต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบความต้องการ ปัญหาปัจจุบัน และสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง ให้การออกแบบ
เครื่องจักรของบริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้ ซึ่งในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
จะมีลักษณะและระบบการผลิต รวมถึงองค์ประกอบของวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไป แต่หัวใจหลักของการออกแบบระบบ
การทางานของเครื่องจักรที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม คือการลดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและการทางานภายในองค์กรของลูกค้า ภายใต้กรอบงบประมาณที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
1.3 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรมพลาสติก อาทิเช่น เครื่องเป่าถุงพลาสติก เครื่องตัด และเครื่องพับ
ถุงพลาสติก เป็นต้น โดยได้เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตถุงพลาสติกตั้งแต่ต้นปี 2559 โดยเครื่องจักรในกลุ่มนี้ใช้เพื่อการผลิต
ถุงพลาสติกที่บรรจุอาหารและถุงหิ้วที่มีปริมาณความต้องการใช้ในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจาวันอย่างแพร่หลาย
โดยเครื่องจักรที่บริษัทผลิตเพื่อจาหน่ายนั้น มีหลากหลายขนาด หลายรุ่น ตามความต้องการใช้งาน เพื่อรองรับผู้ผลิตและ
จาหน่ายถุงพลาสติกในประเทศไทย และลดการนาเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ ระยะเวลาผลิตเครื่องจักรประมาณ 0.5 - 1
เดือน มูลค่าเฉลี่ยประมาณ 1 – 1.5 ล้านบาท ต่อเครื่อง
1.4 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรมการเกษตร อาทิเช่น เครื่องสีข้าว
ชุมชน เครื่องฆ่ามอด เครื่องกระเทาะเปลือกธัญพืช เป็นต้น โดยบริษัทได้เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรนี้
ตั้งแต่กลางปี 2558 ที่ผ่านมา โดยเน้นไปที่เครื่องจักรกลที่จะสามารถช่วยทุ่นแรงให้แก่เกษตรกรในการทาการเกษตรโดยใช้
เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนค่าแรงงาน และเพิ่มผลผลิต ทั้งนี้ในช่วงเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ทางบริษัท
ได้รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ จาก สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
และ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจได้อย่างมีแนวทางที่
ชัดเจนที่จะร่ว มพั ฒนาภาคการเกษตรของไทยให้ แข่ งขั นได้ ในภูมิภาค มูลค่า ของงานเครื่อ งจั กรกลการเกษตรมีค วาม
หลากหลาย เนื่องมีหลายรุ่น ขนาด และอุปกรณ์ต่อพ่วงประกอบ ระยะเวลาออกแบบและติดตั้งระบบงานประมาณ 1 – 3
เดือน มูลค่างานเฉลี่ย 0.5 – 1 ล้านบาท
2. การให้บริการออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติ (Production Automation)
บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารออกแบบระบบการผลิ ต อั ต โนมั ติ ซึ่ ง สามารถออกแบบและประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ กั บ หลายหลาย
อุตสาหกรรม โดยยังสามารถแบ่งกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
2.1 อุปกรณ์จัดเรียงชิ้นงานระบบอัตโนมัติ (Part Feeder)
บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์จัดเรียงชิ้นงานระบบอัตโนมัติ (Part Feeder) ซึ่งเป็นอุปกรณ์
สาคั ญ ที่ ใ ช้ ใ นหลากหลายอุ ต สาหกรรม เช่ น อุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรมอิ เลคทรอนิ ค ส์ อุ ตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมของเล่น และเครื่องใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน เป็นต้น ลักษณะการทางานของอุปกรณ์เป็นการจัดเรียงชิ้นงาน
ขนาดเล็กโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีความแม่นยาและรวดเร็วกว่าแรงงานคน และอุปกรณ์จัดเรียงชิ้นงานนี้ยังใช้เป็นส่วนประกอบ
หนึ่งในการออกแบบและผลิต เครื่ องจั ก รในหลากหลายอุ ตสาหกรรมอี กด้วย ระยะเวลาออกแบบและติ ดตั้ง ระบบงาน
ประมาณ 1 – 3 เดือน มูลค่างานเฉลี่ย 0.2 – 0.5 ล้านบาท
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2.2. อุปกรณ์ Load/Unload
บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ Load/Unload เพื่อการใช้งานในระบบงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่
สามารถลดแรงงานคน และมีความแม่นยา เที่ยงตรง และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ในระยะยาว ระยะเวลาออกแบบ
และติดตั้งระบบงานประมาณ 2 – 4 เดือน มูลค่างานเฉลี่ย 1-3 ล้านบาท
2.3. Robot Application
บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและติดตั้ง ระบบ Robot Application เพื่อใช้งานในระบบการผลิตของกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อลดแรงงานคน และมีความแม่นยา เที่ยงตรง ซึ่งจะสามารถลดต้นทุน ในการผลิตได้มาก
ระยะเวลาออกแบบและติดตั้งระบบงานประมาณ 3-6 เดือน มูลค่างานเฉลี่ย 2-10 ล้านบาท
3. ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ (ระบบจัดเก็บและเคลื่อนย้ายลาเลียง) (Logistic Automation)
บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและติดตั้ง ระบบจัดเก็บ เคลื่อนย้ายลาเลียงสินค้าและบริหารจัดการคลังสินค้าแบบ
อัตโนมัติ เพื่อใช้สาหรับลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการจัดเก็บ และบริหารคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ
ประหยัดพื้นที่ ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ และมีความแม่นยา สะดวกสบาย สามารถประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานได้
อย่ า งมาก โดยประกอบด้ ว ยการออกแบบระบบโครงสร้ า งของคลั ง สิ น ค้ า และควบคุ ม การปฏิ บั ติ ก ารด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีความชาญฉลาดในการบริหารจัดการข้อมูลและจัดการระบบงานเบิก-จ่าย ควบคุมปริมาณคงเหลือ ซึ่งระบบ
การจัดการนี้ เป็นที่แพร่ห ลายในวงการธุรกิจต่างๆ ที่จาเป็นต้องบริหารสินค้าคงคลังให้แม่นยาและคุ้มค่า เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันเวลา และไม่เสียโอกาสทางการค้า ระยะเวลาออกแบบและติดตั้งระบบ
ประมาณ 10-18 เดือน มูลค่างานเฉลี่ยของระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ 10 – 50 ล้านบาท
4. ระบบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารออกแบบและติ ด ตั้ ง ระบบอุ ป กรณ์ ป ระหยั ด พลั ง งานส าหรั บ อาคารใหญ่ ซึ่ ง เป็ น ระบบ
เครื่องปรับอากาศทาความเย็น เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากและโดยทั่วไปจะใช้พลังงานสูงติด 3 อันดับแรกของค่า
พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามอาคารหรือโรงงานต่าง ๆ การจัดการพลังงานและการลงทุนเปลี่ยน Chiller เป็นแบบ
ประหยัดพลังงาน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทาให้มีกาไรเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะ Magnetic bearing chiller ชึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่จาก
ยุโรป โดยสามารถลดพลังงานจากของเดิมได้มากกว่า 25-30 % โดยบริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจเมื่อช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมา
ซึ่งกลุ่มลูกค้าให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวพอสมควร แต่เนื่องจากมูลค่างานแต่ละโครงการต้องใช้เงิน
ลงทุ น จ านวนมาก กลุ่ ม ลู ก ค้ า จึ ง มั ก ใช้ เ วลาในการพิ จ ารณาและตั ด สิ น ใจเปรี ย บเที ย บรายผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอย่ า งพิ ถี พิ ถั น
ระยะเวลาออกแบบและติดตั้งระบบ ประมาณ 5-10 เดือน มูลค่างานเฉลี่ยของระบบ 15 – 50 ล้านบาท
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การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย
บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค (ประเทศไทย) จากัด (“ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค”) เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่างบริษัท
ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัท ฟูจิอิ ไอออนเวิร์ค จากัด (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อดาเนินธุรกิจตัวแทนจาหน่ายเครื่องจักร
ประเภทเครื่องกลึง/ไส/ปาด/เจาะ ชนิดความเที่ยงตรงสูง (Machining machine) ที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัท ฟูจิอิ ไอออน
เวิร์ค จากัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งใช้สาหรับการขึ้นรูปชิ้นงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยความโดดเด่นของเครื่องจัก รของฟูจิอิ
ไอออนเวิร์ค คือ เป็นเครื่องกลึง/ไส/ปาด/เจาะ ที่ควบคุมโดยระบบ CNC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่มีผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยรายใดสามารถผลิตได้ อย่างไรก็ตามเครื่องจักรที่ทางฟูจิอิ ไอออนเวิร์คจาหน่ายจะเป็นเครื่องจักรคนละประเภทกับ
เครื่องจักรที่บริษัทผลิตและมีกลุ่มลูกค้าแยกจากกันอย่างชัดเจน
บริษัท เบคุโทรุ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท เบคุโทรุ (ไทยแลนด์) จากัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดย บริษัท เวคเตอร์ จากัด (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อดาเนินธุรกิจ
ตัวแทนจาหน่ายเครื่องจักรประเภทเครื่องทาสัญญลักษณ์ (Marking machine) ทีอ่ อกแบบและผลิตโดยบริษัท เวคเตอร์ จากัด
(ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบสาคัญในการออกแบบและผลิตเครื่องทาสัญลักษณ์ของบริษัท โดยในปี 2551 ผู้ถือหุ้น
ใหญ่คือบริษัท เวคเตอร์ จากัด (ประเทศญี่ปุ่น) ได้ชักชวนบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และลูกค้ารายอื่นๆ ให้เข้าร่วมถือ
หุ้นในบริษัท เบคุโทรุ (ไทยแลนด์) จากัด และบริษัทได้ตกลงเข้าซื้อหุ้นจานวน 2,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของทุนจด
ทะเบียนและทุนที่ชาระแล้ว ในราคาหุ้นละ 100 บาทเป็นจานวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 280,000 บาท
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ เพื่อการลงทุนในการขยายธุรกิจ
ระหว่างประเทศไปในภูมิภาคอาเซียน และตอบสนองกาลังการบริโภคในแต่ละประเทศที่มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ยานยนต์อย่างต่อเนื่อง ตามแผนและนโยบายการขยายการลงทุนของบริษัท ทั้งนี้แผนงานระหว่างประเทศนี้ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ดังนี้
บริษัทย่อย
ลักษณะธุรกิจ
ประเทศ
กาหนดจัดตั้ง
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด การลงทุน
สิงคโปร์
ปี 2556
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินโดนีเซีย จากัด
ผลิตเครื่องจักร
อินโดนีเซีย
ปี 2557
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเดีย จากัด
ผลิตเครื่องจักร
อินเดีย
ปี 2557
อย่ า งไรก็ ต าม ในรอบปีบั ญ ชี 2559 นี้ มีก ารบัน ทึ ก ขาดทุ นจากการด้ อยค่ า ของเงิน ลงทุน ของบริ ษั ทย่ อ ยใน
ต่างประเทศ 1 แห่ง คือ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินโดนีเซีย จากัด มูลค่ารวม 10.81 ล้านบาท โดยบริษัทได้ทาการทดสอบ
การด้อยค่าและการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน การประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ คืนอ้างอิงจากมูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า (หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 10 หน้าที่ 52-55)
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บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จากัด
บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จากัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติ (งาน
Automation) เพื่อรองรับการขยายตัวในธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมที่มีความจาเป็นต้องใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ และ
ทดแทนการใช้แรงงาน โดยกิจการของบริษัทย่อยแห่งนี้จะเป็นส่วนสาคัญในการสนับสนุนงานของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด
(มหาชน)
บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จากัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาหรับกิจการผลิต
เครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 58-2014-0-00-2-0 รวมถึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตติ
บุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลา 8 ปี
ทั้งนีใ้ นการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นั้น ได้มีการพิจารณาการปรับ
โครงสร้างองค์กร เพื่อความเหมาะสมในการบริหารงานและดาเนินธุรกิจในอนาคต จึงได้มีการโอนย้ายพนักงานบางส่วนจาก
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) ในส่วนของสายงานการผลิตชิ้นส่วน การประกอบเครื่องจักร การติดตั้งงานเครื่องจักร
และระบบการจัดซื้อสินค้า ไปสังกัดยังบริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จากัด โดยบริษัทย่อยนี้ยังคงใช้บริการระบบงานสานักงาน
อื่นๆ เช่น การจัดท าบัญชีการเงิน การบริหารจัดการทรั พยากรบุ คคล และงานธุรการทั่วไป จากบริ ษัทใหญ่ และคิ ด
ค่าบริการระหว่างกันตามราคายุติธรรมที่เหมาะสม
บริษัท ยูเรกาเทรดดิ้ง จากัด
บริษัท ยูเรกาเทรดดิ้ง จากัด เป็นบริษัทที่จัด ตั้งขึ้ นเพื่อประกอบธุรกิจตัวแทนในการจัดหา จั ดจ้างและตัวแทน
จาหน่ายสินค้า อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวในธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม
โดยกิจการของบริษัทย่อยแห่งนี้จะเป็นส่วนสาคัญในการสนับสนุนงานของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) ได้เป็นอย่างดี
บริษัท ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอรี่ จากัด
บริษัท ยู เรกา อะโกร แมชชีนเนอรี่ จากัด เป็นบริษั ทที่จัดตั้ง ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ ออกแบบ ผลิตและจาหน่า ย
เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเป็นการขยายตัวในธุรกิจให้ครอบคลุมไปยังอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งมีฐานลูกค้ากว้างและ
หลากหลายในประเทศ โดยกิจการของบริษัทย่อยแห่งนี้จะเน้นในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรสามารถต้นทุนและเพิ่มพูนผลผลิตโดยรวมของประเทศไทย ซึ่งทักษะ
ทางวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักร ถือเป็นความสามารถหลักที่โดดเด่นของกลุ่มบริษัทยูเรกา และเป็นที่ยอมรับ
แก่กลุ่มอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง
บริษัท สยาม พาร์ทฟีดเดอร์ (2008) จากัด
บริษัท สยาม พาร์ทฟีดเดอร์ (2008) จากัด เป็นบริษัทย่อยในเครือ ซึ่งประกอบธุรกิจการผลิตอุปกรณ์จัดเรียงชิ้นงาน
(Part feeder) ซึ่งใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ในการผลิตเครื่องจักรในกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ที่ กลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณการใช้งานเป็นประจาสม่าเสมอในบางผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จากัด ได้เข้า
ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สยาม พาร์ทฟีดเดอร์ (2008) จากัด ในเดือน กุมภาพันธ์ 2558 และมีสัดส่วนการถือหุ้น 99% โดย
กิจการย่อยแห่งนี้สามารถสนับสนุนการทางานของกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี
ในรอบปีบัญชี 2559 นี้ ได้มีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนของบริษัทย่อยในประเทศ 1 แห่ง คือ
บริษัท สยาม พาร์ทฟีดเดอร์ (2008) จากัด มูลค่ารวม 15.40 ล้านบาท โดยบริษัทได้ทาการทดสอบการด้อยค่าและการ
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ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน การประมาณมูลค่าที่คาดว่ าจะได้รับคืนอ้างอิงจากมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 หน้าที่ 5255) โดยที่บริษัท สยาม พาร์ทฟีดเดอร์ (2008) จากัด นี้ ถือหุ้นโดยบริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จากัด จึงถือเป็นบริษัทย่อย
ทางอ้อม
อย่างไรก็ตาม ในรอบปีบัญชี 2559 นี้ ได้วัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ดาเนินงานต่อเนื่องของบริษัท สยาม พาร์ทฟีดเดอร์ (2008) จากัด ซึ่งมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิ นสด
สูงกว่ามูลค่ าที่จะได้รับ คืน จึง บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า จากค่าความนิย มจานวน 12.3 ล้านบาท โดยรวมอยู่ใ น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในระหว่างปี 2559 (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 14 หน้าที่ 67 และ 68)
กิจการร่วมค้า ยูเรกายูเอ็มไอ
บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จากัด ได้ลงนามในสัญญาจัดตั้งกิจการร่วมค้า กับ บริษัท ยูเอ็มไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จากัด เพื่อ
ร่วมดาเนินงาน สารวจ ออกแบบ ประมูล บริหารโครงการ ติดตั้งงาน บารุงรักษา และดาเนินกิจการใดๆ เพื่อการเปลี่ยนอุปกรณ์
ระบบปรั บ อากาศเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานขององค์ ก รภาครั ฐ หรื อ องค์ ก รเอกชน โดยการร่ ว มมื อ ในกิ จ การร่ ว มค้ า นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั นและเพิ่มศักยภาพในการทางานกับโครงการขนาดใหญ่ที่จะต้องใช้
ทรัพยากรและความสามารถในการทางานร่วมกัน โดยตกลงให้มีการร่วมทุน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้า นบาทถ้วน) โดย
บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จากัด มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 70 และ บริษัท ยูเอ็มไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จากัด มีสัดส่วนการลงทุน
ร้อ ยละ 30
ทั้ง นี้ การพิ จ ารณาร่ วมมื อกั นจั ด ตั้ง กิจ การร่ว มค้า ดัง กล่า วกั บ บริ ษัท ยู เ อ็ม ไอ. เอ็น จิ เนี ยริ่ ง จ ากั ด นั้ น
เนื่องจากได้พิจารณาประวัติการทาธุรกิจและคุณภาพงานของคู่ค้ารายดังกล่าว พบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน
การรับงานโครงการระบบปรับอากาศความเย็นของอาคารขนาดใหญ่ และมีบุคคลากรที่มีความสามารถและมีความพร้อมที่จะ
ร่วมการดาเนินงานกันในอนาคต
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นโยบายในการบริหารงานของกลุ่มบริษัท
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) มีนโยบายเป็นผู้กาหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการบริหารงานของบริษัทย่อยที่
เป็นการลงทุนในต่างประเทศ คือ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด และบริษัทอื่นๆในต่างประเทศซึง่ อยูใ่ น
ระหว่างดาเนินการตามแผนงานระหว่างประเทศในอนาคต ทั้งนี้ยกเว้นบริษัทย่อยในประเทศไทย คือ บริษัท ฟูจิอิ ไอออน
เวิร์ค (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัทฯ กับ บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค จากัด ( ประเทศญี่ปุ่น )
บริษัทฯ ร่วมกันกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานร่วมกันกับฝ่ายบริหารจากผู้รว่ มทุนในประเทศญี่ปุ่น โดยการ
สนับสนุนจากบริษัทฯ ในงานด้านการตลาด และการขาย โดยบริษัทฯมีความสัมพันธ์อันดีกับฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจยานยนต์
ในประเทศไทย จึงทาให้เป็นแนวทางในการเข้าพบลูกค้าและติดต่อเจรจาธุรกิจต่าง ๆ ระหว่าง บริษทั ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค
(ประเทศไทย) จากัด กับ กลุ่มธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทย ทาให้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มช่องทางการ
จาหน่ายไปพร้อมกัน
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10. การควบคุมภายใน
10.1 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทาการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาปี 2559

ของ

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและบริษัท มัลติพลัส ออดิท
แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน สรุปได้ว่าจากการประเมินระบบ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ
1.
2.
3.
4.
5.

องค์กรและสภาพแวดล้อม
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ระบบติดตาม

คณะกรรมการบริ ษัท มี ความเห็ นว่ า ในสภาพปั จจุ บั นกลุ่ มบริ ษัท มี ระบบการควบคุม ภายในที่ เ พีย งพอและ
สอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวกับเรื่องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามข้อ 3.3
ถึง 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นั้น กลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและ
เพียงพอให้การทารายการดังกล่าวมีความโปร่งใส และเป็นธรรม สาหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบควบคุม
ภายใน คณะกรรมการเห็นว่า ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
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นโยบายการดาเนินงานตรวจสอบภายใน
ปี 2556 จนถึง ปี 2559 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด เพื่อปฏิบัติงาน
ตรวจสอบความเพี ย งพอและประสิ ท ธิ ผลของระบบควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ มั่ น ใจตามควรแก่ เ หตุ แ ละผล
(Reasonable Assurance) ว่าบริษัทมีการบริหารการจัดการและการดาเนินงานภายใต้หลักการกากับดู แลกิจการที่ดีและ
มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงระบบงานให้มีความรัดกุมเพิ่มขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
บริษัท บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด ได้ทาการประเมินความเสี่ยงและจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในรายปี ดาเนินการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามผลการปรับปรุงระบบเป็นประจาทุกไตรมาสและ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการกากับดูแลกิจการตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดย
รายงานผลการตรวจสอบภายฉบับล่าสุดได้สรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้
ระดับองค์กร
o แผนกลยุทธ์และการควบคุมติดตาม
o การมอบหมายอานาจดาเนินการ
o รายการที่เกี่ยวข้องกัน
 ระดับกิจกรรม
o ระบบการขายและรับชาระหนี้
o ระบบซื้อ
o ระบบการบริหารสินค้าคงเหลือ
o ระบบการผลิต
o ระบบเงินสดย่อย
o ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร
o ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล
o ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานผลการตรวจสอบฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่สาคัญ


โดยสรุปได้ดังนี้
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สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
ประเด็นที่สอบทาน
สรุปผลการประเมิน
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความ ใช่ บริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆดังนี้
ซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
- นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้รับความเห็นชอบจาก
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดแนวทาง และมี คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2555
และได้ทบทวนจรรยาบรรณในการทางาน เพื่อความเหมาะสม
การปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
และประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
จรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
- นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น มีการประกาศใช้ในวันที่
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน และการ
13 พฤษภาคม 2558
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
นอกจากนี้ยังมีเผยแพร่ไว้ในเวปไซต์ของบริษัท
www.eurekadesign.co.th
1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และ
ใช่ บริษัทมีการปฎิบัติต่อคู่ค้าลูกค้า และบุคคลภายนอก โดย
บุคคลภายนอก
กาหนดไว้ใน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ(code of conduct) ข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดให้มีการสื่อสารกับพนักงานใน
ทุกๆปี รวมถึงได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมและประกาศใช้
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
1.2 มีข้อกาหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร
ใช่ มีการกาหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (code of
และพนักงานปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา conduct) ข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน สาหรับ
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ
1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
conduct) สาหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกาหนดห้ามผู้บริหารและพนักงาน
ใช่ บริษัทมีข้อกาหนดไว้ใน ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 8 หน้าที่
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง วินัย และโทษทางวินัยของพนักงาน ข้อที่ 8.7
ผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชัน 8.14,8.21,8.20,8.27,8.28,8.32,8.33,8.37,8.39,8.49
อันทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ประกาศใช้ ณ วัน 28 สิงหาคม 2552
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืน
ข้อกาหนดข้างต้น

ใช่ บริษัทมีข้อกาหนดไว้ใน ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 การ
ลงโทษทางวินัย ข้อที่ ประกาศใช้ ณ วัน 28 สิงหาคม 2552
นอกจากนี้ยังมีกาหนดไว้ในประกาศที่ 35/2559 เรื่องบทลงโทษ
(แก้ไขครั้งที่ 3)
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ประเด็นที่สอบทาน
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกาหนดและบทลงโทษ
ข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น
รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลง
นามรับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษเป็นประจาทุก
ปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่
พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและ
พนักงาน

1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระ
จากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบ
การฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรือ
จัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขัดต่อหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร

สรุปผลการประเมิน
ใช่ บริษัทมีการทบทวนเรื่องจรรยาบรรณในการทางาน และจัดทา
เป็นประกาศที่ 23/2558 เรื่องจรรยาบรรณในการทางาน (Code
of Conducts) เพื่อแจ้งให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยการติด
บอร์ด ส่งอีเมลล์ นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ทาง website ของ
บริษัท
ใช่ บริษัท มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน จากภายนอก โดยบริษัท
มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด ทาหน้าที่ตรวจสอบ/
ประเมิน/ติดตามกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท (ตามแผนการ
ตรวจสอบที่กาหนดไว้) โดยได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อ
ฝ่ายบริหารเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขข้อสังเกตุที่ตรวจ
พบ
ใช่ บริษัทมีจัดทาเป็นแผนงานในการทางาน (Code of
conducts) โดยมีการจัดทารายงานพนักงานรับทราบและร่วมมือ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการทางาน ในไตรมาสหนึ่ง ประจาปี
2559
ใช่ บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบริษัทภายนอก
ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท
ใช่ บริษัทมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในปีละ 1
ครั้ง โดยผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก
องค์กร

ใช่ บริษัท มีกระบวนการทีท่ าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับ
การฝ่าฝืนโดยปกติบริษัท มีการแก้ไขในทันที ซึ่งอ้างอิงจาก
ประกาศที่ 35-2559 เรื่องบทลงโทษ (แก้ไขครั้งที่ 3)
ใช่ บริษัทมีการแก้ไขการกระทาที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควรตาม
ระเบียบบริษัท และมีผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบตรวจสอบ
และรายงาน อย่างไรก็ตามไม่พบการกระทาที่ขัดต่อหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
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ประเด็นที่สอบทาน
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหาร และทาหน้าที่กากับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการดาเนินการด้านการควบคุมภายใน
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
แยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อานาจเฉพาะ
ของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีการกาหนด
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
พนักงาน
2.3 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้บริษัทกาหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่
สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทาง
การเงิน

สรุปผลการประเมิน
ใช่ บริษัทมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจาก
ฝ่ายบริหาร และพัฒนาการดาเนินการด้านการควบคุมภายใน
โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งอ้างอิงได้จาก รายงาน
ประจาปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ใช่ บริษัทมีการกากับดูแลให้มกี ารกาหนดเป้าหมายการดาเนิน
ธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ จากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานของบริษัท
และมีการจัดทา Action Plan ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
แผนงาน และงบลงทุน
ใช่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 / 2555 ซึ่งประชุม
กันเมื่อ 30 พฤษภาคม 2555 ได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้บริษัทกาหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทให้ดาเนินการตาม
กฎหมาย และกาหนดให้คณะกรรมการแต่ละชุดต้องรายงานการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นการกากับดูและให้มี
การปฎิบัติตาม สาหรับผูส้ อบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน กรรมการบริษัทกากับดูแล
ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบ
ใช่ คณะกรรมการบริษัทเป็นผูม้ ีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัท ซึ่งอ้างอิงได้จากหนังสือรับรองประวัติกรรมการบริษทั
(F24-2)

2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูม้ ีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท หรือสามารถขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญใน
เรื่องนั้นๆได้
2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ ใช่ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ
อิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอ้างอิงได้
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มี
จาก หนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ(F24-2)
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์
อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
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ประเด็นที่สอบทาน
2.6 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลการพัฒนาและ
ปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม
การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูล
และการสื่อสาร และการติดตาม

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการ
รายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight)
ของคณะกรรมการ
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย
รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานทีส่ าคัญ
ซึ่งทาให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงาน
ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และ
มีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น

สรุปผลการประเมิน
ใช่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทาหน้าที่กากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน
ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม
การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการ
สื่อสาร และการติดตาม โดยได้ระบุไว้ใน รายงานประจาปี ในส่วน
โครงสร้างการจัดการ ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ใช่ บริษัทได้มีการจัดผังองค์กรที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนและ
ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัทได้คานึงถึงความ
เหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย โดยพิจารณาการแบ่งแยก
หน้าที่ในส่วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่างกัน

3.2 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษัท ใช่ บริษัท มีการกาหนดสายการรายงานโดยคานึงถึงอานาจ
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ หน้าที่ของงานแต่ละด้าน และตาแหน่งงานต่างๆตามสายบังคับ
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล
บัญชา จึงมีการกาหนดระดับของพนักงานและจัดทา Job
Description ของทุกตาแหน่งงานไว้ และจัดผังโครงสร้างองค์กรที่
ชัดเจน เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการกากับดูแล และให้มีการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่ ใช่ บริษัทมีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และ
และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร และ ผู้บริหาร และพนักงานได้ระบุไว้ใน ระเบียบ ว่าด้วยการกากับดูแล
พนักงาน
กิจการที่ดี หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 3
บทบาทหน้าที่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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สรุปผลการประเมิน
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและ ใช่ บริษัทมีระเบียบโดยรวมในการบริหารงานบุคคล ซึ่งได้ใช้
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
แนวทางปฏิบัติงานไว้ในข้อบังคับการทางาน หมวดที่ 2 การ
ว่าจ้าง และได้จัดทาประกาศทีเ่ ป็นแรงจูงใจให้กับพนักงาน
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา
และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม ดังนี้
และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้น - Incentive Sale
- หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนประจาปี 2559 และการ
อย่างสม่าเสมอ
จ่ายเงินช่วยเหลือสาหรับความทุ่มเทประจาปี 2558
- ระบบจ่ายค่าตอบแทนความทุ่มเทในการขาย (Incentive
For Sales)
- การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง สาหรับกรณีไปปฏิบัติงานค้างคืน
ต่างจังหวัด
- ค่าทักษะด้านภาษาอังกฤษ
- สวัสดิการทางเลือก
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้
แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และ
การจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง
การสื่อสารกระบวนการเหล่านีใ้ ห้ผู้บริหารและพนักงาน
ทราบ
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อม
สาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสมอย่างทันเวลา

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา
(mentoring) และการฝึกอบรม

ใช่ บริษัท มีบันทึกภายใน เรื่อง ระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กระบวนการประเมินผลงานและหลักเกณฑ์ในการให้
แรงจูงใจทีส่ อดคล้องกับแบบประเมินผล ซึงมีการแบ่งเป็น 6
ระดับดังนี้ คือ A,B,C,D,E, และ F ตามลาดับ โดยมีผลบังคับ
ใช้ วันที่ 28 มกราคม 2559
ใช่ บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาหรับ
การขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม
อย่างทันเวลาตาม ข้อบังคับการทางาน หมวด 2 การว่าจ้าง
และได้จัดทาประกาศที่ 23/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ทาหน้าที่ปรึกษาปัญหาที่
ควรแก้ไขหารือ หาข้อมูลความต้องการของพนักงานใน
สวัสดิการเรื่องต่างๆ เป็นต้น ซึง่ ประกาศ ณ วันที่ 27
พฤษภาคม 2559
ใช่ บริษัทฯได้กาหนดคู่มือปฏิบตั ิงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการสรรหาและการฝึกอบรมแล้ว
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4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ืบทอดตาแหน่ง
(succession plan) ที่สาคัญ

สรุปผลการประเมิน
ใช่ บริษัท ได้มีนโยบายและระเบียบการทดแทนตาแหน่ง
(Succession Plan) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม
2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรใน
ระดับสูงและในระดับรองๆลงไป
5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
ใช่ บริษัทมีการสื่อสารเชิงบังคับไปยังบุคลากรทุกระดับทั้งใน
รับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม
ระดับบริหาร และระดับปฎิบัตงิ าน โดยการจัดทาคู่มือการ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
ปฎิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน โดยประกาศเป็นนโยบายในการปฎิบัติงาน
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารมีกระบวนการและ
การสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ ของบริษัท
การควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จาเป็น
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารกาหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม
โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct
และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท

ใช่ บริษัทมีกาหนดหัวข้อในแบบประเมินผลงานประจาปี ที่
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ / ความขยันหมั่นเพียร /
ความซื่อตรง และการรักษาระเบียบวินัย/ ข้อบังคับ สุขภาพ
ร่างกาย และความประพฤติ ซึง่ ใช้เป็นตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานนอกจากนี้บริษัทมีการกาหนดแนวทางในการให้
แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี รวมถึง
มีระกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนประจาปี 2559
และการช่วยเหลือสาหรับความทุ่มเทประจาปี 2558
5.3 คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารประเมินแรงจูงใจและ ใช่ บริษัทมีกาหนดหัวข้อในแบบประเมินผลงานประจาปี ที่
การให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ / ความขยันหมั่นเพียร /
ความสาเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ความซื่อตรง และการรักษาระเบียบวินัย/ ข้อบังคับ สุขภาพ
ด้วย
ร่างกาย และความประพฤติ ซึง่ ใช้เป็นตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานนอกจากนี้บริษัทมีการกาหนดแนวทางในการให้
แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี มีการ
จัดทาบันทึกภายใน เรื่องระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กระบวนการประเมินและหลักเกณฑ์ในการให้แรงจูงใจที่
สอดคล้องกับแบบประเมินผล
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ประเด็นที่สอบทาน
5.4 คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาไม่ให้มี
การสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัตหิ น้าที่ของ
บุคลากรแต่ละคน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ประเด็นที่สอบทาน
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ
เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้ว่า
รายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึง
สิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม
และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 บริษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดย
พิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน
ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการ
ดาเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง

สรุปผลการประเมิน
ใช่ บริษัทมีกาหนด Job Description แต่ละบุคคลให้มีความ
เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทมีการกาหนดแนวทางในการให้
แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี ตาม
บันทึกภายใน เรื่องระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการ
ประเมินและหลักเกณฑ์ในการให้แรงจูงใจที่สอดคล้องกับแบบ
ประเมินผล

สรุปผลการประเมิน
ใช่ บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
ไม่พบรายงานข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสาคัญที่แสดงให้
เห็นถึงการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รอง
ทั่วไปจากรายงานผู้สอบบัญชี

ใช่ บริษัทคานึงถึงสาระสาคัญของรายการทางการเงิน
โดยได้กาหนดให้การจัดทารายงานทางการเงินมีความ
สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้าน
มาตรฐานการบัญชี การปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ของกลต.
และตลาดหลักทรัพย์ในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
ตามขนาดของรายการ พร้อมทั้งทบทวนแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจซึ่งนาไปสู่การปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงรายงานทางการเงินอย่างสม่าเสมอ
ใช่ รายงานทางการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีทไี่ ด้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดย
ไม่พบประเด็นอื่นจากรายงานผู้สอบบัญชี และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเห็นได้ว่า
สะท้อนการดาเนินงานของบริษัทแล้ว
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ประเด็นที่สอบทาน
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุมัติและสื่อสารนโยบาย บริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจ
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่ว
ทั้งองค์กร

สรุปผลการประเมิน
ใช่ คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตั ิหน้าที่ในการอนุมัติและ
สื่อสารนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ โดยอ้างอิงจาก
รายงานประจาปี
ใช่ บริษัทมีการระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจาก
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยอ้างอิงจากรายงานประจาปี

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และ
หน้าที่งานต่าง ๆ
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงานการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง

7.4 บริษัทได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ยง โดย
พิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความ
เสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance)
การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)

ใช่ บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการพิจารณาการขยายการลงทุนใน
ธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต และการบริหารจัดการเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย
ใช่ บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท เริ่มโดยการ
แบ่งกิจกรรมทางธุรกิจออกเป็น 3 ประเภท
- กิจกรรมด้านการออกแบบและขาย
- กิจกรรมด้านการผลิต (รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง)
- กิจกรรมสนับสนุนธุรกิจ
ใช่ บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการพิจารณาการขยายการลงทุนใน
ธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต และการบริหารจัดการเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย
ใช่ บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท เพื่อช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีของบริษัท Eureka Automation ให้ได้
ประโยชน์สูงสุด เนื่องจากบริษทั Eureka Automation
ได้รับบัตรส่งเสริมใหม่จาก BOI เริ่มตั้งแต่ปี 2560 –
2567 ซึ่งสาหรับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของบริษัท Eureka Design PLC
จะหมดลงในปี 2561
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ประเด็นที่สอบทาน
สรุปผลการประเมิน
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ใน ใช่ บริษัทมีการประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
การประเมินความเสี่ยง ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ โดยมีการกาหนด ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
องค์กร
พนักงานของยูเรกา ดาเนินการยอมรับการคอร์รัปชั่นใน
ทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึง
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดย
ธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานี่เกี่ยวข้อง และมีการ
ครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงาน
ทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสียทรัพย์สนิ การคอร์รปั ชัน สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้
อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ
การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน
ข้อกาหนดในการดาเนินการเพือ่ ให้สอดคล้องกับการ
(management override of internal controls) การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรือใช้ เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และ
ข้อกาหนดหฎหมาย ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
แจ้งให้พนักงานรับทราบ โดยยึดเป็นหลักการในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการประกาศวันที่ 13
พฤษภาคม 2558
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่าง
ใช่ บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่าง
รอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
รอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของ กาหนด ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
การให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท
มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ ประจาไตรมาส 1-3 ปี 2559
ตั้งเป้าหมายยอดขาย ของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง
จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็น
ต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถาม
ใช่ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทาน และ
ผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่ ตรวจสอบโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประชุม
บริษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
คณะกรรมการตรวจสอบ
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กาหนดไว้

ใช่ บริษัทได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบโดยการติด
บอร์ดและส่งอีเมล์
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ประเด็นที่สอบทาน
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการ
ควบคุมภายใน
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก
องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
อย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าง
เพียงพอแล้ว
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

สรุปผลการประเมิน
ใช่ บริษัทระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก
องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ไว้ในรายงาน
ประจาปี นอกจากนี้ยังมีการสอบทานการควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่มีสาระสาคัญโดยผ่านการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ใช่ บริษัทระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก
องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ไว้ในรายงาน
ประจาปี นอกจากนี้ยังมีการสอบทานการควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่มีสาระสาคัญโดยผ่านการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ใช่ บริษัทได้มีการประเมินความเหมาะสมในการ
เปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
ใช่ บริษัท มี นโยบายการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Plan) เพื่อเตรียมแนวทางปฏิบัติที่ดีไว้หากมี
ผลกระทบกับการดาเนินธุรกิจ โดยเน้นการสรรหาบุคคลกร
จากภายในบริษัท
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มาตการควบคุม (Control Activities)
ประเด็นที่สอบทาน
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สรุปผลการประเมิน
ใช่ บริษัท ได้กาหนดกระบวนการทางานที่มี
ระบบการควบคุมภายในภายใต้ระบบ ISO
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีม่ ีความเป็นอิสระ
และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อน ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึง
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
การรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนีบ้ ริษัทมีการติดตามผลอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายใน สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็นลายลักษณ์
ใช่ บริษัทได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชี
อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มี
การเงิน เป็นลายลักษณ์อักษร และการบริหาร
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน
ทั่วไปบริษัทได้นาเอาระบบ ISO มาใช้ สาหรับ
การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจ งาน จัดซื้อ งานผลิต คลังสินค้าและงานขายอีก
หน้าที่ และลาดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่าง ด้วย ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่
ชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการ
และลาดับชั้นการอนุมัติของผูบ้ ริหารในแต่ละ
กาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ
ระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุมโดยกาหนดให้
ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขัน้ ตอนการจัดซื้อและวิธีการ ทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฎิบัติงาน หรือ
คัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซือ้
มีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดของกฎหมาย
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ
เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสาหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ใช่ บริษัทมีการจัดทานโยบายการทารายการ
กรรมการ ผู้บริหาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
ระหว่างกันเป็นลายลักษณ์อักษรและบริษัทมีการ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการ รวบรวมข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาสเสนอต่อ
ทารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
คณะกรรมการบริษัท
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั เสมอ
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ประเด็นที่สอบทาน
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทาสัญญากับผู้ที่
เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น
การทาสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษทั ได้
ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้
ตามกาหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น

สรุปผลการประเมิน
ใช่ บริษัททาสัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะที่
มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวสาหรับกรณี
สัญญาเช่าการเงินซึ่งมีภาระผูกพันเฉพาะการ
ชาระคืนหนีผ้ ูกพันตามกาหนด และบริษัทได้
ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงโดยฝ่ายบัญชี
และการเงินทาหน้าจัดเตรียมสาหรับการชาระคืน
หนี้ผูกพันภายในกาหนดเวลา
10.3 บริษัทกาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่าง ใช่ บริษัทมีการจัดทาการควบคุมภายในโดยผ่าน
เหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการ ระบบ manual ซึ่งการอนุมัติรายการเป็นไปตาม
ควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
คู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชีและการเงินรวมถึง
การอนุมัติรายการตามอานาจอนุมัติที่ได้ประกาศ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการควบคุมแบบ
automated โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
การประมวลผลทางบัญชี อีกทัง้ มีการตรวจสอบ
ระบบเอกสารว่าได้มีการอนุมัติตามอานาจการ
อนุมัติอย่างถูกต้อง
10.4 บริษัทกาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร ใช่ บริษัทได้นาเอาระบบ ISO มาใช้ในการ
เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือ บริหารงานสาหรับฝ่ายต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
กระบวนการ
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน
ใช่ บริษัทได้นาเอาระบบ ISO มาใช้ในการ
ต่อไปนี้ ออกจากกัน
บริหารงานสาหรับฝ่ายต่างๆ เช่น การปฏิบัติงาน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
ฝ่ายขาย การปฏิบัติงานแผนกจัดซื้อ
(1) หน้าที่อนุมัติ
นอกจากนี้บริษัทได้มีการกาหนดเพิ่มเติมในส่วน
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
ของระเบียบการปฏิบัติงานฝ่ายการเงินและบัญชี
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
ซึ่งบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
งานออกจากกันเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและ
กัน โดยผู้ที่ทาหน้าที่บันทึกรายการบัญชีและ
ข้อมูลสารสนเทศ และหน้าทีใ่ นการดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สนิ และผู้มีหน้าที่อนุมัติ เป็นคนละคนกัน
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ประเด็นที่สอบทาน
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป
ด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์

สรุปผลการประเมิน
ใช่ บริษัทมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
ควบคุมระบบงาน โดยกาหนดชื่อผู้ใช้งาน และ
รหัสผ่าน ก่อนมีการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศอยู่
เสมอ

11.1 บริษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของ ใช่ บริษัทใช้ระบบสารสนเทศสาเร็จรูปในการ
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
ประมวลผลข้อมูลและจัดทารายงานการเงินโดยระบบ
ดังกล่าวมีการกาหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแยกตาม
หน่วยงานเพื่อควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
เทคโนโลยีทาให้เป็นอิสระจากการแทรกแซงของฝ่าย
จัดการ
11.3 บริษัทควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของ ใช่ ระบบสารสนเทศทีบ่ ริษัทใช้มีระบบการรักษาความ
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
ปลอดภัยที่ระบุให้ผู้มีความเหมาะสมเข้าใช้เท่านั้น ซึ่ง
กาหนดให้ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน ทุกๆ 3-6 เดือน
เพื่อความปลอดภัยในการดาเนินงาน
11.4 บริษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การ
พัฒนา และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม

ใช่ บริษัทมีการควบคุมการได้มาของระบบเทคโนโลยี
โดยผ่านขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ นอกจากนี้ ในการ
พัฒนา และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยี บริษัทมี
การทบทวนการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้
ปลอดภัยและเหมาะสมเป็นระยะๆตามระเบียบ
ปฏิบัติงานเรื่องการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ประเด็นที่สอบทาน
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย
ซึ่งได้กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน การปฏิบัติ
เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นั้นสามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติได้

สรุปผลการประเมิน
ใช่ บริษัทมีการจัดทานโยบายการทารายการระหว่าง
กันเป็นลายลักษณ์อักษรและบริษัทมีการรวบรวม
ข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรม
ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กาหนด เช่น
ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื
อนาผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรม
กระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรม
คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญ และพิจารณา
โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at
arms’ length basis)

ใช่ บริษัทได้มีการสอบทานการทาธุรกรรมโดย
คณะกรรมการตรวจสอบในการทาธุรกรรมของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว
ใช่ บริษัทได้มีการสอบทานการทาธุรกรรมโดย
คณะกรรมการตรวจสอบในการทาธุรกรรมของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว และบริษัทมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าวทุกไตรมาส
ใช่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการพิจารณา
ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมทุกไตรมาส

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกาหนดแนวทางให้บุคคลที่
บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือ
ร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)
12.5 บริษัทกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนา
ใช่ บริษัทมีการกาหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบใน
นโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน การนานโยบายไปปฏิบัติโดยผ่านกรรมการบริหารและ
ผู้บริหารในแต่ละฝ่ายเพื่อการกาหนดกระบวนการไปสู่
การปฏิบัติจริง
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ประเด็นที่สอบทาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการ
นาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ
รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มี
ความเหมาะสมอยู่เสมอ

สรุปผลการประเมิน
ใช่ บริษัท มีการสื่อสารนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานในทุกระดับให้รับทราบโดย
จะมีการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตาม
แผนงานและนโยบายในการประชุมทั้งในระดับฝ่าย
และระดับองค์การและมีฝ่ายตรวจสอบภายในทา
หน้าที่ตรวจสอบและรายงาน เพื่อนาไปสู่การแก้ไข
ปรับปรุง
ใช่ บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
และการประชุมผู้จัดการอย่างสม่าเสมอ เพื่อติดตาม
ทบทวนผลการปฏิบัติงานของบริษัท หากมีการ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการก็จะปรับปรุงขั้นตอนการ
ดาเนินการเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
ประเด็นที่สอบทาน
สรุปผลการประเมิน
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุน ใช่ บริษัทกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการ
ให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่กาหนดไว้ ดาเนินงานและนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
13.1 บริษัทกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงาน ทั้งข้อมูล ซึ่งเป็นทั้งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่มี
จากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน คุณภาพและเกี่ยวข้องกับงานไตรมาสละครั้ง
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึง
ปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล

13.3 บริษัทดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญ
อย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่
สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล
ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ

ใช่ บริษัทรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศตาม
ความเหมาะสมกับงานซึ่งได้คานึงถึงต้นทุนและ
ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั รวมถึงปริมาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล
ใช่ บริษัทได้จัดส่งข้อมูลทีส่ าคัญให้แก่
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เช่น งบการเงินและ
รายงานวิเคราะห์ต่างๆ
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ประเด็นที่สอบทาน
13.4 บริษัทดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัด
ประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จาเป็นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด

สรุปผลการประเมิน
ใช่ บริษัทได้มีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

13.5 บริษัทดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมี
รายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น
การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของ
กรรมการในเรื่องที่พจิ ารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็น
ด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
13.6 บริษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็น
หมวดหมู่

ใช่ บริษัทมีการจัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารทุกๆไตรมาส รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด
ตามที่ควร เช่น ความเห็น/ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

13.6.2 กรณีทไี่ ด้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายใน
ว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่อง
นั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่
จาเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ
ดาเนินไปได้ตามที่วางไว้
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การควบคุมภายใน
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริษัท
อย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง
ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผูบ้ ริหาร รวมทั้ง
การติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่

ใช่ บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
และบัญชีต่างๆไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่และไม่เคย
ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้
เป็นลายลักษณ์อักษร
ใช่ โดยปกติบริษัทมีการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นในทันที

ใช่ บริษัทมีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบโดย
การติดบอร์ดประกาศ ส่งอีเมล์ รวมทั้งจัดอบรม
พนักงานอยู่เสมอ

ใช่ บริษัทมีการจัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุก
ไตรมาส นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการ
บริษัทเพื่อทาหน้าที่ประสานงานระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร
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ประเด็นที่สอบทาน
คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็นต้น
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ
เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower
hotline) ได้อย่างปลอดภัย

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
ประเด็นที่สอบทาน
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับ
ประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัด
ให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน เป็นต้น
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower
hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม

สรุปผลการประเมิน

ใช่ บริษัทมีการสร้าง อีเมล์ลับสาหรับ
บุคคลภายนอก กรณีที่ต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ใดๆ ที่ต้องการให้เป็นความลับแก่ผู้บริหารของบริษัท

สรุปผลการประเมิน
ใช่ บริษัทมีการสร้าง อีเมล์ลับสาหรับ บุคคลภายนอก
กรณีที่ต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่ต้องการให้เป็น
ความลับแก่ผู้บริหารของบริษัท

ใช่ บริษัทมีการสร้าง อีเมล์ลับสาหรับ บุคคลภายนอก
กรณีที่ต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่ต้องการให้เป็น
ความลับแก่ผู้บริหารของบริษัท

ใช่ บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องและประกาศให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบดังนี้
1.นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2.นโยบายภาพรวม
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน 3.นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
นโยบายดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่าง
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ เคร่งครัดและกาชับให้ผู้บริหารและพนักงานระดับ
หัวหน้างานกากับและติดตามการทางานของ
และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อ
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ประเด็นที่สอบทาน
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการ
ประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท

16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ

16.5 บริษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing, IIA)
17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการ
ควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม

สรุปผลการประเมิน
ใช่ บริษัท มีการนาเสนอแผนการตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการ
ประเมินอิสระจากผู้ตรวจสอบภายใน (Out Source)
เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแผนที่กาหนด
ไว้
ใช่ ฝ่ายตรวจสอบภายในกาหนดแผนการตรวจสอบ
โดยการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เพื่อกาหนด
ความถี่ในการติดตามประเมินผล ซึ่งแผนการ
ตรวจสอบดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ จากการทบทวนความถี่
ดังกล่าวเห็นว่ามีความเหมาะสม
ใช่ ฝ่ายตรวจสอบภายในกาหนดแผนการตรวจสอบ
โดยการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เพื่อกาหนด
ความถี่ในการติดตามประเมินผล ซึ่งแผนการ
ตรวจสอบดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ จากการทบทวนความถี่
ดังกล่าวเห็นว่ามีความเหมาะสม
ใช่ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในที่พบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ใช่ บริษัทได้มีการประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อเตรียมพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ตาม
มาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
ใช่ บริษัทใช้รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในการ
รายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงข้อบกพร่อง

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการ
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ประเด็นที่สอบทาน
ควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจาก
เป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีนัยสาคัญ
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์
ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการ
กระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ พร้อม
แนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดาเนินการจัดการ
แล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปผลการประเมิน

ใช่ บริษัทมีการประชุมติดตามผลโดยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาโดยในปี 2559 มี
การประชุมทั้งสิน้ 4 ครั้ง ซึ่งต้องรายงานที่ประชุมใน
กรณีที่มีเหตุการณ์ที่ผิดปกติส่งผลกระทบต่อบริษัท

ใช่ บริษัทฯ กาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในต้อง
รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็น
สาระสาคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกครั้งที่มีการ
ประชุม และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรการบริษัท
ใช่ บริษัทใช้รายงานของผู้ตรวจสอบภายในและ
รายงานข้อบกพร่องจากการควบคุมภายในและ
ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเพื่อรับทราบความคืบหน้า
ของการปรับปรุงข้อบกพร่อง
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11.2 ผลการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในเป็นรายระบบงาน
1. วงจรรายได้
สิ่งที่ปฏิบัติและมีประโยชน์
- ฝ่ายขายและการตลาดมีกระบวนการในการทางาน ที่ครอบคุลมในเรื่องต่อไปนี้
1. การรับความต้องการของลูกค้า
2. การอนุมัติราคาขาย และการพิจารณาการให้ส่วนลด ก่อนนาเสนอขาย
3. การรับคาสั่งซื้อของลูกค้า จนถึงการส่งมอบสินค้า
- ฝ่ายการเงินมีกระบวนการในการทางาน ที่ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
1. การจัดทาใบแจ้งหนี้ และใบกากับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ มีรายละเอียดการซื้อสินค้าจาก
ลูกค้า ได้แก่ ชนิดสินค้า จานวนเงิน และจานวนสินค้า ตรงกันกับใบสั่งซื้อของลูกค้า รวมถึงมีการ
ลงลายมือชื่อผู้รับของ
2. การจัดทาสมุดรายวันขาย มีการลงลายมือชื่อผู้ลงบัญชี และผู้อนุมัติโดยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
สิ่งที่ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข : - ไม่มี 2. วงจรการรับชาระเงิน
สิ่งที่ปฏิบัติและมีประโยชน์
- ใบเสร็จรับเงินเมื่อมีการรับชาระเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินต้องมีชื่อ
ลูกค้า รายละเอียดของสินค้า และจานวนเงิน ตรงกับใบแจ้งหนี้ / ใบส่งสินค้า ที่ลูกค้าได้ชาระ รวมทั้งมี
การลงนามผู้รับเงิน และผู้อนุมตั ิจากผู้จัดการฝ่ายการเงิน
- ใบสาคัญรับเงิน มีรายละเอียด ชื่อลูกค้า จานวนเงิน ถูกต้องตรงกันกับใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งมีการลง
ลายมือชื่อผู้จัดทา และผู้อนุมตั ิโดยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
สิ่งที่ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข : - ไม่มี –
3. วงจรต้นทุน
สิ่งที่ปฏิบัติและมีประโยชน์
- มีการจัดทาวิธีการปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนการผลิตและการติดตามสถานะการผลิต วันที่ บังคับใช้
: 15กุมภาพันธ์ 2555เพื่อรองรับการผลิตให้สอดคล้องกับการวางแผนการผลิตราย สัปดาห์
- มีการจัดทารายงายสรุปความคืบหน้าการผลิตตามขั้นความสาเร็จของงาน โดยฝ่ายบัญชีต้นทุน
สิ่งที่ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข : - ไม่มี –
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4. วงจรจัดซื้อ จัดจ้าง
สิ่งที่ปฏิบัติและมีประโยชน์
- ใบสั่งซื้อ (PO) มีรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า ถูกต้องตรงกันกับใบเสนอราคาของผู้ขาย รวมถึงมีการ
อนุมัติใบสั่งซื้อ (PO) ก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง • การจัดรับสินค้าเข้าระบบ โดยจัดทาใบรับสินค้าจากคา
สั่งซื้อ มีรายละเอียด ได้แก่ ชนิดสินค้า จานวนเงิน จานวนสินค้า และวันที่ ตรงกันกับ ใบส่งของ /ใบแจ้ง
หนี้หรือใบวางบิล จากผู้ขาย และมีการลงลายมือชื่อผู้รับของ
- สมุดรายวันซื้อในประเทศ/ต่างประเทศ มีรายละเอียดได้แก่ ชื่อของผู้ขาย จานวนเงิน และวันที่ ถูกต้อง
ตรงกันกับ ใบรับสินค้าจากคาสั่งซื้อและมีการลงนามผู้จัดทา ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติโดย เจ้าหน้าที่
บัญชีอาวุโส
สิ่งที่ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข : - ไม่มี –
5. วงจรการจ่ายเงิน
สิ่งที่ปฏิบัติและมีประโยชน์
- ใบเสร็จรับเงินมีชื่อที่อยู่เป็นของบริษัทถูกต้อง
- เอกสารประกอบการจ่ายเงินมีรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ขาย จานวนเงิน ถูกต้องตรงกันกับใบสาคัญจ่าย
- ใบสาคัญรายวันจ่าย มีการลงนามผู้จัดทา ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมติ
สิ่งที่ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข : - ไม่มี –
6. วงจรเงินเดือนและค่าแรง
สิ่งที่ปฏิบัติและมีประโยชน์
-

มีแนวทางการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการประเมินผลงานพนักงานของบริษัท ซึ่งแบ่งเป็ น 6 ระดับ ดังนี้
A,B,C,D,E และ F

-

มีแนวทางการปรับเงินเดือนที่พิจารณาจากเกรดพนักงานได้รับโดยคิดจากคแนน KPI ราย ต าแหน่งงาน

-

มีการประกาศจัดตัง้ คณะกรรมการสวัสดิการ

-

มีการจัดแผนการฝึกอบรมของพนักงาน จัดทาประวัติการฝึกอบพนักงาน รวมถึงมีการสรุป แผนการฝึกอบรม
ประจาปี 2559

สิ่งที่ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข : - ไม่มี –
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10.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั
ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครั้ ง ที่ 1 ปี 2559 วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้
บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซั ลติ้ง จากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์
2559 ซึ่งบริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด ได้มอบหมายให้ นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการปฎิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ดังมีรายละเอียดของผู้ตรวจสอบภายในดังนี้
บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
ที่อยู่ 325/9 อาคารเจมาร์ท (อาคาร ซี) ชั้น 3 ถนนรามคาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม โทร. 02-373-7643-4
หัวหน้าสานักงาน : นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต
คุณวุฒิทางการศึกษา
บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางการสอบบัญชี
บัญชีบัณฑิต

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิพเิ ศษ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประสบการณ์การทางาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
ปี 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด
ปี 2555 - 2556
อดีต กรรมการบริหาร บริษัท เค พีเอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
หลักสูตรอบรม
ปี 2558

หลักสูตร โครงการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

การอบรมในอดีตทีเ่ กี่ยวข้อง : DCP รุ่น 40 (Diriector Certification Program ) , DAP (Director Accreditation Program )
งานสอนพิเศษในอดีต : อดีตอาจารย์พิเศษ วิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สอบทานแผนงานการตรวจสอบและนาเสนอแผนการตรวจสอบ
2. สอบทานแนวการตรวจสอบ(Audit Program)
3. สอบทานกระดาษทาการของผู้ชว่ ย
4. สอบทานร่างรายงานการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบ
5. จัดทารายงานการตรวจสอบและผลการตรวจสอบชุดสุดท้าย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัตขิ อง บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง จากัด และ
นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดงั กล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และ
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในรวมระยะเวลา 20 ปี
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน ปรากฎในเอกสารแนบ
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11. รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างบริษัทกับบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
และความสัมพันธ์

ขนาดรายการ (บาท)
ลักษณะรายการ
ปี 2559

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
1. รายได้ค่าบริการ
บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย จากัด
(บริษัทถือหุ้นจานวน 101,994 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
10 บาท คิดเป็นสัดส่วน 51%)
2.ค่าบริการอื่น ๆ

123,815

ปี 2558

รายละเอียดรายการ ความจาเป็น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

1,101,633.46 บริษัทฯ ได้คิดค่าบริการด้านการบริหารสานักงานงานจัดซื้อ และทาบัญชี
เดือนละ 5,000 บาท และค่าบริหารงานขาย 1% จากยอดขาย บริษัทได้
คิดค่าที่ปรึกษาให้แก่วศิ วกรชาวญีปุ่น

329,473.50

786,342.80 บริษัทฯ ใช้แรงงานบุคลากรจากบริษัทย่อย (Man-hour) และ ใช้บริการ
Recruitment fee และเช่าถยนต์บริษัทย่อย

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินโดนีเซีย จากัด

1.รายได้ค่าบริการ

502,072.95

258,300 บริษัทฯ ได้คิดค่าบริการออกแบบเครื่องจักร จากบริษัทย่อย
และขายอุปกรณ์ในการผลิตให้แก่บริษัทย่อย

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเดีย จากัด

1.รายได้ค่าบริการ

3,514,659.83

186,440 บริษัทฯ ได้คิดค่าบริการออกแบบเครื่องจักร และการปรับปรุงเครื่องจักร
จากบริษัทย่อย และขายอุปกรณ์ในการผลิตให้แก่บริษัทย่อย
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง
และความสัมพันธ์
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จากัด

ขนาดรายการ (บาท)
ลักษณะรายการ
ปี 2559
1. รายได้ค่าบริการอื่นๆ

(บริษัทถือหุ้นจานวน 1,199,998 หุ้น 2. ขายสินค้า
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วน
60%)
3. ซื้อสินค้าและอุปกรณ์
ณ พฤศจิ ก ายน 2558 บริ ษั ท ซื้ อ หุ้ น
4. ค่าจ้างบริการอื่นๆ
ส า มั ญ จ า ก ผู้ ถื อ หุ้ น เ ดิ ม จ า น ว น
800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทา
ให้บริษัทถือหุ้นรวมจานวน 1,999,998
5. ซื้อสินทรัพย์
หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 99.99%

868,957.81
416,050
254,000
1,074,459.17

2,633,969.55

ปี 2558

รายละเอียดรายการ ความจาเป็น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

682,341.77 บริษัทให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล พื้นที่สานักงาน และค่าแรงงาน รวม
-

ถึงค่าบริการใช้รถยนต์
บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ให้แก่บริษัทย่อย

3,145,000 บริษัทฯซื้อสินค้าเป็นอุปกรณ์ Bowl Feeder เพื่อนามาใช้ในการผลิต
เครื่องจักรของบริษัท
964,089.13 บริษัทฯ ได้ใช้บริการจากบริษัทย่อย ในด้านแรงงานในการผลิต (Man hour)
เช่น การใช้บุคคลกรจากบริษัทย่อยในการประกอบเครื่องจักร หรือทางาน
รวมถึงค่าบริการใช้รถยนต์
-

บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์หลายรายการจากบริษัทย่อย เพือการปรับโครงสร้าง
องค์กร ราคาในการซื้อขายเป็นราคาที่มีผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคา

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จากัด

6. ลูกหนี้เงินกูย้ ืม

2,000,000

8,000,000 บริษัทย่อยกู้ยืมเงินจาก บริษัทฯ จานวนเงิน 2,000,000 บาท
30 ก.ย. 59 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียในกิจการ โดยบริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากธนาคาร 7.40% ต่อปี
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง
และความสัมพันธ์
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ยูเรกาเทรดดิ้ง จากัด

ขนาดรายการ (บาท)
ลักษณะรายการ
ปี 2559
1. รายได้ค่าบริการอื่นๆ

(บริ ษั ท ถื อ หุ้ น จ านวน 399,996 หุ้ น 2. ขายสินค้า
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วน
80%)
ณ กุม ภาพั นธ์ 2559 บริษัท ซื้อหุ้ น 3. ซื้อสินค้าและอุปกรณ์
ส า มั ญ จ า ก ผู้ ถื อ หุ้ น เ ดิ ม จ า น ว น
100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทา
ให้ บ ริ ษั ท ถื อ หุ้ น รวมจ านวน 499,996 4. ซือ้ สินทรัพย์
หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 99.99%

84,000

ปี 2558

รายละเอียดรายการ ความจาเป็น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

199,873.77 บริษัทฯ คิดค่าบริการใช้รถยนต์ ค่าบริการจัดการต่างๆ จากบริษัทย่อย

-

1,504,000 บริษัทฯ ขายสินค้าบางรายการให้บริษัทย่อย นาไปขายต่อยังลูกค้า
ด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

-

4,788,660 บริษัทฯ ซื้อสินค้าบางรายการจากบริษัทย่อย เพื่อนามาผลิตเครื่องจักร
และขายต่ อ ให้ ลูก ค้า เนื่ อ งจากบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น ตั ว แทนจ าหน่ า ยสิ น ค้ า
ดังกล่าว
บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์หลายรายการจากบริษัทย่อย ตามการปรับโครงสร้าง
องค์กร ราคาในการซื้อขายโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
3,480,000 บริษัทฯ จ่ายค่าที่ปรึกษาในการขายสินค้าและการสรรหาผู้ขายรายใหม่
แก่บริษัทย่อย เป็นรายเดือน ๆ ละ 290,000 บาท
37,275 บริษัทฯ จ่ายบริการอื่นๆ (ค่าเดินทาง) ให้แก่บริษัทย่อย ในการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ

705,459.77

5. ค่าที่ปรึกษา

870,000

6. ค่าบริการอื่นๆ

-
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ขนาดรายการ (บาท)
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
และความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
ปี 2559

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษั ท ยู เ รกา อะโกร แมชชี น เนอรี่ 1. รายได้ค่าบริการ
จากัด
2. ขายสินค้า
(บริ ษั ท ถื อ หุ้ น จ านวน 800,000 หุ้ น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วน
3. ค่าจ้างบริการ (ค่าแรงงาน)
100% โดยชาระทุนจดทะเบียน ณ วัน
จัดตั้งบริษัท จานวน 50% ของทุนจด
ทะเบียน)
4. ซื้อสินค้า
5. ซื้อสินทรัพย์

6. ลูกหนี้เงินกูย้ ืม

ปี 2558

รายละเอียดรายการ ความจาเป็น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

2,281,092.45 1,541,029.25 บริษัทให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล พื้นที่สานักงาน และค่าแรงงาน รวม
1,575,374

ถึงค่าบริการใช้รถยนต์
530,000 บริษัทฯ ได้ขายสินค้าสินค้า (เครื่องฆ่ามอด) เพื่อให้บริษัทย่อยนาไปเสนอ

ขายต่อลูกค้ารายย่อย
239,674.53 1,164,636.81 บริษัทฯ ได้ใช้บริการจากบริษัทย่อย ในด้านแรงงานในการผลิต (Man-hour)
เช่น การใช้บุคคลกรจากบริษัทย่อยในการประกอบเครื่องจักร หรือทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นต้น
36,621.83 บริษัทฯ ได้ซื้ออุปกรณ์บางรายการจากบริษัทย่อย
1,182,672.81
บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์หลายรายการจากบริษัทย่อย ตามการปรับโครงสร้าง
องค์กร ราคาในการซื้อขายโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นต้น
19,500,000 24,500,000 บริษัทย่อยกู้ยืมเงินจาก บริษัทฯ จานวนเงิน 11,000,000 บาท

31 ก.ย. 59 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียในกิจการ โดยบริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากธนาคาร 7.40% ต่อปี
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1.2 รายการระหว่างบริษทั กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
และความสัมพันธ์
ผู้บริหารสาคัญ

ลักษณะรายการ
1. ผลประโยชน์ระยะสั้น
ของพนักงาน
2. ผลประโยชน์หลังออก
จากงาน

ขนาดรายการ (บาท)
ปี 2559
16,716,875

932,338

รายละเอียดรายการ ความจาเป็น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2558
21,943,121 นิยามของผู้บริหารสาคัญหมายถึง บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบ
การวางแผน สั่งการ และ ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ ไม่ว่าทาง
ตรงหรือทางอ้อม และรวมถึง กรรมการของกลุ่มบริษัท
1,802,089
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11.2 มาตรการ นโยบาย และขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน
การอนุมัติการทารายการระหว่างกันที่ผ่านมาของบริษัทได้มีการพิจารณาโดยกรรมการของบริษัท ซึ่งในขณะนั้น
บริษัทยังไม่มีการกาหนดข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน เนื่องจากบริษัทยังมีสภาพเป็นบริษัทจากัด แต่อย่างไรก็
ตามที่ผ่านมาการทารายการต่างๆ ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก
สาหรับในปัจจุบันบริษัทได้มีการกาหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันโดยจะกาหนดให้ผู้บริหาร
หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทั้งบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทารายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการะหว่างกันดังกล่าวเพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทหรื อบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทารายการดังกล่าวไม่
ก่อให้เกิดความัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
การอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาโดยกรรมการบริษัท และภายหลังจากที่บริษัทได้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว การอนุมัติรายการระหว่างกันได้มีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมในการพิจารณาด้วย
โดยการพิจารณาเข้าทารายการระหว่างกันได้คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและความ
เหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
หากบริษัทมีความจาเป็นต้อ งทารายการระหว่างกันกับกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมี
นโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
นโยบายของบริษัทในการทารายการระหว่างกันจาแนกตามประเภทรายการมีดังนี้
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 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การว่าจ้างผลิต เป็นต้น บริษัทมี
นโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็นต่อการทา
รายการดั ง กล่ า ว และการมี เ งื่ อ นไขการค้ า ที่ มี ร าคาและเงื่ อ นไขที่ เ ป็ น ธรรมและไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ดการถ่ า ยเท
ผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทารายการระหว่างบริษทั และบุคคลทั่วไป หรือการทารายการระหว่างบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทารายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่น
ในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความ
จาเป็นต่อการทารายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
 รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินหรือบริการอื่น หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็นต่อการทารายการดังกล่าว และจะ
ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละข้ อ บั ง คั บ ประกาศ ค าสั่ ง หรื อ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัท
ไม่ มี น โยบายการให้ กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ให้ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ น าไปประกอบธุ ร กิ จ หรื อ
ดาเนินงานแทนบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกาศ คาสั่งหรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพ ย์สินที่สาคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทารายการ
ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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12. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ตารางสรุปฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินของบริษทั และบริษัทย่อย
งบดุล / งบแสดงฐานะการเงิน

งบรวม
ปี 2558

ปี 2557
ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2559

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

34.50
0.02
86.91
10.77
2.00
8.47
142.67

12.31
0.01
31.00
3.84
0.71
3.02
50.89

82.70
118.53
13.21
34.91
249.35

18.10
25.93
2.89
7.63
54.55

23.30
1.71
45.32
10.55
42.20
123.09

7.69
0.56
14.96
3.48

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินฝากที่ติดภาระค้าประกัน
ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าสิทธิบัตร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
ค่าความนิยม
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

0.58
5.77
106.26
22.97
2.10
137.68
280.35

0.21
2.06
37.90
8.19
0.75
49.11
100.00

0.58
156.41
22.89
3.75
3.39
12.33
1.36
6.96
207.69
457.04

0.13
34.22
5.01
0.82
0.74
2.70
0.30
1.52
45.44
100.00

0.69

0.23

0.58
-

0.19
-

147.96

48.86

18.9

6.24

9.24

3.05

-

-

0.35

0.12

2.03

0.67

179.75
302.84

59.35
100.00

11.93
38.35

4.26
13.68

110.04

24.07

63.46

20.95

10.39

18.82
16.42

6.21
5.42

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ครบกาหนดชาระใน
หนึ่งปี
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

47.52

13.93
40.64

1.18
12.37
2.43

0.42
4.41
2.43

-

-

-

-

24.57

5.37

-

2.63

0.57

4.79

1.58

1.60
-

0.57
-

4.78
-

1.04
-

1.60

0.53

0.003

0.00
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งบดุล / งบแสดงฐานะการเงิน

งบรวม
ปี 2558

ปี 2557
ล้านบาท

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2559

ร้อยละ

ล้านบาท
6.43

ร้อยละ
2.12

111.53

36.83

1.72
69.58

0.61
24.82

5.90
195.44

1.28
42.76

0.63
3.80
0.0037
6.61

0.22
1.36
0.00
2.36

2.31
23.04
1.00
8.79

0.50
5.04
0.21
1.92

17.74

5.86

0.70

0.23

0.37

0.12
2.43

11.04
80.62

3.94
28.76

35.14
230.57

7.68
50.44

26.18
137.71

8.64
45.47

93.50

33.35

163.62

35.80

163.62

54.03

7.37

-

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
2559 : หุ้นสามัญ 654,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
2559: หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรเพื่อสารองตามกฎหมาย
ที่ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

-

85.00
82.23

30.32
29.33

106.26
157.63

4.66
17.80
(0.41)
189.28
10.44
199.72
280.35

1.66
6.35
(0.15)
67.52
3.72
71.24
100.00

4.66
(45.94)
(1.62)
220.99
5.48
226.46
457.04

23.24
34.49

114.90

37.94

166.28

54.91

1.66
4.66
(10.34) (121.52)
(0.05)
(1.94)
48.35 162.36
1.19
2.76
49.55 165.13
100.00 302.84

1.54
(40.13)
(0.64)
53.61
0.91
54.53
100.00
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งบกาไรขาดทุน/
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จานวนหุ้นถัวเฉลี่ย

ปี 2557
ล้านบาท
ร้อยละ

งบรวม
ปี 2558
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ

310.19
(241.95)
68.24
1.39
69.63
(4.11)
(82.57)
(56.68)

100.00
(78.00)
22.00
0.45
22.45
(1.32)
(26.62)
(18.27)

376.26
(310.75)
65.51
2.10
67.61
(8.88)
(107.60)
(116.48)

100.00
(82.59)
17.40
0.55
17.95
(2.36)
(28.59)
(30.95)

234.44
(185.61)
48.83
1.15
49.98
(6.53)
(115.85)
(122.38)

100.00
(79.17)
20.83
0.49
21.32
(2.79)
(49.41)
(52.20)

(17.06)
(1.71)
(18.77)
(0.20)
(18.75)
(0.76

(5.50)
(0.55)
(6.05)
(0.06)
(6.04)
(0.25)

(48.87)
(4.14)
(53.01)
(0.87)
(53.88)
-

(12.98)
(1.10)
(14.08)
(0.23)
(14.31)
-

(72.40)
(6.86)
(79.26)
(0.67)
(79.93)
-

(30.88)
(2.93)
(33.81)
(0.29)
(34.10)
-

(1.24)

(0.40)

-

-

2.64

1.13

(20.74)

(6.69)

0.18
(53.70)

0.04
(14.27)

(0.32)
(77.61)

(0.14)
(33.11)

(19.97)
(0.77)

(6.44)
(0.25)

(54.35)
0.65

(14.44)
0.17

(78.37)
(1.56)

(33.43)
(0.66)

(20.74)

(6.69)

(53.70)

(14.27)

(79.93)

(34.09)

(0.11)

(0.13)

(0.18)

170,000,000

425,043,047

459,583,548
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งบกระแสเงินสด
ปี 2557
ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนสาหรับปี
รายการปรับกระทบขาดทุนเป็นเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ ังไม่เกิดขึ้นจริง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

งบรวม
ปี 2558
ล้านบาท

ปี 2559
ล้านบาท

(18.75)

(53.88)

(79.93)

0.09
(0.76)

(0.13)
0.17

(0.06)
(0.32)

ดอกเบี้ยรับ

(0.26)

(0.44)

(0.29)

หนี้สงสัยจะสูญ

(0.57)

0.32

0.06

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจากการ

0.19
10.79
4.11
11.19
1.67
(0.02)
1.71

0.15
13.66
5.51
14.11
2.52
0.87
4.14

0.13
16.77
5.81
8.18
1.88
0.67
6.86

รวมธุรกิจ
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ
ดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

14.67
0.86
0.007
9.40

(12.99)

(24.70)

48.42
6.51
(0.32)
1.46
(14.84)
(22.24)
(0.73)
27.66
(0.81)
26.85

(33.47)
(26.43)
0.04
(0.38)
(9.90)
13.57
(0.34)
(69.90)
(0.80)
(70.71)

75.68
(8.16)
0.01
4.91
(7.58)
(37.78)
2.38
(0.23)
2.16
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งบกระแสเงินสด
ปี 2557
ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากประจาที่ตดิ ภาระค้าประกัน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์/สิทธิบัตร
เงินสดสุทธิใช้ไปในการรวมธุรกิจ
เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บคุ คลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
ชาระคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
เงินปันผลจ่าย
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

0.27
0.0002
(2.00)
0.64
(12.57)
(7.79)
-

งบรวม
ปี 2558
ล้านบาท

ปี 2559
ล้านบาท

0.48
0.01
(0.07)
0.22

(51.26)
(8.81)
(15.32)

(8.00)

(21.46)
(1.60
361.03
(356.70)
(3.87)
(1.90)

2.08

(80.67)

0.30
(1.71)
(8.52)
0.03
(5.85)
(0.70)
(1.00)
(17.45)

(19.43)
8.10
14.36

(4.85)
692.77
(595.26)
(3.94)
24.40
(1.98)
0.02
97.75
(1.10)
(9.22)
0.99
199.57

(6.88)
681.91
(728.49)
(2.63)
(5.28)
17.27
-

(8.97)
43.48
34.50

48.19
34.49
0.01
82.7

(59.40)
82.70
(0.003)
23.30

(44.10)
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อัตราส่วนทางการเงิน
ปี 2557

งบรวม
ปี 2558

ปี 2559

2.05
1.90
0.34
2.74
133.28
20.64
17.69
5.23
69.76
81.20

1.28
1.10
(0.53)
3.66
99.65
14.33
25.47
7.24
50.43
74.69

1.10
1.48
0.014
2.86
127.55
4.81
75.82
5.60
65.23
138.14

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

22.00%
-5.47%
-157.60%
-5.77%
-8.60%

17.40%
-12.98%
1.45%
-14.41%
-26.58%

20.83%
-30.73%
-2.98%
-30.73%
-40.49%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

-5.56%
-9.63%
1.01

-13.25%
-22.61%
1.03

-19.05%
37.76%
0.62

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราความสามารถชาระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

0.43
20.07
0.07
3.04%

1.04
-7.17
1.12
0.97%

0.85
10.55
0.002
0%

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (วัน)
Cash Cycle (วัน)
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13. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
13.1 การวิเคราะห์การดาเนินงานที่ผ่านมา
จากสถานการณ์เศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการชะลอตัวอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 ที่ผ่าน
มานั้น ก็ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในวงกว้าง และเป็นสาเหตุให้ปริมาณงาน
สั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทหลายรายลดลง รวมไปถึงผู้ประกอบการใหม่ที่เริ่มเข้าสู่ตลาดการผลิตเครื่องจักรของ
เมืองไทย จากประเทศญี่ปุ่น เริ่มเข้ามามีบทบาทในการแข่งขันด้านราคาและการแย่งชิงปริมาณงานสั่งซื้อในอุตสาหกรรมนี้
เพิ่มขึ้น ทําให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับกลยุทธ์ด้านราคาและการขายครั้งใหญ่เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
ในรอบปี 2558 บริษัทฯ ยังได้ขยายกลุ่มธุรกิจไปยังการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อสามารถใช้ทักษะความสามารถในเชิงวิศวกรรมการเพิ่มศักยภาพในการหาช่องทางรายได้ใหม่ๆ เข้าสู่องค์กร ซึ่งก็ถือได้ว่า
ได้รับการตอบรับจากผู้ ใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นอย่างดี ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจด้าน
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ในนาม บริษัท ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอรี่ จํากัด แต่ก็ยังเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนักเมื่อ
เทียบจากปริมาณรายได้รวมของกลุ่มบริษัท
และในปี 2559 นี้ รายได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับจากกลุ่ม
เกษตรกรในนามของ กองทุนหมู่บ้าน ซึ่งเกิดจากการจัดสรรงบประมาณในโครงการประชารัฐ ของรัฐบาล ที่สนับสนุนภาค
เกษตรกรในชุมชนให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือ อุปกรณ์ และการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจําเป็นสําหรับ
หมู่บ้านตน กองทุนละ 500,000 บาท โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจจากหลายกองทุนหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ทางเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเขตและภาคกลาง ผลิตภัณฑ์หลักที่ได้รับคําสั่งซื้อจากกลุ่มกองทุนหมู่ บ้าน คือเครื่องสีข้าวชุมชนขนาด
เล็ก ซึ่งทางบริษัทได้ซื้อสิทธิบัตรจาก สวทช. เพื่อการผลิตและจําหน่าย
กล่าวคือโดยภาพรวมของการดําเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมานี้ กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่
จํานวนเงิน 78.37 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ มีผลขาดทุนสุทธิ จํานวนเงิน 54.53 ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้น
23.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.72 โดยสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผลประกอบการขาดทุน คือปริมาณรายได้จากการขายและ
บริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีจํานวนเงิน 234.44 ล้านบาท ลดลง 141.81 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปี 2558 ที่มี
รายได้จ ากการขายและบริก ารจํ านวนเงิ น 376.26 ล้ านบาท คิด เป็ นอั ตราส่ วนที่ลดลงร้ อยละ 37.69 ทั้ง นี้เ นื่อ งจาก
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว และรายได้จากอุตสาหกรรมอื่นที่บริษัทเริ่มขยายธุรกิจไปนั้น ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมพลาสติก
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
รายได้
รายได้ของกลุ่มบริษัทสามารถจําแนกได้ 4 รูปแบบหลัก โดยรายได้รวมของกลุ่มบริษัทระหว่างปี 2557 – 2559
สามารถแสดงได้ดังนี้
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ประเภทของสินค้าและบริการ
1. เครื่องจักร (Machine)
Machine for Automotive industry
Machine for Non Automotive
Machine for Plastic Industry
Machine for Agro Industry
2. ระบบอัตโนมัติการผลิต (Production Automation
อุปกรณ์จัดเรียงชิ้นงาน (Part feeder)
Robot Application
3. ระบบบริหารคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ
4. ระบบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
รวมรายได้จากการขายและบริการ
% การขยายตัว

ปี 2557
ล้านบาท
ร้อยละ

งบการเงินรวม
ปี 2558
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ

310.19
-

100.00
-

347.40
6.98

92.33
1.86

186.34
2.53
12.74
17.29

79.48
1.08
5.43
7.38

310.19
-22.30%

100.00

16.11
5.77
376.26
21.30%

4.28
1.53
100.00

11.90
3.64
234.44
-37.69%

5.07
1.56
100.00

ในอดีตนั้น กลุ่มบริษัทมีการขยายตัวของรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2557 ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
ประสบภาวะชะลอตัวอย่างรุนแรง จึงทําให้รายได้และยอดขายของบริษัทลดลงอัตราถึงร้อยละ 22.30 ในปี 2557 โดย
ระหว่างปี 2557 – 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้ จากการขายและบริการ เท่ากับ 310.19 ล้านบาท 376.26 ล้านบาท และ
234.44 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.30 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 37.69 ในปี 2559
ตามลําดับ
ทั้งนี้ รายได้จากการออกแบบและผลิตเครื่องจักรใหม่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังถือเป็นรายได้หลักของกลุ่ม
บริษัท โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 79.48 ขึ้นไปของรายได้รวมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้รายได้
โดยรวมของกลุ่มบริษัทลดลง จากสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ซบเซาในรอบระยะ 2-3 ปี ที่ผ่านมานี้ เช่นกัน
อย่ า งไรก็ ต าม รายได้ จ ากการออกแบบและผลิ ต เครื่ อ งจั ก รใหม่ ใ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอื่ น เช่ น อุ ต สาหกรรม
เครื่องจักรกลการเกษตร ก็สามารถทํารายได้และยอดขายของบริษัทได้เพิ่มขึ้น โดยจากปี 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมี
รายได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เท่ากับ 6.98 ล้านบาท และ 17.29 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 1.86 และ ร้อยละ 7.38 ตามลําดับ
ในปี 2559 นี้ กลุ่มบริษัทยังได้เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ในอุตสาหกรรมพลาสติกอีกด้วย โดยสามารถสร้างรายได้
เท่ากับ 12.74 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.43 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีรายได้จากกลุ่มสินค้านี้
ทั้งนี้ รายได้จากกลุ่มสินค้าระบบบริหารคลั งสินค้าแบบอัตโนมัติ และระบบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ที่บริษัทได้
เริ่มทําตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ปี 2559 ยังคงอยู่ในช่วงทําการตลาดเพื่อสร้างความรับรู้และเริ่มเสนองานต่อลูกค้าหลาย
ราย จึงยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นได้ในปีนี้
โดยเมื่อพิจารณาในส่วนของจํานวนงานที่รับใหม่ในแต่ละปี และมูลค่างานเฉลี่ยต่อเครื่องจักรย้อนหลังเป็นระยะเวลา
3 ปี ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้
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ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
จํานวนเครื่องจักรที่ผลิต
156
130
104
มูลค่าเครื่องจักร (ล้านบาท)*
302.90
241.95
158.80
มูลค่าเฉลี่ยต่อเครื่อง (ล้านบาท)
1.94
1.86
1.52
* มูลค่าต่อเครื่องจักรอาจไม่สามารถกระทบได้กับงบการเงินโดยตรง เนื่องจากงบการเงินที่แสดงเป็นการแสดงรายได้ตามขั้นความสําเร็จของงาน

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทมีการกําหนด
นโยบายราคาจําหน่ายเครื่องจักรในลักษณะต้นทุนส่วนเพิ่ม ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายอัตรากําไรขั้นต้นที่ประมาณร้อยละ 25 – 30
ของรายได้จากการขายและบริการในช่วงเวลาที่ผ่านมา หรือการบริหารจัดการให้ต้นทุนขายและบริการอยู่ในระดับร้อยละ 76 –
82.59 ของรายได้จากการขาย
ทั้งนี้ ในปี 2557 – 2559 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 237.04 ล้านบาท 310.75 ล้านบาท และ
185.61 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 76.42 ร้อยละ 82.59 และร้อยละ 79.17 ของรายได้จากการขายและ
บริการในแต่ละปีตามลําดับ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้


สัดส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้
ต้นทุนวัตถุดิบรวม
ต้นทุนค่าแรงงาน
ต้นทุนค่าโสหุ้ยการผลิต
รวมต้นทุนขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริการ

ปี 2557
ล้านบาท
ร้อยละ
164.27
53.93
58.58
18.88
14.19
4.57
237.04
76.42
310.19
100.00

งบการเงินรวม
ปี 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
228.47
60.72
64.59
17.17
17.69
4.70
310.75
82.59
376.26
100.00

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
124.33
53.03
43.21
18.43
18.07
7.71
185.61
79.17
234.44
100.00

ในปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าวัตถุดิบรวมเพิ่มขึ้น จากเดิมอัตราร้อยละ 53.93 ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
60.72 ซึ่งถือเป็นผลจากส่วนหนึ่งของการแข่งขันด้านราคาขายเพื่อให้ได้งานโครงการสั่งซื้อจากลูกค้า แต่ทั้งนี้ไม่สามารถลด
ปริมาณการสั่งซื้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในการผลิตให้ลดต่ําลงได้ เนื่องจากสาเหตุด้านคุณภาพของงานผลิต
ในปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าวัตถุดิบรวมลดลง จากเดิมอัตราร้อยละ 60.72 เหลือเพียงร้อยละ 53.03 ซึ่งงาน
โครงการใหญ่หลายงาน ทางบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบโดยการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับ
ประเภทของงานโครงการนั้นๆ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ในระยะเวลาตั้งปี 2557 ถึงปี 2559 ต้นทุนค่าแรงงาน อยู่ในอัตราใกล้เคียงกันคือร้อยละ 18.88 ร้อยละ 17.17
และ ร้อยละ 18.43 ตามลําดับ
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างของต้นทุนขายและบริการประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน และ
โสหุ้ยการผลิต โดยต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบคิดเป็นส่วนประกอบหลักของต้นทุนขายและบริการ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 66.98 – 73.52 ของต้นทุนขายและบริการทั้งหมด ในขณะที่ค่าแรงงาน คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.79 – 24.71 และ
โสหุ้ยการผลิตคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.69 – 9.73 โดยสัดส่วนต้นทุนแต่ละประเภทต่อ ต้นทุนขายรวมในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา และสัดส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้ สามารถแสดงได้ดังนี้
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วัตถุดิบ
ค่าแรงงาน
โสหุ้ยการผลิต
ต้นทุนขายและบริการรวม

ปี 2557
69.30%
24.71%
5.99%
100%

ปี 2558
73.52%
20.79%
5.69%
100.00%

ปี 2559
66.98%
23.28%
9.73%
100.00%

ทั้งนี้โดยที่อัตราส่วนค่าแรงงาน และค่าโสหุ้ยทางการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 23.28 และร้อยละ 9.73 ในปี 2559
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราร้อยละ 20.79 และร้อยละ 5.69 ในปี 2558 นั้น สาเหตุเนื่องจากบริษัทมีการผลิตชิ้นส่วนภายในเพิ่ม
มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยรวมและสามารถบริหารจัดการระยะเวลาในการผลิตชิ้นส่วนทดแทนการสั่งจากภายนอก
ดังจะเห็นจากสัดส่วนต้นทุนรวมการขายและบริการ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2558 และปี 2559 มีอัตราร้อยละ 82.59 และ
อัตราร้อยละ 79.17 ตามลําดับ
สําหรับแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนขายและบริการให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้นั้น บริษัทมิได้มุ่งเน้นที่
การกําหนดราคาหรือมูลค่าการออกแบบและผลิตเครื่องจักรในลักษณะต้นทุนส่ว นเพิ่มเพียงอย่างเดียว เนื่องจากบริษั ท
ตระหนักดีว่าการกําหนดราคาจําหน่ายเครื่องจักรนั้นต้องมีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย
รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคา แต่บริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการภายในเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต
เพิ่มขึ้น ทั้งการวิจัยพัฒนา เพื่อลดระยะเวลาในการผลิตซึ่งจะนํามาซึ่งการลดต้นทุนในการดําเนินงาน รวมทั้งการลงทุนใน
เครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนบางประเภทเพิ่มขึ้น เช่น เครื่อง CNC Double Column Machining "AWEA" เครื่อง
Paragon Universal Cylindrical Grinder เครื่อง "Force One" CNC Precision Lathe FCL200S เป็นต้น ซึ่งจะช่วยทดแทน
จากการซื้อชิ้นส่วนสําเร็จรูปจากคู่ค้ารายอื่นเพื่อลดต้นทุนในการผลิตลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2557 – 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 86.68 ล้านบาท 116.48 ล้านบาท และ 122.38
ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 27.94 ร้อยละ 30.96 และ ร้อยละ 52.20 ของรายได้จากการขายและ
บริการของช่วงเวลาดังกล่าวตามลําดับ ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นหลัก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


งบการเงินรวม
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
4.11
1.32
8.88
2.36
6.53
2.79
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
82.57
26.62
107.60
28.60
115.85*
49.41
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
86.68
27.94
116.48
30.96
122.38
52.20
รายได้จากการขายและบริการ
310.19
100.00
376.26
100.00
234.44
100.00
* ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวนเงินรวม 115.85 ล้านบาท ได้รวมจํานวนมูลค่าการตัดจําหน่ายค่าความนิยมจากการซื้อกิจการ บริษัท สยาม
พาร์ท ฟีดเดอร์ (2008) จํากัด จํานวนเงิน 12.33 ล้านบาท หากไม่นับ รวมการตัดจําหน่ายค่าความนิยม จะทําให้ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
คงเหลือ 103.52 ล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.16 ของรายได้จากการขายและบริการ

ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ในปี 2557 – 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 4.11 ล้านบาท 8.88 ล้านบาท และ 6.53 ล้านบาท
ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.32 ร้อยละ 2.36 และร้อยละ 2.79 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลําดับ
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ค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทางและค่ายานพาหนะทั้งในส่ว นการขายใน
ประเทศและต่างประเทศ สําหรับ ปี 2559 ปรับสัดส่วนลดลงเล็กน้อย โดยเกี่ยวเนื่องจากค่านายหน้าและค่าบริการ
ทางการตลาดรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อเจรจาธุรกิจการขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศตาม
นโยบายแผนการขยายธุรกิจ และบริษัทให้ความสําคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายให้ต่ํากว่าร้อยละ
5 ของรายได้จากการขายและบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ในปี 2557 – 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) เท่ากับ 82.57 ล้านบาท 107.60 ล้าน
บาท และ 115.85 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 26.62 ร้อยละ 28.60 และร้อยละ 49.41 ของรายได้จาก
การขายและบริการในแต่ละปี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในปี 2557 ปรับตัวสูงขึ้นเป็นร้อยละ 26.62
ของรายได้ อันเนื่องมีการปรับโครงสร้างองค์กรและรับผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง เพื่อเข้าเสริมทีมงานในส่วนการ
บริหารจัดการให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับประมาณการยอดขายที่ฝ่า ยบริหารกําหนดเป้าหมายไว้ตามสภาวะตลาดที่ยัง
สดใสในช่วงปลายปี 2556 แต่เมื่อสถานการณ์ที่อุตสาหกรรมยานยนต์หดตัวอย่างรุนแรงซึ่งเริ่มส่งสัญญาณในระหว่างไตร
มาส 2 และไตรมาส 3 ของปี 2557 แล้วนั้น ทางบริษั ท ได้พยายามควบคุมรายจ่ายบางประการรวมถึงชะลอกิจกรรม
บางอย่างที่ยังสามารถเลื่อนกําหนดออกไปได้ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายซึ่งได้ถูกประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนภายในบริษัทฯ
เมื่อช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 และได้รับความร่วมมือจากทั้งฝ่ายบริหารและกลุ่มพนักงานเป็นอย่างดี ซึ่งคงยังได้ยึดถือ
นโยบายในการลดรายจ่ายนี้นํามาใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องในปี 2558
อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 115.85 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 49.41 ของ
รายได้จากการขายและบริการนั้น จํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นส่วนสําคัญคือค่าใช้จ่ายทางบัญชีในการตัดจําหน่ายค่าความนิยมจาก
การซื้อกิจการในบริษัทย่อย คือ บริษัท สยามพาร์ท ฟีดเดอร์ (2008) จํากัด มูลค่า 12.33 ล้านบาท โดยเกิดขึ้นเนื่องจาก
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศยังไม่ฟื้นตัวตามที่กล่าวมา จึงส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกลุ่ มบริษัททําให้ผล
ประกอบการขาดทุนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรให้ตั้งค่า เผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่
เกิดจากการซื้อกิจการดังกล่าว แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารบางรายการได้ปรับลดจํานวนลงคือ ผลประโยชน์ที่จ่ายให้กับ
พนักงาน ลดลงจากปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 6.34 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปรับลดจํานวนพนักงานลง ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี
2559 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรใหม่
ต้นทุนทางการเงิน
ในปี 2557 – 2559 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจํานวน 1.71 ล้านบาท 4.14 ล้านบาท และ 6.86 ล้านบาท
ตามลําดับ ซึ่งคิดอัตราการลดลงร้อยละ 142.10 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.70 ตามลําดับจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ในปี 2558 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศในบริษัทย่อยต่างๆ
และบริษัทย่อยภายในประเทศ จําเป็นใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการในระยะเริ่มต้น ทั้งนี้ในช่วงปลายปีทางบริษัทได้มีการ
ออกตั๋วสัญญาแลกเงินระยะสั้น เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัทมีมูลค่ารวมการออกตั๋วสัญญาแลกเงินระยะสั้น (B/E) นี้รวมมูลค่า 70 ล้านบาท กําหนดครบอายุสัญญาวันที่ 10
มีนาคม 2559 อายุ 6 เดือน จํานวน 30 ล้านบาท และกําหนดครบอายุสัญญาวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 อายุ 9 เดือน
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จํานวน 40 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.1 และ ร้อยละ 5.4 ตามลําดับ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ต้นทุนทางการ
เงินในปี 2558 นี้เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก
ในปี 2559 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งต่อ เนื่องจากปี 2558 ที่บริษัทได้ออกตั๋วสัญญาแลกเงิน
ระยะสั้น เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (B/E) รวมมูลค่า 70 ล้านบาท และทั้งหมดมีกําหนดครบอายุ
สัญญาในปี 2559 โดยอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาแลกเงินระยะสั้นนี้ คํานวณอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาแลกเงินอายุ 6 เดือน
เท่ากับร้อยละ 5.10 และคํานวณอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาแลกเงินอายุ 9 เดือน เท่ากับร้อยละ 5.40 อย่างไรก็ตามในปี 2559
นี้ บริษัทยังได้ออกตั๋วสัญญาแลกเงินระยะสั้นแก่นักลงทุนเพิ่มอีก รวมมูลค่า 50 ล้านบาท อายุ 6 เดือน กําหนดครบอายุ
สัญญาวันที่ 18 ตุลาคม 2559 จํานวน 1 ฉบับ, อายุ 6 กําหนดครบอายุสัญญาวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 จํานวน 1 ฉบับ,
อายุ 9 เดือน กําหนดครบอายุสัญญา 25 พฤศจิกายน 2559 , อายุ 9 เดือน กําหนดครบอายุสัญญา 14 ธันวาคม 2559 และ
ฉบับสุดท้าย อายุ 9 เดือน กําหนดครบอายุสัญญา 16 ธันวาคม 2559 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ชําระคืนเงิน
ตามตั๋วสัญญาแลกเงินทุกฉบับครบถ้วนตามกําหนดที่ระบุในสัญญา และไม่มีการออกตั๋วสัญญาแลกเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใด


กำไร
กาไร

รายได้จากการขายและการให้บริการ
กําไรขั้นต้น
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

ปี 2557
ล้านบาท
ร้อยละ
310.19
100.00
68.24
22.00
(18.75)
(6.04)
(19.98)
(6.44)
26.85
-

งบการเงินรวม
ปี 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
376.26
100.00
65.51
17.40
(53.01)
(14.08)
(53.88)
(14.31)
(70.71)
-

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
234.44
100.00
48.83
20.83
(79.25)
(33.80)
(79.93)
(34.09)
2.15

สําหรับปี 2559 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นปรับตัว เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20.83 เนื่องจากทางบริษัทมีการควบคุมต้นทุน
การผลิตสินค้าในทุกกระบวนการและขั้นตอน เริ่มจากกระบวนการคํานวณต้นทุนเพื่อการเสนอราคา การออกแบบคุณลักษณะ
การทํางานของเครื่องจักรโดยเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพภายใต้กรอบงบประมาณงานโครงการนั้น ๆ
การเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบและอุปกรณ์จากผู้ขายหลายราย และการควบคุมชั่วโมงการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ อย่างเข้มงวด รัดกุม และเป็นระบบระเบียบ อีกทั้งยังมีการจัดทํางบประมาณเป็นรายโครงการและ
ควบคุมให้สามารถใช้ต้นทุนของแต่ละงานโครงการได้อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ซึ่งทําให้ส่งผลโดยตรงกับอัตรากําไร
ขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ขัด อย่างไรก็ตามจากสาเหตุของการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ทางการบัญชี
จึงให้เกิดผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 79.25 ล้านบาท ดังปรากฎตามงบการเงินรวมของกิจการ
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
ในปี 2557 – 2559 ทางบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 19.43 ล้านบาท 9.22 ล้านบาท และ 0 บาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น แม้กิจการจะ ประสบภาวะการขาดทุน แต่ก็ยังคงมีสถานะการเงินและ
สภาพคล่องดีเพียงพอที่จะประกาศจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือ หุ้น จึงกําหนดการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกําไรสะสม
คงเหลือในปี 2557 อย่างไรก็ตามในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทประกาศงดจ่ายปันผลเนื่องจากผลประกอบการขาดทุนของ
กิจการ
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2557 – 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 280.35 ล้านบาท 457.03 ล้านบาท และ 302.84
ตามลําดับ ทั้งนี้สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทมีการขยายตัว เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 63.63 ในปี 2558 และปรับลดลงในอัตรา
ร้อยละ 33.74 ในปี 2559 จากวันสิ้นงวดบัญชีก่อนหน้าตามลําดับ ทั้งนี้ ส่วนประกอบสําคัญของสินทรัพย์ สามารถแสดงได้
ดังนี้
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
สินค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ปี 2557
13.31%
17.68%
3.02%
50.89%
37.90%
49.11%
100.00%

ปี 2558
25.93%
2.89%
7.63%
54.55%
34.22%
45.45%
100.00%

ปี 2559
14.96%
13.93%
40.64%
48.85%
59.36%
100.00%

จากตารางแสดงโครงสร้างของสินทรัพย์ข้างต้น สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย
สินทรัพย์หลัก 2 กลุ่ม คือ ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ และที่ดินอาคารและอุปกรณ์เป็นหลัก โดยลูกหนี้การค้าและรายได้
ค้างรับรวมแล้วจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 – 35 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่ ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จะคิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35 – 50 ของสินทรัพย์รวม
ในปี 2557 ปริมาณลูกหนี้การค้าลดลงจํานวนมาก เนื่องจากปริมาณงานในช่วงปลายปีลดลง ตามสภาวะเศรษฐกิจ
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ยังคงมีปริมาณงานที่เหลือรอเรียกเก็บเงินจากลูกค้าในจํานวนรายได้ค้างรับอีกปริมาณมากใน
อัตรา ร้อยละ 17.68 ของสินทรัพย์รวม
ในปี 2558 ปริมาณลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจํานวนมาก เนื่องจากปริมาณงานที่เรียบเก็บค่างวดงานแล้วยังคงรอเครดิต
เทอมในการชําระเงินในงวดบัญชีถัดไปมีปริมาณมาก ส่วนรายได้ค้างรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ 2.89 เนื่องจากงานโครงการ
ส่วนใหญ่ได้ส่งมอบครบหมดตั้งแต่ช่วงปลายปีและรอการชําระเงินจากลูกค้าเท่านั้น
ในปี 2559 ปริมาณลูกหนี้การค้าลดลงจํานวนมาก เนื่องจากรายได้จากการให้บริการและยอดขายลดลงอย่างมาก
จึงทําให้ปริมาณยอดลูกหนี้การค้าคงค้างลดลงตามไปด้วย และไม่มีรายได้ค้างรับคงเหลือ
ทั้งนี้ รายละเอียดของสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้
ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ
ลูกหนี้การค้าของบริษัทประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าในประเทศ ซึ่งให้เครดิตเทอมอยู่ที่ 30 – 60 วัน และลูกหนี้การค้า
ต่างประเทศ ซึ่งให้เครดิตเทอมอยู่ที่ 14 – 30 วัน โดยหากเป็นลูกค้าในประเทศบริษัทจะเรียกเก็บเงินเมื่อทําการติดตั้งเครื่องจักร
ที่หน้างานและลูกค้ารับมอบงานแล้ว และหากเป็นลูกค้าต่างประเทศบริษัทจะเรียกเก็บเงินหลังจากวันที่ได้รับเอกสาร Bill of
Lading แล้ว 14 วัน และตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมาบริษัทมีการบันทึ กรายได้ค้างรับที่เกิดจากการรับรู้รายได้ตามเปอร์เซ็นต์
ความสําเร็จของงานแต่ยังมิได้ครบกําหนดชําระจากลูกค้า
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ลูกหนี้การค้าของบริษัทจําแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชําระ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ1/
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

2557
ล้านบาท
ร้อยละ
84.05
96.71
2.54
0.32
86.91
86.91

2.92
0.37
100.00
100.00

ณ 31 ธันวาคม
2558
ล้านบาท
ร้อยละ
110.40
92.88
5.92
0.56
1.64
0.32
118.85
(0.32)
118.53

4.99
0.47
1.39
0.27
100
100

2559
ล้านบาท
ร้อยละ
32.13
70.29
5.29
1.70
6.08
0.5
45.71
(0.38)
45.32

11.57
3.72
13.31
1.11
100
100

หมายเหตุ : 1/ บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 50 ของยอดลูกหนี้การค้าที่ค้างชําระเกินกว่า 12 เดือน และอัตราร้อย
ละ 100 ของยอดลูกหนี้การค้าที่ค้างชําระเกินกว่า 18 เดือน

ณ สิ้นปี 2557 – 2559 ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระและลูกหนี้ที่ค้างชําระไม่เกิน 3
เดือน โดยลูกหนี้การค้าที่ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน ส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ลูกค้ามักจะกําหนดรอบการวางบิลในแต่ละเดือน
โดยระบุวันที่สามารถวางบิลได้ ดังนั้นทําให้ระยะเวลาครบกําหนดชําระไม่ตรงกัน ส่วนลูกหนี้การค้าที่เกินกว่า 3 เดือนขึ้นไปในปี
2557 – 2559 ทั้งหมดจํานวน 0.32 ล้านบาท 2.52 ล้านบาท และ 8.28 ล้านบาท ทั้งนี้ในรายการค้างชําระเกินกําหนดนาน
เกิด 3 เดือนในปี 2559 นี้ได้เพิ่มขึ้นจํานวนมากเนื่องจาก การเพิ่มกลุ่มธุรกิจและสินค้าไปยังอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งลูกค้าบางรายมีการขอผ่อนผันการชําระหนี้กับทางบริษัท เนื่องจากประสบภาวะเงินทุนหมุนเวียน
ภายในกิจการของลูกค้า อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้มีการติดตามทวงถามเพื่อให้ชําระหนี้อย่างต่ อเนื่อง และลูกค้าราย
ดังกล่าวได้ทยอยชําระเงินคืนยังบริษัทฯอย่างต่อเนื่องในปี 2560 ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ทําการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
มาตรฐานการบัญชีครบถ้วนตามนโยบาย
สินค้าคงเหลือ
จากเดิมที่ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการให้บริการออกแบบและผลิ ตเครื่องจักรตามความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละราย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะทําการส่งมอบสินค้าให้กบั ลูกค้าทันทีเมื่อผลิตเสร็จ โดยไม่มีการเก็บสต็อกสินค้าสําเร็จรูปไว้
แต่เมื่อต่อมาบริษัทได้ปรับเพิ่ม กลุ่มสินค้าอื่นเพื่อการขยายช่องทางการสร้างรายได้ นั้น จึงมีสินค้าคงเหลือคงเหลือในรูปของ
สินค้าสําเร็จรูปเพิ่มขึ้น และรวมถึงงานระหว่างทํา และสินค้าคงเหลือเดิมที่เป็นวัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลือง อาทิเช่น น๊อต สกรู
เป็นต้น ที่บริษัทสั่งซื้อเข้ามาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูปที่ทางบริษัทสั่งซื้อมาไว้สําหรับผลิต
ชิ้นส่วนเอง ณ สิ้นปี 2557 – 2559 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 8.47 ล้านบาท 34.91 ล้านบาท และ 42.20 ล้านบาท
ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 3.02 ร้อยละ 7.64 และร้อยละ 13.93 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ทั้งนี้ในปี 2559 นี้มีอัตรา
การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือสูงกว่าปกติ เนื่องจากมีสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจํานวนหนึ่ง รวมถึงปริมาณงาน
สินค้าคงเหลือประเภทงานระหว่างทําที่รอการส่งมอบในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2560
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ทื่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
ณ สิ้นปี 2557 – 2559 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่ากับ 104.71 ล้านบาท 156.41 ล้านบาท
และ 147.96 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 37.90 ร้อยละ 34.22 และร้อยละ 48.85 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละ
ช่วงเวลาตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้


อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์

2557

งบการเงินรวม ณ สิ้นปี
2558
ล้านบาท
ร้อยละ
34.29
16.11

ล้านบาท
34.29

ร้อยละ
23.41

เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องใช้สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

46.81
42.59
12.72
10.04
146.45
(41.71)

31.96
29.08
8.69
6.86
100.00
(28.48)

91.59
49.73
17.87
19.03
212.51
(56.10)

ราคาตามบัญชี – สุทธิ

104.74

71.52

156.41

ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร1/

2559
ล้านบาท
34.29

ร้อยละ
15.59

91.98
56.88
17.29
19.48
219.92
(71.96)
147.96

41.82
25.86
7.86
8.87
100.00
(32.72)
67.28

43.15
23.27
8.64
8.8
100.00
(26.47)
73.52

หมายเหตุ : 1/ รายการส่วนปรับปรุงที่ดินได้โอนจากเดิมที่รวมอยู่ในรายการอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ไปรวมอยู่ในรายการ
ที่ดิน ภายหลังจากการซื้อที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายตัดค่าเสื่อมราคาอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ โดยกําหนดอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและและส่วนปรับปรุง
อาคารที่ 20 ปี เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ 10 – 20 ปี เครื่องใช้สํานักงานที่ 5 ปี และยานพาหนะที่ 5 – 10 ปี



สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทในปี 2559 มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมการการดําเนินงาน
รายการ

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน (ล้านบาท)

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

26.85

(70.71)

2.16

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (ล้านบาท)

(21.46)

(80.67)

(17.45)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป )ในกิจกรรมจัดหาเงิน (ล้านบาท)

(14.36)

199.57

(44.10)

34.49

48.19

(59.40)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ (ล้านบาท)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทในปี 2557 – 2559 เท่ากับ 26.85 ล้านบาท ใช้ไปจากกิจกรรม
การดําเนินงานเท่ากับ 70.71 ล้านบาท และได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงานเท่ากับ 2.16 ล้านบาท
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทในปี 2557 – 2559 เท่ากับ 21.46 ล้านบาท ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
เท่ากับ 80.67 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 17.45 ล้านบาท และตามลําดับ ในปี 2557 เกิดจากกิจกรรม
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การลงทุนในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่นในปีที่ผ่านมา ในปี 2558 เกิดจากการลงทุนในการก่อสร้างอาคารโรงงานหลัง
ใหม่ในพื้นที่สถานประกอบการเดิม และในปี 2559 เกิดจากการลงทุนในบริษัทย่อยและการจ่ายเงินค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และสิทธิบัตร
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทในปี 2557 – 2559 เท่ากับ 14.36 ล้านบาท ได้มา 199.57 ล้าน
บาท และ ใช้ไป 44.10 ล้านบาท ในปี 2557 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินอันเนื่องจากการชําระคืนเงินกู้ยืมจาก
ธนาคารเป็นจํานวนมาก รวม 356.69 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จํานวน 19.43 ล้านบาท ในปี
2558 เงินสดสุทธิได้มาจากการเพิ่มทุนตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมในไตรมาส 1 ปี 2558 และได้มาจากการออกตั๋วแลกเงินระยะ
สั้นแก่นักลงทุน ในไตรมาส 4 ปี 2558 ในปี 2559 นั้น เงินสดสุทธิใช้ไปสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัท เกิดจากการ
ชําระคืนตั๋วแลกเงินระยะสั้นแก่นักลงทุน และชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2557 – 2559 เท่ากับ 2.05 เท่า 1.28 เท่า และ 1.10 เท่า ตามลําดับ ซึ่ง
อัตราส่วนมีการปรับลดลงในปี 2558 และ 2559 โดยในปี 2558 – 2559 สินทรัพย์หมุนเวียนมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ
74.77 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 50.64 ในปี 2559 ตามลําดับ ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ
180.89 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 42.93 ในปี 2559 ตามลําดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้ าและ
สินค้าคงเหลือที่รอกําหนดการส่งมอบในรอบบัญชีถัดไป ในปี 2559 นี้ หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าที่บริษัทได้รับเครดิตเทอมในการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ในปี 2557 – 2559 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยประมาณ 17.69 วัน 25.47 วัน และ 75.82 วัน ตามลําดับ
ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและชุดอุปกรณ์จับยึด ซึ่งจะทํา
การส่งมอบสินค้าทันทีหลังจากผลิตและทดสอบแล้วเสร็จ ประกอบลักษณะและขนาดของงานโครงการที่หากเป็นโครงการ
ใหญ่มีมูลค่าสูง จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มงานจนถึงวันส่งมอบและทดสอบแล้วเสร็จเป็นเวลายาวนานมากขึ้น โดยบริษัทมี
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 133.28 วัน 99.65 วัน และ 127.55 วัน ตามลําดับ การที่ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ ยสูงขึ้น
เนื่องจากมีลูกค้ารายใหญ่บางราย ขอขยายเงื่อนไขการชําระเงิน ( เครดิตเทอม ) จากนโยบายของกลุ่มบริษัทของลูกค้า และ
เพื่อให้สามารถรักษายอดขายและความสัมพันธ์อันดีในการประสานงานขายอีกทั้งบริษัทได้พิจารณาแล้วถึงฐานะการเงินและ
ความมั่นคงในกิจการของบริษัทลูกค้าจึงได้อนุมัติเพิ่มระยะเวลาการชําระเงินดังกล่าว อีกทั้งประกอบกับเมื่อบริษัทขยายกลุ่ม
ธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อื่นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งบางกลุ่มธุรกิจจะมีเงื่อนไขระยะเวลาการชําระเงิน
แตกต่างไปจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น ในขณะที่ทางบริษัทมีระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยประมาณ 69.76 วัน
50.43 วัน และ 65.23 วัน ตามลําดับ โดยการที่ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการที่สามารถเจรจา
ต่อรองเงื่อนไขการชําระเงินจากผู้ขายได้ดีและเหมาะสมขึ้น และมีการสรรหาผู้จําหน่ายรายใหม่ ๆ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่
ดีกว่ามาเปรียบเทียบก่อนพิจารณาการสั่งซื้อสินค้า ทําให้วงจรเงินสดของบริษัท ณ สิ้นปี 2557 – 2559 อยู่ที่ 81.20 วัน
74.69 และ 138.14 วัน ตามลําดับ ซึ่งการบริหารจัดการปริมาณเงินสดของกิจการนั้น จะพิจารณาจากกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานในช่วงใดที่มีความจําเป็นใช้เงินสด ทางบริษัทจะจัดหาเงินทุนโดยการใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นในปี 2557 – 2559 ทํา
ให้ทางบริษัทยังสามารถมีสภาพคล่องเงินสดเพียงพอที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจ อีกทั้งในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 ยังได้รับกระแส
เงินสดบางส่วนจากการชําระทุนจดทะเบียนในการใช้สิทธิแปลงสภาพจากใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวนเงินประมาณ 17 ล้าน
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บาท ซึ่งเป็นการครบกําหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 4 โดยยังคงเหลือกําหนดการใช้สิทธิจากใบสําคั ญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายใน
เดือน เมษายน 2560
แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุนหลักของบริษัทนั้นมาจาก 1) การกู้ยืมสถาบันการเงิน และ 2) การเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น โดย
หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทจะอยู่ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนประเภทเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
สําหรับแหล่งเงินทุนจากผู้ถือหุ้นนั้น ในปี 2559 บริษัทมีการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ UREKA-W1 ที่มี
กําหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ตามลําดับ โดยรวม
จํานวนเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิครั้งนี้ รวมจํานวนเงิน 17.27 ล้านบาท ซึ่งได้จดทะเบียนชําระเงินทุนเพิ่มในไตรมาส 4 ปี
2559
หนี้สิน
ณ สิ้นปี 2557 – 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 80.62 ล้านบาท 230.57 ล้านบาท และ 137.71 ล้านบาท
ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 28.76 ร้อยละ 50.44 และร้อยละ 45.47 จาก ณ สิ้นปี 2557 – 2559 ตามลําดับ โดยใน
ปี 2558 นั้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนในส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาว
เพื่อการก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ และในปี 2559 เป็นการลดลงของหนี้สินหมุนเวีนในส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถานบัน
การเงิน
ทั้งนี้ หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 ที่มีรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
สัดส่วนร้อยละ 46.08 และรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นในสัดส่วนร้อยละ 25.59 ของหนี้สินรวม
รายละเอียดของหนี้สินของบริษัท มีดังต่อไปนี้
สัดส่วนต่อหนี้สินรวม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินรวม

2557
14.80%
66.38%
3.79%
4.71%
2.13%
8.19%
100%

งบการเงินรวม ณ สิ้นปี / สิ้นงวด
2558
47.73%
31.27%
2.14%
12.07%
0.43%
2.53%
0.03%
3.81%
100%

2559
46.08%
25.59%
1.68%
16.36%
4.67%
0.27%
5.35%
100%

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ สิ้นปี 2557 – 2558 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเท่ากับ 11.93 ล้านบาท
110.04 ล้านบาท และ 63.46 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 822.38 และลดลงร้อยละ 42.33 จาก ณ สิ้นปี 2557
และ 2558 ตามลําดับ
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เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่น
ณ สิ้นปี 2557 – 2559 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่นรวมเท่ากับ 51.90 ล้านบาท 72.09
ล้านบาท และ 35.24 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งลดลงร้อยละ 38.90 และ ลดลงร้อยละ 51.12 จาก ณ สิ้นปี 2557 – 2558
ตามลําดับ


หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ณ สิ้นปี 2557 – 2559 บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเท่ากับ 3.06 ล้านบาท 4.94 ล้านบาท และ 2.30
ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นอัตราการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.44 และ ลดลงร้อยละ 53.44 ตามลําดับ โดย ในปี 2558 เพิ่มขึ้น
จากทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และปี 2559 ลดลงจากการผ่อนคืนชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินตามกําหนดและ
ไม่มีการเช่าซื้อสินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มขึ้น


(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ สิ้นปี
2558

2557
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
- ส่วนที่ถึงกําหนดชําระมากกว่า 1 ปี
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

2.43
0.63
3.06

2559

2.63
2.31
4.94

1.60
0.70
2.30

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ สิ้นปี 2557 – 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เท่ากับ 5.40 ล้านบาท 27.82 ล้านบาท และ
22.53 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 415.19 และ ลดลงร้อยละ 19.01 ตามลําดับ ทั้งนี้ในปี 2558 นี้
สาเหตุหลักเกิดจากการกู้ยืมเงินเพื่อการก่อสร้างอาคารโรงงานหลังใหม่ภายในพื้นที่สถานประกอบการเดิม และสาเหตุการ
ลดลงในปี 2559 เกิดจากการผ่อนชําระคืนเงินกู้ยืมเงินเพื่อการก่อสร้างอาคารและเงินกู้อื่นจากสถาบันการเงินตามงวดการ
ชําระเงินที่ระบุในสัญญา


(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ สิ้นปี
2558

2557
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
- ส่วนที่ถึงกําหนดชําระมากกว่า 1 ปี
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

1.60
3.80
5.40

4.78
23.04
27.82

2559
4.79
17.74
22.53

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทประกอบด้วย 3 ส่วน คือทุนจดทะเบียนชําระแล้ว กําไรสะสม และส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุม
ณ สิ้นปี 2557 – 2559 บริษัทมีกําไรสะสมจํานวน 22.05 ล้านบาท ขาดทุนสะสม 42.90 ล้านบาท และขาดทุน
สะสม 118.80 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 238.94 ลดลงร้อยละ 64.12 และลดลงร้อยละ
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294.56 จาก ณ สิ้นปี 2557 – 2558 ตามลําดับ โดยบริษัทมีผลการดําเนินงานในปี 2557 – 2559 ขาดทุนสุทธิ 18.75 ล้าน
บาท ขาดทุนสุทธิ 53.88 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 79.93 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ สิ้นปี 2557 – 2559 บริษัทมีส่วนได้เสียที่ไม่ มีอํานาจควบคุมจํานวน (0.77) ล้านบาท 0.65 ล้านบาท และ
(1.56) ล้านบาท ตามลําดับ
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ สิ้น ปี 2557 – 2559 บริ ษั ทมี สัดส่ วนหนี้สิน ต่อ ส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น เท่า กั บ 0.43 เท่า 1.04 เท่ าและ 0.85 เท่ า
ตามลําดับ ในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 1.04 เท่า อันเนื่องจากการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นแก่นักลงทุนมูลค่ารวม 70 ล้านบาท
และ ในปี 2559 ลดลงจากการจ่ายชําระคืนตั๋วแลกเงินระยะสั้นแก่นักลงทุนจนครบจํานวนตามกําหนด


ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2558 บริษัทกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจํานวน 1.34 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีจํานวน 0.46 ล้าน
บาท ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 0.14 ล้านบาท และค่าสอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI จํานวน 0.08 ล้านบาท
สําหรับบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จํานวน 0.04 ล้านบาท จํานวน 3 บริษัท คือบริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศ
ไทย) จํากัด บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จํากัด บริษัท ยูเรกาเทรดดิ้ง จํากัด และบริษัท ยูเรกา อะโกรแมชชีนเนอรี่ จํากัด
ปี 2559 บริษัทกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจํานวน 1.33 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีจํานวน 0.46 ล้าน
บาท ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 0.14 ล้านบาท และค่าสอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI จํานวน 0.08 ล้านบาท
สําหรับบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัทละ จํานวน 0.04 ล้านบาท จํานวน 2 บริษัท คือ บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค
(ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท สยามพาร์ท ฟีดเดอร์ (2008) จํากัด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัทละ 0.06 ล้านบาท
จํานวน 2 บริษัท คือ บริษัท ยูเรกาเทรดดิ้ง จํากัด และบริษัท ยูเรกา อะโกรแมชชีนเนอรี่ จํากัด และค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี จํานวน 0.13 ล้านบาท จํานวน 1 บริษัท คือ บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จํากัด โดยสามารถเปรียบเทียบค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีได้ดังนี้
รายการ

ปี 2559

ปี 2558

ค่าสอบบัญชีสําหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค

500,000

500,000

ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาสๆ ละ 140,000 บาท

420,000

420,000

40,000

40,000

130,000

180,000

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย บริษัท ยูเรกาเทรดดิง้ จํากัด

60,000

40,000

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย บริษัท สยามพาร์ทฟีดเดอร์ (2008) จํากัด

40,000

40,000

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย บริษัท ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอรี่ จํากัด

60,000

40,000

ค่าสอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI ต่อ 1 บัตร

80,000

80,000

1,330,000

1,340,000

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จํากัด
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จํากัด

รวมค่าบริการ
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ปัจจัยและอิทธิพลทีอ่ าจมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
หลังจากที่ทางบริษัทได้ประสบภาวะผลประกอบการขาดทุนตั้งแต่รอบปี 2557 มาจนถึงปี 2559 แล้วนั้น โดย
สาเหตุเกิดจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศและภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวม อย่างไรก็ตามเมื่อทาง
บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงปัจจับดังกล่าวซึง่ เกิดจากแหล่งรายได้หลักของธุรกิจมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ และได้
ดําเนินการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่ยังคงใช้ทักษะความสามารถในด้านงานวิศวกรรม ที่ถือเป็นความเชี่ยวชาญ
หลักของบุคคลากรในองค์กร โดยได้ขยายไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเน้นด้านการนํานวัตกรรมมา
ปรับใช้กับรูปแบบการทําการเกษตรในประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ในช่วง
เริ่มต้นของการแนะนําสินค้าออกสู่ตลาดได้เป็นอย่างดี และกลุ่มบริษัทฯ ยังได้สร้างฐานรายได้ใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมอิเ ลคทรอนิค และกลุ่มอุตสาหกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการลดการพึ่งพารายได้จาก
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก
ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมานี้ ถือว่ากลุ่มรายได้จากอุตสาหกรรมอื่นนอกกลุ่มยานยนต์ เริ่มมีทิศทางที่ขยายตัวและมี
แนวโน้มที่จะสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทในระยะยาว และแผนงานในปี 2560 นี้ ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้กําหนดทิศทางเพื่อจะ
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติในหลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวเนื่องกับทุกอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของ
ภาครัฐบาล และมุ่งเน้นที่จะสร้างเครื่องมือและระบบงานอัตโนมัติให้ตอบโจทย์แ ละแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึง
การเพิ่มผลิตผลในกลุ่มผู้ประกอบการของประเทศไทย เพื่อสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ในทุกมิติ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากิจการจะมีแผนการสร้างรายได้ที่หลากหลายไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่ นดังกล่าวมาแล้วนั้น
ทางกลุ่มบริษัทฯ จําเป็นต้องกําหนดโครงสร้างของต้นทุนสินค้ารวมถึงการควบคุมต้นทุนในแต่ละกลุ่มประเภทให้แม่นยํา รัดกุม
และเป็นระบบ ระเบียบ ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อทําการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพ เพื่อการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ หรือปรับกลยุทธ์ด้านราคา และการแข่งขันทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสร้างผลตอบแทนกลับยังองค์กร
ได้อย่างน่าพอใจ อีกทั้งการกระจายฐานลูกค้าไปยังหลากหลายกลุ่มนี้ จําเป็นต้องพิจารณาถึงธรรมเนียมปฏิบัติ และระบบ
การเงินของลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ อย่างเคร่งครัด รัดกุม และผ่านการพิจารณา พินิจ พิเคราะห์เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต

144

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน)

ตารางสรุปฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินของบริษทั และบริษัทย่อย
งบดุล / งบแสดงฐานะการเงิน

งบรวม
ปี 2558

ปี 2557
ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2559

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

34.50
0.02
86.91
10.77
2.00
8.47
142.67

12.31
0.01
31.00
3.84
0.71
3.02
50.89

82.70
118.53
13.21
34.91
249.35

18.10
25.93
2.89
7.63
54.55

23.30
1.71
45.32
10.55
42.20
123.09

7.69
0.56
14.96
3.48

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน
ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าสิทธิบัตร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
ค่าความนิยม
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

0.58
5.77
106.26
22.97
2.10
137.68
280.35

0.21
2.06
37.90
8.19
0.75
49.11
100.00

0.58
156.41
22.89
3.75
3.39
12.33
1.36
6.96
207.69
457.04

0.13
34.22
5.01
0.82
0.74
2.70
0.30
1.52
45.44
100.00

0.69

0.23

0.58
-

0.19
-

147.96

48.86

18.9
9.24

6.24
3.05

-

-

0.35

0.12

2.03

0.67

179.75
302.84

59.35
100.00

11.93
38.35

4.26
13.68

110.04

24.07

20.95

47.52

10.39

63.46
18.82
16.42

5.42

13.93
40.64

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งปี
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

6.21

1.18
12.37
2.43

0.42
4.41
2.43

-

-

-

-

24.57

5.37

-

2.63

0.57

4.79

1.60
1.72
69.58

0.57
0.61
24.82

4.78
5.90
195.44

1.04
1.28
42.76

1.60
0.003

1.58
0.53

6.43

0.00
2.12

111.53

36.83
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งบดุล / งบแสดงฐานะการเงิน

งบรวม
ปี 2558

ปี 2557
ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2559

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

0.63
3.80
0.0037
6.61

0.22
1.36
0.00
2.36

2.31
23.04
1.00
8.79

0.50
5.04
0.21
1.92

17.74

5.86

0.70

0.23

0.37

0.12

7.37

2.43

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

11.04
80.62

3.94
28.76

35.14
230.57

7.68
50.44

26.18
137.71

-

8.64
45.47

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
2555: หุ้นสามัญ 170,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
2554: หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
2553: หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

93.50

33.35

163.62

35.80

163.62

54.03

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว
2555: หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
2554: หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
2553: หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
ที่ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

-

85.00
82.23

30.32
29.33

106.26
157.63

4.66
17.80
(0.41)
189.28
10.44
199.72
280.35

1.66
6.35
(0.15)
67.52
3.72
71.24
100.00

4.66
(45.94)
(1.62)
220.99
5.48
226.46
457.04

23.24
34.49

114.90

37.94

166.28

54.91

1.66
4.66
(10.34) (121.52)
(0.05)
(1.94)
48.35 162.36
1.19
2.76
49.55 165.13
100.00 302.84

1.54
(40.13)
(0.64)
53.61
0.91
54.53
100.00
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งบกาไรขาดทุน/
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

กาไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จํานวนหุ้นถัวเฉลี่ย

ปี 2557
ล้านบาท
ร้อยละ

งบรวม
ปี 2558
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ

310.19
(241.95)
68.24
1.39
69.63
(4.11)
(82.57)
(56.68)

100.00
(78.00)
22.00
0.45
22.45
(1.32)
(26.62)
(18.27)

376.26
(310.75)
65.51
2.10
67.61
(8.88)
(107.60)
(116.48)

100.00
(82.59)
17.40
0.55
17.95
(2.36)
(28.59)
(30.95)

234.44
(185.61)
48.83
1.15
49.98
(6.53)
(115.85)
(122.38)

100.00
(79.17)
20.83
0.49
21.32
(2.79)
(49.41)
(52.20)

(17.06)
(1.71)
(18.77)
(0.20)
(18.75)
(0.76

(5.50)
(0.55)
(6.05)
(0.06)
(6.04)
(0.25)

(48.87)
(4.14)
(53.01)
(0.87)
(53.88)
-

(12.98)
(1.10)
(14.08)
(0.23)
(14.31)
-

(72.40)
(6.86)
(79.26)
(0.67)
(79.93)
-

(30.88)
(2.93)
(33.81)
(0.29)
(34.10)
-

(1.24)

(0.40)

-

-

2.64

1.13

(20.74)

(6.69)

0.18
(53.70)

0.04
(14.27)

(0.32)
(77.61)

(0.14)
(33.11)

(19.97)
(0.77)

(6.44)
(0.25)

(54.35)
0.65

(14.44)
0.17

(78.37)
(1.56)

(33.43)
(0.66)

(20.74)

(6.69)

(53.70)

(14.27)

(79.93)

(34.09)

(0.11)

(0.13)

(0.18)

170,000,000

425,043,047

459,583,548
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งบกระแสเงินสด
ปี 2557
ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสําหรับปี
รายการปรับกระทบขาดทุนเป็นเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ ังไม่เกิดขึ้นจริง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

งบรวม
ปี 2558
ล้านบาท

ปี 2559
ล้านบาท

(18.75)

(53.88)

(79.93)

0.09
(0.76)

(0.13)
0.17

(0.06)
(0.32)

ดอกเบี้ยรับ

(0.26)

(0.44)

(0.29)

หนี้สงสัยจะสูญ

(0.57)

0.32

0.06

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจากการ

0.19
10.79
4.11
11.19
1.67
(0.02)
1.71

0.15
13.66
5.51
14.11
2.52
0.87
4.14

0.13
16.77
5.81
8.18
1.88
0.67
6.86

รวมธุรกิจ
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ
ดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

14.67
0.86
0.007
9.40

(12.99)

(24.70)

48.42
6.51
(0.32)
1.46
(14.84)
(22.24)
(0.73)
27.66
(0.81)
26.85

(33.47)
(26.43)
0.04
(0.38)
(9.90)
13.57
(0.34)
(69.90)
(0.80)
(70.71)

75.68
(8.16)
0.01
4.91
(7.58)
(37.78)
2.38
(0.23)
2.16
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งบกระแสเงินสด
ปี 2557
ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากประจําที่ตดิ ภาระค้าํ ประกัน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์/สิทธิบัตร
เงินสดสุทธิใช้ไปในการรวมธุรกิจ
เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บคุ คลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
ชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
เงินปันผลจ่าย
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

0.27
0.0002
(2.00)
0.64
(12.57)
(7.79)
-

งบรวม
ปี 2558
ล้านบาท

ปี 2559
ล้านบาท

0.48
0.01
(0.07)
0.22

(51.26)
(8.81)
(15.32)

(8.00)

(21.46)
(1.60
361.03
(356.70)
(3.87)
(1.90)

2.08

(80.67)

0.30
(1.71)
(8.52)
0.03
(5.85)
(0.70)
(1.00)
(17.45)

(19.43)
8.10
14.36

(4.85)
692.77
(595.26)
(3.94)
24.40
(1.98)
0.02
97.75
(1.10)
(9.22)
0.99
199.57

(6.88)
681.91
(728.49)
(2.63)
(5.28)
17.27
-

(8.97)
43.48
34.50

48.19
34.49
0.01
82.7

(59.40)
82.70
(0.003)
23.30

(44.10)
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อัตราส่วนทางการเงิน
ปี 2557

งบรวม
ปี 2558

ปี 2559

2.05
1.90
0.34
2.74
133.28
20.64
17.69
5.23
69.76
81.20

1.28
1.10
(0.53)
3.66
99.65
14.33
25.47
7.24
50.43
74.69

1.10
1.48
0.014
2.86
127.55
4.81
75.82
5.60
65.23
138.14

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

22.00%
-5.47%
-157.60%
-5.77%
-8.60%

17.40%
-12.98%
1.45%
-14.41%
-26.58%

20.83%
-30.73%
-2.98%
-30.73%
-40.49%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

-5.56%
-9.63%
1.01

-13.25%
-22.61%
1.03

-19.05%
37.76%
0.62

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

0.43
20.07
0.07
3.04%

1.04
-7.17
1.12
0.97%

0.85
10.55
0.002
0%

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
Cash Cycle (วัน)
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ทั้งส่วนของภาคการผลิต ระบบการขนส่งลาเลียง รวมถึงระบบการจัดเก็บ
ในคลั ง สิ น ค้ า โดยใช้ ค วามสามารถทางวิ ศ วกรรมและประสบการณ์ เ ป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการผลั ก ดั น ระบบอั ต โนมั ติ ใ ห้
อุตสาหกรรมในประเทศไทยสามารถพัฒนา และแข่งขันได้กับต่างประเทศ ทั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมที่
เป็นช่องทางรายได้ของบริษัทฯ ได้ดังนี้
1. การให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรเพื่อการอุตสาหกรรม
บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยสามารถแบ่งเป็นหลากหลายกลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้สามารถสาหรับการประกอบและ
ทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์จับยึด สาหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ดังนี้
การให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรของบริษัทในลักษณะออกแบบตามความต้องการของลูกค้า (Design to
order) ซึ่งบริษัทจะออกแบบและผลิตเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกันตามประเภทของ
เครื่องจักร โดยทางบริษัทจะส่งทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมกับลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการของเครื่องจักร
ที่ลูกค้าต้องการใช้ในการนาไปผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งให้คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับรูปแบบของเครื่องจักรที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุดทั้งในด้านลักษณะการใช้งานและรูปลักษณ์ภายนอก เครื่องจักรที่
ทางบริษัทผลิตนั้นมีหลายประเภทซึ่งเครื่องจักรแต่ละประเภทก็จะมีคุณสมบัติในการทางานที่แตกต่างกันไป โดยประเภท
เครื่องจักรที่บริษัทสามารถผลิตได้นั้นได้แก่ เครื่องที่ใช้ในการผลิต การทดสอบ การทาความสะอาด การประกอบ รวมถึงการทา
สัญลักษณ์ในชิ้นส่วนสาหรับระบบต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ ระบบบังคับเลี้ยว
ระบบส่งกาลัง ระบบกันสะเทือน ระบบเบรค ฯลฯ
บริษัทให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรให้กับผู้ประกอบการในห่ว งโซ่อุปทาน (Supply chain) ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์หลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ประกอบรถยนต์ /รถจักรยานยนต์ หรือบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยลูกค้าของ
บริษัทจะมีความต้องการเครื่องจักรใหม่เมื่อมีการออกยานยนต์รุ่นใหม่ (New Model) เข้าสู่ตลาด หรือเมื่อมีการเพิ่ม กาลังการ
ผลิตยานยนต์ และจะมีความต้องการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์จับยึด (Jig) ในเครื่องจักรเดิมเมื่อมีการทาไมเนอร์เชนจ์ยานยนต์โมเดล
เดิม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ประกอบรถยนต์จะมีการออกรถยนต์รุ่นใหม่ในทุกๆ 4 – 7 ปี ตามแต่ประเภทของรถยนต์ และมีการทา
การปรับโฉมที่เรียกว่าไมเนอร์เชนจ์ในทุกๆ 1.5 – 2.5 ปี หลังจากที่มีการจาหน่ายรถยนต์ในแต่ละรุ่น และผู้ประกอบ
รถจักรยานยนต์จะมีการออกโมเดลใหม่ในทุกๆ 1 – 1.5 ปีและมีการทาไมเนอร์เชนจ์ถึง 7 – 8 รอบต่อปี
ทั้งนี้ รูปแบบการนาเสนอบริการของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ การนาเสนอบริการไปยังลูกค้าโดยตรง (End
User) และการนาเสนอบริการผ่านบริษัทที่ทาธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading company) โดยลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีทั้งลูกค้าใน
ประเทศ และลูกค้าในต่างประเทศ เช่นเวียดนาม และอินเดีย อย่างไรก็ตามในปั จจุบันทางบริษัทมุ่งเน้นที่จะนาเสนอบริการ
โดยตรงไปยังลูกค้าในประเทศเป็นหลัก
รูปแบบการให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้
1. การออกแบบและผลิตเครื่องจักรใหม่
2. การออกแบบและผลิตชุดอุปกรณ์จับยึด (Jig) สาหรับปรับปรุงเครื่องจักรเดิม
3. การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงและซ่อมแซมเครื่องจักรเดิม และการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองให้ลูกค้า
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1.2 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไปนอกกลุ่มยานยนต์
บริษัทฯ ให้บริการออกแบบ ผลิตและติดตั้งเครื่องจักรในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความต้องการใช้งานเครื่องจักรเพื่อ
ทดแทนแรงงานคน และมุ่งเข้าสู่แนวทางระบบอัตโนมัติในการผลิต โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการได้ในหลากหลายกลุ่ม
อุตสาหกรรม เช่น การออกแบบและผลิตเครื่องเสียบหมูปิ้ง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่อยู่นอกเหนือกลุ่มยานยนต์ ถือได้ว่ายังมีความต้องการของตลาดอีกปริมาณมาก เนื่องจากสภาวะการขาด
แคลนแรงงานคน รวมถึงต้นทุนค่าแรงงานที่มีทิศทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มูลค่าของงานแต่ละโครงการมีความหลากหลายซึ่ง
ขึ้นอยู่กับขนาด ความยาก และระบบการทางานของเครื่องจักร ระยะเวลาออกแบบและติดตั้ง ประมาณ 1 – 4 เดือน โดย
เฉลี่ยมูลค่าประมาณ 1.5 – 5 ล้านบาท ต่องานโครงการ
ทั้งนี้รู ปแบบการให้ บริก ารลู กค้า จะคล้ ายคลึงกั บกระบวนการของกลุ่ม เครื่ องจั กรยานยนต์ กล่ าวคื อเป็ นการ
ออกแบบระบบการทางาน ตามความต้องการและแก้ปัญหาต่างๆ ภายในระบบการทางานของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ ได้เข้า
ร่วมประชุมหารือกับลูกค้าโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและมีความรู้ในระบบการทางานของเครื่องจักรกล
เป็นอย่างดี โดยต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบความต้องการ ปัญหาปัจจุบัน และสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง ให้การออกแบบ
เครื่องจักรของบริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้ ซึ่งในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
จะมีลักษณะและระบบการผลิต รวมถึงองค์ประกอบของวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไป แต่หัวใจหลักของการออกแบบระบบ
การทางานของเครื่องจักรที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม คือการลดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและการทางานภายในองค์กรของลูกค้า ภายใต้กรอบงบประมาณที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
1.3 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรมพลาสติก อาทิเช่น เครื่องเป่าถุงพลาสติก เครื่องตัด และเครื่องพับ
ถุงพลาสติก เป็นต้น โดยได้เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตถุงพลาสติกตั้งแต่ต้นปี 2559 โดยเครื่องจักรในกลุ่มนี้ใช้เพื่อการผลิต
ถุงพลาสติกที่บรรจุอาหารและถุงหิ้วที่มีปริมาณความต้องการใช้ในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจาวันอย่างแพร่หลาย
โดยเครื่องจักรที่บริษัทผลิตเพื่อจาหน่ายนั้น มีหลากหลายขนาด หลายรุ่น ตามความต้องการใช้งาน เพื่อรองรับผู้ผลิตและ
จาหน่ายถุงพลาสติกในประเทศไทย และลดการนาเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ ระยะเวลาผลิตเครื่องจักรประมาณ 0.5 - 1
เดือน มูลค่าเฉลี่ยประมาณ 1 – 1.5 ล้านบาท ต่อเครื่อง
1.4 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้งเครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรมการเกษตร อาทิเช่น เครื่องสีข้าว
ชุมชน เครื่องฆ่ามอด เครื่องกระเทาะเปลือกธัญพืช เป็นต้น โดยบริษัทได้เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรนี้
ตั้งแต่กลางปี 2558 ที่ผ่านมา โดยเน้นไปที่เครื่องจักรกลที่จะสามารถช่วยทุ่นแรงให้แก่เกษตรกรในการทาการเกษตรโดยใช้
เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนค่าแรงงาน และเพิ่มผลผลิต ทั้งนี้ในช่วงเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ทางบริษัท
ได้รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ จาก สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
และ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจได้อย่างมีแนวทางที่
ชัดเจนที่จะร่วมพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้แข่งขันได้ในภูมิภาค มูลค่าของงานเครื่องจักรกลการเกษตรมีความหลาย
หลาย เนื่องมีหลายรุ่น ขนาด และอุปกรณ์ต่อพ่วงประกอบ ระยะเวลาออกแบบและติดตั้งระบบงานประมาณ 1 – 3 เดือน
มูลค่างานเฉลี่ย 0.5 – 1 ล้านบาท
2. การให้บริการออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติ (Production Automation)
บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารออกแบบระบบการผลิ ต อั ต โนมั ติ ซึ่ ง สามารถออกแบบและประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ กั บ หลายหลาย
อุตสาหกรรม โดยยังสามารถแบ่งกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
2.1 อุปกรณ์จัดเรียงชิ้นงานระบบอัตโนมัติ (Part Feeder)
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บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์จัดเรียงชิ้นงานระบบอัตโนมัติ (Part Feeder) ซึ่งเป็นอุปกรณ์
สาคั ญ ที่ ใ ช้ ใ นหลากหลายอุ ต สาหกรรม เช่ น อุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรมอิ เลคทรอนิ ค ส์ อุ ตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมของเล่น และเครื่องใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน เป็นต้น ลักษณะการทางานของอุปกรณ์เป็นการจัดเรียงชิ้นงาน
ขนาดเล็กโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีความแม่นยาและรวดเร็วกว่าแรงงานคน และอุปกรณ์จัดเรียงชิ้นงานนี้ยังใช้เป็นส่วนประกอบ
หนึ่งในการออกแบบและผลิต เครื่ องจั กรในหลากหลายอุ ตสาหกรรมอี กด้วย ระยะเวลาออกแบบและติ ดตั้ง ระบบงาน
ประมาณ 1 – 3 เดือน มูลค่างานเฉลี่ย 0.2 – 0.5 ล้านบาท
2.2. อุปกรณ์ Load/Unload
บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ Load/Unload เพื่อการใช้งานในระบบงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่
สามารถลดแรงงานคน และมีความแม่นยา เที่ยงตรง และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ในระยะยาว ระยะเวลาออกแบบ
และติดตั้งระบบงานประมาณ 2 – 4 เดือน มูลค่างานเฉลี่ย 1-3 ล้านบาท
2.3. Robot Application
บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบ Robot Application เพื่อใช้งานในระบบการผลิตของกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อลดแรงงานคน และมีความแม่นยา เที่ยงตรง ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้มาก
ระยะเวลาออกแบบและติดตั้งระบบงานประมาณ 3-6 เดือน มูลค่างานเฉลี่ย 2-10 ล้านบาท
3. ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ (ระบบจัดเก็บและเคลื่อนย้ายลาเลียง) (Logistic Automation)
บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบจัดเก็บ เคลื่อนย้ายลาเลียงสินค้าและบริหารจัดการคลังสินค้าแบบ
อัตโนมัติ เพื่อใช้สาหรับลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการจัดเก็บ และบริหารคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ
ประหยัดพื้นที่ ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ และมีความแม่นยา สะดวกสบาย สามารถประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานได้
อย่ า งมาก โดยประกอบด้ ว ยการออกแบบระบบโครงสร้ า งของคลั ง สิ น ค้ า และควบคุ ม การปฏิ บั ติ ก ารด้ ว ยโปรแก รม
คอมพิวเตอร์ที่มีความชาญฉลาดในการบริหารจัดการข้อมูลและจัดการระบบงานเบิก-จ่าย ควบคุมปริมาณคงเหลือ ซึ่งระบบ
การจัดการนี้ เป็นที่แพร่หลายในวงการธุรกิจต่างๆ ที่จาเป็นต้องบริหารสินค้าคงคลังให้แม่นยาและคุ้มค่า เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่ างทันเวลา และไม่เสียโอกาสทางการค้า ระยะเวลาออกแบบและติดตั้งระบบ
ประมาณ 10-18 เดือน มูลค่างานเฉลี่ยของระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ 10 – 50 ล้านบาท
4. ระบบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารออกแบบและติ ด ตั้ ง ระบบอุ ป กรณ์ ป ระหยั ด พลั ง งานส าหรั บ อ าคารใหญ่ ซึ่ ง เป็ น ระบบ
เครื่องปรับอากาศทาความเย็น เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากและโดยทั่วไปจะใช้พลังงานสูงติด 3 อันดับแรกของค่า
พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามอาคารหรือโรงงานต่าง ๆ การจัดการพลังงานและการลงทุนเปลี่ยน Chiller เป็นแบบ
ประหยัดพลังงาน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทาให้มีกาไรเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะ Magnetic bearing chiller ชึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่จาก
ยุโรป โดยสามารถลดพลังงานจากของเดิมได้มากกว่า 25-30 % โดยบริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจเมื่อช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมา
ซึ่งกลุ่มลูกค้าให้ความสนใจต่อผลิตภัณ ฑ์และบริการดังกล่าวพอสมควร แต่เนื่องจากมูลค่างานแต่ละโครงการต้องใช้เงิน
ลงทุ น จ านวนมาก กลุ่ ม ลู ก ค้ า จึ ง มั ก ใช้ เ วลาในการพิ จ ารณาและตั ด สิ น ใจเปรี ย บเที ย บรายผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอย่ า งพิ ถี พิ ถั น
ระยะเวลาออกแบบและติดตั้งระบบ ประมาณ 5-10 เดือน มูลค่างานเฉลี่ยของระบบ 15 – 50 ล้านบาท
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งตามประเภทของสินค้าและบริการ
ประเภทของสินค้าและบริการ

ดาเนิน
การโดย

1. Machine เครือ่ งจักร
Machine for Automotive
Machine for Automotive
Machine for Non Automotive
Machine for Plastic Industry
Machine for Agro Industry
2. Production Automation ระบบอัตโนมัติการผลิต
อุปกรณ์จัดเรียงชิ้นงาน (Part feeder)
Robot Application
3. ระบบบริหารคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ
4. ระบบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
รวมรายได้จากการขายและบริการ

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ

งบการเงินรวม
ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ

บริษัท
ฟูจิอิ
บริษัท
บริษัท
บริษัท

303.01
7.18
-

97.69
2.31
-

310.45
36.95
6.98

82.51
9.82
1.86

179.96
6.38
2.53
12.74
17.29

76.76
2.72
1.08
5.43
7.38

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

310.19

100.00

16.11
5.77
376.26

4.28
1.53
100.00

11.90
3.64
234.44

5.07
1.56
100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบ่งตามพื้นทีก่ ารจาหน่าย
รายได้จากการขายและบริการ
1. รายได้จากการจาหน่ายในประเทศ
2. รายได้จากการจาหน่ายต่างประเทศ
รายได้จากการขายและบริการ

ปี 2557
ล้านบาท
ร้อยละ
292.27
94.22
17.92
5.78
310.19
100.00

งบการเงินรวม
ปี 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
346.00
91.96
30.26
8.04
376.26
100.00

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
186.73
79.65
47.71
20.35
234.44
100.00

งบการเงินรวม
ปี 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
351.32
93.37
6.98
1.86
17.96
4.77
376.26
100.00

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
201.88
86.11
12.74
5.43
17.29
7.38
2.53
1.08
234.44
100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบ่งตามกลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้า
1. อุตสาหกรรมยานยนต์
2. อุตสาหกรรมพลาสติก
3. อุตสาหกรรมการเกษตร
4. อุตสาหกรรมอื่นๆ
รายได้จากการขายและบริการ

ปี 2557
ล้านบาท
ร้อยละ
310.19
100
310.19
100.00
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
จากเดิมบริษัทเป็นผู้นาเสนอบริการทางวิศวกรรมในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรสาหรับประกอบ และทดสอบ
ชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์จับยึดสาหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรเดิมเพื่อซ่อมแซมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน โดยมีลักษณะการออกแบบและผลิตแบบ Customisation หรือ Design to order ซึ่งจะ
ออกแบบเครื่องจักรที่มีคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
การให้บริการของบริษัทสามารถจาแนกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
1) การออกแบบและผลิตเครื่องจักรใหม่
2) การออกแบบและผลิตชุดอุปกรณ์จับยึด (Jig) สาหรับปรับปรุงเครื่องจักรเดิม
3) การปรับปรุง แก้ไขและซ่อมแซมเครื่องจักร และการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองให้ลูกค้า
อย่างไรก็ตามต่อมา จึงมีการขยายช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มจากกลุ่มธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและ
ติดตั้งเครื่องจักร เพื่อขยายขอบเขตไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และยังเป็นส่วนของการช่วยลด
ความเสี่ยงในอนาคตที่จะไม่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เพียงอย่างเดียว โดยกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่เริ่มต้นมาในช่วงปี
2558 ดังนี้
กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไปนอกกลุ่มยานยนต์
บริษัทฯ ให้บริการออกแบบ ผลิตและติดตั้งเครื่องจักรในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความต้องการใช้งานเครื่องจักรเพื่อ
ทดแทนแรงงานคน และมุ่งเข้าสู่แนวทางระบบอัตโนมัติในการผลิต โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการได้ในหลากหลายกลุ่ม
อุตสาหกรรม เช่น การออกแบบและผลิตเครื่องเสียบหมูปิ้ง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่อยู่นอกเหนือกลุ่มยานยนต์ ถือได้ว่ายังมีความต้องการของตลาดอีกปริมาณมาก เนื่องจากสภาวะการขาด
แคลนแรงงานคน รวมถึงต้นทุนค่าแรงงานที่มีทิศทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มูลค่าของงานแต่ละโครงการมีความหลากหลายซึ่ง
ขึ้นอยู่กับขนาด ความยาก และระบบการทางานของเครื่องจักร ระยะเวลาออกแบบและติดตั้งประมาณ 1 – 4 เดือน โดย
เฉลี่ยมูลค่าประมาณ 1.5 – 5 ล้านบาท ต่องานโครงการ
ทั้งนี้ รูป แบบการให้บ ริก ารลูก ค้า จะคล้า ยคลึง กับกระบวนการของกลุ่ มเครื่ องจักรยานยนต์ กล่า วคื อเป็น การ
ออกแบบระบบการทางาน ตามความต้องการและแก้ปัญหาต่างๆ ภายในระบบการทางานของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ ได้เข้า
ร่วมประชุมหารือกับลูกค้าโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและมีความรู้ในระบบการทางานของเครื่องจักรกล
เป็นอย่างดี โดยต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบความต้องการ ปัญหาปัจจุบัน และสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง ให้การออกแบบ
เครื่องจักรของบริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้ ซึ่งในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
จะมีลักษณะและระบบการผลิต รวมถึงองค์ประกอบของวัต ถุดิบที่แตกต่างกันออกไป แต่หัวใจหลักของการออกแบบระบบ
การทางานของเครื่องจักรที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม คือการลดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและการทางานภายในองค์กรของลูกค้า ภายใต้กรอบงบประมาณที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรมพลาสติก อาทิเช่น เครื่องเป่าถุงพลาสติก เครื่องตัด และเครื่องพับ
ถุงพลาสติก เป็นต้น โดยได้เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตถุงพลาสติกตั้งแต่ต้นปี 2559 โดยเครื่องจักรในกลุ่มนี้ใช้เพื่อการผลิต
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ถุงพลาสติกที่บรรจุอาหารและถุงหิ้วที่มีปริมาณความต้องการใช้ในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจาวันอย่างแพร่หลาย
โดยเครื่องจักรที่บริษัทผลิตเพื่อจาหน่ายนั้น มีหลากหลายขนาด หลายรุ่น ตามความต้องการใช้งาน เพื่อรองรับผู้ ผลิตและ
จาหน่ายถุงพลาสติกในประเทศไทย และลดการนาเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ ระยะเวลาผลิตเครื่องจักรประมาณ 0.5 - 1
เดือน มูลค่าเฉลี่ยประมาณ 1 – 1.5 ล้านบาท ต่อเครื่อง
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้งเครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรมการเกษตร อาทิเช่น เครื่องสีข้าวชุมชน เครื่อง
ฆ่ามอด เครื่องกระเทาะเปลือกธัญพืช เป็นต้น โดยบริษัทได้เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรนี้ตั้งแต่กลางปี
2558 ที่ผ่านมา โดยเน้นไปที่เครื่องจักรกลที่จะสามารถช่วยทุ่นแรงให้แก่เกษตรกรในการทาการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อ
ลดต้นทุนค่าแรงงาน และเพิ่มผลผลิต ทั้งนี้ในช่วงเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ทางบริษัทได้รับการ
สนับสนุนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ จาก สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจได้อย่างมีแนวทางที่ชัดเจน
ที่จะร่วมพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้แข่งขันได้ในภูมิภาค มูลค่าของงานเครื่องจักรกลการเกษตรมี ความหลากหลาย
เนื่องมีหลายรุ่น ขนาด และอุปกรณ์ต่อพ่วงประกอบ ระยะเวลาออกแบบและติดตั้งระบบงานประมาณ 1 – 3 เดือน มูลค่างาน
เฉลี่ย 0.5 – 1 ล้านบาท
กลุ่มการให้บริการออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติ (Production Automation)
บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารออกแบบระบบการผลิ ต อั ต โนมั ติ ซึ่ ง สามารถออกแบบและประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ กั บ หลายหลาย
อุตสาหกรรม โดยยังสามารถแบ่งกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
1. อุปกรณ์จัดเรียงชิ้นงานระบบอัตโนมัติ (Part Feeder)
บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์จัดเรียงชิ้นงานระบบอัตโนมัติ (Part Feeder) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สาคัญที่ใช้ใน
หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมของเล่น
และเครื่องใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน เป็นต้น ลักษณะการทางานของอุปกรณ์เป็นการจัดเรียงชิ้นงานขนาดเล็กโดยอัตโนมัติ
ซึ่งมีความแม่นยาและรวดเร็วกว่าแรงงานคน และอุปกรณ์จัดเรียงชิ้นงานนี้ยังใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการออกแบบและ
ผลิตเครื่องจักรในหลากหลายอุตสาหกรรมอีกด้วย ระยะเวลาออกแบบและติดตั้งระบบงานประมาณ 1 – 3 เดือน มูลค่า
งานเฉลี่ย 0.2 – 0.5 ล้านบาท
2. อุปกรณ์ Load/Unload
บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ Load/Unload เพื่อการใช้งานในระบบงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สามารถลด
แรงงานคน และมีความแม่นยา เที่ยงตรง และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ในระยะยาว ระยะเวลาออกแบบและติดตั้ง
ระบบงานประมาณ 2 – 4 เดือน มูลค่างานเฉลี่ย 1-3 ล้านบาท
3. Robot Application
บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบ Robot Application เพื่อใช้งานในระบบการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
ที่หลากหลาย เพื่อลดแรงงานคน และมีความแม่ นยา เที่ยงตรง ซึ่งจะสามารถลดต้ นทุนในการผลิตได้มาก ระยะเวลา
ออกแบบและติดตั้งระบบงานประมาณ 3-6 เดือน มูลค่างานเฉลี่ย 2-10 ล้านบาท
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กลุ่มระบบบริหารจัดการคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ (ระบบจัดเก็บและเคลื่อนย้ายลาเลียง) (Logistic Automation)
บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบจัดเก็บ เคลื่อนย้ายลาเลียงสินค้าและบริหารจัดการคลังสินค้าแบบ
อัตโนมัติ เพื่อใช้สาหรับลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการจัดเก็บ และบริหารคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ
ประหยัดพื้นที่ ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ และมีความแม่นยา สะดวกสบาย สามารถประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานได้
อย่ า งมาก โดยประกอบด้ ว ยการออกแบบระบบโครงสร้ า งของคลั ง สิ น ค้ า และควบคุ ม การปฏิ บั ติ ก ารด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีความชาญฉลาดในการบริหารจัดการข้อมูลและจัดการระบบงานเบิก-จ่าย ควบคุมปริมาณคงเหลือ ซึ่งระบบ
การจัดการนี้ เป็นที่แพร่หลายในวงการธุรกิจต่างๆ ที่จาเป็นต้องบริหารสินค้าคงคลังให้แม่นยาและ คุ้มค่า เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันเวลา และไม่เสียโอกาสทางการค้า ระยะเวลาออกแบบและติดตั้งระบบ
ประมาณ 10-18 เดือน มูลค่างานเฉลี่ยของระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ 10 – 50 ล้านบาท
กลุ่มระบบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารออกแบบและติ ด ตั้ ง ระบบอุ ป กรณ์ ป ระหยั ด พลั ง งานส าหรั บ อาคารใหญ่ ซึ่ ง เป็ น ระบบ
เครื่องปรับอากาศทาความเย็น เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากและโดยทั่วไปจะใช้พลังงานสูงติด 3 อันดับแรกของค่า
พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามอาคารหรือโรงงานต่าง ๆ การจัดการพลังงานและการลงทุนเปลี่ยน Chiller เป็นแบบ
ประหยัดพลังงาน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทาให้มีกาไรเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะ Magnetic bearing chiller ชึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่จาก
ยุโรป โดยสามารถลดพลังงานจากของเดิมได้มากกว่า 25-30 % โดยบริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจเมื่อช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมา
ซึ่งกลุ่มลูกค้าให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวพอสมควร แต่เนื่องจากมูลค่างานแต่ละโครงการต้องใช้เงินลงทุน
จานวนมาก กลุ่มลูกค้าจึงมักใช้เวลาในการพิจารณาและตัดสินใจเปรียบเทียบรายผู้ให้บริการอย่างพิถีพิถัน ระยะเว ลา
ออกแบบและติดตั้งระบบ ประมาณ 5-10 เดือน มูลค่างานเฉลี่ยของระบบ 15 – 50 ล้านบาท
โดยสามารถจัดแบ่งสัดส่วนรายได้แต่ละกลุ่มประเภทสินค้าและบริการได้ดังนี้
ปี 2557
ปี 2558

ปี 2559

1. Machine เครื่องจักร
Machine for Automotive industry
Machine for Non Automotive
Machine for Plastic Industry
Machine for Agro Industry

100.00%
-

92.34%
1.85%

80.56%
5.43%
7.38%

100.00%

4.28%
1.53%
100.00%

5.07%
1.56%
100.00%

2. Production Automation ระบบอัตโนมัติ
การผลิต
อุปกรณ์จัดเรียงชิ้นงาน (Part feeder)
Robot Application
3. ระบบบริหารคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ
4. ระบบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

รวมรายได้จากการขายและบริการ
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การออกแบบและผลิตเครื่องจักรใหม่สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
บริษัทให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของ
บริษัท โดยมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการนี้ ประมาณร้อยละ 80.56 – 100 ของรายได้จากการขายและบริการ
ตลอดช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือผู้ประกอบยานยนต์
ทั้งในส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยบริษัทจะทาการออกแบบและผลิตเครื่องจักร ให้แก่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเพื่อใช้เป็น
เครื่องจักรในการผลิตชิ้นส่วนของระบบต่างๆ ของรถยนต์ เช่น ระบบเครื่องยนต์ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบส่งกาลั ง ระบบเบรค
ระบบระบายความร้อน เป็นต้น
โดยทั่วไปแล้วลูกค้าของบริษัทจะมีความต้องการเครื่องจักรใหม่ เมื่อมีการออกยานยนต์รุ่นใหม่ หรือมีการขยายกาลัง
การผลิตยานยนต์รุ่นเดิม ซึ่งจากข้อมูลในอดีตผู้ผลิตรถยนต์แต่ละรายจะมีรอบการออกรถยนต์รุ่นใหม่ทุกๆ 4 – 7 ปี และผู้ผลิต
รถจักรยานยนต์จะมีรอบการออกรุ่นใหม่ทุกๆ 1 – 1.5 ปี
เครื่องจักรที่บริษัทออกแบบและผลิตสามารถจาแนกได้เป็น 6 ประเภทหลัก และเครื่องจักรที่บริษัทย่อยจาหน่ายมี 1
ประเภท ตามรูปแบบการใช้งาน ดังนี้
1. เครื่องทดสอบการรั่วของชิ้นงาน (Leak test machine)
เป็นเครื่องจักรที่ถูกออกแบบขึ้น เพื่อใช้ในการทดสอบการรั่วซึมของชิ้นงานต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของระบบต่างๆ
ในยานยนต์ ซึ่งขั้นตอนและรูปแบบการทดสอบการรั่วซึมของชิ้นงานนั้นจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้า เช่น การ
ทดสอบโดยใช้การอัดอากาศ การทดสอบโดยใช้ น้าหรือน้ามัน เป็นต้น โดยลูกค้าจะมีการกาหนดค่ามาตรฐานในการควบคุม
การทดสอบในแต่ละจุดไว้อย่างชัดเจน
2. เครื่องล้างทาความสะอาดชิ้นงาน (Washing machine)
เป็นเครื่องจักรที่ถูกออกแบบขึ้น เพื่อใช้ในการล้างทาความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนที่จะนาไปประกอบหรือใช้งานใน
ขั้นต่อๆ ไปสาหรับใช้เป็นส่วนประกอบของระบบยานยนต์ โดยลักษณะและวิธีในการล้างทาความสะอาดชิ้นส่วนของแต่ละ
เครื่องจักรนั้น จะแตกต่างกันไปตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น ลักษณะการเคลื่อนที่เข้าออกของชิ้นส่วนจากตัวเครื่อง ประเภทของสิ่ง
สกปรกที่ต้องการล้างออกจากชิ้นงาน เช่น คราบน้ามันและเศษฝุ่นละออง หรือมีความสามารถในการการเป่าแห้ง 100% เป็น
ต้น
3. เครื่องกดอัดชิ้นงาน (Press machine)
เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบขึ้น เพื่อใช้ในการกดอัดชิน้ งานให้ติดกัน ทั้งระบบแมคคานิค และระบบไฮดรอลิค เพื่อช่วยใน
การทาให้เกิดแรงกดอัดและการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนต่างๆ โดยมีการกาหนดขนาดพื้นที่ (กว้างxยาว) และแรงกดอัด (ตัน) ในแต่
ละเครื่องจักร เพื่อกดอัดชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยา
4. เครื่องขันน๊อต (Nut tightening machine)
เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบขึ้น เพื่อทาการขันน๊อตสาหรับยึดชิ้นส่วนหรือเครื่องยนต์ให้มีความแน่นโดยจะมีการกาหนด
มาตรฐานค่าควบคุมความแน่น ของชิ้นส่วนหรือเครื่องยนต์ ในแต่ละจุด โดยลักษณะและคุณสมบัติของเครื่องขันน๊อตแต่ละ
เครื่องจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่น ลักษณะการขันน๊อตในแนวตั้งหรือแนวนอน จานวนน๊อต
ที่ขันในแต่ละครั้ง ความแน่นในแต่ละจุดที่ต้องการขันยึด เป็นต้น
5. เครื่องประกอบชิ้นส่วน (Special assembly machine)
เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ (Special machine) โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบชิ้นส่วนหรือทางาน
ตามรูปแบบและขั้นตอนที่กาหนดไว้สาหรับงานนั้นๆ โดยเฉพาะ เช่น เครื่องเติมน้ามัน เครื่องประกอบชุดเซ็นเซอร์ด้านหลังของ
รถยนต์ เครื่องประกอบชุดเบรค เป็นต้น ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งรูปแบบการทางานและองค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องการให้กับทาง
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บริษัทเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรสาหรับ
ประกอบชุดเบรคให้กับบริษัทผู้ประกอบรถยนต์ชั้นนาหลายรายในประเทศไทย
6. เครื่องทาสัญลักษณ์ในชิ้นงาน (Marking machine)
เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบขึ้น เพื่อทาการทาสัญลักษณ์หรือตาหนิบนชิ้นงานต่างๆ เพื่อบ่งบอกหรือแสดงถึงสัญลักษณ์
บนชิ้นงานนั้นๆ เช่น การทาสัญลักษณ์บนชิ้นส่วน การทาสัญลักษณ์บนตัวถัง การทาสัญลักษณ์บนฝาเครื่องยนต์ เพื่อบ่งชี้ว่า
ชิ้นงานนั้นๆ ได้ผ่านกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งมาแล้ว หรือเพื่อระบุวันที่ผลิต หรือเพื่อเป็นตัวเลขทางกฎหมาย เช่น การทา
รหัสหมายเลขที่ตัวถังและแชสซี เป็นต้น
7. เครื่องกลึง/ไส/ปาด/เจาะ (Machining) ที่ควบคุมโดยระบบ CNC (จาหน่ายโดยบริษัทย่อย)
เป็นเครื่องจักรที่ ออกแบบขึ้นเพื่อทาการเจาะ คว้านหรือทาให้ชิ้นส่วนหรือเครื่องยนต์เป็นรูเพื่อที่จะสามารถนาไป
ประกอบหรือเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆ ต่อไป โดยเครื่องกลึง/ไส/ปาด/เจาะ ทีบ่ ริษัทจาหน่ายนั้น เป็นเครื่องที่ควบคุมโดย
ระบบ CNC โดยทาการผลิต และใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้จากบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น
ตารางแสดงตัวอย่างเครื่องจักรแต่ละประเภทของบริษัทที่ลกู ค้านาไปใช้งานสาหรับระบบต่างๆ ของรถยนต์
ประเภท
ระบบบังคับ
ระบบส่ง
ระบบกัน
ระบบระบาย
ระบบ
ระบบน้ามัน
ระบบเบรค
เครื่องจักร
เลี้ยว
กาลัง
สะเทือน
ความร้อน
เครื่องยนต์
เชื้อเพลิง
1. เครื่อง
ทดสอบ
การรั่ว

ตัวอย่าง
ผลงาน
ทดสอบการรั่ว
ระบบเบรค

ทดสอบการรั่วชุด
เกียร

ทดสอบการรั่ว
เพลาหน้า

ทดสอบการรั่ว
ของข้อเหวี่ยง

ทดสอบการรั่ว
ของถังน้ามัน

2. เครื่อง
ล้าง

ตัวอย่าง
ผลงาน

ล้างน้ามันและ
ฝุ่น (low
pressure)

ล้างคราบน้ามัน
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ตารางแสดงตัวอย่างเครื่องจักรแต่ละประเภทของบริษัทที่ลกู ค้านาไปใช้งานสาหรับระบบต่างๆ ของรถยนต์ (ต่อ)
ประเภท
ระบบบังคับ
ระบบส่ง
ระบบกัน
ระบบระบาย
ระบบ
ระบบน้ามัน
ระบบเบรค
เครื่องจักร
เลี้ยว
กาลัง
สะเทือน
ความร้อน
เครื่องยนต์
เชื้อเพลิง
3. เครื่อง
กดอัด

ตัวอย่าง
ผลงาน
กดอัดเบรคมือ

กดอัดตลับลูกปืน

กดอัดฝาครอบ
เครื่องยนต์

4. เครื่อง
ขันน๊อต

ตัวอย่าง
ผลงาน
ขันน๊อตตัวล็อค
สลักเกลียว

ขันน๊อตกระบอก
สูบ

ขันน๊อตช็อคอัพ
วาล์ว

5. เครื่อง
ประกอบ

ตัวอย่าง
ผลงาน
เครื่องเติมน้ามัน

เครื่อง preheat
ตัวหมุน

บดผิวเพื่อใส่
เพลาลูกเบี้ยว

6. เครื่อง
ทา
สัญลักษณ์

ตัวอย่าง
ผลงาน

ทาสัญลักษณ์บน
ฝาครอบ
เครื่องยนต์
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การออกแบบและผลิตชุดอุปกรณ์จับยึด (Jig) สาหรับปรับปรุงเครื่องจักรเดิม
ชุดอุปกรณ์จับยึด (Jig) เป็นเครื่องมือที่ถูกติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรเพื่อช่วยในการกาหนดตาแหน่งการจับยึด
ชิ้นงานเพื่อตรวจสอบ ตัด เจาะ เชื่อม หรือประกอบชิ้นงานให้ได้ค่ามาตรฐานตามที่กาหนดเหมือนกันทุกชิ้น ซึ่งโดยปกติแล้ว
เครื่องจักรส่วนใหญ่จะออกแบบให้สามารถเปลี่ยนชุดอุปกรณ์จับยึดได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดของชิ้นงานที่
ผลิต เพื่อความคล่องตัวในการทางาน และลดเงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักรใหม่
โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และผู้ประกอบยานยนต์จะมีความต้องการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์จับยึด ใน
เครื่องจักรเดิม เมื่อทาปรับปรุงโฉมยานยนต์รุ่นเดิม (Minor Change) โดยผู้ผลิตรถยนต์จะมีรอบการปรับปรุงในทุกๆ 2 – 2.5 ปี
และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์จะมีรอบการปรับปรุงถึง 7 – 8 รอบในทุกปี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการมุ่งเน้น การให้บริการและ
ผลิตชุดอุปกรณ์จับยึด ให้แก่เครื่องจักรเดิมที่บริษัทได้ทาการจาหน่ายให้แก่ลูกค้าเท่านั้น

การปรับปรุง แก้ไขและซ่อมแซมเครื่องจักร และการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองให้ลูกค้า
การให้บริการปรับปรุง แก้ไข และช่อมแซมเครื่องจักร เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้องหรือ ทา
การผลิตชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้สูงขึ้น โดย
เครื่องจักรที่ลูกค้าส่งให้ทางบริษัทซ่อมแซมนั้น มีทั้งเครื่องจักรที่ทางบริษัทออกแบบและผลิตเอง เครื่องจักรที่ถูกออกแบบโดย
ผู้ประกอบการในประเทศรายอื่น และเครื่องจักรที่นาเข้าจากต่างประเทศ
นอกจากนั้นบริษัทยังมีบริการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองให้ลูกค้า (Consumable part) ในกรณีที่ลูกค้าบางราย
ร้องขอ ทั้งนีก้ ารบริการในส่วนนี้เป็นเพียงบริการเสริมเพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้าและเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้าในระยะยาวต่อไป

การออกแบบและผลิตเครื่องจักรใหม่สาหรับกลุ่มอื่นๆ นอกกลุ่มยานยนต์ (Machine for Non Automotive)
บริษัทให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ (Non Automotive) ซึ่งทางบริษัทฯ เริ่มที่จะ
ขยายช่องทางการสร้างรายได้ไปยังนอกกลุ่มยานยนต์ โดยมุ่งเน้นไปยังหลากหลายอุตสาหกรรม ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลด
แรงงานคน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทางานได้รวดเร็ว และแม่นยามากยิ่งขึน้ และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ในรอบปีที่ผ่านๆมา ยังถือเป็นช่วงการเริ่มทาการตลาดไปยังนอกกลุ่มยานยนต์ โดยทางบริษัทฯ ก็ได้รับการตอบ
รับจากกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ที่ให้โอกาสเข้าเสนองานบริการและอยู่ระหว่างการรอเพื่อเสนอราคา และมีข้อสรุปเป็นคาสั่งจ้าง
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรในรอบปีถัดไปอีกจานวนหนึ่ง อาทิเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เป็น
ต้น และทางบริษัทฯ ยังได้มุ่งการทาการตลาดเพื่อสื่อสารไปยังทุกอุตสาหกรรม โดยชูจุดเด่นที่เน้นทักษะความสามารถทาง
วิศวกรรมที่ต้องใช้ความสามารถสูงจากประสบการณ์เดิมที่สามารถตอบสนองกลุ่ มยานยนต์ได้เป็นอย่างดี และจะสามารถนา
ประยุกต์ใช้ได้กับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมในอนาคต บริษัทคาดหวังว่าฯ การให้บริการออกแบบและผลิต
เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ นั้น จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ให้แก่บริษัทได้ในอนาคต
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การผลิตและจาหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร
ในปี 2558 นี้ทางบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดาเนินธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ตาม
นโยบายในการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้ทักษะความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมที่มีอยู่เดิมนี้ มาปรับใช้เพื่อให้
สร้างรายได้ในแหล่งอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยสามารถสร้างรายได้จากปีแรกที่ ตั้งกิจการ จากอัตราร้อยละ 1.85 ของรายได้จาก
การขายรวม และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.38 ในปี 2559 ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มสัดส่วนขึ้นอย่างมาก โดยปัจจัยหลักในของ
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เกิดจากรายได้จากการขายสินค้าให้แก่ กองทุนหมู่บ้าน ตามโครงการประชารัฐ ที่ได้รับการสนับสนุนแหล่ง
เงินทุนจากรัฐบาล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังสามารถทาการตลาดจากกลุ่มลูกค้าในภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ได้ด้วย
เช่นกัน ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรนี้ เช่น เครื่องสีข้าวชุมชน เครื่องกาจัดมอดและไข่มอดในข้าว เครื่อง
เครฟยาง เป็นต้น ซึ่งความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ คือการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด
จากเดิมที่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สาคัญของผู้ประกอบยานยนต์มากกว่า 20 รายและมีจานวนบริษัท
ที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ลาดับที่ 1 มากกว่า 700 ราย ทาให้ปริมาณความต้องการเครื่องจักรสาหรับประกอบยานยนต์และผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์นั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของผู้ บริหารของบริษัท ในประเทศไทยมี บริษัทผู้ออกแบบและผลิ ต
เครื่องจักรที่ได้การยอมรับในเรื่องของการออกแบบและมาตรฐานคุณภาพเพียง 60-70 ราย โดยเป็นบริษัทที่มีประเภทสินค้า
และบริการคล้ายคลึงกับทางบริษัท อยู่ประมาณ 9 ราย
อย่างไรก็ตามในช่วงปีที่ผ่านมานั้นมี ผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจ
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรประเภทนี้ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก ทั้งส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย และ
กลุ่มผู้ประกอบการจากต่างชาติ (ประเทศญี่ปุ่น) จึงทาให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้น และการแย่งชิงตลาดรวมถึงแข่งขันด้านราคา
รุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเกิดการชะลอตัว และอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบซบเซามาในระยะ
2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการที่จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมของผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรในประเทศ ล้วนแต่ต้องปรับกล
ยุทธ์ทางการตลาดให้รวดเร็วและเน้นในทุกปัจจัยที่เป็นส่วนการพิจารณาจากลูกค้า
อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะซบเซาของการชะลอตัวจากกลุ่มยานยนต์
ยั ง คงมี ค วามต้ อ งการใช้ ง านเครื่ อ งจั ก รเฉพาะทาง ที่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาด้ า นแรงงานขาดแคลนและต้ น ทุ น สู ง รวมถึ ง
ประหยัดเวลาในการผลิต อาทิเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น
ปัจจัยหลักที่ลูกค้าใช้ในการพิจารณาเลือกผู้ผลิตเครื่องจักร คือ
1. การกาหนดราคาขายเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตรายอื่น
2. การออกแบบและคุณภาพเครื่องจักรเหมาะสมกับราคาขาย
3. การส่งมอบเครื่องจักรทันตามกาหนดเวลา
4. การบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ถือเป็นปัจจัยหลักที่บริษัท ให้ความสาคัญในการประกอบธุรกิจ โดยบริษัทจะให้ความสาคัญใน
การเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า โดยละเอียด เพื่อให้สามารถออกแบบและนาเสนอเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและใช้
งานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัท และลดการแก้ไขปรับปรุง
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เพื่อให้สามารถส่งมอบเครื่องจักรได้ทันตามกาหนดเวลา บริษัทจะวางแผนการผลิตและติดตามความคืบหน้าของการผลิตอย่าง
สม่าเสมอผ่านการประชุมภายในของบริษัททุกสัปดาห์ เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าเครื่องจักรของบริษัท ถือเป็นหนึ่งใน
ส่วนประกอบที่สาคัญในกระบวนการผลิตของลูกค้า หากบริษัทไม่สามารถส่งมอบเครื่องจักรได้ทันตามกาหนดเวลานั้น อาจ
ส่งผลกระทบต่อการแผนการผลิตของลูกค้าได้ นอกจากนั้น บริษัทจัดให้มีทีมบริการหลังการขายเพื่อดูแลลูกค้าหลังจากทาการ
ส่งมอบเครื่องจักรแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและเป็นการรักษาความสัมพันธ์และสร้างโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้ายังคงให้ความสาคัญในปัจจัยด้านราคาขายเป็นหลัก จึงทาให้ทางบริษัทจาเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อ
ความต้องการหลักของลูกค้า
ในส่วนของกลยุทธ์ทางการตลาด ในด้านต่างๆ นั้น บริษัทได้วางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการ
ดาเนินธุรกิจ และการขยายตัวในอนาคต ดังต่อไปนี้
1. กลยุทธ์การวางตาแหน่งทางการตลาด (Positioning)
บริษัทใช้ความสามารถหลักขององค์กรในการเป็นผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรแบบ Customization โดยออกแบบ
เครื่องจักรแต่ละเครื่องให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งเดิมนั้น ทาตลาดเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับบน (Highend customer) ที่มีความต้องการเครื่องจักรคุณภาพสูง โดยชูจุดเด่นของการเป็น “Your machine partner” หรือคู่คิดในการ
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรให้กับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสงครามราคาที่มีความเสี่ยงที่จะทาให้บริษัทสูญเสียอัตรากาไร
รวมถึงชื่อเสียงและความไว้วางใจจากลูกค้าในเรื่องมาตรฐานคุณภาพ
ต่อมาเมื่อทางบริษัทมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายธุรกิจมากขึ้น และการวางตาแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ก็
มีความแตกต่างกันมาก เช่น กลุ่มลูกค้าในธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร ลักษณะทางการตลาดนั้นกลุ่มลูกค้าเป็นเกษตรกร
รายย่อย กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ซึ่งถือเป็นฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีขนาดของตลาดที่กว้างมากขึ้น และ
จานวนรายลูกค้ามีจานวนมาก โดยลักษณะของฐานลูกค้าจะรวมตัวกันในแต่ละประเภทของพืชที่ปลูกตามโครงสร้างพื้นที่การ
เพาะปลูกพืชต่างๆ รวมถึงความต้องการใช้งานเครื่องจักรก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละพืช อีกทั้ง ลักษณะความต้องการ
ของลูกค้า เน้นที่ค วามต้องการสินค้าที่ราคาไม่แพงมากนักและมีความคงทน แข็งแรงต่อ สภาพการใช้งานหนัก หรือหาก
กล่าวถึงในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งเป็นฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ที่มีขนาดของตลาดกว้างพอสมควร เน้นประสิทธิภาพการ
ทางานของเครื่องและราคาสมเหตุสมผล เป็นหลัก
2. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Products and services)
บริษัทนาเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบ Design to order ซึ่งทาให้เครื่องจักรของบริษัทมีความหลากหลายสูงและ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ โดยบริษัทมุ่งเน้นและให้ความสาคัญในเรื่องคุณภาพและรูปแบบของ
เครื่องจักร การส่งมอบที่ทันตามกาหนดเวลา และการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า
ซึ่งจะทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่ และความไว้ใจต่อบริษัทในระยะยาว และยังมีการรับประกันเครื่องจักรให้ลูกค้าเป็นระยะเวลา
1 ปี
บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มความหลากหลายของเครื่องจักรที่บริษัททาการออกแบบและผลิต โดยกาหนดให้มีการ
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรสาหรับยานยนต์ในระบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้นปีละ 1 ประเภท เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและสร้างองค์
ความรู้ให้เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเครื่องจักรสาหรับระบบยานยนต์ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อจะได้สามารถรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน
คุณภาพและสามารถใช้ต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตเครื่องจักรสาหรับระบบอื่นๆ ในยานยนต์ อีกทั้งในรอบปีที่ผ่านมานี้
กลุ่มบริษัทยังได้ขยายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร และกลุ่มธุรกิจการผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่ม
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โอกาสในการสร้างรายได้ จากความสามารถหลักทางวิศวกรรมที่นามาต่อยอดและสร้างสรรค์ในการออกแบบและผลิต
เครื่องจักรไปยังหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
ปี
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

ผลิตภัณฑ์ใหม่
เครื่องประกอบชุดถุงลมนิรภัย (Special assembly machine for Air bag)
เครื่องประกอบชุดเกียร์ (Special assembly machine for Transmission)
เครื่องประกอบชุดควบคุมการเปิดปิดหน้าต่างรถยนต์ (Special assembly
machine for Window regulator)
เครื่ องประกอบชุด เฟื องเพลาขั บ (Special assembly machine for
Differential Case)
เครื่องประกอบชุดมอเตอร์สาหรับเบรคเอบีเอส ( Motor Pump for Break
ABS Assembly Machine )
เครื่องประกอบตัวช่วยจุดระเบิด ( Glow plug assembly line )
เครื่องจักรกลการเกษตร เช่น เครื่องปลูกมันสาปะหลัง เครื่องรีดยางเครป
เครื่องกาจัดมอดและไข่มอดในข้าว เป็นต้น
เครื่องจักรกลการเกษตร เช่น เครื่องคว้านเมล็ดลาไย เครื่องกาจัดมอดและ
ไข่มอดในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น
เครื่องเป่าถุงพลาสติก

3. กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
ในอดี ต ที่ผ่า นมาบริ ษัท หลีก เลี่ย งการแข่ งขั น ด้า นราคา โดยเน้ นท าตลาดในส่ ว นของลู กค้ า เฉพาะกลุ่ม (Niche
market) ที่มีความต้องการเครื่องจักรคุณภาพสูงที่ต้องออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสาหรับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งต้องอาศัยผู้ออกแบบ
และผลิตที่มีประสบการณ์และความสามารถสูง โดยบริษัทมีนโยบายการกาหนดราคาขายด้วยวิธีต้นทุนบวกกาไร (Cost plus
pricing) โดยต้นทุนการผลิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบ (Raw material cost) ต้นทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ (Process cost) ต้นทุนแรงงาน (Labor cost) และต้นทุนค่าโสหุ้ยการผลิต (Overhead cost) จะถูกนาไปบวกด้วย
อัตรากาไรขั้นต้นที่ถูกกาหนดไว้เป็นเป้าหมายในแต่ละปีเพื่อเป็นราคาที่เสนอขายแก่ลูกค้าทาให้ สามารถผลักภาระของต้นทุน
การผลิตที่สูงขึ้นไปยังลูกค้าได้ แต่อย่างไรก็ตามจากสภาพเศรษฐกิจและภาวะที่ซบเซาของอุตสาหกรรมยานยนต์ ทาให้การ
แข่งขันด้านราคาถือเป็นกลยุทธ์หลัก และปัจจัยแรกๆ ที่ลูกค้าพิจารณาในการเลือกสั่งผลิตงานโครงการ และบางช่วงของ
ธุรกิจจะเกิดการช่วงชิงรายได้และกลุ่มลูกค้าจากปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม เมื่อทางบริษัทฯ ได้ขยายฐานรายได้ไปยังหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวได้กล่าวมาแล้วนั้น จึง
ได้กาหนดกลยุทธ์ด้านราคา ที่แตกต่างและหลากหลายไปตามแต่ละประเภทของลักษณะของธุรกิจ โดยคานึงการแข่งขันทาง
การตลาด การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะประเภทธุรกิจของลูกค้า และความยากง่ายในการออกแบบ
เพื่อการผลิตสินค้าแต่ละประเภท ซึ่ง สินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์หรืออุตสาหกรรมที่
กาหนดรูปแบบการทางานของเครื่องจักรใหม่ทั้งหมด อาจไม่สามารถเปรียบเทียบราคาได้อย่างชัดเจน เนื่องจากส่ วนใหญ่
เป็นการออกแบบคอนเซ็ปต์การทางานของเครื่องจักรใหม่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า แต่ในกลุ่มสินค้าบาง
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ประเภท ที่มีผู้ผลิตและจาหน่ายในตลาดแล้ว ลูกค้าจะยังสามารถเปรียบเทียบได้จากผู้ผลิตและผู้จาหน่ายรายอื่น จึงทาให้ยัง
มีความจาเป็นที่จะต้องกาหนดราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้
4. กลยุทธ์ด้านพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnering)
บริษัทสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้จาหน่ายวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต กลุ่มพันธมิตร
ทางเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญเดิมในธุรกิจ นั้นๆ และความร่วมมื อจากองค์กรมหาชนที่มี การคิดค้นวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมใหม่เพื่อจะสามารถนามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจได้ในอนาคต โดยร่วมมือกับลูกค้าในการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องจักรที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าภายใต้ต้นทุนการจ่ายซื้อที่เหมาะสม และร่วมมือกับผู้จาหน่ายวัตถุดิบและ
ชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตในการวางแผนการใช้ปัจจัยการผลิตล่วงหน้าเพื่อลดระยะเวลาในการผลิต การมีเครือข่ายพันธมิตรยัง
ทาให้บ ริ ษัท มี โอกาสที่ จะรั บทราบข้ อมู ลความเคลื่ อนไหวใน ดั ง เช่ น ในปี 2559 ที่ผ่า นมานี้ ทางบริ ษั ทฯได้ข ยายกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ไปยังอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มขึ้น แต่ยังคงเน้นสร้างเครือข่าวพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจใหม่นี้เพิ่มเติม ทั้งภาคส่วนของ
องค์กรมหาชน ส่วนงานภาครัฐ และกลุ่มผู้ คร่าหวอดในวงการเกษตรต่างๆ มาก่อน เพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ได้
อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างรายชื่อพันธมิตรที่จะช่วยสนับสนุนด้านวัตถุดิบและการตลาดและเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้
 บริษัท คอสโมเวฟ เทคโนโลยี จากัด
: ผู้ผลิตและจาหน่าย Leak tester unit ยี่ห้อ “Cosmo”
 บริษัท เบคุโทรุ (ไทยแลนด์) จากัด
: ผู้ผลิตและจาหน่าย Marking unit ยี่ห้อ “Vector”
 บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค จากัด (ญี่ปุ่น) : ผู้ผลิตและจาหน่ายกลึง/ไส/ปาด/เจาะประเภท CNC
 บริษัท ไดเซอิ จากัด (ญี่ปุ่น)
: ผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่องมือวัดประเภทความแม่นยาสูง
 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : สวทช.
 สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) : สวก.
 บริษัท พีเอ็น ไครส์ จากัด
: ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ
 บริษัท เบสท์ยูนิกซ์ จากัด
: ผู้เชี่ยวชาญการวางระบบและติดตั้งเครื่องเย็นในอาคารขนาดใหญ่
 ห้างหุ้นส่วนจากัด ผลิตภัณฑ์ เอ.อาร์
: ผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่องเป่าถุง และผลิตถุงพลาสติกรายใหญ่
5. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจาหน่าย (Place)
บริษัทใช้ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันในการมีวิศวกรฝ่ายขายที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจสูงในการ
ติดต่อประสานงานและรับคาสั่งซื้อโดยตรงจากลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างโอกาสในการปิดการขาย และมีการ
วางแผนในการเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการนาเสนอสินค้าและบริการ รวมไปถึง
การจัดทีมงานฝ่ายขายแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งแต่ละทีมจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยสามารถให้บริการ คาแนะนา
ข้อมูลของสินค้า รวมถึงบริการหลังการขายแก่ลูกค้าได้อย่างรอบด้าน และรวดเร็ว ด้วยความประทับใจ อย่างไรก็ตามจากกล
ยุทธ์ทางด้านพันธมิตรทางธุรกิจ ก็สามารถขยายช่องทางการจาหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าที่ได้รับคาแนะนาจากพันธมิตรทางธุรกิจ
ได้อีกส่วนหนึ่งด้วย
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6. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)
ใช้ตราสินค้า “Eureka” ในการสร้างการรับรู้ในตัวสินค้าและบริการของบริษัท (Brand awareness) ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อให้
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมได้รับรู้ในตราสินค้าของบริษัท
นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังมีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งจะได้ทั้งโอกาสในการแนะนา
บริษัท เพื่อสร้าง Brand awareness ให้กับนักศึกษาซึ่งในอนาคตจะเข้าทางานในบริษัทต่างๆในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
และยังเป็นโอกาสของในการได้บุคลากรที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นในอนาคต
2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการนาเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าในประเทศเป็นหลัก โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้
2557

2558

2559

กลุ่มลูกค้า
1. อุตสาหกรรมยานยนต์

ล้านบาท
310.19

ร้อยละ
100

ล้านบาท
351.32

ร้อยละ
93.37

ล้านบาท
201.88

ร้อยละ
86.11

2. อุตสาหกรรมพลาสติก
3. อุตสาหกรรมการเกษตร

-

-

6.98

1.86

12.74
17.29

5.43
7.38

4. อุตสาหกรรมอื่นๆ

-

-

17.96

4.77

2.53

1.08

310.19

100.00

376.26

100.00

234.44

100.00

รวมรายได้จากการขายและบริการ

1. กลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผู้ประกอบรถยนต์ ผู้ประกอบรถจักรยานยนต์
ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรในการทดสอบการรั่วซึม กดอัด ทา
ความสะอาด ทาสัญลักษณ์ และประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ และ/หรือชุดชิ้นส่วนย่อย และผู้ประกอบรถยนต์ยี่ห้อชั้นนาที่
จาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง ผู้ประกอบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อต่างๆ ด้วย ยอดขายจากลูกค้ากลุ่มนี้คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ร้อยละ 93.37 และร้อยละ 86.11 ของรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2557 , 2558 และ 2559
ตามลาดับ
2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มบริษัทผู้ประกอบการผลิตถุงพลาสติกเพื่อการอุปโภคและบริโภคในประเทศไทย โดยในปี
2559 นี้ เพิ่งเริ่มมียอดขายจากรายได้กลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.43
3. กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น
ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มบริษัทผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิค เช่น ผู้ผลิตกล้องถ่ายรูป ผลิตเครื่องถ่าย
เอกสาร และกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งในรายย่อย และในรายของผู้ประกอบการ โดยมีสัดส่วนรายได้ร้อย
ละ 4.77 และร้อยละ 1.08 ในปี 2558 และปี 2559 ตามลาดับ
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2.2.3

การจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย

การจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึด ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ทางบริษัทได้รับมาเป็นการจาหน่ายตาม
คาสั่งซื้อในแต่ละครั้ง โดยลูกค้าจะมีคาสั่งผลิตเมื่อมีการออกยานยนต์รุ่นใหม่ (Major Change) มีการเพิ่มกาลังการผลิต หรือมี
การปรับปรุงโฉมยานยนต์รุ่นเดิม (Minor Change) และในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆนอกเหนือจากกลุ่มยานยนต์ บริษัทฯ จะ
ได้รับคาสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าผู้ใช้งานโดยตรง โดยช่องทางการจัดจาหน่ายของบริษัทมี 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้
2557
รายได้จากการขายและบริการ
1. รายได้จากการจาหน่ายตรง
2. รายได้จากบริษทั Trading
รวมรายได้

2558

2559

ล้านบาท
309.27

ร้อยละ
99.70

ล้านบาท
373.18

ร้อยละ
99.18

ล้านบาท
222.67

ร้อยละ
94.98

0.92

0.30

3.08

0.82

11.77

5.02

310.19

100.00

376.26

100.00

234.44

100.00

1. การจาหน่ายแก่ลูกค้าโดยตรง (Direct supplier)
บริษัทใช้การจาหน่า ยแก่ลูกค้าโดยตรงเป็นช่อ งทางหลักในการน าเสนอสินค้า และบริ การไปยังลูก ค้าเป้ าหมาย
เนื่องจากลักษณะการออกแบบและผลิตเครื่องจักรของบริษัทที่เป็นแบบ Design to order ซึ่งลูกค้าแต่ละรายจะกาหนด
Specification ทีแ่ ตกต่างกันไปทั้งในเรื่องลักษณะการใช้งานและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ดังนั้นทางบริษัทจะทาการติดต่อกับลูกค้า
โดยตรงเพื่อให้คาแนะนาและร่วมมือกันในการออกแบบเครื่องจักรที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
ทั้งนี้ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีมูลค่าการจาหน่ายแก่ลูกค้าโดยตรงคิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.18 และร้อยละ 94.98
จากยอดขายรวม ตามลาดับ
การจาหน่ายแก่ลูกค้าโดยตรงประกอบด้วย แบบการประกวดราคา (Bidding) และแบบไม่มีการประกวดราคา ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละราย บางรายอาจส่งงานมาให้บริษัทโดยตรงโดยไม่ต้องทาการประกวดราคาในขณะที่บางรายอาจทาการ
คัดเลือกผู้ออกแบบและผลิต 3 – 4 รายเข้าร่วมประกวดราคา เป็นต้น
การจาหน่ายแก่ลูกค้ารายย่อยสาหรับเครื่องจักรในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร บางผลิตภัณฑ์เป็นการขายปลีก
ให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อย หรือกลุ่มชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ที่นาเครื่องจักรกลการเกษตรไปใช้งานโดยตรง เช่น
เครื่องปลูกมันสาปะหลัง เครื่องฆ่ามอดและไข่มอดในข้าว เครื่องสีข้าวชุมชน เป็นต้น
2. การจาหน่ายผ่านบริษัทซื้อมาขายไป (Trading company)
การจาหน่ายในรูปแบบนี้เกิด ขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ คือ เกิดจากการที่ผู้ประกอบยานยนต์บางรายนั้นมีการกาหนด
นโยบายในการซื้อเครื่องจักรว่าจะต้องซื้อเครื่องจักรผ่านบริษัทซื้อมาขายไปที่เป็นบริษัทในเครือของตนเท่านั้นไม่สามารถสั่งซื้อ
ตรงมาที่ผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรได้ และเกิดจากการที่บริษัทซื้อมาขายไปแนะนาลูกค้ารายใหม่มาให้ทางบริษัท โดย
บริษัทซื้อมาขายไปจะได้รับผลกาไรจากส่วนต่างของราคาซื้อขาย ทั้งนี้การจาหน่ายรูปแบบนี้มีสัดส่วนอยู่ในระดับต่า โดยในปี
2558 และปี 2559 บริษัทมีมูลค่าการจาหน่ายผ่านบริษทั ซื้อมาขายไปคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.82 และร้อยละ 5.02 จากยอด
การจาหน่ายรวม
นอกจากการจาหน่ายเครื่องจักรในประเทศแล้วทางบริษัทยังมีการส่งออกเครื่องจักรไปยังต่างประเทศโดยมีการ
ส่งออกไปยังประเทศจีนและประเทศเม็กซิโก ทั้งนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นบริษัทให้ความสาคัญกับ การผลิตเพื่อทาตลาดใน
ประเทศเป็นหลัก แต่ก็ยังมีแนวทางเพื่อกาหนดแผนงานธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อขยายฐานลูกค้าเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าใน
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ภูมิภาคอาเซียน จึงได้ปรับแผนกาลังพลเพื่อรองรับและสามารถจัดสรรกาลังการผลิต อย่างเพียงพอที่จะรองรับความต้องการ
ในประเทศ และต่างประเทศได้ตามแผนธุรกิจและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทมียอด
รายได้จากการจาหน่ายในต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.04 และร้อยละ 20.25 ของยอดขายรวม ตามลาดับ โดย
รายได้ที่ขายในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนั้น เป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากบริษัทย่อยในประเทศอิ นเดีย และประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการการลงทุนในต่างประเทศที่ต้องการขยายฐานการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของ
ลูกค้า และลดต้นทุนค่าขนส่งและค่าเดินทาง รวมถึงการให้บริการลูกค้าในต่างประเทศที่รวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดี
มากยิ่งขึ้น โดยดังจะแสดงรายได้จากการขายและบริการแบ่งตามพื้นที่การจาหน่าย ดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายและบริการ
1. รายได้จากการจาหน่ายในประเทศ
2. รายได้จากการจาหน่ายในต่างประเทศ
รายได้จากการขายและบริการ

ปี 2557
ล้านบาท
ร้อยละ
292.27
94.22
17.92
5.78
310.19
100.00

งบการเงินรวม
ปี 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
346.00
91.96
30.26
8.04
376.26
100.00

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
186.73
79.65
47.71
20.35
234.44
100.00

2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมยานยนต์
โครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบยาน
ยนต์ (Automotive assembler) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ลาดับที่ 1 (Tier 1 – Part manufacture) และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ลาดับที่ 2 และลาดับรองลงมา (Tier 2 & 3 – Part manufacturer) โดยจานวนผู้ประกอบการแต่ละประเภทนั้นจะมีลักษณะ
ของปิรามิด กล่าวคือ ผู้ประกอบยานยนต์จะมีจานวนน้อยที่สุดโดยมีทั้งหมด 23 บริษัทเป็นผู้ประกอบรถยนต์นั่ง/รถกระบะ 16
บริษัท และผู้ประกอบรถจักรยานยนต์ 7 บริษัท ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ลาดับที่ 1 จะมีจานวนมากกว่าผู้ประกอบยานยนต์โดยมี
ทั้งหมด 709 บริษัท เป็น ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 386 บริษัท ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์ 122 บริษัท และผู้ผลิต
ชิ้นส่วนจักรยานยนต์ 201 บริษัท และผู้ผลิตชิ้นส่วนลาดับที่ 2 และลาดับรองลงมาจะมีจานวนมากที่สุดโดยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน
ขนาดกลางและขนาดเล็กถึง 1,700 บริษัท โดยโครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยสามาถแสดงได้ดังในภาพ

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
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อุตสาหกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
เครื่องจักรแต่ละประเภททีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์จะมีรูปแบบและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้
งานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์แต่ละกลุ่ม โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนลาดับที่ 2 และลาดับรองลงมาจะมีความต้องการ
ใช้เครื่องจักรสาหรับการขึ้นรูป ตัด เล็ม เชื่อมหรือหล่อชิ้นงานประเภทต่างๆ เพื่อจาหน่ายให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนลาดับที่ 1 ในขณะ
ที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนลาดับที่ 1 ก็มีความต้องการใช้เครื่องจักรในการทดสอบการรั่วซึม กดอัด ทาความสะอาด ทาสัญลักษณ์ชิ้นส่วน
ยานยนต์ และ/หรือชุดชิ้นส่วนย่อย ที่ซื้อมาจากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ลาดับที่ 2 ก่อนที่ประกอบเป็นชุดชิ้นส่วนของระบบต่างๆ
ในยานยนต์เพื่อจาหน่ายต่อไปยังผู้ประกอบยานยนต์อีกทอดหนึ่ง โดยผู้ประกอบยานยนต์ก็จะใช้เครื่องจักรสาหรับขันน๊อต และ
ประกอบชุดชิ้นส่วนเข้ากับตัวถังและระบบอื่นๆ จนได้มาซึ่งยานยนต์สาเร็จรูป และส่งให้ผู้แทนจาหน่ายต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ผู้ประกอบการทั้ง 3 กลุ่มมีการดาเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่อุปทาน
จากการที่ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สาคัญของผู้ผลิตยานยนต์ มากกว่า 20 ราย ทั้งในส่วน
ของการผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศและการผลิตเพื่อการส่งออก และมีจานวนบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ลาดับที่ 1 มากกว่า
700 ราย ทาให้ผู้ประกอบยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีความต้องการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดในการดาเนิน
ธุรกิจมาก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันประเทศไทยยังมีบริษัทออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจาก
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมในเรื่องของการออกแบบและมาตรฐานคุณภาพอยู่ประมาณ 60 - 70 ราย ในขณะที่ความ
ต้องการเครื่องจักรนั้นมีมากขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้น ธุรกิจการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและ
อุปกรณ์จับยึดสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยจึงเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจและน่าจับตามอง
แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ดังต่อไปนี้
1. ความถีใ่ นการออกยานยนต์โมเดลใหม่และการทาไมเนอร์เชนจ์ยานยนต์โมเดลเดิม
2. แผนการลงทุนของผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย
3. สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยและนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย
1. ความถี่ในการออกยานยนต์โมเดลใหม่และการทาไมเนอร์เชนจ์ยานยนต์โมเดลเดิม
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจยานยนต์มาเป็นระยะเวลานาน
กว่า 12 ปี ทาให้ทราบว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้ผลิตยานยนต์มีรอบในการออกยานยนต์โมเดลใหม่และการทาไมเนอร์เชนจ์ยานยนต์
โมเดลเดิม ดังแสดงในตารางนี้
ประเภทยานยนต์
รอบการออกโมเดลใหม่
รอบการทาไมเนอร์เชนจ์
รถยนต์
4 – 5 ปี
2 – 2.5 ปี
รถกระบะ
8 – 10 ปี
1.5 – 2 ปี
รถจักรยานยนต์
1 – 1.5 ปี
7 – 8 รอบ/ปี
ที่มา : ข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัท
ผู้ประกอบยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จะมีความต้องการซื้อเครื่องจักรเมื่อผู้ประกอบยานยนต์มีการออกยาน
ยนต์โมเดลใหม่เข้าสู่ตลาด หรือมีการขยายกาลังการผลิตยานยนต์เพิ่มขึ้น และจะมีความต้องการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์จับยึดเมื่อ
มีการทาไมเนอร์เชนจ์ยานยนต์โมเดลเดิม ดังนั้นความถี่ในการออกโมเดลใหม่และการทาไมเนอร์เชนจ์ถึงส่งผลกระทบโดยตรง
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ต่อปริมาณความต้องการเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึด อย่างไรก็ตามจากการที่ในปัจจุบัน ธุรกิจการจาหน่ายยานยนต์มีสภาวะ
การแข่งขันที่รุนแรง ทาให้ผู้ผลิตและจาหน่ายยานยนต์แต่ละรายพยายามนาเสนอยานยนต์ใ หม่ๆ เข้าสู่ตลาดอยู่เสมอเพื่อแย่ง
ชิงส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความถี่ในการออกโมเดลใหม่หรือการทาไมเนอร์เชนจ์โมเดลเดิม ดังนั้นความ
ต้องการเครื่องจักรใหม่และความต้องการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์จับยึดจึงมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต
2. แผนการลงทุนของผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย
การลงทุนของผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ในการขยายฐานการผลิต หรือเพิ่มกาลังการผลิตในประเทศไทยนั้นสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจยานยนต์ ซึ่งหากผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนามีการขยาย
ฐานการผลิตมายังในประเทศไทยมากขึ้น ความต้องการใช้เครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์จะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น
แต่จากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและปริมาณรถยนต์คงค้างสต๊อกที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรถยนต์คันแรกในกลุ่มลูกค้าที่ยัง
ไม่มีความพร้อมหรือความสามารถในการชาระค่าเช่าซื้ อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีสัดส่วนรายได้จากการการสั่งผลิต
เครื่องจักรในกลุ่มลูกค้าที่ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่อีกมาก รวมถึงแผนงานการลงทุนในธุรกิจต่างประเทศที่ได้มีกาหนดแผนงานไว้
อย่างเป็นขั้นตอน และชัดเจน เพื่อมุ่งสนับสนุนและรองรับความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ จะทาให้บริษัทฯ สามารถสร้าง
ยอดขายเพื่อชดเชยส่วนการลงทุนของผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทยไปได้
3. สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยและนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อ การลงทุนใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย
อุตสาหกรรมรถยนต์ใน 10 เดือนแรกของปี 2559 ปริมาณการผลิตขยายตัวเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน
อย่างไรก็ตามตลาดในประเทศและตลาดส่งออกชะลอตัว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว สาหรับตลาดส่งออก
เป็นการลดลงในประเทศแถบตะวันออกกลาง ยุโรปและ อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ โดยเฉพาะการส่งออกรถกระบะ 1 ตัน มี
การลดลงในประเทศแถบเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
อุตสาหกรรมรถยนต์
การผลิต ปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.-ต.ค.) มีปริมาณการผลิตรถยนต์
1,637,841 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีปริมาณการผลิต 1,597,140 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55 โดยมีปริมาณ
การผลิตรถยนต์นงั่ 680,384 คัน รถยนต์ปิกอัพ 1 ตันและอนุพันธ์ 927,923 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.86 และ0.49 ตามลาดับ ส่วน
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ 29,534 คัน ลดลงร้อยละ 4.74
การจาหน่าย ปริมาณการจาหน่ายรถยนต์ของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.-ต.ค.) มีปริมาณการจาหน่าย
รถยนต์ 617,159 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.74 โดยแบ่งเป็นการจาหน่ายรถยนต์นั่ง 227,054
คัน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ 36,932 คันลดลงร้อยละ 4.89 และ 2.28 ตามลาดับ ส่วนรถปิกอัพ 1 ตัน 263,870 คัน
และรถยนต์ PPV (รวมรถยนต์ SUV) 89,303 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.96 และ 6.49 ตามลาดับ
การส่งออก ปริมาณการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.-ต.ค.) มีปริมาณการส่งออก
รถยนต์ (CBU) จานวน 1,003,918 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.25 โดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกมี
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มูลค่า 534,366.68 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.72
จากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พบว่า มูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่ง
ของไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 มีมูลค่า 9,827.05 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 34.75ประเทศที่เป็นตลาดส่งออกสาคัญของรถยนต์นั่งในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 ได้แก่ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และ
ซาอุดิอาระเบียคิดเป็นสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 22.13, 14.42 และ 6.53 ตามลาดับ โดยการส่งออกรถยนต์นงั่ ไปออสเตรเลีย
ฟิลิปปินส์ และซาอุดิอาระเบียเพิม่ ขึ้นร้อยละ 45.08, 37.57 และ 99.46 ตามลาดับ
มูลค่าการส่งออกรถแวนของไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559มีมูลค่า 11.07ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ลดลงร้อยละ 95.04 ประเทศที่เป็นตลาดส่งออกสาคัญของรถแวนในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 ได้แก่ ตรินิแดดและ
โตเบโกพม่า และสิงคโปร์ คิดเป็นสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 32.77, 13.18และ 11.01 ตามลาดับ โดยการส่งออกรถแวนไป
ตรินิแดดและโตเบโก และสิงคโปร์ ลดลงร้อยละ 47.79 และ 89.13 ตามลาดับ ส่วนการส่งออกรถแวนไป พม่า เพิ่มขึ้นร้อยละ
314.93
มูลค่าการส่งออกรถปิกอัพ รถบัสและรถบรรทุกของไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 มีมูลค่า 5,355.92 ล้านเหรียญสหรัฐ
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 24.78 ประเทศที่เป็นตลาดส่งออกสาคัญของรถปิกอัพ รถบัสและรถบรรทุก
ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเวียดนาม คิดเป็นสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 37.08, 6.67
และ 6.26 ตามลาดับ โดยการส่งออกรถปิกอัพ รถบัสและรถบรรทุกไปออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ลดลงร้อยละ 9.08 และ
11.30 ตามลาดับ ส่วนการส่งออกรถปิกอัพ รถบัสและรถบรรทุกไปเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.78
การนาเข้าจากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พบว่ามูลค่าการนาเข้า
รถยนต์นั่งของไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.ต.ค.) มีมลู ค่า 795.42 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.49 แหล่งนาเข้าสาคัญของรถยนต์นงั่ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 ได้แก่ เยอรมนี ญี่ปุ่น และ
มาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนการนาเข้าร้อยละ 30.07, 23.03 และ 16.77 ตามลาดับ โดยการนาเข้ารถยนต์นั่งจากเยอรมนี เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 69.24 ส่วนการนาเข้ารถยนต์นั่งจากญี่ปุ่น และมาเลเซีย ลดลงร้อยละ 20.83 และ 2.75 ตามลาดับ
มูลค่าการนาเข้ารถยนต์โดยสารและรถบรรทุกของไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559(ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า 478.61 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิม่ ขึ้นร้อยละ 46.32 แหล่งนาเข้าสาคัญของรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก
ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วนการนาเข้าร้อยละ 41.00, 18.31และ
11.26ตามลาดับ โดยการนาเข้ารถยนต์โดยสารและรถบรรทุกจากสิงคโปร์ และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 547.16 และ 12.88
ตามลาดับส่วนการนาเข้ารถยนต์โดยสารและรถบรรทุกจากอินโดนีเซีย ลดลงร้อยละ16.15
สรุปและแนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์
อุตสาหกรรมรถยนต์ใน 10 เดือนแรกของปี 2559 ปริมาณการผลิตขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม
ตลาดในประเทศและตลาดส่งออกชะลอตัว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศซึง่ สอดคล้องกับที่สานักงานเศรษฐกิจการ
คลังประมาณการเศรษฐกิจภาพรวมไว้วา่ จะขยายตัวร้อยละ 3.3 ส่วนตลาดส่งออกเป็นการลดลงในประเทศแถบตะวันออก
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กลาง ยุโรปอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ โดยเฉพาะการส่งออกรถกระบะ 1 ตัน ซึ่งเป็นการลดลงในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
แนวโน้มและทิศทางปี 2560
สาหรับประมาณการของอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2560 จากข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย คาดว่าการผลิตรถยนต์ประมาณ 2,000,000 คัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.56 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจาหน่ายใน
ประเทศประมาณ 800,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.67 และเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 1,200,000 คัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(GDP) ปี 2560 ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3-4สาหรับตลาดส่งออกมีแนวโน้มดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยแบ่งเป็น
การผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 40-45 และการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณร้อยละ 55-60
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์
การผลิต ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.-ต.ค.) มีจานวน 1,516,811
คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.28 เป็นการผลิตรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว 1,144,487 คัน ลดลง
ร้อยละ 5.60 แต่มีการผลิตรถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต 372,324 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.57
การจาหน่ายปริมาณการจาหน่ายรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.-ต.ค.) มีจานวน
1,476,273 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.84
การส่งออก ปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์ (CBU&CKD) ของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.-ต.ค.) มี
จานวน 730,564 คัน (เป็นการส่งออก CBU จานวน 234,171คัน และ CKD จานวน 496,393 ชุด)เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนลดลงร้อยละ 3.79 โดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกมีมูลค่า39,386.50ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.92
จากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พบว่ามูลค่าการส่งออก
รถจักรยานยนต์ของไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.-ต.ค.)มีมูลค่า 858.08 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 8.87 ประเทศที่เป็นตลาดส่งออกสาคัญของรถจักรยานยนต์ในช่วง 10 เดือนแรกของปี
2559 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์คดิ เป็นสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 17.72, 16.26 และ 8.99
ตามลาดับ โดยการส่งออกรถจักรยานยนต์ไปสหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ ลดลงร้อยละ 1.40 และ23.78 ตามลาดับ ส่วน
การส่งออกไปสหราชอาณาจักรมีมูลค่าเพิม่ ขึ้นร้อยละ 25.87
การนาเข้าจากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พบว่า มูลค่าการนาเข้า
รถจักรยานยนต์ของไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า 148.11 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 16.72 แหล่งนาเข้ารถจักรยานยนต์ที่สาคัญในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 ได้แก่ อินโดนีเซีย
เวียดนาม และญี่ปุ่น คิดเป็นสัดส่วนการนาเข้าร้อยละ 39.55, 25.21และ 17.16 ตามลาดับ โดยมีการนาเข้ารถจักรยานยนต์
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จากอินโดนีเซีย และเวียดนาม ลดลงร้อยละ 20.33 และ 36.20 ตามลาดับส่วนการนาเข้ารถจักรยานยนต์จากญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 24.60
สาหรับประมาณการอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ของปี 2560 คาดว่า การผลิต จะขยายตัว ประมาณร้อยละ 10 หรือคิดเป็น
ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ประมาณ 2,000,000 คัน เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรับตัวดี
ขึ้นทัง้ นี้ จากปริมาณการผลิต ที่คาดการณ์ไว้ขา้ งต้นจะเป็นการผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 85-90 และการ
ผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 10-15
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
การส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ (OEM) ของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี
2559 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า 152,877.95 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 4.86 ส่วนการส่งออก
เครื่องยนต์ มีมูลค่า 37,877.29 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.73 และการส่งออกชิ้นส่วน
อะไหล่รถยนต์ 24,306.11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.40
จากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พบว่า มูลค่าการส่งออก
ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า 6,852.54 ล้านเหรียญสหรัฐ
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.40 ตลาดส่งออกที่สาคัญของส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ในช่วง 10
เดือนแรกของปี 2559 ได้แก่ญี่ปุ่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 12.05, 10.15 และ 8.53
ตามลาดับ โดยการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ไปญีป่ ุ่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ลดลงร้อยละ 2.13, 10.97 และ
12.04 ตามลาดับ
การส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ (OEM) ของประเทศไทยในช่วง 10
เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า 2,565.99 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 ส่วน
การส่งออกชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่า 1,010.38 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 4.54
จากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พบว่า มูลค่าการส่งออก
ส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ของไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 มีมูลค่า 505.89 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.30 ตลาดส่งออกที่สาคัญของส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ในช่วง 10 เดือนแรกของปี
2559 ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม คิดเป็นสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 24.38 , 9.61 และ 8.93 ตามลาดับโดยการ
ส่งออกส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ไปกัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม เพิม่ ขึ้นร้อยละ 27.86, 4.42 และ 10.83 ตามลาดับ
การนาเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ จากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พบว่า
มูลค่าการนาเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 มีมูลค่า 8,755.02 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.54 แหล่งนาเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ที่สาคัญในช่วง 10 เดือน
แรกของปี 2559 ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนการนาเข้าร้อยละ 35.17, 24.85 และ 6.46
ตามลาดับ โดยการนาเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์จากญี่ปุ่น จีนและสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.51 , 10.09 และ
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22.97 ตามลาดับ
การนาเข้าชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ฯ จากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
พบว่ามูลค่าการนาเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ฯ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 มีมูลค่า 447.71 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.02 แหล่งนาเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ฯ
ที่สาคัญ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และไต้หวัน คิดเป็นสัดส่วนการนาเข้า ร้อยละ 22.56, 21.49 และ
9.82 ตามลาดับ โดยการนาเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ฯ จากญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 7.42 ส่วนการนาเข้า
ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ฯ จากจีนและไต้หวัน เพิม่ ขึ้นร้อยละ 12.98 และ 11.38 ตามลาดับ
ที่มาข้อมูล -- สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม --
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รายชื่อ
1. บริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จากัด
2. บริษัท ฮิคาริ เทค (ประเทศไทย) จากัด
3. บริษัท อินเตอร์เฟส โซลูชั่น จากัด
4.บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
5. บริษัท ซีเอฟที เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
6. บริษัท ที.อาร์.
โมเดิร์น อินดัสทรี จากัด
7. บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จากัด
8. บริษัท เค เทค เฟล็กซิเบิล จากัด
9.บริษัท ยูเทค อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
10. บริษัท บี.พี.เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง จากัด

ยอดขายปี 2558
(ล้านบาท)

456.10
450.28
437.19
301.57
166.16
77.25
71.67
64.13
58.65
12.05

ประเภทสินค้าที่แข่งขันกับบริษัท
เครื่องทดสอบ
การรั่ว

เครื่องล้าง

เครื่องกดอัด

เครื่องขันน๊อต

เครื่องประกอบ

เครื่องทา
สัญญลักษณ์











































เครื่องกลึง/ไส/
ปาด/เจาะ





บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) มียอดขายปี 2559 มูลค่ารวม 185.52 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ)
โดย ณ ปัจจุบัน (28 กุมภาพันธ์ 2560) ยังไม่สามารถนาเปรียบเทียบกับผลประกอบการในปี 2559 ของคู่แข่งได้
เนื่องจากข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทจากัด ยังไม่ถึงกาหนดเวลาที่จะเผยแพร่ในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ข้อมูลจากบริษัท และจาก www.dbd.go.th
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.3.1 ขั้นตอนการออกแบบและผลิต
ขั้นตอนการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดของบริษัทในแต่ละประเภท จะมีกระบวนการที่คล้ายคลึง
กัน โดยขั้นตอนการผลิตของบริษัทสามารถแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่ ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลเพื่อเสนอราคาและยืนยันคาสั่งซือ้
2) การออกแบบ 3) การผลิตชิ้นส่วนและประกอบเครื่องจักร และ 4) การทดสอบและติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งสามารถแสดงดัง
แผนภาพต่อไปนี้
ผู้ผลิตยานยนต์
วางแผนการออกยานยนต์รุ่นใหม่หรือ
การเพิ่มกาลังการผลิต

ผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์
วางแผนการสั่งซื้อหรือปรับปรุง
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิต
รับทราบความต้องการของลูกค้า

ศึกษาข้อมูลเพือ่
เสนอราคา / รับคา
สั่งซื้อ

ออกแบบ

ผลิตและ
ประกอบ

ทดสอบ
และติดตัง้

ประมาณการต้นทุน
เสนอราคา / รับคาสั่งซื้อ

ออกแบบระบบไฟฟ้า

ออกแบบเครื่องจักร

ผลิตชิ้นส่วน / จ้างผลิต
ประกอบเครื่องจักร

ตรวจสอบและทดสอบ
ส่งมอบและติดตั้ง
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1. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อเสนอราคาและยืนยันคาสั่งซื้อ
- บริษั ทจะท าการศึก ษาข้อมู ล และสอบถามความต้อ งการของลู กค้ าโดยละเอีย ด เพื่ อให้สามารถ
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่ตรงความต้องการใช้งานของลูกค้า ทั้งนี้ การได้รับทราบข้อมูลที่ละเอียด
นั้น จะช่วยให้กระบวนการออกแบบเครื่องจักรเป็นไปได้โดยเร็ว ลดการปรับปรุง และแก้ไขเครื่องจักร
ส่งผลต่อการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิตที่ดีขึ้นของบริษัท
- โดยบริษัทจะนาเสนอรูปแบบของเครื่องจักรเบื้องต้น ตลอดจนวิธีการใช้งานให้แก่ลูกค้าเพื่อพิจารณา
หลังจากนั้นจึงทาการประมาณการต้นทุนการออกแบบและผลิต และกาหนดราคาเครื่องจักรเพื่อ
นาเสนอต่อลูกค้าในลาดับต่อไป
2. ขั้นตอนการออกแบบ
- ภายหลังจากการได้รับคายืนยันคาสั่งซื้อจากลูกค้านั้น บริษัทจะทาการออกแบบเครื่องจักรโดยละเอียด
ทั้งในส่วนการออกแบบตัวเครื่องจักร (Mechanics) และการออกแบบระบบไฟฟ้า (Electric) เพื่อ
ควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้ตามกาหนด โดยบริษัทจะนาเสนอแบบ
เครื่องจักรในรูปแบบ 3 มิติ (3D model) ตลอดจนลักษณะการทางาน ให้ลูกค้าพิจารณาและทาการ
ยืนยันแบบเพื่อ ทาการผลิตต่อไป
- ขั้นตอนการออกแบบ โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 1 – 1.5 เดือน
3. ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนและการประกอบเครื่องจักร
- เมื่อได้รับการยืนยันคาสั่งผลิตจากลูกค้า บริษัทจะทาการจัดหาส่วนประกอบของเครื่องจักร ตาม
รายละเอียดที่ได้ออกแบบไว้ โดยแบ่งเป็น ชิ้นส่วนที่บริษัทจะทาการผลิตเอง และชิ้นส่วนที่ซื้อจาก
ผู้ประกอบการรายอื่น
- หลังจากนั้น จะทาการประกอบเครื่องจักรรวมถึงการเดินระบบไฟฟ้า ติดตั้งตู้ และแผงควบคุมพร้อมลง
โปรแกรมการควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักร
- ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนและประกอบเครื่องจักร ทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 – 4 เดือน
4. ขั้นตอนการทดสอบและติดตั้งเครื่องจักร
- หลังจากการประกอบและลงโปรแกรมการควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจั กรแล้ว บริษัทจะทาการ
ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องจักรโดยบุคลากรของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรสามารถใช้งานได้
ตามความต้องการของลูกค้า หลังจากนั้นจึงเชิญลูกค้ามาตรวจสอบและทดสอบเครื่องจักรในลาดับ
ต่อไป
- เมื่อลูกค้าทาการทดสอบเครื่องจักรที่โรงงานของบริษัทแล้ว จะกาหนดวันเวลาในการส่งมอบและติดตั้ง
เครื่องจักรที่โรงงานของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะทาการตรวจสอบและทดสอบเครื่องจักรอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจ
ว่าสามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการ และทาการรับมอบเครื่องจักรจากทางบริษัท หลังจากนั้น
ฝ่ายบริการก็จะทาหน้าที่ในการติดตามและให้บริการหลังการขายต่อไป
- ขั้นตอนการทดสอบและติดตั้งเครื่องจักร โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1- 1.5 เดือน
2.3.2

วัตถุดิบที่สาคัญ
ส่วนประกอบที่สาคัญในกระบวนการผลิตและประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึด แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
ชิ้นส่วนมาตรฐาน (Standard part) ชิ้นส่วนพิเศษ (Special part) ชิ้นส่วนจ้างผลิต (Outsourcing part) และชิ้นส่วนผลิตเอง
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(Making part) ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูปเป็นวัตถุดิบ ทั้งนี้ส่วนประกอบทั้ง 4 ประเภท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5360.72 ของต้นทุนผลิตรวมในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยบริษัททาการจัดหาวัตถุดิบดังกล่าว ดังนี้
1. ชิ้นส่วนมาตรฐาน (Standard part)
ชิ้นส่วนมาตรฐาน คือ ชิ้นส่วนที่มีการกาหนดรูปแบบและขนาดเป็นมาตรฐานเดียวกันในอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถ
สั่งซื้อได้ง่าย เช่น ระบบไฟฟ้า (Electrical system) ระบบลม (Pneumatic system) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic system) ใน
การสั่งซื้อชิ้นส่วนมาตรฐานนั้นบริษัทมีนโยบายในการสั่งซื้อจากผู้จาหน่ายภายในประเทศที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และมีความยืดหยุ่นในการเจราจาต่อรองสูง โดยในการสั่งซื้อจะทาการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพจากผู้จาหน่ายหลายราย
เพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นส่วนที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในปี 2558 และปี 2559 สัดส่วนต้นทุนของชิ้นส่วนมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 40.77 และ 41.94 จากต้นทุนรวม
ตามลาดับ โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยสั่งซื้อชิ้นส่วนมาตรฐานจากผู้จาหน่ายรายใดมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการสั่งซื้อรวม
2. ชิ้นส่วนพิเศษ (Special part)
ชิ้นส่วนพิเศษ คือ ชิ้นส่วนที่ต้องใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนในเครื่องจักรจานวน
มาก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตเองได้ เช่น หน่วยทดสอบการรั่ว (Leak tester unit) เครื่องขันน๊อต (Nut tightening unit)
และหน่วยการทาสัญลักษณ์ (Marking unit) โดยบริษัทต้องสั่งซื้อจากทางพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปัจจุบันมีการซื้อ
หน่วยทดสอบการรั่วจากทางบริษัท คอสโมเวฟ เทคโนโลยี จากัด ซื้อเครื่องขันน๊อตจากทางบริษัท เอสทิค คอร์เปอเรชั่น จากัด
และซื้อหน่วยการทาสัญลักษณ์จากบริษัท เบคุโทรุ (ไทยแลนด์) จากัด
ในปี 2558 และปี 2559 สัดส่วนต้นทุนของชิ้นส่วนพิเศษคิดเป็นร้อยละ 4.81 และร้อยละ 10.26 จากต้นทุนรวม
ตามลาดับ โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยสั่งซื้อชิ้นส่วนพิเศษจากพันธมิตรทางธุรกิจรายใดในมูลค่าการสั่งซื้อมากกว่าร้อยละ 30
ของมูลค่าการสั่งซื้อรวม
3. ชิ้นส่วนจ้างผลิต (Outsourcing part)
ชิ้นส่วนจ้างผลิต คือ ชิ้นส่วนที่บริษัทว่าจ้างคนนอกให้ผลิตชิ้นส่วนแทนบริษัท เช่น ชิ้นส่วนงานโครงสร้าง ชิ้นส่วนงาน
กลึง เจาะ ปาด พับ งอ และชิ้นส่วนงานชุบผิว เนื่องจากการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อให้ครอบคลุมการผลิตชิ้นส่วนได้ทุกรูปแบบ
นั้นต้องใช้เงินลงทุนมาก ดังนั้นหากเป็นชิ้นส่วนที่บริษัทไม่สามารถผลิตได้ หรือไม่คุ้มค่าที่จะผลิตบริษัทจะว่าจ้างบริษัทอื่นใน
การผลิต ในการจ้างผลิตนั้นบริษัทมีนโยบายส่งงานให้บริษัทในประเทศโดยเฉพาะบริษัทที่มีทาเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานของ
บริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดส่งชิ้นงานที่มีคุณภาพได้ทันตามกาหนดเวลา
ในปี 2558 และปี 2559 สัดส่วนต้นทุนของชิ้นส่วนจ้างผลิตคิดเป็นร้อยละ 9.42 และร้อยละ 16.14 จากต้นทุนรวม
ตามลาดับ โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยสั่งซื้อชิ้นส่วนจ้างผลิตจากผู้จาหน่ายรายใดมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการสั่งซื้อรวม
4. ผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูป
บริษัทใช้เหล็กแปรรูปไม่ว่าจะเป็นเหล็กแผ่น เหล็กหล่อ ฯลฯ มาผ่านขั้นตอนการเจาะ ตัด ขัด เจียรผิว ชุบแข็ง และทาสี
จนได้เป็นชิ้นส่วนผลิตเอง (Making part) เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร ซึ่งชิ้นงานแต่ละชิ้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ไปตามรูปแบบเครื่องจักร ในการซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูปนั้นบริษัทมีนโยบายในการสั่งซื้อจากผู้จาหน่ายภายในประเทศเป็น
หลักเนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อครั้งละไม่มาก โดยในการสั่งซื้อจะทาการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพจากผู้จาหน่ายหลาย
รายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในปี 2558 และปี 2559 สัดส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูปคิดเป็นร้อยละ 1.14 และร้อยละ 2.97 จากต้นทุน
รวม ตามลาดับ เนื่องจากต้นทุนหลักของเครื่องจักรที่บริษัทออกแบบนั้นจะอยู่ที่ต้นทุนค่าออกแบบและต้นทุนชิ้นงานพิเศษที่
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บริษัทไม่สามารถผลิตเองได้ โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กจากผู้จาหน่ายรายใดเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่า
การสั่งซื้อรวม
ในการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทนั้น ลูกค้าบางรายมีการกาหนดรายชื่อ ผู้จาหน่ายมาให้ซึ่งทางบริษัทจะต้องสั่งซื้อ
วัตถุดิบและชิ้นส่วนจากผู้จาหน่ายที่ลูกค้ากาหนดเท่านั้น อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทมีนโยบายการกาหนดราคาด้วยวิธีการ
บวกอัตรากาไรจากต้นทุน (Cost plus pricing) ทาให้สามารถผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นบางส่วนไปให้กับลูกค้าได้
การผลิตขิ้นส่วนผลิตเองจากผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูปนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนจานวนชิ้นส่วนที่ผลิตเอง
(Making part) ให้มากขึ้น และลดการซื้อชิ้นส่วนจ้างผลิต (Outsourcing part) ให้น้อยลง
ประเภทของชิ้นส่วนที่บริษัทสามารถผลิตเองได้แก่ชิ้นส่วนฐานเครื่อง (Base plate and top plate) และส่วนประกอบ
ภายในของเครื่องจักร ยกเว้นชิ้นส่วนประเภทโครงสร้างที่ต้องทางานเชื่อมโลหะ งานตัดและงานพับโหละ ซึ่งเครื่องจักรของ
บริษัทไม่สามารถทาได้ โดยบริษัท มีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วน 22 เครื่อง ประกอบด้วยเครื่องกัด (Milling machine)
เครื่องกลึง (Lathe) เครื่องเจียรราบ (Surface grinder) เครื่องไส/ปาด/เจาะความเที่ยงตรงสูง (CNC maching center)
เครื่องมือวัด 3 มิติ (Coordinate measuring machine) เป็นต้น
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการสั่งซื้อส่วนประกอบและวัตถุดิบในอดีตที่ผ่านมาจะพบว่าส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 จะ
เป็นการสั่งซื้อจากผู้จาหน่ายในประเทศ โดยชิ้นส่วนที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศจะเป็นชิ้นส่วนพิเศษบางประเภทซึ่งต้องสั่งซื้อ
จากผู้ผลิตในต่างประเทศเท่านั้น
วัตถุดิบ
ในประเทศ
ชิ้นส่วนมาตรฐาน
ชิ้นส่วนจ้างผลิต
ชิ้นส่วนพิเศษ
ผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูป
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ
ชิ้นส่วนมาตรฐาน
ชิ้นส่วนพิเศษ
รวมต่างประเทศ
มูลค่าสั่งซื้อรวม

ปี 2557
มูลค่า

ปี 2558
ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2559
มูลค่า
ร้อยละ

115.65
38.89
21.92
4.25
180.71

61.97
20.84
11.75
2.28
96.84

126.68
29.28
14.95
3.54
174.45

71.76
16.59
8.47
2.01
98.82

77.85
29.95
19.05
5.40
132.24

54.45
20.94
13.33
3.77
92.49

5.90
0.00
5.90
186.61

3.16
0.00
3.16
100.00

2.1
0
2.1
176.55

1.18
0
1.18
100.00

4.27
6.46
10.73
142.98

2.99
4.52
7.51
100.00

นอกจากการจัดหาวัตถุดิบที่เป็นองค์ประกอบที่สาคัญแล้ว ปัจจัยที่ทางบริษัทให้ความสาคัญเป็นอย่างมากในการ
จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คือ การจัดหาทีมวิศวกรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตสินค้า เนื่องจากการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดจะต้องใช้วิศวกรที่มี
ความเข้าใจเชิงลึกในกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเครื่องจักรจนถึงขั้นตอนการส่งมอบและติดตัง้
เครื่องจักรที่หน้างานลูกค้า โดยในขั้นตอนการออกแบบนั้นบริษัทใช้คอมพิวเตอร์ CAD / CAM (Computer Aided Design /
Computer Aided Manufacturing) ในการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดซึ่งสามารถจาลองแบบเครื่องจักรใน 3 มิติ
(3D Model) เพื่อให้ลูกค้าเห็นส่วนประกอบของเครื่องจักรในแต่ละมิติที่ชัดเจนขึ้น
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2.3.3

กาลังการผลิต
ด้วยลักษณะธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดเป็นการให้บริการที่ใช้
ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก ทาให้กาลังการผลิตของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับจานวนและความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก
โดยขั้นตอนที่ปัจจุบันเป็นข้อจากัดในด้านกาลังการผลิตของบริษัท ได้แก่ ขั้นตอนการออกแบบ และขั้นตอนการประกอบ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความสามารถในการผลิตด้วยจานวนบุคลากร ณ 31 ธันวาคม 2559 กาลังการผลิตสามารถแสดง
ได้ดังนี้

จานวนบุคลากร ณ 31 ธ.ค. 59
จานวนเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ต่อปี*
จานวนเครื่องจักรใหม่ในปี 2559**
% การใช้กาลังการผลิต

ฝ่ายออกแบบ
16

ฝ่ายผลิตและประกอบ
39

96 เครื่อง
61 เครื่อง
63.54 %

165 เครื่อง
104 เครื่อง
63.03 %

* คานวณจากเครื่องจักรที่โดยเฉลี่ยใช้ระยะเวลาผลิตประมาณ 4-5 เดือน

จานวนบุคลากรและอัตราการใช้กาลังการผลิตในช่วงปี 2557-2559 มีดงั นี้

จานวนบุคลากร ณ วันสิ้นปี
จานวนเครื่องจักรที่สามารถ
ผลิตได้
จานวนเครื่องจักรใหม่ในรอบปี
% การใช้กาลังการผลิต

ปี 2557
ฝ่ายออกแบบ
ฝ่ายผลิต
29
40
157
216
156
99.36%

156
72.22%

ปี 2558
ฝ่ายออกแบบ
ฝ่ายผลิต
20
35
104
154
105
100.96%

105
68.18%

ปี 2559
ฝ่ายออกแบบ
ฝ่ายผลิต
16
39
96
165
61
63.54 %

104
63.03 %

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของขั้นตอนการออกแบบนั้น จานวนเครื่องจักรที่ผลิตได้อาจไม่ได้สะท้อนถึงอัตราการใช้กาลัง
การผลิตที่แท้จริง เนื่องจากในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อเครื่องจักรประเภทเดียวกันหลายเครื่อง จะใช้กระบวนการออกแบบเพียงครัง้
เดียวเท่านั้น นอกจากนั้น ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อเครื่องจักรที่มีรูปแบบการใช้งานใกล้เคียงกับเครื่องจักรที่บริษัทเคยทาการผลิต
และออกแบบไว้ จะทาให้ขั้นตอนการออกแบบสามารถทาได้เร็วยิง่ ขึ้น
ทั้งนี้ ในการขยายกาลังการผลิตในอนาคต ในส่วนงานการออกแบบนั้น บริษัทจะทาการสรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้น
รวมทั้งเน้นการพัฒนารูปแบบย่อย (Modular Design) ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นการใช้งานหลัก หรือ ชิ้นส่วนย่อย (Modular Unit) ที่
สามารถนามาใช้ประกอบในการออกแบบเครื่องจักรได้ทันที เพื่อย่นระยะเวลาในการออกแบบให้สั้นขึ้น ในส่วนของฝ่ายผลิต
และประกอบนั้น เป็นส่วนงานที่สามารถขยายกาลัง การผลิ ตได้โดยไม่ยากนั ก เนื่องจากเป็น ลักษณะงานที่ใช้ทั กษะและ
ประสบการณ์ในการทางานที่ต่ากว่า
และยังหมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เ ป็นเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีการออกแบบ เพียงครั้ง
เดียวและสามารถผลิตซ้าเป็นสินค้าเพื่อขายได้จานวนมาก ทาให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรแรงงานในกระบวนการออกแบบ
และคิด concept การทางานของเครื่องจักรใหม่ โดยจะแตกต่างจากกระบวนการทางานในการออกแบบและผลิตเครื่องจักร
ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีรูปแบบการทางานที่ต้องคิดใหม่ และสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบใหม่ตามคุณสมบัติให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบรถยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีรูปแบบการทางานที่แตกต่างกัน
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2.3.4

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขจากการได้รับการส่งเริมการลงทุน (BOI)
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
เครื่องจักรและอุปกรณ์จับยืด
ได้รับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชานาญการ คู่สมรสและ
บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้
ตามจานวนและกาหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
ให้ ค นต่ า งด้ า วซึ่ ง เป็ น ช่ า งฝีมื อ หรื อ ผู้ช านาญการที่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจั ก รได้ รั บ อนุ ญ าติ ท างานเฉพาะต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารท างานที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุ ญาตให้อยู่ใ น
ราชอาณาจักร
ได้รั บยกเว้น อากรขาเข้ าสาหรับ เครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ
ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลสาหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่ ได้ จ ากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกาหนดเวลาแปดปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก
เครื่องจักร
อุปกรณ์จับยึด
การประกอบกิจการ (สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2561) โดยรายได้ที่ต้องนามา
250 เครื่อง / ปี
100 ชุด / ปี
ค านวณก าไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ากการประกอบกิ จ การให้ ร วมถึ ง รายได้ จ ากการ
จาหน่ายผลพลอยได้
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ผู้
ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม จะได้ รั บ อนุ ญ าตให้ น าผลขาดทุ น ประจ าปี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับ
ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลมี ก าหนดเวลาไม่ เ กิ น ห้ า ปี นั บ แต่ วั น พ้ น
กาหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกาไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุที่จาเป็นที่ต้องนาเข้ามาจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วัน
นาเข้าครั้งแรก
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนาเข้ามาเพื่อส่งกลับ
ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่นาเข้าครั้งแรก
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เงื่อนไขเฉพาะโครงการ
เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นกิ จการที่ ได้ รั บการส่ ง เสริ ม ต้ อ งเป็ นเครื่ อ งจั กรใหม่ โดย
เครื่องจักรซึ่งได้รับการยกเว้นอากรขาเข้านั้น จะต้องนาเข้ามาภายในวันที่ 7
มีนาคม 2556 และต้องยื่นขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรก่อนการใช้สิทธิ
ประโยชน์
จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดดาเนินการได้ภายในกาหนด
ระยะเวลาไม่เกิน 36 เดือนนับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม
จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าแปดล้านบาท โดยจะต้องชาระเต็มมูลค่า
หุ้นก่อนวันเปิดดาเนินการ และบุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนจดทะเบียน
จะต้องดาเนินการตามสาระสาคัญของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมในเรื่อง
ชนิดผลิตภัณฑ์และขนาดของกิจการ (กาลังการผลิต)
จะต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่าห้า
แสนบาท
จะต้ องยื่ นแบบขอใช้ สิทธิ แ ละประโยชน์ ยกเว้น ภาษี เ งิน ได้นิ ติ บุค คล และ
รายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้
สานักงานเห็นชอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อ
การขอรับสิทธิและประโยชน์ในรอบนั้น
จะต้องดาเนินการให้ได้รับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ
ISO 14000 หรือ มาตรฐานอื่ น ที่เ ที ย บเท่ าภายใน 2 ปี นั บแต่ วั นที่ เ ปิ ด
ดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวจะถูก
เพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 1 ปี
จะต้องตั้งโรงงานในท้องที่จงั หวัดปทุมธานี โดยสถานที่ตั้งโรงงานต้องไม่อยูใ่ น
เขตหวงห้ามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และต้องได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงอุ ต สาหกรรมหรื อ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ย ทั้ ง นี้ ภายใน
ระยะเวลาสิบห้าปีนับแต่วันที่เปิดดาเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่น
มิได้

เครื่องจักรและอุปกรณ์จับยืด

เครื่องจักร
250 เครื่อง / ปี

อุปกรณ์จับยึด
100 ชุด / ปี

หมายเหตุ : บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) ได้ขอยกเลิกโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและบริษัทฯ ไม่ประสงค์จะ
ดาเนินการตามโครงการต่อไป โดยจัดส่งจดหมายไปยังสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
2559 และได้รับจดหมายอนุมัติการให้ยกเลิกโครงการของบริษัทฯ ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1939(5)/2553 ประกาศ ณ วันที่ 18
มกราคม 2560
ทั้งนี้ บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จากัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาหรับกิจการ
ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 58-2014-0-00-2-0 รวมถึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตติ
บุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลา 8 ปี บัตรส่งเสริมลงวันที่ 11
สิงหาคม 2558
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2.3.5

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญที่อาจเกิดจากการดาเนินงานของบริษัท ได้แก่ ฝุ่นละอองที่เกิดจากการพ่นสีการ
เจาะ หรือเจียรเหล็กเพื่อผลิตชิ้นงาน และคราบน้ามันที่เกิดจากกระบวนการประกอบ ทดสอบ และปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักร
เพื่อป้องกันผลกระทบดังกล่าว บริษัทได้มีการจากัดบริเวณและจัดสร้างผนังป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการพ่นสี รวมทั้งการ
ติดตั้งระบบบาบัดมลพิษทางน้า ด้วยมาตรการและนโยบายดังกล่าวทาให้การประกอบกิจการของบริษัทเป็นไปตามมาตราฐาน
การดาเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ส่งผลให้บริษัทไม่ประสบปัญหาในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในทุกวิถีทาง โดยในเบื้องต้นได้กาหนดนโยบาย
แนวทางปฏิบัติและวิธีการบริหารจัดการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้
 ป้องกัน ควบคุมและลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการดาเนินงานของบริษัท
 ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อกาหนด และข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
 ปลูกฝังให้บุคลากรของบริษัท มีความรู้ ความเข้าใจ และมีสามัญสานึกในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 มุ่งเน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ส่งเสริมนโยบายการนากลับมาใช้ใหม่ โดยทาง
บริษัทได้ติดตั้งระบบหมุนเวียนความร้อนด้วยไอน้า สาหรับใช้ในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่จะต้องใช้ใน
ส่วนของสานักงานและโรงงาน
2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ดังต่อไปนี้
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

1. เครื่องจักร
Machine for Automotive
Machine for Non Automotive
Machine for Plastic Industry
Machine for Agro Industry
2. Production Automation ระบบอัตโนมัติการผลิต
อุปกรณ์จัดเรียงชิ้นงาน (Part feeder)
Robot Application
3. ระบบบริหารคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ
4. ระบบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
รวม

จานวนเครื่อง /
Project
ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

มูลค่าเครื่อง /
Project
ตามใบสั่งซื้อ

36
3
26
2
4
71

61.2
6.15
26.63
1.20
1.34
96.52

หน่วย : ล้านบาท
การรับรู้รายได้ (ประมาณการ)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ปี 2560
ปี 2560
ปี 2560
32.21
5.43
1.20
1.34
40.18

8.46
0.54
26.63
35.63

-

หมายเหตุ : มูลค่าเครื่อง/Project เป็นมูลค่าตามใบสั่งซือ้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีการรับรู้รายได้บางส่วนของแต่ละเครื่อง/Project
ไปแล้วตามสัดส่วนความสาเร็จของงาน
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทนักลงทุนควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาปัจ จัยความ
เสี่ยงในหัวข้อนีร้ วมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ ทั้งนี้ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวมิได้เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนั้นปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทมิทราบในขณะนี้ หรือที่บริษัทเห็นว่าเป็นปัจจัย
ความเสี่ยงที่ไม่เป็นสาระสําคัญในปัจจุบันอาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต
3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน
ธุรกิจการให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรเป็นระบบอัตโนมัติ เป็นธุรกิจที่กระบวนการดําเนินงานมีการพึ่งพิง
ความสามารถและความชํานาญของบุคลากรเป็นหลัก โดยเน้นที่การใช้ความรู้ทางวิศวกรรมหลากหลายสาขาประกอบกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการออกแบบเครื่องจักร ซึ่งมีส่วนสําคัญในการนําเสนองานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ดังนั้นหากบริษัทมีการสูญเสียบุคลากรโดยเฉพาะผู้บริหารหลักในส่วนงานดังกล่าว อาจ
ส่งผลต่อความสามารถในการหารายได้ของบริษัทในอนาคตได้ รวมไปถึงความสามารถในการปฏิบัติงานส่วนหลักของธุรกิจ
หากไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพและประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกัน มาทดแทนได้ในระยะเวลาอันสั้น
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารหลักในส่วนงานดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในปัจจุบัน ทําให้
ความเสี่ยงดังกล่าวมีไม่สูงมากนัก นอกจากนั้น ด้วยลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทนั้น ผู้บริหารหลักในแต่ละสายงาน
สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกัน ได้ในระดับหนึ่ง จึงเชื่อว่าหากสูญเสียผู้บริหารหลักในหน่วยงานดังกล่าว บริษัทจะได้รับ
ผลกระทบไม่มากนัก นอกจากนั้น เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ําที่สุด บริษัทจึงมีการจูงใจให้บุคคลเหล่านั้นทํางานอยู่กับ
บริษัทในระยะยาวโดยจัดให้พนักงานได้รับสวัสดิการและค่าแรงในระดับที่เหมาะสม จัดให้มีโบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ
สําหรับพนักงานที่มีผลงานที่มีคุณภาพและเสร็จทันตามกําหนดเวลา จัดหลักสูตรอบรมภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร และยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกําหนดโครงการสะสมหุ้น
สําหรับพนักงาน (EJIP) ในรอบระยะเวลาโครงการปี 2557 – 2559 สําหรับเรื่องผลกระทบในด้านกําลังการผลิตนั้น ทาง
บริษัทได้มีวางแผนการรับงานไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถใช้กําลังการผลิตที่มีอยู่ให้ได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมทั้งมีการ
สรรหาและพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมอยู่เสมอ รวมไปถึงแผนการสืบทอดตําแหน่งในอนาคต (Successor Plan)
3.2 ความเสี่ยงจากด้านรายได้ที่แสดงในงบการเงินและสภาพคล่องของบริษัท
แต่เดิมนั้น รายได้หลักของบริษัทมาจากการให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึด และในรอบ 2
ปีที่ผ่านมา ได้ขยายธุรกิจไปยังการให้บริ การและสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ และสินค้าเครื่องจักรกลสําหรับ
อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งว่ามีความหลากหลายทั้งในด้านของกลุ่มลูกค้าที่มีเงื่อนไขการค้าและธรรม
เนียมปฏิบัติในระบบการจ่ายชําระเงินที่แตกต่างกัน โดยในด้านการบันทึกบัญชีบริษัทจะรับรู้รายได้ตามสัดส่วนความสําเร็จ
ของงานที่มีระยะเวลาการบริการระยะเวลายาวนาน ตั้งแต่ 4 – 6 เดือน ซึ่งในบางกลุ่มสินค้าจะบันทึกบัญชีการรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์การส่งมอบและโอนความเสี่ยง เช่น สินค้าสําเร็จรูปบางประเภท ที่มีระยะเวลาการออกแบบและผลิตที่ใช้ระยะเวลา
สั้น สินค้าที่ผลิตตามแบบมาตรฐานเพื่อขาย อย่างไรก็ตามในแง่ของกระแสเงินสด จะเป็นการรับ ชําระเงินตามเงื่อนไข
ทางการค้ากับคู่สัญญาแต่ละรายซึ่งเงื่อนไขการชําระเงินของลูกค้าส่วนใหญ่ จะชําระเงินจํานวนน้อยในช่วงแรก และชําระเงิน
ส่วนที่เหลือเมื่อส่งมอบงาน แต่ในด้านต้นทุนนั้น บริษัทต้องชําระเงินซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนอุปกรณ์มาแล้วทั้งหมด เพื่อให้
สามารถประกอบเครื่องจักรได้ และจ่ายต้นทุนส่วนค่าแรงงานในกลุ่มพนักงานที่เกีย่ วข้องกับการออกแบบและผลิตงาน ซึ่ง
ลักษณะการประกอบธุรกิจดังกล่าวนั้น อาจทําให้บริษัทมีความเสี่ยงและผลกระทบเกิดขึ้นได้ ดังนี้
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1. บริษัทมีการรับรู้รายได้และแสดงในงบการเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชําระเงินค่าสินค้าตามจํานวนรายได้ที่รับรู้
2. บริษัทมีการซื้อและชําระเงินค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ไปแล้วทั้งหมด แต่รับรู้เป็น ต้นทุนได้เพียงบางส่วนตาม
สัดส่วนความสําเร็จของงาน
3. บริษัทมีการจ่ายค่าแรงงานแก่กลุ่มพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตงาน
4. สภาพคล่องเงินสดในการดําเนินงานของบริษัท อาจไม่เพียงพอกรณีที่บริษัทรับงานขนาดใหญ่
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลกระทบด้านสภาพคล่องเงินสดนั้น อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่บริษัทมีการรับงานผลิตเครื่องจักร
ขนาดใหญ่ โดยเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้มีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมทั้งหมด 90 ล้านบาท
สําหรับรองรับคําสั่งซื้อของลูกค้า และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ จึงน่าจะลดผลกระทบดังกล่าวให้อยู่ในระดับต่ําที่สุด
นอกจากนั้นในการพิจารณารับงานจากลูกค้า ผู้บริหารของบริษัทได้ มีการพิจารณาถึงสภาพคล่องและกระแสเงินสดรับของ
บริษัทประกอบด้วย ทําให้ผลกระทบดังกล่าวมีไม่สูงมาก
อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทํางบประมาณเงินสด และแผนการใช้เงินทุนหมุนเวียน เสนอต่อ
กรรมการผู้จัดการให้ทราบถึงปริมาณเงินทุนหมุนเวียน เป็นรายปี และรายไตรมาส รวมไปถึงการจัดการด้านงบประมาณลงทุน
ประกอบการการบริหารจัดการเงินสดที่เป็นระบบ จึงทําให้สามารถบริหารจัดการด้านสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนีใ้ นรอบปี 2558 และ 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นําเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน (Bill of Exchange)
เสนอขายต่อกลุ่มนักลงทุน และครบกําหนดชําระคืนครบถ้วนแล้วเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา
3.3 ความเสี่ยงจากการที่รูปแบบและประสิทธิภาพของสินค้าไม่ได้เป็นไปตามที่ลกู ค้าต้องการ
ลูกค้าของบริ ษัทซึ่ง อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุต สาหกรรมอื่น ซึ่งส่ วนใหญ่เป็น การรับ การว่ าจ้างในการ
ออกแบบเพื่อผลิตให้เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัตินั้นๆ เป็นไปตามความต้องการใช้งานที่มีรูปแบบ ฟังก์ชั่น ระบบการทํางาน
รวมถึงประสิทธิภาพตรงกับลักษณะของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และมีความเที่ยงตรง แม่นยําสูงในการผลิต โดยการ
รับประกันสินค้าเป็นเงื่อนไขที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ลูกค้าจะใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจเลือกสั่งผลิตเครื่องจักร ดังนั้น หาก
สินค้าของบริษัทไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแง่ของรูปแบบและประสิทธิภาพได้ จะส่งผลกระทบต่อบริษัท
ทั้งในด้านค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรภายในระยะรับประกัน และผลกระทบในด้านชื่อเสียง
และความไว้วางใจจากลูกค้า
3.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
จากเดิมที่ตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการ (ปี 2545) รายได้หลักของบริษัทมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก โดยผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์และผู้ประกอบยานยนต์จะสั่งผลิตเครื่องจักรจากทางบริษัทเมื่อมีการออกยานยนต์โมเดลใหม่ มีการเพิ่มกําลัง
การผลิต หรือการทําไมเนอร์เชนจ์ยานยนต์โมเดลเดิม ดังนั้น ทางบริษัทจะได้รับผลกระทบต่อความสามารถในการหารายได้
หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
1) อุตสาหกรรมยานยนต์เกิดการชะลอตัว
2) ความถี่ในการออกยานยนต์โมเดลใหม่ หรือการทําไมเนอร์เชนจ์ยานยนต์โมเดลเดิมมีน้อยลง
จากการที่ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สําคัญของบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ มากกว่า 20 รายและมี
จํานวนบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ลําดับที่ 1 มากกว่า 700 ราย (โปรดอ่านรายละเอียดในส่วนที่ 1 หัวข้อ 3.2.4 ภาวะ
อุตสาหกรรมการแข่งขัน) อุตสาหกรรมยานยนต์จึงเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และ
ยังส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานที่มากขึ้น ทําให้ภาครัฐมีการสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ
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ไทยเสมอมา เห็นได้จากการที่ภาครัฐพยายามส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในเอเชีย “Detroit of Asia”
มีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์มาโดยตลอด ดังนั้น อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยน่าจะมีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้น การที่ในปัจจุบันธุรกิจการจําหน่ายยานยนต์นั้นมีการแข่งขันที่รุนแรง ทําให้ผู้ผลิตและจําหน่ายยานยนต์
พยายามที่จะเพิ่มความถี่ในการผลักดันยานยนต์โมเดลใหม่ หรือทําไมเนอร์เชนจ์ยานยนต์เดิมเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับ
การที่บริษัทมีการเฝ้าติดตามสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์และธุรกิจการจําหน่ายยานยนต์อยู่เสมอ จึงสามารถลดผลกระทบ
จากความเสี่ยงในด้านนี้ลงได้
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัท ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบัน โดยได้
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรของบริษัท เพื่อขยายตัวไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ
ในอนาคต เพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวลดลง ซึ่งในปี 2558 และ ปี 2559 ที่ผ่านมานี้ ได้ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มอุต สาหกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิค และอุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งนี้รวมถึงแผนงานในปี 2560 ได้ขยายไปยังอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ ระบบการประหยัดพลังงาน รวมถึงระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ จึงถือได้ว่าบริษัทฯ มีความ
พยายามจะเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านการพึ่งพาอุตสาหกรรมยานยนต์เพียงด้านเดียวไปได้
ระดับหนึ่ง
3.5 ความเสี่ยงจากการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 (AEC 2015)
การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 (AEC 2015) ถึงแม้จะทําให้ผู้ประกอบการ
ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบยานยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือแม้กระทั่งผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักร รวมทั้ง
ทางบริษัทเอง มีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศนอกเขตอาเซียนมากขึ้น แต่ก็อาจทําให้ผู้ประกอบการดังกล่าวที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทยนั้นอาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าได้เช่นกัน ในกรณีดังต่อไปนี้
1) ผู้ประกอบยานยนต์ หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่เป็นหรือที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าของบริษัทอาจทําการย้ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศอื่นในอาเซียนที่มีต้นทุนวัตถุดิบ หรือต้นทุนค่าแรงที่ถูกกว่า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอด
คําสั่งซื้อเครื่องจักรจากทางบริษัท
2) ผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่เป็นผู้ประกอบการต่างชาติ ที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของเงินทุนและเทคโนโลยี
ในการผลิต เข้ามาแข่งขันกับทางบริษัท อาจทําให้ สภาวะการแข่งขันในตลาดจะรุนแรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบ
กับรายได้ของบริษัท
จากการที่ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สําคัญของบริษัทผู้ผลิตยานยนต์มากกว่า 20 ราย มีจํานวน
บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ลําดับที่ 1 มากกว่า 700 ราย (ที่มา : สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย) และมีจํานวนผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ลําดับ 2 และลําดับรองลงมาถึง 1,700 ราย ซึ่งมีการลงทุนใหม่อย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อขยายกําลังการ
ผลิตและรองรับโครงการอีโคคาร์ ทําให้โอกาสที่จะผู้ประกอบยานยนต์จะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นในประชาคม
อาเซียนนั้นมีไม่มากนัก เนื่องจากผู้ผลิตยานยนต์จะต้องใช้ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ลําดับต่างๆ ในประเทศนั้นในการ
ประกอบยานยนต์
ในส่วนของการเข้ามาของผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่เป็นผู้ประกอบการต่างชาตินั้น การที่ บริษัทมีความสัมพันธ์
อันดีกับลูกค้าแต่ละรายมาโดยตลอด และยังรักษาความสามารถในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นในเรื่องรูปแบบและประสิทธิภาพของ
เครื่ อ งจัก ร การส่ ง มอบที่ ทั น ตามกํ า หนดเวลา และการบริ ก ารหลั ง การขายที่ มีป ระสิ ท ธิภาพ ตลอดจนมีค วามได้ เ ปรี ย บ
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ผู้ประกอบการต่างชาติในเรื่องของความยืดหยุ่นในการเจราจาต่อรองกับลูกค้าในประเทศ จึงสามารถลดความเสี่ยงจากการเข้า
มาของผู้ประกอบการต่างชาติลงได้ในระดับหนึ่ง
นอกจากนั้น ทางบริษัทได้มีการวางแผนระยะกลางในการขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มลูกค้าในประเทศอื่นๆ ในอาเซียนมาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในประเทศเวียดนาม หรือประเทศอินโดนีเซีย และมีการปรับกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นอยู่เสมอ จึงสามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงในด้านนี้ลงได้
3.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลักเพียงกลุ่มเดียว
คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ ดํารงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร/กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการอีก 3 ท่าน
เป็นกลุ่มผู้บริหารหลักที่มีความสําคัญของบริษัทเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัท โดยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ในอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่า 10 ปี และยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดกี ับลูกค้าและผู้ประกอบการรายอื่นๆ มา
โดยตลอด ปัจจุบันกลุ่มผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญในการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานหลักของบริษัท
ดังนั้น หากบริษัทเกิดการสูญเสีย กลุ่มผู้บริหารหลักไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม อาจทําให้บริษัทประสบปัญหาในการบริหาร
จัดการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้บริหารดังกล่าว เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีแรงจูงใจอย่างเพียงพอที่จะทําให้กลุ่ม
ผู้บริหารหลักจะช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยสาเหตุดังกล่าวทําให้ความเสี่ยงที่กลุ่มผู้บริหารหลักจะลาออก
จากการบริหารงานของบริษัทมีน้อย นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้สรรหาผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการทํางานทั้งในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มธุรกิจต่างๆ เข้าเสริมทีมอีกในสายงานต่าง ๆ เพื่อจะได้สามารถบริหารจัดการบริษัทได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป
3.7 ความเสี่ยงจากการมีทาเลที่ตั้งอยู่ในพืน้ ที่ที่มคี วามเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุทกภัย
สํานักงานและโรงงานของบริษัทตั้งอยู่ที่ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมหา
อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 ถึงแม้ว่าสํานักงานและโรงงานของบริษัทไม่ได้ถูกน้ําท่วมแต่พื้นที่โดยรอบโรงงานถูกน้ํา
ท่วมทั้งหมดทําให้การคมนาคมถูกตัดขาด ทางบริษัทจึงต้องไปตั้งสํานักงานและโรงงานชั่วคราวที่แหลมฉบังซึ่งทําให้ขาดความ
คล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ
หากทางรัฐบาลไม่ได้มีมาตรการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพียงพอก็มีแนวโน้มที่จะเกิดอุทกภัยขึ้น
อีกในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้มีการวางแผนเพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ําท่วม โดยบริษัทมีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลในการออกแบบและผลิตของบริษัทเป็นระบบ Paperless ซึ่งมีการจัดเก็บฐานข้อมูลส่วนใหญ่ในอินเตอร์เน็ต ทํา
ให้บริษัทยังคงสามารถดําเนินธุรกิจได้ในสถานการณ์น้ําท่วมในขณะนั้นๆ โดยที่บริษัทสามารถเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานที่จะเช่าใช้
ชั่วคราวที่ใดก็ได้ระหว่างประสบเหตุอุทกภัย ซึ่งสามารถลดผลกระทบของการเกิดอุทกภัยได้ในระดับหนึ่ง
ทั้งนี้แผนการฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานะการณ์น้ําท่วม ยังคงได้รับการประเมินเพื่อทบทวนเป็นประจําทุกปี เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าแผนฉุกเฉินดังกล่าว มีข้อมูลที่รอบด้าน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญเหตุไม่
คาดฝันของความแปรปรวนจากสถานะการณ์ต่างๆ ได้มั่นใจ
3.9 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ นอกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
จากนโยบายการเพิม่ ช่องทางการสร้างรายได้นอกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเพิ่มกลุ่มรายได้ไปยังอุตสาหกรรม
อื่น เช่น การผลิตเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมพลาสติก และงานระบบอัตโนมัติ สําหรับหลากหลาย
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อุตสาหกรรมนั้น บริษัทจําเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อการทําตลาด การโปรโมทสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการลงทุนใน
ค่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่ธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการลงทุนในด้านต่างๆ ดังกล่าว
มาแล้วนั้น เป็นการดําเนินการตามแผนนโยบายของฝ่ายบริหาร โดยยังคงต้องรอคอยผลลัพธ์และการตอบสนองของกลุ่ม
ลูกค้ารวมไปถึงการตอบรับในด้านยอดขายและรายได้ ที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนกลับคืนยังบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม
แผนงานที่มีการวิเคราะห์และพิจารณาไว้เป็นอย่างดีแล้ว ซึ่งหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้ขยายธุรกิจไปนั้น มีลักษณะ
ธุรกิจที่เฉพาะด้าน ทัง้ ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ รวมถึงลักษณะทางธุรกิจของแต่ละกลุ่มลูกค้าทีม่ ีความแตกต่างกันอย่าง
มาก ดังเช่น อุตสาหกรรมการเกษตร มีปัจจัยเรื่องสภาวะอากาศ และสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ รวมถึงราคาผลผลิตทาง
การเกษตร ก็ส่งผลเรื่องการตัดสินใจซื้อจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังประกอบกับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐในด้านงบประมาณ หรือการสนับสนุนเชิงนโยบายบางประการ เป็นต้น แม้ว่าหลายปัจจัยเป็นสิ่งที่บริษัทไม่สามารถ
ควบคุมได้ แต่บริษัทสามารถวางแผนการกระจายช่องทางรายได้ โดยการประเมินสถานะการณ์ล่วงหน้าและทบทวน
สถานะการณ์อย่างรอบคอบ ซึ่งมีความพร้อมและสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีหากมีเหตุการณ์สําคัญที่มีผลกระทบ
ต่อธุรกิจเกิดขึ้น
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประกอบธุรกิจ

: บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UREKA”)
: Eureka Design Public Company Limited
: ให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรสาหรับทุกอุตสาหกรรม โดยเน้นเครื่องจักรระบบ
อัตโนมัติ

ที่ตั้งสานักงานใหญ่
Home Page
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชาระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:

เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตาบลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
www.eurekadesign.co.th
บมจ. 0107555000236
+66(0)2192-3737
+66(0)2192-3741-44
163,625,000 บาท
114,895,887 บาท (ณ วันที่ 28 ก.พ. 2560)
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5. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
5.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 93.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 187.00 ล้าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
บริ ษัท จดทะเบี ยนลดทุน จดทะเบีย น ณ วัน ที่ 4 กุ มภาพั นธ์ 2558 ทุน จดทะเบี ยนใหม่เ ท่ ากั บ 85.00 ล้า นบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 170.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ทุนจดทะเบียนเท่ากับ 85.00 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 340.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 163.625 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 654.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 163.625 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 654.50
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 163.625 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 654.50
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
5.2 ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทมีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กลุ่มผู้บริหารของบริษัท
นายนรากร
ราชพลสิทธิ์
นางวงศ์ทิพา
ราชพลสิทธิ์
นายสามารถ
ราชพลสิทธิ์
รวมครอบครัวราชพลสิทธิ์
นายศุภพน
กิตติธนาลักษณ์
นายวสันต์
อานวยวัฒนะกุล
นายจักรพงษ์
โภวาที
นายวิเชษฐ์
เมืองจันทร์
นายศิริชยั
ชูดวง
รวมการถือหุ้นของกลุ่มผู้บริหาร
นางสาวจุไรรัตน์
พงษ์สอน
นายสุชาติ
เอกวิรยิ ะกิจ
รวมจานวนผู้ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวมจานวนหุ้นทั้งหมด

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้อยละ
69,218,802
53,810,343
7,000,000
130,029,145
24,708,879
22,905,745
19,873,465
19,814,416
18,086,453
105,388,958
53,921,600
12,467,000
301,806,703
157,776,845
459,583,548

15.06
11.71
1.52
28.29
5.38
4.98
4.32
4.31
3.94
22.93
11.73
2.71
65.67
34.33
100.00
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5.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
บริษัทมีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รวมจานวน 212,500,000 หน่วย โดย
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทมีผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิตามสมุดทะเบียนดังนี้
รายชื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
สัดส่วนการถือใบสาคัญฯ
จานวนใบสาคัญฯ
ร้อยละ
1 นายมนัส
ปิยะตรึงส์
75,126,575
42.23
2 นางสาวจุไรรัตน์
พงษ์สอน
21,063,300
11.84
3 นายกิตติ
ปิยะตรึงส์
12,000,000
6.74
รวมครอบครัวปิยะตรึงส์
108,189,875
60.81
กลุ่มผู้บริหารของบริษัท
4 นายสามารถ
ราชพลสิทธิ์
5,162,100
2.90
รวมการถือหุ้นของกลุ่มผู้บริหาร
5,162,100
2.90
5 นายธวัช
ธนาวุฒวิ ัฒนา
3,100,000
1.74
6 นายจุมพล
วรพงศ์พิทกั ษ์
3,092,500
1.74
7 นายทรงชัย
อันนานนท์
2,800,000
1.57
8 นายเจริญสุข
ไกรวงศ์
2,737,550
1.54
9 นายพรณรงค์
กวีญาณ
2,510,100
1.41
10 นายรัตติพฒ
ั น์
อร่ามวัฒนพงศ์
2,418,269
1.36
130,010,394
73.07
รวมจานวนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสูงสุด 10 รายแรก
ผู้ถือหุ้นอื่น
47,905,960
26.93
รวมจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
177,916,354
100.00

.
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6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท หลังหักภาษีเงินได้นติ ิบุคคลและหลังหักสารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดย
คานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผถู้ ือหุ้น เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท หรือแผนการ
ลงทุนของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
ปี
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ต่อ
กาไรสุทธิ (%)

2556
0.28
0.1143
40.00%

2557
(0.11)
0.0217
40.00%

2558
(0.13)
-

บริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะพิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลโดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของ
บริษัทย่อย หรือแผนการลงทุนของบริษัทย่อยในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยเห็นสมควรหรือเหมาะสม และ
การจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
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7. โครงสร้างการจัดการ
ผังโครงสร้างองค์กร
( ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 )
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7.1 คณะกรรมการของบริษทั
โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจานวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
1. ดร.สามารถ
ราชพลสิทธิ์
2. นายเทอดศักดิ์
ยุทธนาวราภรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายสุรเดช
วรนัฐสุนทร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นางสาวนิษฐา
สุวรรณประทีป
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายนรากร
ราชพลสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ
6. นางวงศ์ทิพา
ราชพลสิทธิ์
กรรมการ
7. นายศุภพน
กิตติธนาลักษณ์
กรรมการ
8. นายวสันต์
อานวยวัฒนะกุล
กรรมการ
/
กรรมการ
9. นายวิเชษฐ์
เมืองจันทร์
โดยมี นางฐิญานันท์ ดีประสิทธิ์ปัญญา ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจาปีของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งใน
สามตามอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดย
กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งให้
ดารงตาแหน่งอีกก็ได้
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กรรมการผู้มีอานาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายนรากร ราชพลสิทธิ์
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์ หรื อ นายวสันต์ อานวยวัฒนะกุล รวมป็นกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 3 / 2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้
นอกจากคณะกรรมการบริษัทมีอานาจและหน้าที่ตามที่กาหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมี
อานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดูแลและกาหนดนโยบายที่สาคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการดาเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การบริหาร
เงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2) พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกากับดูแลดาเนิน
โครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
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3) กากับดูแลการดาเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และกาหนดแนว
ทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
4) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้
ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ผู้
ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กาหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ
6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้การมอบอานาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอานาจนั้นต้องไม่มีอานาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่
อาจมี ค วามขั ด แย้ ง (“บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ” ให้ มี ค วามหมายตามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กาหนดให้รายการที่
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิ ทธิออกเสียง
ลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัท
- การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ สาคัญ การ
มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น เข้ า จั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชาระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจานวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายเทอดศักดิ์
ยุทธนาวราภรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรเดช
วรนัฐสุนทร
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนิษฐา
สุวรรณประทีป1/2
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางฐิญานันท์ ดีประสิทธิ์ปัญญา ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : 1. กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัทและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่
3/2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติแปรสภาพจากบริษัทจากัดเป็นบริษัทมหาชน และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท รวมทั้งพิจารณาขอบเขต อานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ยึดถือ
ขอบเขต อานาจ หน้าที่ดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2555 เป็นต้นมา

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบวาระการดารงตาแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทั้งนี้เมื่อครบ
กาหนดออกตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งอีกก็ได้
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 3 / 2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังต่อไปนี้
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและราย
ประจาปี
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดย
คานึง ถึงความน่า เชื่ อถื อ ความเพี ยงพอของทรัพยากรและปริม าณงานตรวจสอบของผู้ สอบบั ญชีนั้น และ
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5) พิจารณาเปิ ดเผยข้อมู ลของบริษั ท ในกรณี เกิ ด รายการเกี่ย วโยงกัน หรื อรายการที่ อ าจมี ความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงิ น และบริ หารความเสี่ ยง ทบทวนการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณทางธุรกิ จของ
ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้ บริหารของบริษัทในรายงานที่สาคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมาย
กาหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7) จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย

ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง
ความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

เหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้การปฏิบั ติหน้า ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิ ภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหา
ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

1.

2.

3.

4.

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของยูเรกาฯ ทั้งนีใ้ ห้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสานักงาน ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
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5.

6.

7.
8.

9.
10.

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขอ
อนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผล
ให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษั ท
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
คานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระ
หนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ใ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดาเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลาดับเดียวกัน
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (10) แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
decision) ได้
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจานวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายนรากร
ราชพลสิทธิ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายวสันต์
อานวยวัฒนะกุล
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
3. นายวิเชษฐ์
เมืองจันทร์
(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารไว้ ดังต่อไปนี้
1) ให้มีอานาจตัดสินใจในเรื่องการดาเนินงานที่สาคัญของบริษั ท โดยกาหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของ
กิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอานาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการกากับ
ดูแลการดาเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2) พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็ นตั วแทนของกิจ การต่ อบุ ค คลภายนอกในกิจ การที่เ กี่ย วข้ องและเป็ น
ประโยชน์ต่อกิจการ
4) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานของกิจการ
6) ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
7) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคาขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของ
บริษัทที่เกินอานาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอานาจดังกล่าว ผู้ได้รับ
มอบอานาจนั้นต้องไม่มีอานาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”ให้
มีความหมายตามที่กาหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดาเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
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7.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจานวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายนรากร
ราชพลสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
3. นายวสันต์
อานวยวัฒนะกุล กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดฝ่ายผลิต
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดฝ่ายขาย
3. นายวิเชษฐ์
เมืองจันทร์
4. นายศิริชัย

ชูดวง

รองกรรมการผู้จัดฝ่ายขาย

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้ ดังต่อไปนี้
1) ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2) ดาเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ ด้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท
3) มีอานาจอนุมัติ และมอบอานาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์
ของบริษัท ซึ่งอานาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เ กินตามที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด
4) มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทางานภายในองค์กร
5) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็ น ตั ว แทนของบริ ษั ท ต่ อ บุค คลภายนอกในกิ จ การที่ เ กี่ ยวข้ อ งและเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัท
6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานของบริษัท
7) เป็นผู้รับมอบอานาจของบริษัทในการบริหารกิ จการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
บริหารทุกประการ
ทั้งนี้ การมอบอานาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นควร จะไม่
รวมถึงอานาจ และ/หรือ การมอบอานาจในการอนุมัติรายการใดที่ ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็น ลักษณะการดาเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
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การกาหนดอานาจอนุมัติวงเงิน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ได้มีการกาหนดอานาจอนุมัติ
วงเงินไว้ ดังต่อไปนี้
1) กรรมการผู้จัดการมีอานาจอนุมัติทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและ/หรือสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัท
ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท และอนุมัติการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 20 ล้าน
บาท และอนุมัติการทาธุรกรรมทางการเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท หากเกินจานวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้นาเสนอ
เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
2) ประธานกรรมการบริหารมีอานาจอนุมัติทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและ/หรือสินค้าอันเป็นปกติธุระของ
บริษัทในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท และอนุมัติการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 30
ล้านบาท และอนุมัติการทาธุรกรรมทางการเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท หากเกินจานวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้
นาเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
3) คณะกรรมการบริหารมีอานาจอนุมัติการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและ/หรือสินค้าอันเป็นปกติธุระของ
บริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท และอนุมัติการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 40
ล้านบาท และอนุมัติการทาธุรกรรมทางการเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท หากเกินจานวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้
นาเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบอานาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นควร จะไม่
รวมถึงอานาจ และ/หรือ การมอบอานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดาเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
อานาจอนุมัติวงเงินดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่ขัดต่อกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดที่เกี่ยว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร เป็นบุคคลเดียวกัน คือ
นายนรากร ราชพลสิทธิ์ ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรและการกาหนดอานาจอนุมัติในปัจจุบัน เป็นการจัดเตรียมเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของบริษัทในอนาคต
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยังคงใช้อานาจอนุมัติดาเนินการฉบับเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทครั้ งที่ 4/2555 วันที่ 12 มิถุน ายน 2555 โดยได้พิจารณาแล้ วว่าวงเงินอนุ มัติดังกล่าวยัง คงมีความเหมาะสมกั บ
สถานะการและธุรกรรมของโดยรวมของบริษัท
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7.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางฐิญานันท์ ดีประสิทธิ์ปัญญา ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่
วันที่ 12 มิถุนายน 2555 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 ปี 2555 โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการ
บริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 โดยยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้อนุมัติการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ โดยก าหนดค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ ล ะปี ร วมทั้ ง สิ้ น ไม่ เ กิ น
2,500,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์

ประธานกรรมการ

นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวราภรณ์

กรรมการ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายสุรเดช วรนัฐสุนทร

นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป

นายนรากร ราชพลสิทธิ์
นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์
นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์
นายวสันต์ อานวยวัฒนะกุล
นายวิเชษฐ์ เมืองจันทร์
รวม

ค่าตอบแทนกรรมการ ( บาท )
ค่าเบีย้ ประชุม
ค่าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
100,000
-

รวม

100,000

20,000

40,000

60,000

20,000

60,000

80,000

30,000

60,000

90,000

20,000

-

20,000

40,000
35,000
20,000
20,000
285,000

160,000

40,000
35,000
20,000
20,000
445,000
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จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
รายชื่อกรรมการ

ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
การประชุม
การประชุม
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
5/5
-

ประธานกรรมการ

นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวราภรณ์ กรรมการ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
นายสุรเดช วรนัฐสุนทร
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นายนรากร ราชพลสิทธิ์
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์
กรรมการ
นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์
กรรมการ
นายวสันต์ อานวยวัฒนะกุล
กรรมการ
กรรมการ
นายวิเชษฐ์ เมืองจันทร์

2/5

2/4

3/5

4/4

4/5

4/4

5/5

-

5/5
5/5
5/5
5/5

-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจานวน 4 ท่าน โดยในปี 2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้
ผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และค่าสวัสดิการอื่นๆ ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือน ค่านายหน้าและโบนัส
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนประกันสังคมและค่าล่วงเวลา
รวม

ปี 2558
จานวนราย
จานวนเงิน
(คน)
(ล้านบาท)
5
19.07

ปี 2559
จานวนราย
(คน)
4

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
14.52

5

2.87

4

2.19

5

21.94

4

16.71
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ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
- เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษทั ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่
กับอายุงานของผู้บริหารท่านนั้น และเป็นระเบียบเดียวกันกับที่ใช้กาหนดอัตราส่วนนี้แก่พนักงานของบริษัทเช่นกัน โดยในปี
2559 นี้ บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับผู้บริหารจานวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 0.49 ล้านบาท
- โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ( EJIP )
บริษัทได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ( EJIP ) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วม
ทางานกับบริษัทในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 3 ปี ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันเริ่มโครงการ และมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีโดยเป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกันกับพนักงานของบริษัท โดยบริษัทจะหักเงินเดือน
ผู้บริหารร้อยละ 3 – 5 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานแต่ละปีของผู้บริหารท่านนั้น และบริษัทร่วมลงทุนสมทบใน
อัตราร้อยละ 50, 70 และ 100 ของเงินลงทุนของผู้บริหารในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ตามลาดับ ในปี 2559 นี้ บริษัท
จ่ายเงินโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) จานวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 0.05 ล้านบาท
ทั้งนี้โครงการได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือ
เลขที่ กลต.พษ.63/2557 วันที่ 15 มกราคม 2557 เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่ต้องมีหน้าที่รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 ต่อสานักงาน เมื่อได้หุ้นจากโครงการ EJIP
จานวนพนักงานและผลตอบแทน
ปี 2559
พนักงานปฏิบัติการ ( คน )
พนักงานบริหาร ( คน )
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)
116
20
136
62.70
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7.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 136 คน รวมในปี 2559 นี้ บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้
พนักงานจานวนทั้งสิ้น 84.41 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าตาแหน่ง ค่าโทรศัพท์ เงินโบนัส เงินประกันสังคม
และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับ
บริษัทรวม 10.91 ล้านบาท
ฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหาร (รวมเลขานุการบริษทั )
ฝ่ายขาย
ฝ่ายต่างประเทศ
ฝ่ายคานวณต้นทุน
ฝ่ายควบคุมโครงการ
ฝ่ายออกแบบเครื่องจักร
ฝ่าย Drawing mechanic
ฝ่ายออกแบบระบบไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตชิ้นส่วน
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
ฝ่ายประกอบ
ฝ่ายผลิตเครื่องจักรการเกษตร
ฝ่ายผลิตอุปกรณ์จัดเรียงชิ้นงาน
ฝ่ายบริการและติดตัง้
ฝ่ายจัดซื้อ/จัดจ้าง
ฝ่ายจัดหา
ฝ่ายออกแบบและจัดหาจัดจ้าง
ฝ่ายคลังสินค้าและระบบขนส่งสินค้า
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสารสนเทศ
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 ธ.ค. 59
6
5
9
12
2
1
3
5
3
4
10
12
4
16
7
13
16
10
7
12
15
7
12
6
7
2
3
3
3
3
14
11
9
8
124
136

อายุงานเฉลี่ย (ปี)
ณ 31 ธ.ค. 59
11
3
12
4
6
4
5
4
5
5
3
2
7
7
7
6
4
4
5.5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 136 คน โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่
ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่านายหน้า โบนัส กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นจานวนรวม
57.74 ล้านบาท ทั้งนี้จานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 นั้น เป็นการโอนย้ายพนักงานมาจากบริษัทย่อย จานวน 3
บริษัท คือ 1. บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จากัด 2. บริษัท ยูเรกาเทรดดิ้ง จากัด และ 3. บริษัท ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอรี่
จากัด
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ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับชั้นให้มีความรู้ ความชานาญและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริ ษัท โดยแบ่งการ
พัฒนาในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ระดับบริหาร
บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ภาวะความเป็นผู้นาและวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นาขององค์กร
2) ระดับหัวหน้างาน
บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการจัดการบริหารเบื้องต้น ทักษะการเป็นหัวหน้างาน การสร้างทีมงานและการ
สร้างความร่วมมือในการทางาน ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน
การส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเฉพาะทาง
3) ระดับพนักงาน
บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการสร้างความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบสร้างแรงจู งใจให้
เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอและการมีทัศนคติที่ดีต่อฝ่ายบริหารและบริษัท
ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรในกรณีมีการโยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนตาแหน่งงาน เพื่อให้สามารถรองรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภายในองค์กรโดยผู้มีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญสูงในสายงานนั้นๆ และการฝึกอบรมสัมมนาภายนอกองค์กรโดยสถาบันที่ได้รับความน่าเชื่อถือและมี
ประสบการณ์
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8. การกากับดูแลกิจการ
บริษัทมีนโยบายนาหลักการ การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555
เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มความ
มีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทาให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่ง
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมีรายละเอียดดังนี้
1)

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น
สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในส่วนแบ่งกาไรของกิจการ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรร
รมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายในการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริม และ
อานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี
พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึง
วันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย

เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้ นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นใน
การเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้เพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผ่านอีเมล์แอดแดรสของนักลงทุนสัมพันธ์หรืออีเมล์แอดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ตั้งคาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจอนุมัติทารายการใดๆ โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทจะ
จั ด เตรี ย มบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในแต่ ล ะสาขาเป็ น ผู้ ใ ห้ ค าตอบภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท

กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
2)

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้
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3)

การปฏิบัติและอานวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่าเทียมกัน และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการจากัดหรือ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
การกาหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยูโ่ ดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
การกาหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดาเนินการให้เหมาะสมใน
แต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่
เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสาคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วน
ได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณากาหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลู กจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมถึงได้กาหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือ
การนาข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้ องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือ
หลั ก ทรัพ ย์ ต่ อ สานั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (กลต.) ตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อกาหนดต่างๆ ของ
สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารตามที่ได้รับ
แจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการ
สนับสนุนและรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินงาน
และพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตและขยายตัวได้ในอนาคต โดยบริษัทจะจัดให้ให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบั ติอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทใน
ระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

พนักงาน : บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสาคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความ
เติบโต บริษัทจึงสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้ง
ส่งเสริมการทางานในลักษณะเป็นทีมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทางาน และจัดให้สภาพแวดล้อมในการทางาน
มีความปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทั้ งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม โดยให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสม

คู่ค้า: ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริตโดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไขทางการค้าและคามั่นทีใ่ ห้
ไว้กับคู่คา้ อย่างเคร่งครัด

คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดี โดยการหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันด้วยวิธีไม่สุจริต
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ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยทาการค้ากับลูกค้าด้วย
ความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

สังคม : บริษัทให้ความสาคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ที่ตั้งของสานักงานบริษัท
ทั้งนี้บริษัทได้กาหนดแนวทางที่ต้องปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่าง
ชัดเจนใน “จริยธรรมธุรกิจ” พร้อมทั้งเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ยึดถื อเป็น
หลักปฏิบัติในการดาเนินงาน และถือเป็นภาระหน้าที่ที่สาคัญของทุกคน


4)

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักดีถึงความสาคัญของการเผิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัท
ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
โดยบริษัทจะเผยแพรข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.eurekadesign.co.th
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้นบริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นบริษัทได้
มอบหมายให้เลขานุการของบริษัททาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้
ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ ที่ คุณฐิญานันท์ ดีประสิทธิ์ปัญญา โทรศัพท์ 0 2192 3737 ต่อ 204
หรือ ที่ E-mail address: ir@eurekadesign.co.th และสายตรงถึงนักลงทุนสัมพันธ์ที่ 092-623-3377
5)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้กับบริษัท โดย
เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดาเนินธุรกิจและมีการติด ตามผลการดาเนินงาน
เป็นรายไตรมาส อีกทั้งยังให้ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทมีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน
4 ท่าน และกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทาหน้าที่
ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษัท 2 ชุด คือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและ
นาเสนอวิสัยทัศน์ ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่ได้ระบุไว้
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คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจานวน 4 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขต
อานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตาแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคล
กัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอานาจโดยไม่จากัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กาหนดอานาจหน้าที่และคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งดังกล่าว
ทั้งนี้บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้อง
ทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้รายงานค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี (Annual General Meeting (AGM) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัทได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัทประกอบด้วย
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8.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555
โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของนโยบายกากับดูแลกิจการเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทและจะส่งเสริมให้บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว สาหรับการกาหนดแนวทางในการ
ดาเนินงานนั้น บริษัทให้ความสาคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการ
ประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจาทุกปีตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการ
การกากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้ง นี้ ค ณะกรรมการจะจัด ให้ มี การทบทวนนโยบายและการปฏิบั ติ ต ามนโยบายดั ง กล่ าวเป็ น ประจ านอกจากนี้
ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและ
ข้อบังคับต่างๆ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทได้กาหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อผู้ มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ใน
การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่ อให้เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้ งให้บริษัททราบถึ ง
ความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่ าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึง ไม่มีอานาจอนุมัติใน
ธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่ง ได้ มี ก ารพิ จ ารณาความเหมาะสมอย่ างรอบคอบ รวมทั้ งบริ ษัท ได้ ปฏิ บั ติต ามหลั ก เกณฑ์ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่ องการกาหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์ให้เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
และจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจาปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูล และงบการเงินซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยนาเสนอโดยต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การจัดทางบการเงินดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสานักงาน กลต.
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน
และไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพื้นฐานความถูกต้องครบถ้วน สมเหตุสมผล เชื่อถือได้และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
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การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจะจัดให้มีการประชุ ม คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจาเป็นโดยกาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติ ดตามผลการดาเนินงานเป็น
ประจา โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดทาวาระต่างๆ ของการประชุมและ
ดาเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลา
พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงการบันทึกการประชุม และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็น
รายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
เป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
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8.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้กับบริษัท โดย
เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดาเนินธุรกิจและมีการติด ตามผลการดาเนินงาน
เป็นรายไตรมาส อีกทั้งยังให้ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทมีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน
3 ท่าน และกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทาหน้าที่
ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษัท 2 ชุด คือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและ
นาเสนอวิสัยทัศน์ ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่ได้ระบุไว้
ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ
นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป
ดารงตาแหน่งเป็น Finance Director ของบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์
(ประเทศไทย)

คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจานวน 3 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขต
อานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายนรากร
ราชพลสิทธิ์
2. นายวสันต์
อานวยวัฒนะกุล
3. นายวิเชษฐ์
เมืองจันทร์
นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตาแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคล
กัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอานาจโดยไม่จากัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กาหนดอานาจหน้าที่และคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งดังกล่าว
ทั้งนี้บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้อง
ทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ คือ
นางฐิญานันท์ ดีประสิทธิ์ ปัญญา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 และยังคงปฎิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งดังกล่าว จนถึงปัจจุบัน
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1 / 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อควบคุม กากับดูแลนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกิจการ ซึ่งเมื่อครบ
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วาระ 1 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้รับหน้าที่การดูแลเรื่องบริหารความเสี่ยงนี้ด้วย และยกเลิกการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2558 เป็นต้นไป
ในปี 2558 และ 2559 โครงสร้างของคณะกรรมการยังคงเป็นเช่นเดิม
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8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
8.3.1 กรรมการอิสระ
ในการแต่งตั้งกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาเป็นคณะกรรมการชุดย่อย หน้าที่ในการสรร
หาและพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทดาเนินการ ทั้งนี้ในการพิจารณาคัดเลือก
และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคั บของบริษัท และได้นาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้
กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยจานวน
ที่เสนอจะเท่ากับ 1 เท่า ของจานวนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขความเห็นชอบจาก
กรรมการ จากนั้นจะนาเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผุ้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ
โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่อง การบริห ารธุรกิจ การบริหารงานบุคคลากร งานด้านกฎหมาย การเงินและการบัญชี รวมถึง
ธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ และมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้
กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
การเลือ กตั้ งกรรมการผ่านที่ป ระชุ มผู้ ถือหุ้ น จากการประชุม สามัญประจ าปี 2559 วัน ที่ 27 เมษายน 2559 มี
หลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน
เสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่พึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้
ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
กรณีที่ตาแนห่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจกตาแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้า
เป็นกรรมการแทนจะอยุ่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการ
แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่
ในการสรรหาผู้มาด ารงตาแหน่งผู้ บริห ารระดับ สูง เช่น กรรมการผู้จัด การใหญ่ หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริหาร
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจาณณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของ
บริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ได้ และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
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9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ ได้เสนอให้แต่งตั้งชื่อ นาย
นรากร ราชพลสิทธิ์ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว ตั้งแต่เปิดดาเนินการในปี 2553 บริษัทกาหนด
ระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับ
แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ และบริษัท
ได้กาหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตัง้ นั้น ต้องได้รับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะลงไปมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่อง
สาคัญในระดับเดียวกับทีต่ ้องได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดาเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนีก้ ารส่งกรรมการ
เพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกาหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ดูแลให้บริษัทย่อยมี
ข้อบังคับในเรื่องการทารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทารายการสาคัญอื่นใดของบริษัท
ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้อง
กากับดูแลให้มกี ารจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทา
งบการเงินรวมได้ทันกาหนดด้วย
บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จากัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยนั้น ได้จัดตัง้ ขึ้นเมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ
ได้เสนอให้แต่งตั้งชื่อ นายวิเชษฐ์ เมืองจันทร์ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทกาหนดระเบียบ
ปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ทดี่ ีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ และบริษัทได้
กาหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตัง้ นัน้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะลงไปมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่อง
สาคัญในระดับเดียวกับทีต่ ้องได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดาเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนีก้ ารส่งกรรมการ
เพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยทั้งนีเ้ มื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2559 มีการเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการโดย แต่งตั้งให้ นายนรากร ราชพลสิทธิ์ ดารงตาแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการ ใน
บริษัทย่อยดังกล่าวนี้
บริษัท ยูเรกาเทรดดิ้ง จากัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยนั้น ได้จัดตัง้ ขึ้นเมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้
เสนอให้แต่งตั้งชื่อ นายศิริชัย ชูดวง ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทกาหนดระเบียบปฏิบัติให้การ
เสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ และบริษัทได้กาหนดให้บุคคลที่
ได้รับแต่งตัง้ นั้น ต้องได้รับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะลงไปมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสาคัญในระดับ
เดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดาเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็น
ตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอานาจบริหารใดๆ
บริษัท ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอรี่ จากัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อย ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ
ได้เสนอให้แต่งตั้งชื่อ นายพันธเกียรติ ฤชากาธร ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทกาหนดระเบียบ
ปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ทดี่ ีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ และบริษัทได้
กาหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตัง้ นัน้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะลงไปมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่อง
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สาคัญในระดับเดียวกับทีต่ ้องได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดาเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนีก้ ารส่งกรรมการ
เพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอานาจบริหารใดๆ
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8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึง่ จะมอบให้
กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน โดยสรุปนโยบายสาคัญดังนี้
1.บริษัทได้กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศทีเ่ กี่ยวข้องของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กาหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าทีร่ ายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วันทาการ นับจากวันที่มกี ารเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทาบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงและสรุปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ
ในการประชุมครัง้ ถัดไป นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดดังกล่าวด้วย
2.บริษัทมีข้อกาหนดห้ามนาข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผูท้ ี่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทาการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบ
การเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 48 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณาทัง้ หมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทาผิดวินยั ของบริษัท หากกรรมการผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สาคัญ
คนใดกระทาผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
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8.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ในปี 2559
รายละเอียดดังนี้
ค่าสอบบัญชีสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาสๆ ละ 140,000 บาท
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย บริษัท ฟูจิอิ ไอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จากัด
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จากัด
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย บริษัท ยูเรกาเทรดดิ้ง จากัด
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย บริษัท สยามพาร์ท ฟีดเดอร์ (2008) จากัด
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย บริษัท ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอรี่ จากัด
ค่าสอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI ต่อ 1 บัตร
ส่งเสริม
รวมค่าสอบบัญชีปี 2559

500,000 บาท
420,000 บาท
40,000 บาท
130,000 บาท
60,000 บาท
40,000 บาท
60,000 บาท
80,000 บาท
1,330,000 บาท

** แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีจ่ ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี ตามเอกสารแนบลาดับที่ 5
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8.7 การปฎิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
รายชื่อกรรมการ

ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์
นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวราภรณ์

นายสุรเดช วรนัฐสุนทร

นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป

นายนรากร ราชพลสิทธิ์
นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์
นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์
นายวสันต์ อานวยวัฒนะกุล
นายวิเชษฐ์ เมืองจันทร์

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
การประชุม
การประชุม
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5/5
3/5
2/4

4/5

4/4

4/5

4/4

5/5

-

5/5
5/5
5/5
5/5

-

กาหนดการประชุมประจาปี 2559 นี้ ได้นาเสนอเพื่อให้คณะกรรมการอนุมตั ิในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ในทุกการประชุมครั้งสุดท้ายของทุกปี เลขานุการบริษัทจะนาเสนอกาหนดตารางการประชุม
ของปีถัดไป เป็นการล่วงหน้าให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ทัง้ การประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อคณะกรรมการทุกท่านจะสามารถกาหนดแผนงานและจัดสรรเวลาเพื่อสามารถเข้าร่วมประชุม
ได้อย่างพร้อมเพรียงตามกาหนดดังกล่าว โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดดังกล่าวในภายหลังจะแจ้งให้คณะกรรมการทุก
ท่านทราบโดยด่วน
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9. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
9.1 นโยบายภาพรวม
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) มุง่ มั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนากระบวนการ เพื่อสร้างและ
พัฒนาแนวความคิด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากภายในบริษัทฯ (CSR-in-process) ซึ่งหมายถึงการดาเนินธุรกิจมี
ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบ
การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัทฯ นอกจากนั้นได้มีการจัดทากิจกรรม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CSR-after-process) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
9.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริษัทฯ ดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (นโยบายการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทีไ่ ด้กาหนดไว้ สามารถดูรายละเอียดได้ในเรื่อง “การกากับดูแลกิจการ”, “จรรยาบรรณในการ
ทางาน” และ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ที่เว็บไซต์บริษัทฯ www.eurekadesign.co.th
ความมุง่ มั่น อันแน่วแน่ในการผสาน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกัน กลยุทธ์ด้าน
การเติบโตอย่างยัง่ ยืนเป็นหนึง่ ในกลยุทธ์ที่สาคัญซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิผลของการดาเนินงาน ทบทวนการปฎิบัตงิ านและ
รับรองประสิทธิผลในการดาเนินงาน
กลยุทธ์ “Give & Grow = EUREKA Sustainability” การเติมโตอย่างยัง่ ยืน
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"Give & Grow = EUREKA Sustainability"
ผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบาย 2559

ช่องทาง/การดาเนินการ

ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะเป็นตัวแทนทีด่ ีของผู้
ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึงการ
เจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว
รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน

สร้างความเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุน้ ทุก
ราย ทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรม ทั้งผู้
ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผูถ้ ือ
หุ้นส่วนน้อย

* ข้อเสนอแนะ หรือ ข้อร้องเรียน
EUREKA Whistleblower
* ประชุมผู้ถือหุ้น
* ประชุมนักวิเคราะห์

พนักงาน : บริษัทตระหนักดีวา่ พนักงาน
พัฒนาคุณภาพทีด่ ีให้แก่พนักงานและ
เป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มคี วามสาคัญ ความผูกพันในองค์กร
ในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต
บริษัทจึงสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ
ของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท

* กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
ประจาเดือน
* กิจกรรมของพนักงาน
* ข้อพิพาททางแรงงาน
* ข้อเสนอแนะ หรือ ข้อร้องเรียน
EUREKA Whistleblower

คู่ค้า: ปฏิบัติต่อคู่คา้ ตามกรอบการค้าที่
สุจริตโดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญา
เงื่อนไขทางการค้าและคามั่นสัญญาที่ให้ไว้
กับคู่คา้ อย่างเคร่งครัด

ประกอบกิจการด้วยความสุจริต ไม่
เรียก รับ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่
สุจริต และ ร่วมมือในการพัฒนา
ขั้นตอนการทางานเพื่อรับผิดชอบต่อ
สังคม

* การเยี่ยมเยียนคู่คา้
* ข้อเสนอแนะ หรือ ข้อร้องเรียน
EUREKA Whistleblower
* ประชุมคู่คา้
* ประเมิน คู่คา้

ลูกค้า : บริษัทมีความมุง่ มั่นที่จะผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพและให้บริการที่ดีแก่
ลูกค้าโดยทาการค้ากับลูกค้าด้วยความ
ซื่อสัตย์และเป็นธรรม

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ
ทันเวลา มุ่งมั่นพัฒนา อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลกู กค้า

* ความพึงพอใจของลูกค้า
* ข้อเสนอแนะ หรือ ข้อร้องเรียน
EUREKA Whistleblower
* มาตรฐานการผลิต

คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมี
จรรยาบรรณในเชิงธุรกิจตามกรอบกติกา
แห่งการแข่งขันที่ดีโดยการหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันด้วยวิธีไม่สุจริต

ประกอบกิจการด้วยความสุจริต ไม่เอา * ข้อเสนอแนะ หรือ ข้อร้องเรียน
เปรียบ ไม่ทาให้ผเู้ กี่ยวข้องเดือดร้อน
EUREKA Whistleblower
* ข้อตกลง

ชุมชน และ สังคม : บริษัทให้
ความสาคัญในการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ที่ตั้งของ
สานักงานบริษัท

อยู่ร่วมกันกับชุมชน อย่างยัง่ ยืน ไม่ทา
ให้ชุมชนรอบข้างเดือดร้อน
จ้างแรงงานท้องถิ่น

* กิจกรรมเยี่ยมชม บริษัท
* ข้อเสนอแนะ หรือ ข้อร้องเรียน
EUREKA Whistleblower
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การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยความหลากหลายของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียต่อการดาเนินธุรกิจ ยูเรกาฯ จึงใช้เครื่องมือที่แตกต่างและหลากหลายใน
การค้นหา ความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม อาทิ การรับฟังความคิดเห็น การสารวจความคิดเห็นผู้
มีส่วนได้เสีย การจัดประชุมร่วม แล้วนาข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ดาเนินงานและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและต่อเนือ่ ง บนพื้นฐานของการมีส่วน
ร่วม และหลักบรรษัทภิบาลในการดาเนินธุรกิจ
9.3 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี): ไม่มี
9.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after-process)
บริษัทฯ ได้ทากิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม อันก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ แบ่งปัน และสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ
เพื่อดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้
 กิจกรรมน้อมเกล้าถวาย เครื่องสีข้าวชุมชน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บริษัทฯ ได้น้อมเกล้าถวาย เครื่องสีข้าวชุมชน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทาน
แก่มูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 3-5 มิถนายน 2559 ที่กรมการข้าว บางเขน
งานแสดงเครื่องจักรเกีย่ วกับข้าว สาหรับผู้ประกอบการ และ เกษตรกร
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 กิจกรรมร่วมให้ความรู้เรื่องการปลูกมัน
บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จากัด (มหาชน) ฝ่ายไร่ ทาโครงการกิจการเพื่อสังคม (CSR) ร่วมให้ความรู้
เรื่องการปลูกมันและสาธิตการปลูกมันสาปะหลังโดยใช้เครื่องปลูกมันให้เกษตรกรในพื้นที่ อ. บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา และ
ได้ให้เกษตรกรใช้เครื่องปลูกมันสาปะหลังเป็นระยะเวลา 1 เดือนโดยไม่มีคา่ ใช้จา่ ย จากการสาธิตและทดลองใช้จริงเกษตรกรมี
ความพึงพอใจอย่างมาก และเชือ่ ว่าจะช่วยเพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุนให้ผู้ปลูกมันสาปะหลังได้

 กิจกรรมร่วมท่านอยากได้ ยูเรกาทาให้
บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลาไยเนื้อสีทองสันป่าเหียง 205 หมู่ 7 บ้านสันป่าเหียง, ตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน พัฒนาแครื่องคว้านเม็ดลาไย พร้อมทดลองใช้งาน

 กิจกรรมเปิดบ้าน
บริษัทฯ เปิดบ้านรับการเยี่ยมชม จากชุนชน และ ลูกค้า
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 กิจกรรมร่วมบริจาคสิ่งของ
EUREKA CAR CLUB นาสิ่งของเสื้อผ้า อุปกรณ์ การเรียน อุปกรณฺ์ กีฬา ไปมอบให้กับ โรงเรียนบ้านพุระกา และ
หมู่บ้านชาวกะเหลี่ยง จ.ราชบุรี ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559

 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน
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ส่ ว นที่ 2
รายงานและงบการเงิ น
สาหรั บ งวดปี สิ้ น สุ ด
วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559

ส่ ว นที่ 3
รายงานการกากั บ ดู แ ลกิ จ การของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2559

รายงานการกากับดูแลกิ จการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2559
บริ ษทั ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน)

บริษทั ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการกากับดูแลกิจการทีเ่ ป็ นระบบ
และกาหนดโครงสร้างผูบ้ ริหารและการควบคุมกิจการให้มคี วามรับผิดชอบตามหน้าทีด่ ว้ ยความโปร่งใส
รวมทัง้ การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิม่ คุณค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาวภายในกรอบการมีจริยธรรมทีด่ ี โดยได้
คานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอื่นและสังคมโดยส่วนรวม
บริษทั จึงใส่ใจกับความสาคัญของการกากับดูแลกิจการเป็ นอย่างยิง่
ทัง้ นี้ ในการดาเนินงานในปีทผ่ี ่านมา บริษทั ได้จดั ให้มโี ครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) อันประกอบ
ไปด้วย ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ซึง่ เป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ั บนั คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีจานวน 3 คน โดยนายเทอดศักดิ ์ ยุทธนาวราภรณ์ เป็ นประธานกรรมการ
โดยปจจุ
ตรวจสอบ และมีสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบอีก 2 คน คือ นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป และนายสุรเดช วรนัฐสุนทร
โดยทัง้ 3 ท่านนี้ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่ ปี 2555 จนถึงปี ปจั จุบนั
โดยใช้ความรูค้ วามสามารถอันมีความ
ถนัดและทักษะทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ ร่วมกันสอบทานและกากับดูแลกิจการของบริษทั อย่างเต็มกาลังความสามารถ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
และเป็ นการปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างมีอสิ ระ ไม่มขี อ้ จากัดในการได้รบั รายงาน รวมถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจจากบริษทั เป็ นอย่างดี
ั บนั
ซึง่ สอดคล้องตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2559 ทีผ่ ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบชุดปจจุ
ได้จดั ให้มกี ารประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี
ทุกครัง้ ของการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ช่วยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทั สามารถปฏิบตั งิ านตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบได้
เป็ นผลสาเร็จ มีการติดตาม และสนับสนุนให้เกิดการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ผลการปฏิบตั งิ านและการดาเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีสาระสาคัญ สรุปได้ดงั นี้
1. การสอบทานงบการเงิ น คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจาปี 2559 ของ บริษทั ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย ซึง่ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยได้สอบทานประเด็นทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ รายการ
พิเศษ และได้รบั คาชีแ้ จงจากผูส้ อบบัญชี ฝา่ ยบริหาร และผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน ว่าการจัดทางบการเงิน รวมถึงการ
เปิ ดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้
ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว
ทีผ่ สู้ อบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึง่ เป็ นรายงานความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไข
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการ เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการ
ได้รบั ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลทีม่ สี าระสาคัญในการจัดทางบการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและเป็ นประโยชน์กบั ผูใ้ ช้งบการเงิน
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานร่วมกับผูต้ รวจสอบ
ภายในอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุกไตรมาส เพื่อประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พร้อม
ทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะกับฝา่ ยตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเกิดผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยบรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ สอดคล้อง
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กับกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยไม่พบประเด็นปญั หา หรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการดาเนินงานของบริษทั แต่ประการใด นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เน้นย้าให้ฝา่ ยบริหาร ปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้คณะกรรมการตรวจสอบและผูต้ รวจสอบภายในได้ร่วมกันหารือ
และกาหนดหัวข้อการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมกับสภาพของธุรกิจที่เปลีย่ นไปในแต่ละปี
โดยพิจารณาถึงความจาเป็ น
ความเหมาะสม และความเสีย่ งในแต่ละระบบงาน
และคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูอ้ นุมตั แิ ผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบจากการรายงานของผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจสอบภายในจากการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจาไตรมาส
3. การสอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลบริษทั ในกรณี ที่เกิ ดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมตั กิ ่อนเข้าทารายการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นทีเ่ ป็ นสาระสาคัญในเรื่องการไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของรายการที่
เกีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครัฐ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของ
บริษทั ซึง่ จากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทั มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นไปอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ทัง้ นี้ไม่พบประเด็นทีเ่ ป็ นสาระสาคัญในเรื่องการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกาหนดและข้อผูกพันทีบ่ ริษทั มีไว้กบั
บุคคลภายนอก
5. การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประชุมหารือร่วมกับผูต้ รวจสอบภายใน และ
ได้มกี ารสอบทานผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส รวมทัง้ มีการพัฒนาวิธกี ารตรวจสอบโดยใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษทั เป็ นไปอย่าง
อิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล อีกทัง้ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทีเ่ พียงพอ เหมาะสม และมีการรวบรวมเรื่องที่
เป็ นสาระสาคัญ ชีแ้ จงแนวทางแก้ไขให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้นาไปป้องกัน หรือลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
6. การกากับดูแลกิ จการที่ดี บริษทั ตระหนักและให้ความสาคัญในการบริหารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
มุ่งเน้นให้มกี ารควบคุม ดูแลการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อให้มคี วามโปร่งใส และมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมัน่
แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ย โดยยังได้พจิ ารณาถึงลักษณะธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของบริษทั ด้วย
7. พิ จารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาผลการปฏิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นควรเสนอแต่งตัง้ บริษทั เคพีเอ็มจี
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อเนื่องจากปี ท่ี
ผ่านมา การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะได้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป
ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รบถ้วนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยใช้
ความรูค้ วามสามารถอย่างเต็มที่ และทาหน้าทีไ่ ด้โดยอิสระ ไม่มขี อ้ จากัดในการได้รบั ข้อมูลทัง้ จากกรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทั ยึดมันในจริ
่
ยธรรมการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั ตลอดจน
ผูบ้ ริหารของบริษทั มีความมุ่งมันในการปฏิ
่
บตั หิ น้าทีเ่ พื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั อย่างมีคณ
ุ ภาพเยีย่ งมืออาชีพ และมี
การรายงานข้อมูลทางการเงินและการดาเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิผล มีการบริหารความเสีย่ งอย่างรัดกุมเพียงพอ และมีการกากับดูแลกิจการโดยยึดหลักความโปร่งใส ความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่ และความสามารถในการแข่งขัน การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
ระเบียบทางการทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นไปโดยถูกต้อง การจัดทางบการเงินนัน้ ได้จดั ทาขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตาม
หลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมันว่
่ า บริษทั มีความ
มุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนา ปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ย่อมมีสว่ นผลักดันให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการ
ทีด่ ี เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี มีความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตรวจสอบได้ และรักษาผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องทุกฝา่ ย

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

( นายเทอดศักดิ ์ ยุทธนาวราภรณ์ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2559 : บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) หน้า 3

