
 



 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
ด้วยพันธกิจที่ชัดเจนของบริษัททีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)  ในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพในการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ทางบริษัทได้ดําเนินการบริหารงานโดยใช้ระบบการบริหารงานคุณภาพที่เป็นมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับ
โลก ซึ่งนอกจากการดูแลมาตรฐานในการผลิตสินค้าโดยทั่วไปแล้ว บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะอันได้แก่ ผลิตภัณฑ์
สําหรับยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ด้วย นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสําคัญกับระบบการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีว 
อนามัยและด้านความปลอดภัย ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นในการเอาใจใส่ดูแลพนักงาน ตลอดจนสภาพการทํางานในองค์กร เพ่ือให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานที่ดี 
และต่อเนื่องตลอดไป  
  

มาตรฐานคุณภาพ ระดับสากลของ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 

ISO 13485 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ รวมกับข้อกําหนดเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรม
เครื่องมือทางการแพทย์ 
 
 

ISO 9001 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 

ISO TS16949 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ รวมกับข้อกําหนดเฉพาะสําหรับภาคยานยนต์ 

ISO 14001 มาตรฐานระดับสากลสําหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
 

OHSAS 18001 มาตรฐานระดับสากลสําหรับระบบการจัดการ อาชีว อนามัย และความปลอดภัย 
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เลขทะเบียนบริษัท 0107543000058 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ ่
 

เลขที่ 198 หมู่ที ่13 ถนนสุวรรณศร  ตําบลดงขี้เหลก็  
อําเภอเมืองปราจีนบุรี   จงัหวัดปราจีนบุรี 
โทรศัพท์   (66) 3740 3336 - 40   โทรสาร   (66) 3740 3345 

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก ผลิต และประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ที่ตั้งสาขา (ประเทศไทย)            
 

เลขที่ 152/8, 152/15 หมู่ที ่3 ตําบลรังสติ  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
โทรศัพท์   (66) 2577 2350 โทรสาร   (66) 2577 1705 

ที่ตั้งบริษัทย่อย (ประเทศเดนมาร์ก) เลขที่ 25 แอลลิกาไวจ์  6400 เมืองซอนเดอร์เบอร์ก   ประเทศเดนมาร์ก 
โทรศัพท์   (45) 7342 3232                          โทรสาร  (45) 7342 6800 

ที่ตั้งบริษัทย่อย (ประเทศสิงคโปร์) 
 

เลขที่ 196 แพนแดนลูพ # 04-20 แพนเทค อินดัสเทรียล คอมเพลคซ ์
โทรศัพท์   (65) 6773 6908   โทรสาร   (65) 6773 6208 

Home Page www.teampcba.com 

บุคคลอ้างอิง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  นายทะเบียนหลักทรัพย ์
1) ดร. วิรัช  อภิเมธีธํารง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

62  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ชั้น 4, 6 และ 7 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   
โทรศัพท์  (66) 2359 1200 - 1   
โทรสาร   (66) 2359 1259 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 และ/หรือ 

2) นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรือ 

3) นายอภิรักษ์  อติอนุวรรตน์ 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 

518/3 อาคารภาณุนี ชั้น 7 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี 
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ / โทรสาร (66) 2252 2860  
 หรือ (66) 2255 2518 

ข้อมูลทั่วไป 

http://www.teampcba.com/
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เป็นบริษัทที่ลูกค้าเลือกอันดับแรกในฐานะเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเลิศระดับโลก - เป็นคู่คิดของ
ลูกค้า 
ผลิต 

สนองความต้องการอย่างครบถ้วนจากการออกแบบจนถึงการกระจายสินค้า       รับฟังและนําเสนอความคิดใหม่ๆที่เป็นไปได้ คือบริการ
ของเรา  

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง- การผลิตที่เป็นตาม Lean Sigma ระบบคุณภาพระดับโลกพร้อมทั้งความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ  

สร้างความแตกต่างโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ   

ขยายตลาด – สร้างความสมดุลทางธุรกิจโดยการกระจายตลาด ลูกค้า และ ภูมิภาค 

พัฒนาทรัพย์สินอันมีค่าของบริษัท – บุคลากร ด้วยการรับฟังและดูแลด้วยความใส่ใจ 

นําเสนอระบบข้อมูลที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  - จากมุมมองของลกูค้า 

สร้างคุณค่าให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง-โดยการบริหารงบการเงินภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและยงัคงความเจริญ เติบโตของบริษัท 

มีความยืดหยุ่นในการบริหารงานซัพพลายเชนระดับโลก –โดยสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงความต้องการในตลาด ด้วยการตัดสินใจที่ฉับไว  

พัฒนาทางธุรกิจ – อย่างชาญฉลาด และทํากําไรที่เติบโตสูงกว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมในรอบด้านของธุรกิจ 

 
 
วิสัยทัศน์ 

 
  
                                       
 
 พันธกิจ 

                    
                  
                          
 
 
                         
                         
 
 
 
                         
 
 
 
                  
  
 
 
                        
                         
 
 
                         
                         
  
  

วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

 

 ปี 2555 เป็นปีที่มีหลายเหตุการณ์เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบหลงัจากเหตุการณ์
อุทกภัยน้ําท่วม การเพ่ิมอัตราค่าแรงขั้นต่ําทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาลในอัตราที่สูงอย่าง
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งเป็นการเพ่ิมต้นทุนต่อการดําเนินธุรกิจโดยตรง และวิกฤตเศรษฐกจิโลก
ทั้งในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่ส่งผลต่อลูกค้าของบริษัท  ผลจากเหตกุารณ์เหล่านี้ทําให้
รายได้ของบริษัทลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 12  รายได้สําหรับปี 2555 ของบริษัทมีจํานวน
ทั้งสิ้น 1,838 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิรวม 29.9 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 34 (2554 
มีกําไรสุทธิเป็นเงิน 45.5 ล้านบาท) 
 
 
 
 

 
จากวิกฤตการณ์ภัยพิบัติน้ําท่วม มีผลต่อเนื่องทั้งที่เป็นโอกาสและความท้าทายมายังปี2555 บริษัทได้ร่วมอาสาให้ความช่วยเหลือแก่คู่ค้าบางรายที่
ได้รับผลกระทบโดยให้เช่าพ้ืนที่ของบริษัทในการผลิตสินค้าเป็นการชั่วคราว เพื่อทําให้คู่ค้าสามารถกลับมาดําเนินการผลิตได้ในระยะเวลาอันสั้น 
แต่มีความต้องการในการจัดการเตรียมการอย่างมาก เนื่องจากระบบการควบคมุการทํางานของลูกค้าเองได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมและมีความ
ต้องการให้บริษัทดําเนินการในเวลาอันสั้น จงึทําให้มีค่าใชจ้่ายส่วนเพิ่มเกิดขึ้นในการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย  นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบต่อการเปิด
ตลาดลูกค้าใหม่ของบริษัท ทั้งเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ รวมถึงภาพความขัดแย้งด้านการเมืองที่เกิดขึ้น ทําให้ลูกค้ารายใหม่ใช้ความระมัดระวังและใช้
เวลาในการพิจารณาเลือกคู่ค้ายาวนานมากขึ้น อย่างไรก็ตามลูกค้าเดิมที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทอยู่แล้วนั้นมีความเชื่อมั่นต่อบริษัท และทราบดีว่าบริษัท
สามารถดําเนินการผลิตโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า  
 

วิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทําให้ความต้องการสินค้าในบางกลุ่มอุตสาหกรรมถดถอย และยังมีผลกระทบทั้งในแง่บวกและ
ลบ จากการควบรวมกิจการของบริษัทต่างๆ ในภูมิภาคด้วย ซึ่งบริษัทก็ได้เตรียมการต่างๆ มีการจัดระบบงานและการควบคุมขบวนการผลิตเพ่ือเพิ่ม
คุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่ รวมถึงสร้างการผลิตที่มีความยืดหยุ่นและการให้บริการด้วยใจต่อการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการของลูกค้าอันเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของตลาด และเรายังคงเดินหน้าในการสร้างพันธมิตรทางการค้าในตลาดโลกตามนโยบาย
ของบริษัทเป็นคู่ค้าที่ลูกค้าเลือกเป็นลําดับแรกในฐานะเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น บริษัทจึงให้
ความสําคัญกับการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านข้อมูลในการวิเคราะห์ขบวนการควบคุมการผลิต ซึ่งจะนําไปสู่การเพ่ิมกําลังการผลิตและ
สามารถรองรับความค้องการจากลูกค้าได้มากขึ้นต่อไป 
 

เรามีความเชื่อมั่นว่าตลาดยังคงเติบโตได้ต่อไป ดังนั้น การสร้างความยืดหยุ่นในการผลิตเพ่ือรองรับรูปแบบความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
ไป จะทําให้บริษัทได้เปรียบทางการแข่งขันและเป็นคู่ค้าของลูกค้าภายใต้สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันได้  ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นซึ่ง
ได้ให้ความสนับสนุนมาโดยตลอดและพนักงานบริษัททุกท่านที่ได้ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจต่อความยากลําบากที่ผ่านมา นั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เรายังคง
มุ่งมั่นเพื่อสร้างการเติบโตของบริษัทบนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปจัจุบันต่อไป 
 

 
 ขอแสดงความนับถือ 
  

 นายจักรพันธ์   มานัสสถิตย์ 
 ประธานกรรมการ 

 

 

สาส์นจากประธานกรรมการ 
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 (หน่วย: พันบาท) 

รายการ 
ตรวจสอบแล้ว 

2555 2554 2553 

สินทรัพย์หมุนเวียน 659,923 796,235 1,014,299 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 510,481 461,886 489,063 
สินทรัพย์อ่ืน     6,379     3,143     3,883 

สินทรัพย์รวม 1,176,783 1,261,264 1,507,246 

หนี้สินหมุนเวียน 328,897 343,116 522,299 
หนี้สินระยะยาว 30,428 85,406 94,096 
หนี้สินรวม 359,325 428,522 616,395 

ทุนชําระแล้ว 637,063 566,280 566,280 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 42,543 42,543 42,543 
กําไรสะสม 139,832 225,982 285,061 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (1,980) (2,063) (3,033) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 817,458 832,742 890,851 

 

รายการ 
ตรวจสอบแล้ว 

2555 2554 2553 

รายได้จากการขาย 1,807,087 2,054,833 2,155,699 
รายได้อ่ืนๆ 30,776 22,892 34,673 

รายได้รวม 1,837,863 2,077,725 2,190,372 

ต้นทุนขาย 1,640,919 1,864,066 1,915,248 
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 165,710 161,238 164,921 
ต้นทุนทางการเงิน 849 6,650 3,000 
ค่าใช้จ่ายรวม 1,807,478 2,031,954 2,083,169 

ภาษีเงินได้ 448 261 928 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 29,937 45,510 106,275 

  

 -    

 500  

 1,000  
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 2,000  

2553 
2554 

2555 

ล้านบาท งบแสดงฐานะการเงินรวม 

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 -    

 1,000  

 2,000  

 3,000  

2553 2554 2555 

ล้านบาท ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขาย ก าไรสุทธ ิ

สรุปข้อมูลส าคัญทางการเงิน 
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อัตราส่วนสภาพคล่อง 2555 2554 2553 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เท่า 2.01 2.32 1.94 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.22 1.51 1.07 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.74 0.60 -0.20 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 7.06 5.79 6.59 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 50.98 63.06 54.59 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 4.97 4.34 4.21 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 72.48 84.18 85.53 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 5.24 7.30 7.81 
ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 68.69 49.99 46.10 
Cash Cycle วัน 54.77 97.26 94.03 
 
อัตราส่วนความสามารถในการหาก าไร 2555 2554 2553 

อัตรากําไรขั้นต้น ร้อยละ 9.20 9.28 11.15 
อัตรากําไรสุทธิ ร้อยละ 1.66 2.19 4.93 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 3.63 5.28 12.67 
 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 2555 2554 2553 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 2.46 3.79 8.21 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 19.26 21.01 35.03 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.48 1.50 1.66 
 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 2555 2554 2553 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.44 0.51 0.69 
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย เท่า 294.76 7.88 36.73 

 

ข้อมูลต่อหุ้น 2555 2554 2553 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 1.28 1.47 1.57 
กําไรสุทธิต่อหุ้น บาท 0.05 0.08 0.19 
เงินปันผลต่อหุ้น (เงินสด) ** บาท 0.08 0.15 0.00 
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นปันผล)** บาท 0.125 0.00 0.00 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น บาท 1.00 1.00 1.00 
** เงินปันผลและหุ้นปันผลใช้อัตราประกาศจ่ายในปีนั้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปข้อมูลส าคัญทางการเงิน 
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                              นายจักรพันธ์   มานัสสถิตย์ 
                                                                                                         ประธานกรรมการ 

 

         
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       นายชัย    จรุงธนาภิบาล                    ดร.ภิรมย์     แจ่มใส                         รศ.ดร.ไพบูลย์    เสรีวิวัฒนา                                                       
             กรรมการอิสระ            กรรมการอิสระ               กรรมการอิสระ 
 

 
 
 

 
 
 
  

คณะกรรมการบริษัท 

รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา 
       กรรมการอิสระ 

นางมาลิภา  มานัสสถิตย์ 
          กรรมการ 

   นางสุรัตน์   เพชรมุณี 
          กรรมการ 

   นางวสรา   โชติธรรมรัตน์ 
             กรรมการ 
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นายจักรพันธ์   มานัสสถิตย์ 

ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางมาลิภา   มานัสสถิตย ์
ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่าย 

สารสนเทศ 

 

 นางวสรา   โชติธรรมรัตน์ 
ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่าย 
การเงินและบัญช ี

 

 นางสุรัตน์   เพชรมุณี 
เลขานุการบริษัทและ 
ผู้อ านวยการฝ่ายค่าจ้าง 

และผลประโยชน ์

 นายรุ่งริทธิ์   เลาหไพโรจน์วัฒนา 
        รองประธานเจ้าหนา้ที ่
           ฝ่ายปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายลิขิต  เลาบวรเศรษฐี 
ผู้อ านวยการฝ่าย 
การเงินและบัญช ี

 

 นายมาโนโล  วิลาลุซ โมมอนแกน 
ผู้อ านวยการฝ่ายซัพพลายเชน 

และฝ่ายการตลาด 

 

 นายภาสกร  บัวทอง 
ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

 

 นายประจวบ  ไกรขาว 
ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 
     

คณะผู้บริหาร 
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นายชัย  จรุงธนาภิบาล อายุ 59 ป ี : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 0.23% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : บัญชีมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ทํางาน 
ปี 2550 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.อาหารสยาม 
ปี 2549– ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ.โออิชิ 
ปี 2547 –ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ค้าเหล็กไทย 
ปี 2546 –ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ 
ปี 2545 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.เมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ กรุ๊ป 
ปี 2543 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีมพรีซิชั่น 
ปี 2525 – 2540 : กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน กลุ่มบริษัทไมเนอร์ 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร DCP Director Certification Program 2546 
 หลักสูตร ACP Audit Committee  Program 2548 
 

รศ. ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา อายุ 59 ป ี : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอกคณะบริหารธุรกิจ  สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยมิสซิซซิปป้ี สหรัฐอเมริกา 
ประสบการณ์ทํางาน 
ปี 2555 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลล์ 
ปี 2555 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ.สหการประมูล 

ปี 2548 – ปัจจุบัน : อนุญาโตตุลาการ  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ปี 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
ปี 2543 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีมพรีซิชั่น 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร DCP Director Certification Program 2544 
 
ดร. ภิรมย์ แจ่มใส อายุ 58 ป ี : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 0.30% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธาปฐพีกลศาสตร์ Ecole Centrale des Arts & Manufactures. (ทุนรัฐบาล

ฝร่ังเศส) 
ประสบการณ์ทํางาน 
ปี 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี  
ปี 2550 – ปัจจุบัน : ท่ีปรึกษา บจ. 49 คอนเซ้าท์ต้ิง แอนด์ แมนเนจเมนต์ 
ปี 2550 – ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ปี 2543 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีมพรีซิชั่น 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร DAP Director Accreditation Program  2548 

หลักสูตร ACP Audit Committee Program 2548 
หลักสูตร DCP Director Certification Program 2550 
หลักสูตร RCC Role of Compensation Committee 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางวสรา   โชติธรรมรัตน์ 
            กรรมการ 

ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
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นายจักรพันธ์  มานัสสถิตย์ อายุ 59 ป ี : กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม/ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 17.86% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : สามีนางมาลิภา มานัสสถิตย์ 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ออสเตรเลีย 
ประสบการณ์ทํางาน 
ปี 2553 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ /ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.ทีมพรีซิชั่น 
ปี 2551 – 2552 : ประธานกรรมการ บมจ.ทีมพรีซิชั่น 
ปี 2544 – 2551 : ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.ทีมพรีซิชั่น 
ปี 2538 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอลไพน์ เทคโนโลย่ี แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร DAP Director Accreditation Program 2546 หลักสูตร RCP Role of Chairman Program 2550 
 หลักสูตร DCP Director Certification Program 2546 หลักสูตร RCC Role of Compensation Committee 2550 
 
 

นางวสรา  โชติธรรมรัตน์ อายุ 48 ป ี : กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ทํางาน 
ปี 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ.ทีมพรีซิชั่น 
ปี 2550 – 2551   : ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและบัญชี  บมจ.ทีมพรีซิชั่น 
ปี 2548 – 2549 : Division Controller บมจ. เบนช์มาร์ค อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
ปี 2545 – 2548 : Corporate Controller บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร DCP Director Certification Program 2552 
 

นางมาลิภา  มานัสสถิตย์ อายุ 58 ป ี : กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 0.08% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ภรรยานายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโทคณะพาณิชยศาสตร์  สาขาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ออสเตรเลีย 
ประสบการณ์ทํางาน 
ปี 2545 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี อินโนเวชั่น จํากัด 
ปี 2539 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสารสนเทศ  บมจ.ทีมพรีซิชั่น 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร DAP Director Accreditation Program 2546 

หลักสูตร DCP Director Certification Program 2550 
หลักสูตร ACP Audit Committee Program 2550 

 

นางสุรัตน ์ เพชรมุณี อายุ 52 ป ี : กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม / เลขานุการบริษัท/ ผู้อ านวยการฝ่ายค่าจา้งและผลประโยชน์ 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 0.86% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
ประสบการณ์ทํางาน 
ปี 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้อํานวยการฝ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์ บมจ.ทีมพรีซิชั่น 
ปี 2552-  2554  กรรมการและเลขานุการบริษัท บมจ.ทีมพรีซิชั่น 
ปี 2544 – 2551 : กรรมการและผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี   บมจ.ทีมพรีซิชั่น 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร DAP Director Accreditation Program 2546 

หลักสูตร DCP Director Certification Program 2550 
หลักสูตร ACP Audit Committee Program 2550 

หลักสูตร CSP Company Secretary Program 2552 
หลักสูตร EMT Effective Minute Taking 2552 

 
 
  

ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 



 

รายงานประจําปี 2555 10 
 

 
 
 
 

นายรุ่งริทธิ์  เลาหไพโรจน์วัฒนา อายุ 52 ป ี : รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 1.07% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ทํางาน 
ปี 2553 – ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ  บมจ.ทีมพรีซิชั่น 
ปี 2549 – 2552 : ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ฟาสโก้ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 
ปี 2545 – 2549 : หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.ทีมพรีซิชั่น 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  หลักสูตร DAP Director Accreditation Program 2546 
 
นายมาโนโล วิลาลุซ โมมอนแกน อายุ  47 ป ี : ผู้อ านวยการฝ่ายซัพพลายเชนและฝ่ายการตลาด 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท  บริหารการจัดการ University of San Jose Recoletos, ฟิลิปปินส์ 
ประสบการณ์ทํางาน 
ปี 2551 – ปัจจุบัน : ผู้อํานวยการฝ่ายซัพพลายเชน บมจ.ทีมพรีซิชั่น 
ปี 2547 – 2551 : ผู้อํานวยการบริหารซัพพลายเชน บจ. ซิเลสติก้า (ฟิลิปปินส์) 
ปี 2534 – 2547 : ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต บจ. เอ็นอีซี  เทคโนโลจี (ฟิลิปปินส์) 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  ไม่มี 
 

นายลิขิต  เลาบวรเศรษฐี อายุ 40  ป ี : ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ทํางาน 
ปี 2554 – ปัจจุบัน : ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี  บมจ.ทีมพรีซิชั่น 
ปี 2551 – 2554 : รองผู้จัดการท่ัวไป บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  ไม่มี 
 

นายภาสกร  บัวทอง อายุ 42  ป ี : ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก  (ว่าท่ี ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อินเตอร์ (วิทยาลัยนานาชาติ) 
ประสบการณ์ทํางาน 
ปี 2553 – ปัจจุบัน : ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.ทีมพรีซิชั่น 
ปี 2551 – 2552 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเจรจาสัญญาธุรกิจการค้า บจ.หัวเว่ย เทคโนโลยี  (เอเซียตะวันออกเฉียงใต้) 
ปี 2547 – 2551 : ผู้จัดการอาวุโสโครงการและพัฒนาธุรกิจ  บจ. เพ็มสตาร์ (ประเทศไทย) 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  ไม่มี 

 

นายประจวบ  ไกรขาว อายุ  49  ป ี : ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : พบ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประสบการณ์ทํางาน 
ปี 2555 – ปัจจุบัน : ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.ทีมพรีซิชั่น 
ปี 2552 - 2555 : ผู้จัดการท่ัวไปด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  บจ.แอทโฮมเฮ้าส์ซิ่งเซอร์วิส  
ปี 2551 – 2552 : ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  บจ.อัมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์  
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  ไม่มี 

ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
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คณะกรรมการบริษัท 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
การเงินและบัญช ี

รองประธานเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปฏิบัติการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายการเงินและ

บัญช ี

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 

ผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายซัพพลายเชน 

 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายการตลาด 

โครงสร้างองค์กร 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายค่าจ้างและ
ผลประโยชน์ 
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บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) พัฒนาออกแบบ ผลิต ประกอบวงจรอิเลก็ทรอนิส์ (PCBA) และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
สําเร็จรูป บริษัทผลิตให้กับลูกค้าที่มีผลติภัณฑ์หลากหลายประเภท ดังเช่นอุตสาหกรรมการแพทย์ สินค้าอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม และ
พาณิชยกรรมอุปกรณ์เครื่อข่ายการสื่อสารไร้สายต่างๆ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ สินค้าอุปโภคบริโภค 

 
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดงันี้  
 

1. มาตรฐานคุณภาพ (ISO9001:2008)  

2. มาตรฐานระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004)  

3. มาตรฐานระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO18001:2007)  

4. มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพเพ่ืออุตสาหกรรมยานยนต์ (ISO/TS:16949:2009)  

5. มาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ (ISO:13485:2003)  
 

ภารกิจของเราคือการให้บริการเกินความคาดหมายของลูกค้าด้วยคุณภาพการให้บริการอย่างมืออาชีพระดับโลกผ่าน Lean Six 
Sigma และบุคลากรที่มีประสบการณ์การทํางานเป็นทีมของเรา ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นการขยายธุรกิจและทําธุรกิจกับลูกคา้ในหลายอุตสาหกรรม
และในภาคพื้นทวีปต่างๆ และการลดสดัส่วนการขึ้นตรงกับลูกค้ารายใหญ่ เพ่ือลดความเสี่ยงของธุรกิจ และเป็นการสร้างความแตกต่างใน
อุตสาหกรรม การให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหวังว่าการเจาะตลาดดังกล่าวจะสร้างผลกําไรที่สูงขึน้พร้อมกับให้
ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกับผูถ้ือหุ้น โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการบริการครบวงจร เพ่ือที่จะเติมเต็มความต้องการให้กับฐานลูกค้าทั่ว
โลก ในขณะเดียวกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวทั้งกับลูกค้าและคู่คา้ของบริษัท 

 
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท 
 

จุดประสงค์ของการบริการของบริษัทคือการเสนอ complete solution ให้กับลกูค้า เพราะฉะนั้นบริษัทได้มีการให้การบริการ
หลากหลายต้ังแตก่ารออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือออกแบบซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ (Design phase) การทําสินค้าต้นแบบ (prototyping) การทดสอบ
การใช้งานของวงจร (testing) และผลิตภัณฑ์ การผลิตแบบ mass production ตลอดจนการจัดส่งแบบหลากหลายเพ่ือให้บริการที่เกินความ
คาดหมายของลูกค้า ซึ่งการเสนอ solution ใหก้ับลูกค้าน้ันทางบริษัทได้คํานึงถึงคุณภาพของสินค้าที่ผลิตและการเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันให้ลกูค้าตลอดเวลาและนีเ่ป็นปจัจัยสําคัญที่ทําให้เราจัดทําโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Lean Six Sigma หรือ TPS 
(Toyota Production System ทั้งหมดนีท้ําให้บริษัทสามารถส่งมอบผลิตภิณฑ์ให้กับลูกค้าที่มีคุณภาพเหนือระดับ 3 PPM (ของเสียน้อยกว่า
สามชิ้นในทุกๆหนึ่งล้านชิ้นที่ผลิต) นอกจากนั้นแล้วทางบริษัทมีระบบ online barcode system ซึ่งเป็นบริการเพ่ือให้ลูกค้าได้รู้ถึงสถานะและ
ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าท่ีผลิตอยู่ตลอดเวลา 

 
บริษัทได้ให้บริการกับลูกค้าในตลาดตา่งๆทั่วโลก ซึง่จําแนกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น 

 ผลิตภัณฑ์ควบคุมความเย็นในตู้คอนเทนเนอร์  

 เครื่องเล่นสเตอร์ริโอในรถยนต์  

 ผลิตภัณฑ์ช่วยฟังสําหรับคนที่หูหนวกด้านเดียว  

 ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องช่วยฟัง  

 เครื่องมือทดสอบการได้ยินในคลีนิกและโรงพยาบาล 

 ผลิตภัณฑ์แสกนฟันสําหรับทันตแพทย์  

 อ่ืนๆเป็นต้น 

บริษัทมีเทคโนโลยีในการผลิตดังนี้คือ เทคโนโลยี Surface Mount Technology (SMT), Auto Insertion (AI), Chip on Board 
(COB), DI water cleaning facility, Flip Chip Technology ซึ่งเป็นการประกอบ chip ขนาดเล็กที่สุดลงบนแผ่นวงจร การเคลือบวงจรด้วย
สารเคมีเพ่ือป้องกันสภาพแวดล้อม นอกจากนั้นทางบริษัทได้เพิ่มบริการและประสิทธิภาพในการผลิตโดยการนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้
เพื่อตอบสนองลูกค้าและตลาดที่เปลี่ยนแปลง 

 
 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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บริษัทให้บริการกับลูกค้าในตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งจําแนกประเภทได้ดังต่อไปนี้ 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
ผลิตภัณฑ์ตรวจติดตามสินค้าในระหว่างการขนส่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมยา ผลิตภัณฑ์ควบคุมความเย็นใน

ตู้คอนเทนเนอร์  ผลิตภัณฑ์ RFID ที่ใช้กับการบริการที่ต้องการความรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง บัลลาสต์สําหรับอุตสาหกรรม
แสงสว่าง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทําให้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องตรวจระดับและวัดระยะทางที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
ผลิตภัณฑ์ทางด้านความปลอดภัยในการผจญเพลิง 

 

ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม   
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์เทคโนโลยีสายอากาศ RF ขั้นสูง สําหรับช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายในราคาที่ตํ่า 
 

ผลิตภัณฑ์อุปโภค 
เครื่องเล่นสเตอร์ริโอในรถยนต์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับทีวี LCD เครื่องเล่นเสียง ระบบควบคุมแสงสว่างไร้สาย และระบบ

ควบคุมโสตทัศนอุปกรณ์ภายในบ้าน 
 

ผลิตภัณฑ์พิเศษ 
ได้แก่ผลิตภัณฑ์ตรวจจับไอออนที่เกิดจากการแผ่รังสีนิวเคลียร์ 
  

ผลิตภัณฑ์การสื่อสาร  
ระบบการแปลภาษา ระบบการประชุมและการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ดังเช่นที่ใช้ในการประชุมสหประชาชาติ 

 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์   
 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์สภาพพ้ืนผิวถนน ชุดเครื่องเสียงชั้นสูงที่ใช้ในรถยนต์ 
 

ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ 
ผลิตภัณฑ์ช่วยฟังสําหรับคนที่หูหนวกด้านเดียว ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องช่วยฟัง เครื่องมือทดสอบการได้ยิน

ในคลีนิกและโรงพยาบาล 
 
เทคโนโลยีในการผลิตที่บริษัทใช้อยู่ขณะนี้คือ เทคโนโลยี Surface Mount (SMT), Plate through-hold (PTH), Chip on Board 

(COB), Flip Chip Technology ซึ่งเป็นการประกอบ chip ขนาดเล็กที่สุดลงบนแผ่นวงจร การเคลือบวงจรด้วยสารเคมีเพ่ือป้องกัน
สภาพแวดล้อม การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ (New Product Introduction) และ การผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Proto-typing) รวมไปถึงการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมไปถึงการออกแบบซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ การออกแบบชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก ต่าง ๆ การออกแบบ
วงจร การทดสอบ รวมไปถึงการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและการจัดส่งในระบบ Kan-ban รวมถึงการให้บริการคลังสินค้า 

 
 
 

  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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ด้วยเป้าหมายในการพัฒนาการประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และให้การสนับสนุนด้านชุมชนสัมพันธ์  บริษัท ทีมพรี
ซิชั่น จํากัด (มหาชน) เชื่อว่าการสนับสนุนและร่วมรณรงค์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาสังคมทั้งระบบ เราจึง
มุ่งมั่นสร้างอุดมการณ์นี้ให้เป็นรูปธรรม พร้อมๆ กับตอบแทนคืนกลับสู่สังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันเป็นนโยบายของบริษัทที่เรา
ปรารถนาให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน 
 

 การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
ในฐานะพลเมืองของสังคม ที่บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) เรา

เชื่อว่าหากพลเมืองดี สังคมก็จะดี ดังนั้นเราจึงตระหนักและใส่ใจใน
ชุมชนรอบข้าง สังคมและประเทศชาติด้วยการร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือ 
สร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้น 

 
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อสังคมที่ยั่งยืน 

 
 

โครงการ “เกษตรปลอดสาร จากโรงงาน สู่ โรงเรียน” 
เมื่อวันที่ 27 มถิุนายน 2555  บริษัท ทมีพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ
ชุมชนและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 จัดมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ปุ๋ยปลอด
สารเคมี พันธุ์ปลาและอุปกรณ์การดูแล  

 
 
 

 
 
 
 
จัดโครงการที่มีความสําคัญต่อชุมชนและเยาวชนของชาติ เ พ่ือให้
ตระหนักถึงอาหารเพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเกษตรแบบปลอดสารพิษทั้งด้านทฤษฏีและการปฏิบัติ โดย
เป็นโครงการต่อเนื่องของนักเรียนจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง รวมทั้งทางบริษัทฯ 
ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตผลจาก
โครงการ “เกษตรปลอดสาร จากโรงงาน สู่ โรงเรียน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เปิดโอกาสให้มีการนําผลิตผลไปจําหน่ายให้กับพนักงานและร้านอาหาร 
ของบริษัทฯ เพื่อมีรายได้หมุนเวียนในการดําเนินการโครงการอย่าง
ต่อเนื่องและสานต่อไปสู่ครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเพื่อชุมชน 
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เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555  บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ
ชุมชนและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 น าผลิตภัณฑ์จากการเกษตรปลอดสาร 
มาจ าหน่ายให้กับพนักงาน และได้จัดงานออกร้านโดยชุมชนผู้พิการ 
จังหวัดปราจีนบุรี น าผลิตภัณฑ์ที่ผู้พิการท าขึ้นเองมาจ าหน่าย น าไปสู่การ
เสริมสร้างภูมิปัญญาให้กับเยาวชนและชุมชนรวมทั้งเสริมอาชีพผู้พิการ
ต่อไปอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

เป็นโครงการต่อเนื่องจากการที่บริษัท ทีมพรีซิชั่น ได้มีกิจกรรมออกร้าน
ของผู้พิการ โดยนําสินค้าต่าง ๆ หลายชนิดมาจําหน่ายให้แก่พนักงาน 
รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้มี
โอกาสรับรู้ถึงศักยภาพ และทัศนคติที่ดีในการใชช้ีวิตของผู้พิการ ที่ไม่
ต้องการเป็นภาระของสังคม ทําให้ทางบริษัทได้ทราบถึงความตั้งใจที่ผู้
พิการได้ใช้ความสามารถในการประกอบอาชีพ  ซึ่งได้สร้างความ
ประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจที่ดีแกพ่นักงานทุกคน  

 ทางทีมงานจึงได้จัดการสนับสนุนเพ่ิมเติมโดยการมอบวัสดุเหลือใช้ 
ได้แก่ พาเลทไม้ ให้กับกลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ตําบลกบินทร์บุรี 
อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมือ่เดือนมกราคม 2556    เพื่อนําไป
เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์และทําประโยชน์ต่อไป ทางทีมงานจึงได้จัดการสนับสนุนเพิ่มเติมโดยการมอบวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ พาเลทไม้ ให้กับกลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ตําบลกบินทร์บุรี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อเดือนมกราคม    เพื่อนําไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์และทําประโยชน์ต่อไป  

 
กิจกรรมการบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมที่ท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2555  พนักงานบริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) 
ร่วมทําความดีเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติด้วยการบริจาคโลหิตให้กับ
โรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย หรือได้รับบาดเจ็บ  

 

 
 

 
คณะกรรมการสวัสดิการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ มอบขนมให้กับน้อง ๆ 
นักเรียนโรงเรียนสหบํารุงราษฎร์ คลอง7 ธัญบุรี ปทุมธานีเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติปี 2555 

 

 
 

 

กิจกรรมเพื่อชุมชน 
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ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากภายนอก โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทได้รับรางวัลอันเป็นที่ยอมรับ  ดงัต่อไปนี้ 
 

รางวัลที่ได้รับ สถาบันผู้มอบรางวัล วัตถุประสงค์และรายละเอียด 

::  โล่ประกาศเกียรติคุณ   
    รณรงค์ลดสถิติ 
    อุบัติเหตุจากการ 
    ท างานให้เป็นศูนย์ 
     ปี 2555 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

จากการที่เราได้รณรงค์ยกระดับองค์กรให้
เป็นองค์กรที่สามารถจัดการด้านความ
ปลอดภัย ส่งผลให้บริษัท ทีมพรีซิชั่น จาํกัด 
(มหาชน) ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให้
เป็นศูนย์ ระดับทองแดง 
 

 

::  สถานประกอบการ 
    ดีเด่น ด้าน 
    ความปลอดภัย 
    อาชีวอนามัยและ 
    สภาพแวดล้อมในการ   
    ท างาน ปี 2555 
  

กรมสวัสดิการและ 
คุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

จากการที่เราได้รณรงค์ยกระดับองค์กรให้
เป็นองค์กรที่สามารถจัดการด้านความ
ปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อมในสถานที่
ทํางานโดยสอดคล้องกับข้อกําหนดและ
มาตรฐานสากล ส่งผลให้บริษัท ทีมพรีซิชั่น 
จํากัด (มหาชน)  ได้รับรางวัลสถาน
ประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ระดับประเทศ 

 
 

 

  

รางวัลที่ได้รับจากภายนอก 
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ภาวะตลาดของผู้รับจ้างผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ในปี 2555 

การแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาที่เริ่มตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ยังคงดําเนินต่อไป โดย
ความร่วมมือของหลายประเทศและหลายฝ่าย  ซึ่งถึงแม้การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจจะยังคงไม่ชัดเจน และส่งผลถึงความไม่แน่นอนต่อตลาด
สินค้าเทคโนโลยี  แต่มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ (Outsourced manufacturing industry) จะมีรายได้สูงขึ้นจากการที่
ผูผ้ลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบที่ลูกค้ากําหนด (original equipment manufacturers (OEMs)) จะเพ่ิมการลงทุนเพื่อขยายการผลิตให้
ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลายหลาก ทั้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิก ส์สําหรับเครื่องมือ
เครื่องใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับยานยนต์  จึงมีการคาดการณ์ว่ารายได้ในปี 2556 ของอุตสาหกรรมรับจ้างผลิต
ผลิตภัณฑ์จะเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.5% เป็น 404.5 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เทียบกับ 387 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปีก่อน ซึ่งลดลง
เล็กน้อยจากที่ประมาณการไว้เดิมที่ 5%  เป็นผลมาจากรายได้ที่สูงกว่าที่ประเมินไว้ของปี 2555  ดังนั้น จากการคาดการณ์การฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจโลก รายได้ของอุตสาหกรรมรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ประเมินไว้เพ่ิมขึ้นเป็น 451.9 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปี 2557 (จาก
ผลการวิจัยของ ไอเอชเอส (IHS) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556) 

 

 

 
  
  

ภาวะอุตสาหกรรม 
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การดําเนินธุรกิจของบริษัท มีปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและการจัดการห่วงโซอุ่ปทาน (Supply Chain)  
แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2552 ที่ผ่านมา มีทิศทางที่ดีขึ้น แต่เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปในหลายประเทศใน

ระหว่างปี 2554 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความเปราะบาง สถาบันการเงิน นักลงทุน รวมถึงผู้ดําเนินธุรกิจ มีความระมัดระวังในการดําเนิน
ธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น แหล่งวัตถุดิบด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จึงขาดแคลนต่อเนื่องจากการชลอการผลิตของบริษัทผู้จําหน่ายวัตถุดิบ ในขณะ
ที่ความต้องการสินค้าอุปโภคยังคงปรับตัวสูงขึ้น บริษัทได้รับผลกระทบจากการจัดหาแหล่งวัตถุดิบเช่นกัน แต่บริษัทได้ดําเนินนโยบายที่เน้น
การกระจายแหล่งซื้อวัตถุดิบและสํารองวัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงการกําหนดข้อตกลงกับลูกค้าถึงความ
ชัดเจนในการบริหารจัดการซื้อวัตถุดิบร่วมกัน เนื่องจากวัตถุดิบบางรายการเป็นวัตถุดิบเฉพาะสําหรับลูกค้า  อีกทั้ง บริษัทมีบริษัทย่อ ยใน
ต่างประเทศเป็นศูนย์จัดหาแหล่งวัตถุดิบด้วยเช่นกัน จึงทําให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีวัตถุดิบเพียงพอและทันเวลาต่อการผลิต อย่างไรก็ตาม 
บริษัทคงนโยบายติดตามสถานการณ์และร่วมกับลูกค้าและผู้ผลิตวัตถุดิบในการวางแผนห่วงโซ่ อุทานอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เพ่ือลด
ผลกระทบและความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว 

 

ความเสี่ยงด้านแรงงานที่มีคุณภาพและการควบคุมต้นทุน 
แม้เศรษฐกิจโลกจะมีความเปราะบาง  แต่การปรับตัวที่ดีขึ้นของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ส่งผลให้มีความต้องการ

แรงงานเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ การปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ําตามนโยบายของภาครัฐ  อาจส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ  
ในขณะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านแรงงานและการควบคุมต้นทุน ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสําคัญต่อ
การพัฒนาทักษะพนักงานเพื่อเพิ่มผลิตผล ลดต้นทุนและคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์  บริษัทได้จัดให้มีอบรมพัฒนาบุคคลากรให้มีทักษะหลาย
ด้าน (Multi Skill) และการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้หลักการของ Lean และ Six Sigma อย่างต่อเนื่อง 
 

ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บหนี้จากลูกค้า 
ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าในต่างประเทศ  การติดตามข่าวสารสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและตรวจสอบด้าน

การเงินของลูกค้าแต่ละรายอย่างใกล้ชิด ผ่านแหล่งผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ที่เป็นฐาน
ที่ตั้งของลูกค้า โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกา  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านการจัดเก็บหนี้กับลูกค้าที่มีลักษณะเป็นการ
ขายเชื่อ ดังนั้นบริษัทจึงทบทวนการให้วงเงินและระยะเวลาเครดิตอย่างเข้มงวดอยู่เสมอ และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและ
สม่ําเสมอ สําหรับลูกค้าเดิมที่มีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้และลูกค้ารายใหม่ที่พิจารณาแล้วว่ามีปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเรียก
เก็บหนี้ บริษัทจะทําการตกลงกับลูกค้าให้ชําระค่าสินค้าล่วงหน้า หรือขอให้จัดทําเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) หรือเลตเตอร์ออฟ
เครดิตเพื่อการค้ําประกัน (Stand-By Letter of Credit) หรือหนังสือค้ําประกันโดยธนาคาร (Bank Guarantee) แล้วแต่กรณี 
 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทมีรายการซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักร และรายการขายสินค้าส่วนใหญ่จากต่างประเทศเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อเมริกา  

บริษัทจึงบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนน้ีโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยบริษัทมีบัญชีธนาคารที่เป็นเงินสกุลดอลล่าห์
สหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับรายการดังกล่าว   นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange 
Contract) เพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่าง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการความผันผวนของตลาดเงินตราต่างประเทศและค่าเงินบาท  

 

ความเสี่ยงด้านธุรกิจ 
การดําเนินธุรกิจโดยอิงการขายให้กับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ยังถือเป็นความเสี่ยงทางด้านธุรกิจที่บริษัทให้ความสําคัญ เพ่ือลดความ

เสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ บริษัทจึงบริหารจัดการโดยการขยายฐานลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง
และกระจายลูกค้าในหลายธุรกิจในแต่ละภูมิภาคของโลก  

 

ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ 
ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกประสบกับภัยภิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น 

โดยเฉพาะในปี 2554 ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตการณ์อุทกภัย  ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้รับความเสียหายโดยตรงจาก
ภัยภิบัติดังกล่าว  แต่บริษัทก็ได้ตระหนักดีถึงความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่อาจมีขึ้นและรุนแรงขึ้น  โดยบริษัทได้มีการทํากรมธรรม์
ประกันภัยที่ครอบคลุมทรัพย์สินของบริษัททั้งต่ออาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าคงคลัง ไว้แล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการ
วางแผนธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Planning) เพ่ือรองรับสถานการณ์ป้องกันความเสียหายจากทรัพย์สินและพนักงานของบริษัท
ด้วย 

ปัจจัยความเสี่ยง 
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รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2556) 
ชื่อ จ านวนหุ้น % 

นายจักรพันธ์         มานัสสถิตย์ 113,804,978 17.86 
นายสถาพร         มานัสสถิตย์ 112,094,570 17.60 
น.ส.จันทิพย ์ มานัสสถิตย์ 106,182,604 16.67 
นายอนันต์           มานัสสถิตย์ 105,588,288 16.57 
น.ส.มาลิน ี เพชรมุณี  13,998,189 2.20 
น.ส.ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์  13,094,659 2.06 
นายอรรถพล            มานัสสถิตย์  12,411,674 1.95 
นายวีรวัฒน์            สิรโยภาส  11,911,161   1.87 
นายสุไทย            พิณรัตน์  11,137,100 1.75 
นางสิริทิพย์ วงศ์ธิติโรจน์ 10,041,397 1.58 
   

*ท่ีมาของข้อมูล : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหากไม่มีเหตุจําเป็นอ่ืนใด เช่น 

การขยายธุรกิจตามโครงการต่าง ๆ ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
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โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท  

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ชุดย่อย ซึ่งมีจํานวน 5 คณะ อัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร  คณะเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้ 

  
1. คณะกรรมการบริษัท 

1.1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
1. นายจักรพันธ์      มานัสสถิตย์            ประธานกรรมการ 
2. นางวสรา           โชติธรรมรัตน์        กรรมการ 
3. นางมาลิภา         มานัสสถิตย์  กรรมการ  
4. นางสุรัตน์          เพชรมุณี          กรรมการ   
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล   กรรมการอิสระ  
6. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส              กรรมการอิสระ   
7. รศ.ดร.ไพบูลย์   เสรีวิวัฒนา   กรรมการอิสระ  

 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือนางสุรัตน์ เพชรมุณี นางมาลิภา มานัสสถิตย์  นาง

วสรา   โชติธรรมรัตน์ สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 
 
1.2  ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นดังนี้ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการ ภายในขอบเขตของ

กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอํานาจกระทําการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์
สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น   คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได ้ 

นอกจากขอบเขตอํานาจหน้าที่ ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือให้
สอดคล้องกับการมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้ 

 
1. รับรองวิสัยทัศน์ แผนการดําเนินงาน และ แผนงานทางธุรกิจของบริษัท โดยกําหนดนโยบายและกํากับควบคุมดูแลให้

ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้เพ่ือประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
และตามขอบเขตของกฎหมาย 

2. ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ เพ่ือให้แน่ใจว่าฝ่ายจัดการได้ดําเนินการตามนโยบายที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ดําเนินการให้บริษัทมีระบบการกํากับดูแลที่ดี ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าได้มีการ
ดําเนินการอย่างถูกต้องเพียงพอและเหมาะสม 

4. พิจารณารายการเกี่ยวโยง รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับใน
ปัจจุบัน 

5. พิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสําคัญ กระทบต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน พันธะผูกพันของบริษัท 
6. ให้กรรมการรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด 

7. พิจารณาแต่งตั้ง และกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  
8. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย 
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1.3  วิธีการแต่งตัง้กรรมการบริษัท 
ตามข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1.  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 
1.4  การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
บุคคลที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ควรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ  และบริหารธุรกิจ มีความซื่อสัตย์สุจริต 

และมีความพร้อมในการบริหารงานในหน้าที่ของตน อย่างน้อยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านจะต้องมีความรู้ ความสามารถ
ทางการเงิน และที่สําคัญกรรมการบริษัท จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกําหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือข้อบังคับ
บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ ก่อนที่จะขออนุมั ติต่อผู้ถือ
หุ้น 

1.5  นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทําหน้าที่คุ้มครอง

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน  
 
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจําหรือผู้มีอํานาจควบคุม

ของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ี
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท  
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กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขอ ง
องค์คณะ (collective decision)ได้ 

 
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวมีความเข้มงวดกว่าข้อกําหนดขั้นต่ําตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

 
1.6   การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดําเนินงานที่ เกิดขึ้นและเปรียบเ ทียบกับเป้าหมายให้

คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ําเสมอ ในกรณีที่การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมแก้ไข 

ปรับปรุง ทั้งนี้กรรมการทุกๆท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ 

 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนงานประจําปีของบริษัท 

1.7  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสุรัตน์      เพชรมุณี ทําหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการ

จัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดเตรียมรายงานการประชุม ประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กรรมการ และดําเนินการจัดส่งรายงาน

ประจําปีและรายงานอ่ืนๆ ตามที่กําหนด โดยเลขานุการบริษัท จะช่วยดําเนินการให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ต่อหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และดําเนินการจัดเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติกิจอ่ืนใด ๆ ตามที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 

2. คณะกรรมการบริหาร 

2.1  รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 

1. นายจักรพันธ์   มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริหาร   

2. นางวสรา       โชติธรรมรัตน์ กรรมการบริหาร 

3. นางมาลิภา      มานัสสถิตย์ กรรมการบริหาร  

4. นางสุรัตน ์      เพชรมุณี  กรรมการบริหาร 
 

2.2.  ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข 

กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กรรมการบริหารอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มี

กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น 

2. กําหนดแนวทางพัฒนาและการขยายงานของกิจการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ 

3. พิจารณา จัดหา ปรับปรุง ระบบและระเบียบงานในบริษัท 

4. พิจารณากลั่นกรอง ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของธุรกิจ ที่จะนําเสนอ คณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณา 

5. พิจารณาการจัดทําโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ของพนักงาน 

6. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

7. สําหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัท ในฐานะผู้กู้ ให้คณะกรรมการบริหารกระทําการแทน

ได้ในมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท หากเกิน 100 ล้านบาทจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารไม่มีอํานาจกระทําการใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่สําคัญของบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจะมอบอํานาจหรือมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกระทําการเกี่ยวกับรายการ
ดังกล่าวแทนคณะกรรมการบริษัทไม่ได้ 

3. คณะผู้บริหาร 

3.1  รายชื่อคณะผู้บริหาร 

1. นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

2. นางวสรา โชติธรรมรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี   

3. นางมาลิภา       มานัสสถิตย์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ 

4. นางสุรัตน์ เพชรมุณี   เลขานุการบริษัทและผู้อํานวยการฝ่ายค่าจ้างและ 

ผลประโยชน์ 

5. นายรุ่งริทธิ์    เลาหไพโรจน์วัฒนา  รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

6. นายมาโนโล วิลารุซ โมมอนแกน  ผู้อํานวยการฝ่ายซัพพลายเชนและฝ่ายการตลาด 

7. นายลิขิต  เลาบวรเศรษฐ ี  ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 

8. นายภาสกร        บัวทอง   ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

9. นายประจวบ ไกรขาว   ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
3.2   ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. มีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเงื่อนไขกฏระเบียบ ข้อบังคับและ

วัตถุประสงค์ของบริษัท เว้นแต่รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์อ่ืนกับบริษัทหรือบริษัทย่อยจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่มี

กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น 

2. กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่งการและกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท 

3. สําหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะผู้กู้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถ

กระทําได้ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท หากเกิน 100 ล้านบาทให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ 

4. สําหรับการอนุมัติเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าอันจะมีผลผูกพันบริษัทในฐานะผู้ซื้อ ผู้ว่าจ้างทําของ ผู้เช่า ผู้ขาย ผู้รับ

จ้าง ผู้ให้เช่า และหรือในฐานะอื่นอันเป็นไปตามปกติธุรกิจเงื่อนไขการค้าทั่วไป ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอํานาจ

อนุมัติ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมอบอํานาจให้บุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอย่างแทนตนได้  หรือจัดทํา

ระเบียบปฏิบัติในการอนุมัติของบริษัท แต่สูงสุดไม่เกิน100 ล้านบาท  
 

ทั้งนี้อํานาจในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และหรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์
 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ 

4.1 รายนามคณะกรรรมการตรวจสอบ 

1.   นายชัย       จรุงธนาภิบาล * /**  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2.   ดร.ภิรมย์    แจ่มใส *      กรรมการตรวจสอบ   

3.   รศ.ดร.ไพบูลย์     เสรีวิวัฒนา *   กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ   * เป็นกรรมการอิสระ 

               ** นายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
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4.2   ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกําหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด ของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ตรวจสอบแต่ละท่าน 
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ  ปฎิบัติหน้าที่ตาม  กฎบัตร 

(charter) 
ซ. รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการ
ของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลกระทบการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

วาระการดํารงตําแหน่ง :  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ 
                                         :  คราวละ   3 ปี 

5.     คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

5.1   รายนามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท 
1. ดร.ภิรมย์           แจ่มใส *   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
2. รศ.ดร.ไพบูลย์    เสรีวิวัฒนา *  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
3. นายชัย              จรุงธนาภิบาล *  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   
4. นายจักรพันธ์  มานัสสถิตย์          กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   
5. นางมาลิภา  มานัสสถิตย์  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   
หมายเหตุ   * เป็นกรรมการอิสระ 
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5.2  ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
1. สรรหา คัดเลือก เสนอบุคคลให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท 
2.    กําหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัท  ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ 
3. พิจารณาสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  ทดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้ 

                คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
4.    พิจารณาสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท 
5.    เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทและ   คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่        

                คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง 
6. พิจารณาค่าตอบแทนอ่ืน ๆ แล้วแต่เห็นสมควร 

 
วาระการดํารงตําแหน่ง  :  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและกรรมการ  

       สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
       :  คราวละ 3 ปี                                      

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6.1  รายนามคณะกรรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. รศ.ดร.ไพบูลย์   เสรีวิวัฒนา *  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายชัย    จรุงธนาภิบาล *  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. ดร.ภิรมย์    แจ่มใส *   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายจักรพันธ์      มานัสสถิตย์  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นางมาลิภา         มานัสสถิตย์   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
หมายเหตุ   * เป็นกรรมการอิสระ 

 
6.2  วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 

1. สนับสนุนให้บริษัทสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
2. กําหนดกรอบการดําเนินงานเพ่ือให้สามารถบริหารความไม่แน่นอน ความเสี่ยง และโอกาสทางธุรกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

วาระการดํารงตําแหน่ง   :  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
                             :  คราวละ 3 ปี 
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การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 
เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

บริษัทจึงกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติดังต่อไปนี้  
- จะบริหารงานด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพ่ือให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 
- ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
- ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม 
- ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง 
1.   หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น 

ในปี 2555 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจําปีจํานวน  1  ครั้ง  โดยการประชุมได้จัดที่
บริษัท และบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม 14  วัน โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบมีการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
และใช้บัตรลงคะแนนเสียง อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถาม ซึ่งได้มีการบันทึกในรายงานการประชุม  ครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

2.   หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
                    บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1   ได้จัดบริการรถรับส่งเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากอาคารตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2.2  ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจํานวนหุ้นที่ถือ 
2.3   แนบหนังสือมอบฉันทะโดยเฉพาะแบบ ข.โดยแสดงรายละเอียดคําแนะนําวิธีการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอํานาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ 

2.4   ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2555  มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นครบ 7  ท่าน  โดยประธานในที่ประชุมได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ หรือผ่านช่องทาง E-mail : ir@teampcba.com 

3.  หมวดการค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                                -      พนักงาน:  บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม                                
  จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การทําประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม แก่พนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ 

บริษัทยังใส่ใจในความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน โดยปี 2555 ไม่พบอุบัติเหตุจนถึง
ขั้นหยุดงาน 

                                -       คู่ค้า:         บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้ารวมถึงการปฏิบัติ 
  ตาม สัญญาต่อลูกค้า 
                               -       ลูกค้า:       บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับ 

ของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทําหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพ่ือรีบดําเนินงาน
ให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด 

                               -       คู่แข่ง:       บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการ 
            แข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทําลายคู่แข่งขัน 
                               -       ชุมชน:      บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม โดยจัดให้มีการตรวจมลพิษ 
  ทางอากาศ ระบบบําบัดน้ําเสียที่ออกสู่ชุมชนตามแผนประจําปี 
                               -       ผู้ถือหุ้น :  บริษัทมีเจตน ารมณ์ที่จะสร้างคุณค่าให้ผู้ถือหุ้นโดยให้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องและยังคง 
  ความเจริญเติบโตของบริษัท    
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                      ทั้งนี้บริษัทได้ปฎิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วน   
     เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี 

 นอกจากนี้บริษัทได้ออกหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ  จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน โดย
เน้นถึงความซื่อสัตย์  การรักษาความลับของลูกค้า การไม่มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์กับผู้ขายวัตถุดิบ สินค้า ตลอดจน
การดูแลและปกป้องทรัพย์สินของบริษัท  มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และมี
มาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์ข้อมูลบริษัทตลอดจนคู่ค้าของบริษัท โดยกําหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องไม่
เปิดเผยให้บุคคลอ่ืนทราบ หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือทางการค้า 
 การติดตามการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะได้รับการทบทวนจากฝ่ายบริหารระดับสูงเพ่ือให้เหมาะสม หาก
พนักงานฝ่าฝืนหลักปฏิบัติจะได้รับการลงโทษทางวินัยตามลําดับขั้นที่บริษัทกําหนดขึ้น 
 

                 4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้มีการแจ้งข้อมูลของบริษัทที่อาจมีการเกี่ยวข้องกันให้กับทางผู้ตรวจสอบบัญชีโดยทางผู้ตรวจสอบ
บัญชีจะระบุในหมายเหตุงบการเงิน หากพบว่ามีรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นนัยสําคัญไว้ในงบการเงิน
ของบริษัท 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสําหรับกรรมการและผู้บริหารในการ
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานการมีส่วนได้เสียเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตในการตัดสินใจ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยกํา หนด
มาตรการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลถึงการมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการทําธุรกรรมใดๆ ที่อาจจะมีผลกระทบ
กับบริษัท โดยผ่านทางแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวจะถูก
ยกเว้นไม่ให้เข้าร่วมกระบวนในการตัดสินใจเพ่ือพิจารณาธุรกรรมที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการ
บริษัทเป็นผู้รับรายงานการเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนําส่งประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ  

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.1  ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 
 คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้   

- คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกําหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนการกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ 
และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

- คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวข้อ เรื่องโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ รวมทั้งมีการสื่อสาร
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน ของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ 

- คณะกรรมการต้องมีการกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ไม่รวมถึง
รายการที่มีความขัดแย้งหรือส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- คณะกรรมการกํากับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหาร
มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือขอสินเชื่อใดๆเพ่ือธุรกรรมตามปรกติของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพ่ือการ
ลงทุน และเพ่ือการดําเนินงานต่างๆภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือจํานวน
เทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

5.2  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวนทั้งสิ้น  7 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จํานวน 4  ท่าน คิดเป็นร้อยละ  57 ของคณะกรรมการทั้งหมด 
- กรรมการอิสระ  จํานวน 3  ท่าน คิดเป็นร้อยละ  43 ของคณะกรรมการทั้งหมด 
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5.3  การรวมหรือแยกตําแหน่ง 

ปัจจุบันบริษัทยังคงมีประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน  ทั้งนี้การ

ปฏิบัติงานยังคงเป็นไปตามขอบเขตและอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในแต่ละตําแหน่งนั้นๆ และอํานาจในการดําเนินการดังกล่าว

ข้างต้นไม่รวมถึงการดําเนินการอันเป็นรายการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

5.4  การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีกําหนดประชุมโดยปรกติเป็นประจําทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเป็น    โดยมี

การกําหนดวาระที่ชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา  เลขานุการของบริษัทได้ จัด

หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลา

ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชม. สําหรับวาระปรกติ และ

ใช้เวลา 1-2 ชม. สําหรับวาระพิเศษ โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปรกติจํานวน 4 ครั้ง และ

ประชุมตามวาระพิเศษจํานวน  7  ครั้ง รวมทั้งสิ้น  11  ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุป

ได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5  คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยปฏิบัติหน้าที่ที่สําคัญ 

คณะกรรมการชุดย่อยมีทั้งหมด 5 ชุดดงัต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการบริหาร 
2. คณะเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ 
4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
อนึ่ง รายนามและขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้นได้ชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 
 

จํานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในตารางข้อ 5.4 
 

  

รายนามคณะกรรมการ คณะกรรมการ 
 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 

คณะกรรมการ        
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหารความ

เสี่ยง 
1. นายจักรพันธ์          มานัสสถิตย์ 11 - 1 1 

2. นางมาลิภา              มานัสสถิตย์ 10 - 1 1 

3. นางสุรัตน์               เพชรมุณี 11 - - - 

4. นางวสรา                โชติธรรมรัตน์  11 - - - 

5. นายชัย                    จรุงธนาภิบาล 11 5 1 1 

6. ดร.ภิรมย์                 แจ่มใส 11 5 1 1 

7. รศ.ดร.ไพบูลย์        เสรีวิวัฒนา 10 4 1 1 

การก ากับดูแลกิจการ 
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกํากับดูแล

กิจการของบริษัท อาทิเช่น กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท อย่างต่อเนื่อง จากสถาบันต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทยังได้
จัดอบรมภายในบริษัทให้แก่ผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูงโดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที ่

 
รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร 

อบรมปี 2555 
อบรมภายใน 
(หลักสูตร) 

อบรมภายนอก 
(หลักสูตร) 

จํานวน
ชั่วโมง 

นายจักรพันธ์  มานัสสถิตย์ 2   13 
นางมาลิภา มานัสสถิตย์ 2   13 
นางวสรา  โชติธรรมรัตน ์ 2 2 25 
นางสุรัตน์  เพชรมุณี 2 1 19 
นายรุ่งริทธิ์  เลาหไพโรจน์วัฒนา 2   13 
นายลิขิต  เลาบวรเศรษฐ ี 2 3 34 
นายประจวบ  ไกรขาว 2 2 36 

รวม 12 8     153 

 
การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ 

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ สําหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ เพ่ือให้กรรมการ
และผู้บริหารใหม่รบัทราบบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทก่อนการ
ปฏิบัติหน้าที ่
 
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน 
(บาท) 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จกรรมการ  

2555 2554 2555 2554 

1. นายจักรพันธ์    มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการ 390,000 390,000 40,000 100,000 

2. นางวสรา         โชติธรรมรัตน์ กรรมการ 330,000 330,000 30,000 70,000 

3. นางมาลิภา       มานัสสถิตย์ กรรมการ 330,000 330,000 30,000 70,000 

4. นางสุรัตน์        เพชรมุณี กรรมการ 330,000 330,000 30,000 70,000 

5. นายชัย             จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 490,000 490,000 40,000 100,000 
6. รศ.ดร.ไพบูลย์   เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 430,000 430,000 30,000 70,000 
7. ดร.ภิรมย์         แจ่มใส กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 430,000 430,000 30,000 70,000 

 รวมค่าตอบแทนกรรมการ 2,730,000 2,730,000 230,000 550,000 
  

คณะกรรมการบริษัท กําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงภาระกิจ ความรับผิดชอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับ
อุตสาหกรรมที่มีขนาดและลักษณะกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

 
 
 
 

การก ากับดูแลกิจการ 



 

รายงานประจําปี 2555 30 
 

 
 

 

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัสดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ปี จ านวนผู้บริหาร (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 

2555 9 42,723,066 

2554 9 42,004,685 
 

(ค) ค่าตอบแทนอ่ืน 
1. โครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท 

โครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP 2/2550) 
จํานวน 1,125,000 หน่วยคิดเป็นร้อยละ 0.37 ของจํานวนหุ้นที่ได้จําหน่ายแล้ว จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2550 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทซึ่งไม่มีพนักงานรายใดรายหนึ่งได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหาร
ไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ 
หมายเหตุ โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดการใช้สิทธิ เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้วและบริษัทจะดําเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนภายหลังการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 

  
2. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทมีการจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน
เพื่อเป็นสวัสดิการกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ ลาออกหรือเกษียณอายุทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานที่ทํางานกับบริษัท 
 

3. ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
บริษัทมีการกันเงินสํารองสําหรับเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานสําหรับปีสิ้นสุด  วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 
30,428,146 บาท โดยใช้สมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

4. ประกันภัยอุบัติเหตุ 
บริษัทฯ จัดให้มีการทําประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มกับพนักงานทุกราย  

บุคคลากร 
            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีผู้บริหารและพนักงานจํานวนทั้งหมด 1,339 คน โดยมีค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน บันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับปี2555 รวมทั้งสิ้น 337.85 ล้านบาท  
 
นโยบายการพัฒนาบุคคลากร 
 

บริษัทฯ มีโยบายพัฒนาบุคคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพิ่มศักยภาพ และสร้างความสามารถในการ
แข่งขันในด้านคุณภาพขององค์กร ตลอดจนตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยจัดทําแผนการฝึกอบรมและแผนพัฒนาบุคคลากร
ประจําปีให้สอดคล้องกบัความต้องการด้านทักษะ และความจําเป็นของหน่วยงานนั้นๆ มีการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การให้ความรู้ขั้น
พ้ืนฐานการผลิต  การฝึกสอนหน้างาน การอบรมด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนทักษะในการบริหารจัดการแก่พนักงานระดับ
หัวหน้างาน 

 

การจัดอบรมดังกล่าวมีทั้งการจัดทําขึ้นภายในบริษัท โดยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาบรรยาย หรือจัดส่งพนักงานไปอบรม
ภายนอกยังสถาบันต่างๆ ทั้งนี ้อัตราการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานประจําปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 98% ของจํานวนพนักงานทั้งหมด 

 
 

 
 
 

การก ากับดูแลกิจการ 
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ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือดําเนินการติดตามให้มีการ

ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและระบบที่กําหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจเ พียงพอ 
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน มีการส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจด
ทะเบียน เพื่อให้บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนให้การแนะนําในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในต่อผู้บริหาร 
 
การก ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วตลอดจนห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอ่ืน 

ในปี  2555 คณะกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่มีการห้ามซื้อ
ขาย 

 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทซึ่งจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปต่อผู้ลงทุนทันเวลา
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน มีการใช้นโยบายที่เหมาะสมและ ถือปฏิบัติโดย
สม่ําเสมอ ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตลอดจนให้การแนะนําในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในต่อผู้บริหารเพื่อให้บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
งบการเงินรวม ของบริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2555 ได้แสดงสถานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างถูกต้องและเชื่อถือ
ได ้

 
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ ผู้ลงทุนสามารถรับทราบรายงานประจําปีข้อมูลทางการเงินของบริษัทผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูล
ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และwebsite ของบริษัทที่ www.teampcba.com บริษัทยังได้เข้าร่วมในการแถลงผลการดําเนิน 
ตอบข้อซักถามแก่นักลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจํา มีการเปิดโอกาสให้
กลุ่มนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหารระดับสูงของกิจการ  นอกจากนี้ผู้ลงทุนยังสามารถติดต่อบุคคลตามรายนามและรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

- นางวสรา  โชติธรรมรัตน์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี  
E-mail address : ir@teampcba.com  
โทรศัพท์  (66) 2577 2350 โทรสาร (66) 2577 1705   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 การควบคุมภายใน 

http://www.teampcba.com/
mailto:ir@teampcba.com
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ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2555 

 
ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2555 ของบริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) บริษัทมีรายได้จากการขาย

รวมสําหรับปี 2555 เท่ากับ 1,807 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีรายได้จากการขายรวม2,055 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.1 อัน
เนื่องจากความต้องการสินค้าของลูกค้าที่ลดลงจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  ยิ่งไป
กว่านั้น แนวโน้มของตลาดมีการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น   
 

ในปี 2555 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นจากการดําเนินงานร้อยละ 9.2 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2554 (ร้อยละ 9.3 ในปี 2554) 
บริษัทมีกําไรสุทธสิําหรับปี 2555 เป็นเงิน 29.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.6 ของรายได้ ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกําไร
สุทธิสําหรับปีเป็นจํานวนเงิน 45.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.2 ของรายได้ โดยผลกระทบหลักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สัดส่วนการขายที่มีอัตรากําไรของสินค้าท่ีแตกต่างกันและรายได้จากการขายที่ลดลงดังกล่าว  
 

ฐานะการเงินปี 2555 
สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,177 ล้านบาท และ 1,261 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งลดลง 84 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 7 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญได้แก่  
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง ได้แก่ 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนลดลง บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 217 ล้านบาท (คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 18 ของสินทรัพย์รวมในปี 2555) ลดลง 77 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 เทียบกับปี 2554 เนื่องจากการบริหารจัดการด้านการเก็บ
เงินลูกหนี้และยอดขายที่ลดลง  

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 58 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของ
สินทรัพย์รวมในปี 2555) ลดลง 41 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 เทียบกับปี 2554 เนื่องจากบริษัทนําเงินส่วนหนึ่งไปชําระเงินกู้ระยะยาวคืน
ทั้งหมดก่อนครบกําหนดชําระ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน ในขณะที่บริษัทยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินภายหลังการชําระคืนเงิน กู้ก่อน
กําหนดดังกล่าว 

สินค้าคงคลังลดลง บริษัทมีสินค้าคงคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 253 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของ
สินทรัพย์รวมในปี 2555) ลดลง 11 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 เทียบกับปี 2554 ซึ่งลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก บริษัทยังคงดําเนินการบริหารจัดการ
สินค้าคงคลังตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีสินค้าคงคลังในระดับที่ต่ําแต่ยังคงรองรับคําสั่งซื้อและการผลิตได้ต่อเนื่อง โดย
บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์และเจรจากับผู้จําหน่ายวัตถุดิบอย่างสม่ําเสมอ 

สินทรัพย์ถาวรสุทธเิพิ่มขึ้น บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวม 510 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 
ของสินทรัพย์รวมในปี 2555) เพ่ิมขึ้นสุทธิ 49 ล้านบาทหรือร้อยละ 11 เทียบกับปี 2554 จากการซื้อเครื่องจักรใหม่เพ่ิมเพ่ือรองรับคําสั่งซื้อ
ของลูกค้ารายใหม่และรายเดิม และจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและทดแทนทรัพย์สินเดิม  

 
หนี้สิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีหนี้สินรวม 359 ล้านบาท และ 428 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งลดลง 69 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 16 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญได้แก่ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง จํานวน 88 ล้านบาท จากการคืนเงินกู้ก่อนกําหนดทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2555 เพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน ในขณะที่บริษัทยังคงมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดําเนินงาน 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพ่ิมขึ้น บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 322 ล้านบาท (คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 90 ของหนี้สินรวม) เพ่ิมขึ้น 18 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เทียบกับปี 2554 ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน
เป็นไปตามข้อกําหนดทางการค้าโดยปกติ 
  

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 818 ล้านบาท และ 833 ล้าน
บาท ตามลําดับ ลดลง 15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 โดยมีสาเหตุจากบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินสดจํานวนเงินประมาณ 45 ล้านบาท ใน
ระหว่างปี 2555 และเพ่ิมขึ้นในปี 2555 จากการที่บริษัทมีผลดําเนินงานกําไรสุทธิ 29.9 ล้านบาท  
 
สภาพคล่อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงิน 126 ล้านบาท และ 130 
ล้านบาท ตามลําดับ หรือลดลง 2.7% อันเป็นผลจากกิจกรรมสําหรับปี 2555 ซึ่งบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 249 
ล้านบาท ในขณะที่บริษัทได้ใช้เงินสดสุทธิเพื่อกิจการลงทุนไปเป็นเงิน 115 ล้านบาท ในการซื้อเครื่องจักรใหม่เพ่ิมเพ่ือรองรับคําสั่งซื้อของ
ลูกค้ารายใหม่และรายเดิม และจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและทดแทนทรัพย์สินเดิม  และบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจาก
กิจกรรมจัดหาเงินเป็นจํานวน 137 ล้านบาท ซึ่งรายการสําคัญจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (รวมจ่ายคืนก่อนครบกําหนดทั้งหมด) 88 ล้าน
บาท และจากการจ่ายเงินปันผล 45 ล้านบาท  
 
แหล่งที่มาของเงินทุน 

ในระหว่างปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน 249 ล้านบาท ทําให้บริษัทสามารถจ่ายชําระเงินกู้ยืม
ระยะยาว (รวมจ่ายคืนก่อนครบกําหนดทั้งหมด) 88 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 45 ล้านบาท โดยยังคงมีสภาพคล่องที่ดี ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท
ยังมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงิน 126 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี ซึ่งเพียงพอต่อการดําเนินงานในปี 2556 รวมทั้งการจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสดจํานวน 32 ล้านบาท ในปี 2556 เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารที่อาจนํามาใช้ในกรณีที่บริษัทมี
โอกาสขยายการลงทุนได้  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.44 เท่า และ 0.51 เท่า 
ตามลําดับ ลดลง 0.07 เท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 15  

 
ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผ่านมาจนปัจจุบัน ยงัคงมีความเปราะบางและความเสี่ยงจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่อธุรกิจทั่วภูมิภาคของ
โลก  การดําเนินธุรกิจจึงต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นและเฝ้าติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาอย่างต่อเนื่อง 
แม้แนวโน้มที่มีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง รวมถึงโอกาสในภูมิภาคเอเชียที่มีทรัพยากรและศักยภาพในการขยายการผลิตสูง 
ดังนั้น ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตและจัดส่งแทนลกูค้า จงึตระหนักดว่ีาบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอยู่ตลอดเวลา บริษัทจึงติดตามการเปลี่ยนแปลงและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ทุกภูมิภาคอย่างระมัดระวังและต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าถึง
และใกลช้ิดลกูค้าและคู่ค้ารายเดิมมากขึ้น การเตรียมพร้อมต่อความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากภัยธรรมชาติและจากการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  และที่สําคัญคือ บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการรักษาระดับความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพมาตรฐาน
ของสินค้าและบริการในระดับสากล การบริหารควบคุมและลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ในตลาดโลก  การสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าและเสมือนเป็นคูค่ิดของลกูค้าที่ลูกค้าไว้วางใจเลือกเป็นลําดับแรก 

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ทีมพรีซิชั่น 

(ประเทศไทย) 

ทีมพรีซิชั่น 
(ประเทศเดนมาร์ก) 

ทีมพรีซิชั่น 
(ประเทศสิงคโปร์) 

ค่าสอบบัญชี บาท 805,000 DKK 39,000 SGD 9,000 

ค่าบริการอื่น *บาท   60,000 DKK 28,769 SGD 2,000 

            *ค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 30,000 บาท   
 

 
 

 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้บริหารหรือกรรมการบางส่วนร่วมกันซึ่งได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุงบการเงินข้อ 23 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และไม่มีการกู้ยืมเงินระหว่างกัน ทั้งบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน 

 

นโยบายการท ารายการระหว่างกัน 

ในกรณ่ีที่มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลเกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง การอนุมัติรายการระหว่างกัน จะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและจะดําเนินการตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณาจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบและงดแสดง
ความคิดเห็นและงดออกเสียงในรายการดังกล่าว นอกจากนี้การพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทจะกําหนดให้ถือปฏิบัติอย่างโปร่งใส
โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมือนทํากับบุคคลภายนอก 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการระหว่างกัน 
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คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ 3 ท่าน  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท ให้ปฏิบัตหิน้าที่ในการสอบทานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน การ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมกันนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ส่งเสริมและผลักดันใหบ้ริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
เพื่อให้บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ตลอดจนให้การแนะนําในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบควบคุมภายในต่อผู้บริหาร 
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครัง้ เพื่อทบทวนและสอบทานข้อมูลและ
รายงานทางการเงินของบริษัทซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้พิจารณาถึง

กิจกรรมอ่ืนๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงระบบการควบคุมภายในที่ดี 
ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตของบริษัท เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลกัการบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน 
การควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลและรายงานทางการเงิน
สําหรับทุกสิ้นไตรมาส และได้ให้คาํแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทในการแก้ไขหรือลดจุดอ่อนในการควบคุมภายในและความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นกับบริษัท 

ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินข้อบกพร่องในการควบคุมภายในบริษัท โดยตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการ
ปฏิบัติงานของบริษัทอย่างมีระบบ จัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี นําเสนอแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพ่ือกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
ในอนาคต และประชุมอย่างสม่ําเสมอกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สร้างความ
มั่นใจว่าข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่างๆ จะได้รับการแก้ไขและป้องกนัอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัตินโยบายการทํารายการและรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในระหว่างปี 2555 

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ดังต่อไปนี้ 
1. รายงานทางการเงินในปี 2555 มีความถกูต้อง ครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือได้ 
2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรกัษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้

อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
3. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4. นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษาแห่ง บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัชแอนด์แอสโซซิเอทส ์จํากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ปฏบิัติหน้าที่

อย่างเหมาะสม 
5. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี2555 มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
6. ในปี 2555 มีจํานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

นายชัย จรุงธนาภิบาล  ประธานกรรมการตรวจสอบ  5/5 
รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา  กรรมการตรวจสอบ   4/5 
ดร.ภิรมย์  แจ่มใส   กรรมการตรวจสอบ   5/5 

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้ง ดร. วิรัช  อภิเมธีธํารง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 

1378 และ/หรือ   นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 5202 แห่ง บริษัท สํานักงาน ดร. วิรัช  แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที ่31 ธันวาคม 2556 ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีที่จะมีขึ้นใน
วันที่ 25 เมษายน 2556 

 
 
 

นายชัย จรุงธนาภิบาล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
22 กุมภาพันธ์ 2556 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 



 

รายงานประจําปี 2555 36 
 

 
 
 

 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

 เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวม  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  และงบกระแสเงินสดรวม 
สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้  โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็น เพ่ือให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมู ลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว  ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํา และการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ  เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี  ที่จัดทํา
ขึ้นโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  และเฉพาะของ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 

 

 (นายชัยกรณ์    อุ่นปิติพงษา) 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3196 
บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด 

กรุงเทพฯ : 22 กุมภาพันธ์ 2556 
 
 
 
 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
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บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

สินทรัพย์ 

     
หน่วย : บาท 

     
 งบการเงินรวม  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   
หมายเหตุ 

 
2555   2554 

 
2555   2554 

            สินทรัพย์หมุนเวียน 
         

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.12 และ 5 

 
     126,380,813  

 
     129,871,749  

 
     115,486,372  

 
     117,724,396  

 
เงินลงทุนชั่วคราว 4.2 และ 6 

 
       58,037,952  

 
       99,204,867  

 
       58,037,952  

 
       99,204,867  

 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น 4.3 และ 7 

 
     217,214,194  

 
     294,613,696  

 
     217,214,194  

 
     294,591,331  

 
สินค้าคงเหลือ 4.4 และ 8 

 
     253,379,885  

 
     264,829,217  

 
     254,128,911  

 
     264,758,075  

 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

         
  

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืน 
  

            402,836  
 

         4,427,652  
 

            169,607  
 

         2,319,187  

  
อ่ืนๆ 

  
         4,507,790  

 
         3,288,126  

 
         4,427,681  

 
         3,140,016  

  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

  
         4,910,626  

 
         7,715,778  

 
         4,597,288  

 
         5,459,203  

  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

  
     659,923,470  

 
     796,235,307  

 
     649,464,717  

 
     781,737,872  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
         

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 4.5 และ 9 

 
                      -    

 
                      -    

 
       14,559,811  

 
       14,559,811  

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.6 และ 10 

 
     510,480,924  

 
     461,886,107  

 
     510,480,924  

 
     461,886,107  

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.7 และ 11 

 
         5,967,497  

 
         2,843,755  

 
         5,967,497  

 
         2,843,755  

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

  
            411,971  

 
            299,469  

 
            411,971  

 
            299,469  

  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

  
     516,860,392  

 
     465,029,331  

 
     531,420,203  

 
     479,589,142  

            รวมสินทรัพย์ 
  

  1,176,783,862  
 

  1,261,264,638  
 

  1,180,884,920  
 

  1,261,327,014  
  

งบการเงิน 
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บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

    
หน่วย : บาท 

    
 งบการเงินรวม  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
หมายเหตุ 2555 

 
2554 

 
2555 

 
2554 

หนี้สินหมุนเวียน 
        

 
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืมระยะสั้น 

        
 

จากสถาบันการเงิน 12                    -    
 

                119  
 

                   -    
 

                119  

 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 13   322,215,691  

 
  303,992,094  

 
  334,469,744  

 
  313,481,762  

 
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด 

        
 

ชําระภายในหนึ่งปี 
        

 
เงินกู้ยืมระยะยาว 14                    -    

 
    29,400,000  

 
                   -    

 
    29,400,000  

 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 15       2,027,140  

 
      3,868,456  

 
    2,027,140  

 
      3,868,456  

 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 

 
         115,563  

 
           29,605  

 
                   -    

 
                   -    

 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

 
                   -    

 
           25,373  

 
                   -    

 
           25,373  

 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

 
      4,538,801  

 
      5,800,934  

 
      4,538,801  

 
      5,737,531  

  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 

 
  328,897,195  

 
343,116,581 

 
341,035,685 

 
  352,513,241  

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
        

 
เงินกู้ยืมระยะยาว 14                    -    

 
58,800,000 

 
                   -    

 
    58,800,000  

 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 15                    -    

 
2,027,140 

 
                   -    

 
      2,027,140  

 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน 16     30,428,146  

 
24,578,560 

 
    30,428,146  

 
    24,578,560  

  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 

 
    30,428,146  

 
85,405,700 

 
    30,428,146  

 
    85,405,700  

รวมหนี้สิน 
 

  359,325,341  
 

428,522,281 
 

  371,463,831  
 

  437,918,941  
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บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด )มหาชน (และบริษัทย่อย  

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

      
หน่วย  :บาท  

      
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    

หมาย
เหตุ 

 
2555 

 
2554 

 
2555 

 
2554 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
         

 
ทุนเรือนหุ้น 17 

        

  
ทุนจดทะเบียน  

         

   
หุ้นสามัญ 580,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 

    
     580,000,000  

   
     580,000,000  

   
หุ้นสามัญ 644,746,590 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 

  
     644,746,590  

   
     644,746,590  

  

  
ทุนที่ออกและชําระแล้ว 

         

   
หุ้นสามัญ 566,279,715 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 

  
                  -    

 
     566,279,715  

 
                  -    

 
     566,279,715  

   
หุ้นสามัญ 637,063,385 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 

  
     637,063,385  

 
                  -    

 
     637,063,385  

 
                  -    

 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  

  
      42,543,406  

 
      42,543,406  

 
      42,543,406  

 
      42,543,406  

 
กําไรสะสม 

         

  
จัดสรรแล้ว 

         

   
ทุนสํารองตามกฎหมาย 18 

 
      58,407,000  

 
      56,840,000  

 
      58,407,000  

 
      56,840,000  

  
ยังไม่ได้จัดสรร 

  
      81,424,794  

 
     169,142,409  

 
      71,407,298  

 
     157,744,952  

 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

  
      (1,980,064) 

 
      (2,063,173) 

 
                  -    

 
                  -    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

     817,458,521  
 
     832,742,357  

 
     809,421,089  

 
     823,408,073  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

  1,176,783,862  
 
  1,261,264,638  

 
  1,180,884,920  

 
  1,261,327,014  

             

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด )มหาชน (และบริษัทย่อย  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2555 

      
หน่วย  :บาท  

      
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    
หมายเหตุ 

 
2555 

 
2554 

 
2555 

 
2554 

รายได้ 
              รายได้จากการขาย 20 

 
1,807,086,836 

 
2,054,832,749 

 
1,807,086,836 

 
2,054,832,749 

 
รายได้อ่ืน 

  
30,776,257 

 
22,891,692 

 
31,335,466 

 
22,514,462 

รวมรายได้ 
  

1,837,863,093 
 

2,077,724,441 
 

1,838,422,302 
 

2,077,347,211 

             ค่าใช้จ่าย 21 
        

 
ต้นทุนขาย 

  
1,640,918,775 

 
1,864,066,216 

 
1,646,910,539 

 
1,873,277,719 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  
25,439,546 

 
29,499,500 

 
23,686,069 

 
24,587,833 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  
136,715,429 

 
127,856,977 

 
132,702,687 

 
122,802,999 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ 18 

 
3,554,706 

 
3,880,956 

 
2,960,000 

 
3,280,000 

 
ต้นทุนทางการเงิน 

  
849,481 

 
6,650,113 

 
846,319 

 
6,641,881 

รวมค่าใช้จ่าย 
  

1,807,477,937 
 

2,031,953,762 
 

1,807,105,614 
 

2,030,590,432 

             กําไรก่อนภาษีเงินได้ 
  

30,385,156 
 

45,770,679 
 

31,316,688 
 

46,756,779 

             ภาษีเงินได้ 25 
 

448,429 
 

261,117 
 

- 
 

- 

             กําไรสําหรับปี 
  

29,936,727 
 

45,509,562 
 

31,316,688 
 

46,756,779 

             กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 
         

 
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่ 

          งบการเงินต่างประเทศ 
  

83,109 
 

969,718 
 

- 
 

- 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 
  

30,019,836 
 

46,479,280 
 

31,316,688  46,756,779 

             กําไรต่อหุ้น  4.11 และ 17 
                     

 
กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  

  
0.05 

 
0.07 

 
0.05 

 
0.07 

 
จํานวนหุ้นสามัญที่ใช้คํานวณ 

          กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (หุ้น) 
  

637,063,385 
 

637,063,385 
 

637,063,385 
 

637,063,385 

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด )มหาชน (และบริษัทย่อย  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2555 

งบการเงินรวม 

             

  
หน่วย : บาท 

  
ทุนที่ออก 

 
ส่วนเกินมูลค่า 

 
กําไรสะสม 

 
องค์ประกอบ 

 
รวม 

  
และชําระแล้ว 

 
หุ้นสามัญ 

 
ทุนสํารอง 

 
ยังไม่ได้จัดสรร 

 
อ่ืนของส่วน 

 
ส่วนของ 

      
ตามกฎหมาย 

   
ของผู้ถือหุ้น 

 
ผู้ถือหุ้น 

          

กําไร )ขาดทุน(
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

  

          
ผลต่างจากการ 

  

 
หมายเหตุ   

 
  

 
  

 
  

 
แปลงค่างบการเงิน 

 
  

             ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2554 - 
ตามที่รายงานไว้เดิม 

 
      566,279,715  

 
    42,543,406  

 

    
54,500,000  

 
   230,560,828  

 
(3,032,891) 

 
     890,851,058  

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี 3 - 

 
- 

 
- 

 
   (19,646,024) 

 
- 

 
     (19,646,024) 

ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2554 - 
หลังการปรับปรุง 

 
      566,279,715  

 
    42,543,406  

 

    
54,500,000  

 
   210,914,804  

 
(3,032,891) 

 
     871,205,034  

เงินปันผลจ่าย 18 - 
 

- 
 

- 
 

   (84,941,957) 
 

- 
 

     (84,941,957) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2554 
 

- 
 

- 
 

- 
 

     45,509,562  
 

969,718 
 

      46,479,280  

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 18 - 
 

- 
 
     2,340,000  

 
     (2,340,000) 

 
- 

 
- 

ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2554 
 

      566,279,715  
 

    42,543,406  
 

    
56,840,000  

 
   169,142,409  

 
(2,063,173) 

 
     832,742,357  

เพิ่มทุน 17        70,783,670  
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

      70,783,670  

เงินปันผลจ่าย 18 - 
 

- 
 

- 
 

 (116,087,342) 
 

- 
 

   (116,087,342) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2555 
 

- 
 

- 
 

- 
 

     29,936,727  
 

83,109 
 

      30,019,836  

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 18 - 
 

- 
 
     1,567,000  

 
     (1,567,000) 

 
- 

 
- 

ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2555 
 

      637,063,385  
 

    42,543,406  
 

    
58,407,000  

 
     81,424,794  

 
(1,980,064) 

 
     817,458,521  

             

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด )มหาชน (และบริษัทย่อย  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2555 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

             

    
หน่วย : บาท 

    
ทุนที่ออก 

 
ส่วนเกินมูลค่า 

 
กําไรสะสม 

 
รวม 

  
หมายเหตุ 

 
และชําระแล้ว 

 
หุ้นสามัญ 

 

ทุนสํารองตาม
กฏหมาย 

 
ยังไม่ได้จัดสรร 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

             ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2554  - ตามที่รายงานไว้เดิม 
  

  566,279,715  
 

     42,543,406  
 

     54,500,000  
 

     217,916,154  
 

    881,239,275  

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

3 
 
                -    

 
                 -    

 
                 -    

 
(19,646,024) 

 
(19,646,024) 

ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2554 - หลังการปรับปรุง 
   

  566,279,715  
 

     42,543,406  
 

     54,500,000  
 

     198,270,130  
 

    861,593,251  

เงินปันผลจ่าย 
 

18 
 
                -    

 
                 -    

 
                 -    

 
(84,941,957) 

 
(84,941,957) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2554 
   

                -    
 
                 -    

 
                 -    

 
46,756,779 

 
46,756,779 

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 
 

18 
 
                -    

 
                 -    

 
      2,340,000  

 
(2,340,000) 

 
- 

ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2554 
   

  566,279,715  
 

     42,543,406  
 

     56,840,000  
 

     157,744,952  
 

    823,408,073  

เพิ่มทุน 
 

17 
 

    70,783,670  
 

- 
 

- 
 

- 
 

     70,783,670  

เงินปันผลจ่าย 
 

18 
 

- 
 

- 
 

- 
 

   (116,087,342) 
 

  (116,087,342) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2555 
   

- 
 

- 
 

- 
 

      31,316,688  
 

     31,316,688  

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 
 

18 
 

- 
 

- 
 

      1,567,000  
 

      (1,567,000) 
 
                 -    

ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2555 
   

  637,063,385  
 

     42,543,406  
 

     58,407,000  
 

      71,407,298  
 

    809,421,089  

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด )มหาชน (และบริษัทย่อย  

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

    
หน่วย : บาท 

    
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    
2555 

 
2554 

 
2555 

 
2554 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 
       

 
กําไรก่อนภาษีเงินได้       30,385,156  

 
    45,770,679  

 
    31,316,688  

 
     46,756,779  

 
ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน : 

       

  
ค่าเสื่อมราคา       61,125,559  

 
    54,391,000  

 
    61,125,559  

 
     54,380,744  

  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจําหน่าย         3,431,206  

 
     2,542,950  

 
      3,431,206  

 
       2,542,949  

  
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง           (63,552) 

 
    (1,470,651) 

 
         (63,552) 

 
     (1,470,651) 

  
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ )ลดลง(      (28,536,060) 

 
    15,246,410  

 
   (28,536,060) 

 
     15,246,410  

  
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ       29,276,633  

 
     1,167,926  

 
    29,276,633  

 
       1,167,926  

  
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน       (4,127,538) 

 
    (2,978,150) 

 
    (4,127,538) 

 
     (2,978,150) 

  
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์          (642,332) 

 
        162,958  

 
       (642,332) 

 
          162,958  

  
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์         1,080,000  

 
                -    

 
      1,080,000  

 
                 -    

  
(กําไร)ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าเงินลงทุนชั่วคราว             40,052  

 
        (78,004) 

 
          40,052  

 
          (78,004) 

  
ดอกเบี้ยจ่าย           849,481  

 
     6,650,113  

 
         846,319  

 
       6,641,881  

  
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน         5,849,586         4,932,536          5,849,586           4,932,536  

 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 

       

  
ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน       98,668,191  

 
  126,337,767  

 
    99,596,561  

 
    127,305,378  

 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 

       

  
เงินลงทุนชั่วคราว       41,126,863  

 
  (99,126,863) 

 
    41,126,863  

 
    (99,126,863) 

  
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น       77,094,621  

 
  136,043,289  

 
    77,072,256  

 
    136,065,387  

  
สินค้าคงเหลือ       10,708,759  

 
  157,869,465  

 
      9,888,591  

 
    158,490,801  

  
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน         3,143,120  

 
     3,995,086  

 
      1,199,883  

 
          205,975  

  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน                   -    

 
        130,248  

 
                -    

 
          130,248  

 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น )ลดลง(  

       

  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น       21,044,601  

 
  (62,177,716) 

 
    23,808,986  

 
    (60,528,242) 

  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน       (1,262,133) 

 
     2,481,064  

 
    (1,198,730) 

 
       2,480,503  

 
เงินสดรับจากการดําเนินงาน     250,524,022  

 
  265,552,340  

 
   251,494,410  

 
    265,023,187  

  
จ่ายดอกเบี้ย          (874,854) 

 
    (6,665,346) 

 
       (871,692) 

 
     (6,657,114) 

  
จ่ายภาษีเงินได้          (778,771) 

 
      (809,760) 

 
       (416,300) 

 
        (112,502) 

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด )มหาชน (และบริษัทย่อย  

งบกระแสเงินสด )ต่อ(  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

     
หน่วย :บาท 

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     
2555 

 
2554 

 
2555 

 
2554 

            

 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 

 
            83,109  

 
         969,718  

 
- 

 
- 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 

     248,953,506  
 

   259,046,952  
 

   250,206,418  
 

    258,253,571  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
        

 
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม 

 
   (113,777,743) 

 
   (24,379,667) 

 
 (113,777,743) 

 
    (24,379,667) 

 
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 

 
        1,494,458  

 
         629,822  

 
      1,494,458  

 
          629,822  

 
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
      (2,788,910) 

 
     (1,643,206) 

 
     (2,788,910) 

 
      (1,643,206) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 
 

   (115,072,195) 
 

   (25,393,051) 
 

 (115,072,195) 
 

    (25,393,051) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
        

 
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 

 
               (119) 

 
  (123,989,229) 

 
             (119) 

 
  (123,989,229) 

 
จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาว 

 
     (88,200,000) 

 
   (29,400,000) 

 
   (88,200,000) 

 
    (29,400,000) 

 
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 
      (3,868,456) 

 
     (3,790,854) 

 
     (3,868,456) 

 
      (3,790,854) 

 
จ่ายเงินปันผล 

 
     (45,303,672) 

 
   (84,941,957) 

 
   (45,303,672) 

 
    (84,941,957) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน 
 

   (137,372,247) 
 

  (242,122,040) 
 

 (137,372,247) 
 

  (242,122,040) 

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธ ิ
 

      (3,490,936) 
 

     (8,468,139) 
 

     (2,238,024) 
 

      (9,261,520) 

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  
 

     129,871,749  
 

   138,339,888  
 

   117,724,396  
 

    126,985,916  

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 

     126,380,813  
 

   129,871,749  
 

   115,486,372  
 

    117,724,396  

            การเปิดเผยเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด 
        รายการที่มิใช่เงินสด ประกอบด้วย 
        

 
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน 

 
        1,640,797  

 
       3,627,152  

 
      1,640,797  

 
       3,627,152  

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้นจากการโอนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายใน 

      

  
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนๆ 

 
           112,502  

 
         289,890  

 
         112,502  

 
          289,890  

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพ่ิมขึ้นจากการโอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง         3,766,038  

 
- 

 
      3,766,038  

 
- 

 
ทุนเพิ่มขึ้นจากการจ่ายหุ้นปันผล 

 
      70,783,670  

 
- 

 
     70,783,670  

 
- 

 
ทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมขึ้น 

 
        1,567,000  

 
       2,340,000  

 
      1,567,000  

 
       2,340,000  

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 สถานะทางกฎหมาย  

บริษัท 

บริษัทย่อย 

Team Precision (Europe) ApS TEAM PRECISION 

 (SINGAPORE) PTE. LTD. 

เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตาม เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตาม เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตาม 

กฎหมายไทยและจดทะเบียนใน กฎหมายประเทศเดนมาร์ก กฎหมายประเทศสิงคโปร์ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

1.2 สถานที่ตั้งบริษัทและโรงงาน - 198 หมู่ที่ 13 ต. ดงขี้เหล็ก 25 แอลลกิาไวจ์ 6400 196 แพนแดน ลูฟ 

 อ. เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เมืองซอนเดอร์เบอร์ก #04 - 20 แพนเทค 

 ประเทศไทย ประเทศเดนมาร์ก อินดัสเทรียล คอมเพลคซ ์

 - 152/8,  152/15 หมู่ 3   ประเทศสิงคโปร ์

 ถนนธัญบุรี-ลําลูกกา ต.รังสิต   

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประเทศไทย   

1.3 ลักษณะธุรกิจและการดําเนินงาน ผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้า

อิเล็คทรอนิคส์ 

ดูหมายเหตุ 9 

 

ดูหมายเหตุ 9 

 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน  

2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
มาตรฐานการบัญชีที่ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556   ประกอบด้วย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน         

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีไม่มีความเกี่ยวข้อง                  
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกจิกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้                  
คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่ 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 

 

 
เรื่อง 

 
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผู้ถือหุ้น 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน   

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทข้างต้น  จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปีที่มีผลบังคับใช้  ยกเว้น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้  ซึ่งผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน ผู้บริหารประเมินผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ซึ่งจะมีผลทําให้งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการมีหนี้สินเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.58 ล้านบาท และกําไรสะสมลดลงประมาณ 
1.58 ล้านบาท 
มาตรฐานการบัญชีที่ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557   ประกอบด้วย 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม ่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

 
ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน ในปีที่นํามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมา

ถือปฏิบัติ   

2.3 งบการเงินนี้ ได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี 

2.4 งบการเงินรวมนี้ ได้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่บริษัท ทีมพรีซิชั่น 

จํากัด (มหาชน) ถือหุ้น ดังนี้ 

 อัตราการถือหุ้น % 

 Team Precision (Europe) ApS 100 

 TEAM PRECISION (SINGAPORE) PTE. LTD. 100 

2.5 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่สําคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว 

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

ในปี 2554 บริษัทได้นํานโยบายการบัญชีสําหรับผลประโยชน์ของพนักงานมาใช้ เพ่ือให้เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ในการนํานโยบายการบัญชีดังกล่าวมาใช้ บริษัทได้เลือกรับรู้มูลค่าหนี้สินส่วนเพ่ิม โดยปรับกับกําไร

สะสม ณ วันต้นงวด ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 เป็นจํานวนเงิน 19.65 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทน ที่เป็นสาระสําคัญของความเป็นเจ้าของ

สินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว  

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
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4.2 เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนในกองทุนเปิดถือเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า แสดงด้วยราคายุติธรรม บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิน

ลงทุน เป็นรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.3 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามจํานวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ 

4.4 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า  ราคาทุนคํานวณโดยวิธีถัว

เฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 

บริษัทตั้งสํารองเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ เมื่อสินค้านั้นเสื่อมสภาพและล้าสมัย โดยพิจารณาตามสภาพปัจจุบันของสินค้า

คงเหลือเป็นเกณฑ์ 

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญ่มีสิทธิออกเสียง ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการ

ออกเสียงทั้งหมด หรือมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในราคาทุน 

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน บริษัทคํานวณค่าเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพย์ถาวรทุกประเภทยกเว้น

ที่ดิน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ ซึ่งประมาณไว้ดังนี้ 

 

 ปี 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5-30 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5-10 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 

อ่ืน ๆ 5 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมา บันทึกเป็นสินทรัพย์ โดยคํานวณจาก

ต้นทุนในการได้มาและการดําเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นนํามาใช้ประโยชน์ได้ตามประสงค์  จะตัดจําหน่ายตามวิธี

เส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณ  3-10 ปี 

4.8 สัญญาเช่า 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่า บันทึกเป็น

สัญญาเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญา

เช่า 
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สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าซึ่งผู้เช่าได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน  ยกเว้นกรรมสิทธิ์

ทางกฎหมาย ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษัทบันทึกราคายุติธรรมของทรัพย์สินที่เช่า ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับ

ภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักส่วนที่เป็นดอกเบี้ย ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตามส่วนของยอดเงินต้นคงเหลือ 

4.9 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่

เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

งบการเงินของบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทเพ่ือการทํางบการเงินรวม โดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้ 

- สินทรัพย์และหนี้สิน แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี 

- ส่วนของผู้ถือหุ้นและค่าเสื่อมราคา แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

- รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสําหรับปี 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แสดงอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.10 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้  จะบันทึกรายการ

ดังกล่าวให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ได้บันทึกเป็นรายได้หรือรายจ่ายในแต่ละปี 

4.11 ก าไรต่อหุ้น  

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน คํานวณโดยการนํากําไรสําหรับปี หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ที่ถือโดย

บุคคลภายนอกในระหว่างปี และได้ปรับปรุงจํานวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นของปีก่อนที่นํามาเปรียบเทียบ 

(ปรับจํานวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นปันผล ณ วันที่  17 

พฤษภาคม 2555 จํานวน 70.78 ล้านหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอ

รายงาน) 

4.12 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกําหนดในระยะเวลาไม่

เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและปราศจากภาระผูกพัน 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์ระยะยาว  
โครงการสมทบเงิน 

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้กําหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว 
สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก  

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในผลการดําเนินงานระหว่างปี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการบัญชีนั้น 
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โครงการผลประโยชน์  

สํารองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตลอดอายุการทํางานของพนักงาน 

โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคต ที่พนักงานจะได้รับจากการทํางานให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวด

อนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตรา

ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคํานวณโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีคิด

ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 

4.14 สกุลเงินที่น าเสนองบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

4.15 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

ในการจัดทํางบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้ง

ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้ 

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ําเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่าง 

ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัท

ได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง 

ประมาณการและข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สําคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ค่าเสื่อมราคาของ

อาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการใน

เรื่องต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

                                                                                                                                                                      หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2555 2554 2555 2554 

เงินสด 92,544 91,701 60,000 60,000 

เงินฝากสถาบันการเงิน 126,288,269 129,780,048 115,426,372 117,664,396 

 รวม 126,380,813 129,871,749 115,486,372 117,724,396 

6. เงินลงทุนช่ัวคราว  

                                                          หน่วย : บาท 

 

 

 

 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2555 2554 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด – ตราสารหนี้ 58,000,000 99,126,863 

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด 37,952 78,004 

มูลค่ายุติธรรม 58,037,952 99,204,867 
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน  

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2555 2554 2555 2554 

ลูกหนีก้ารค้า 

ตั๋วเงินรับการค้า 

    

     ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ - 3,069,679 - 3,069,679 

ลูกหนีก้ารค้า     

     ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 148,811,421 237,482,448 148,811,421 237,482,448 

     เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน 62,004,841 49,097,576 62,004,841 49,097,576 

     มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2,644,534 17,250 2,644,534 17,250 

     มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน - 80,547 - 80,547 

     มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป 393,146 383,384 393,146 383,384 

รวม 213,853,942 290,130,884 213,853,942 290,130,884 

หัก   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (393,146) (463,931) (393,146) (463,931) 

รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ 213,460,796 289,666,953 213,460,796 289,666,953 

ลูกหนี้อื่น     

     ค่าใชจ้่ายรอเรียกคืน 72,856 267,609 72,856 267,609 

     อ่ืนๆ 3,680,542 4,679,134 3,680,542 4,656,769 

รวมลูกหนี้อื่น 3,753,398 4,946,743 3,753,398 4,924,378 

รวมลูกหนี้การค้าและลกูหนี้อื่น 217,214,194 294,613,696 217,214,194 294,591,331 

8.        สินค้าคงเหลือ    

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2555 2554 2555 2554 

วัตถุดิบ 241,786,941 276,185,562 242,535,967 276,114,420 

งานระหว่างทํา 38,160,343 33,127,752 38,160,343 33,127,752 

สินค้าสําเร็จรูป 27,851,549 30,320,810 27,851,549 30,320,810 

วัตถุดิบระหว่างทาง 2,594,551 10,744,652 2,594,551 10,744,652 

     รวม 310,393,384 350,378,776 311,142,410 350,307,634 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (57,013,499) (85,549,559) (57,013,499) (85,549,559) 

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 253,379,885 264,829,217 254,128,911 264,758,075 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

หน่วย : บาท 

บริษัทย่อย 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ตามวิธีราคาทุน 

2555 2554 2555 2554 

Team Precision (Europe) ApS 100 100 9,788,311 9,788,311 

   (DKK 1,500,000) (DKK 1,500,000) 

TEAM PRECISION (SINGAPORE) PTE. LTD. 100 100 4,771,500 4,771,500 

   (SGD 200,000) (SGD 200,000) 

รวม   14,559,811 14,559,811 

 

บริษัทย่อย ประเภทกิจการ 
ทุนที่ชําระแล้ว เงินปันผล 

2555 2554 2555 2554 

Team Precision ซื้อขายชิ้นส่วน DKK 500,000 DKK 500,000 - - 

   (Europe) ApS อิเล็คทรอนิคส์และ     

 ขายผลิตภัณฑ์     

  อิเล็คทรอนิคส์     

TEAM PRECISION  ซื้อขายชิ้นส่วน SGD 200,000 SGD 200,000 - - 

   (SINGAPORE)  อิเล็คทรอนิคส์และ     

   PTE. LTD. ขายผลิตภัณฑ์     

 อิเล็คทรอนิคส์     

งบการเงินของ Team Precision (Europe) ApS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน และนํามา

จัดทํางบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 โดยมีสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จํานวน

เงิน 32.07 ล้านบาท และ 27.11 ล้านบาท ตามลําดับและมียอดรวมรายได้สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  เป็น

จํานวน 95.98 ล้านบาท และ 149.76 ล้านบาท ตามลําดับ 

งบการเงินของ TEAM PRECISION (SINGAPORE) PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศตรวจสอบโดยผู้สอบ

บัญชีอ่ืน และนํามาจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 โดยมีสินทรัพย์ ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2555 

และ 2554 จํานวนเงิน 7.50 ล้านบาท และ 11.52 ล้านบาท ตามลําดับ และมียอดรวมรายได้ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 

2554 เป็นจํานวน 0.70 ล้านบาท และ 9.71 ล้านบาท ตามลําดับ 
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10.    ที่ดิน อาคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              หน่วย : บาท 

สว่นปรับปรุง อาคารและสว่น เคร่ืองจักรและ ระบบท าความ ระบบไฟฟ้า เคร่ืองตกแต่ง สนิทรัพย์

ท่ีดนิ ปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ เย็น และโทรศัพท์ และติดต้ัง ระหว่างกอ่สร้าง

ราคาทุน

 1  มกราคม 2554 41,793,452        8,007,648          249,603,711      580,143,641      27,535,560        62,239,263        41,748,377        58,953,627        7,067,412          1,077,092,691   

เพ่ิมขึ้น -                     -                     -                     6,133,045          2,313,112          93,963               -                     5,303,238          14,163,461        28,006,819        

จ าหน่าย -                     -                     -                     (9,297,661)         -                     (2,365,827)         -                     (1,151,154)         -                     (12,814,642)       

โอนเข้า (ออก) -                     -                     -                     15,589,865        -                     -                     -                     88,000               (15,677,865)       -                     

 31  ธนัวาคม 2554 41,793,452        8,007,648          249,603,711      592,568,890      29,848,672        59,967,399        41,748,377        63,193,711        5,553,008          1,092,284,868   

เพ่ิมขึ้น 15,116,184        -                     523,810             20,989,321        1,847,959          1,377,605          969,000             3,388,627          71,206,034        115,418,540      

จ าหน่าย -                     -                     -                     (10,336,147)       (1,274,850)         -                     -                     (45,400)              (1,080,000)         (12,736,397)       

โอนเข้า (ออก) -                     -                     -                     69,492,125        -                     -                     -                     -                     (73,258,163)       (3,766,038)         

 31  ธนัวาคม 2555 56,909,636        8,007,648          250,127,521      672,714,189      30,421,781        61,345,004        42,717,377        66,536,938        2,420,879          1,191,200,973   

ค่าเสื่อมราคาสะสม

 1  มกราคม  2554 -                     4,342,399          82,250,464        368,671,475      22,943,441        39,717,900        28,095,298        42,008,646        -                     588,029,623      

คา่เสือ่มราคาส าหรับปี 2554 -                     1,601,518          5,680,009          32,606,658        2,361,824          2,230,320          1,779,643          8,131,028          -                     54,391,000        

คา่เสือ่มราคา - จ าหน่าย -                     -                     -                     (8,536,934)         -                     (2,348,818)         -                     (1,136,110)         -                     (12,021,862)       

 31  ธนัวาคม 2554 -                     5,943,917          87,930,473        392,741,199      25,305,265        39,599,402        29,874,941        49,003,564        -                     630,398,761      

คา่เสือ่มราคาส าหรับปี 2555 -                     1,601,582          5,239,224          39,513,373        2,397,052          2,340,064          1,847,363          8,186,901          -                     61,125,559        

คา่เสือ่มราคา - จ าหน่าย -                     -                     -                     (9,489,893)         (1,274,849)         -                     -                     (39,529)              -                     (10,804,271)       

 31  ธนัวาคม 2555 -                     7,545,499          93,169,697        422,764,679      26,427,468        41,939,466        31,722,304        57,150,936        -                     680,720,049      

มลูค่าตามบัญชี

 31  ธนัวาคม 2554 41,793,452        2,063,731          161,673,238      199,827,691      4,543,407          20,367,997        11,873,436        14,190,147        5,553,008          461,886,107      

 31  ธนัวาคม 2555 56,909,636        462,149             156,957,824      249,949,510      3,994,313          19,405,538        10,995,073        9,386,002          2,420,879          510,480,924      

รายการ
งบการเงินรวม

รวม
ท่ีดนิ ยานพาหนะ
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                         ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   (ต่อ)หน่วย : บาทหน่วย : บาท 

สว่นปรับปรุง อาคารและสว่น เคร่ืองจักรและ ระบบท าความ ระบบไฟฟ้า เคร่ืองตกแต่ง สนิทรัพย์

ท่ีดนิ ปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ เย็น และโทรศัพท์ และติดต้ัง ระหว่างกอ่สร้าง

ราคาทุน

 1  มกราคม 2554 41,793,452        8,007,648          249,603,711      580,137,526      27,535,560        62,239,263        41,748,377        58,910,530        7,067,412          1,077,043,479   

เพ่ิมขึ้น -                     -                     -                     6,133,045          2,313,112          93,963               -                     5,303,238          14,163,461        28,006,819        

จ าหน่าย -                     -                     -                     (9,297,661)         -                     (2,365,827)         -                     (1,151,154)         -                     (12,814,642)       

โอนเข้า (ออก) -                     -                     -                     15,589,865        -                     -                     -                     88,000               (15,677,865)       -                     

 31  ธนัวาคม 2554 41,793,452        8,007,648          249,603,711      592,562,775      29,848,672        59,967,399        41,748,377        63,150,614        5,553,008          1,092,235,656   

เพ่ิมขึ้น 15,116,184        -                     523,810             20,989,321        1,847,959          1,377,605          969,000             3,388,627          71,206,034        115,418,540      

จ าหน่าย -                     -                     -                     (10,336,147)       (1,274,850)         -                     -                     (45,400)              (1,080,000)         (12,736,397)       

โอนเข้า (ออก) -                     -                     -                     69,492,125        -                     -                     -                     -                     (73,258,163)       (3,766,038)         

 31  ธนัวาคม 2555 56,909,636        8,007,648          250,127,521      672,708,074      30,421,781        61,345,004        42,717,377        66,493,841        2,420,879          1,191,151,761   

ค่าเสื่อมราคาสะสม

 1  มกราคม  2554 -                     4,342,399          82,250,464        368,666,547      22,943,441        39,717,900        28,095,298        41,974,618        -                     587,990,667      

คา่เสือ่มราคาส าหรับปี 2554 -                     1,601,518          5,680,009          32,605,471        2,361,824          2,230,320          1,779,643          8,121,959          -                     54,380,744        

คา่เสือ่มราคา - จ าหน่าย -                     -                     -                     (8,536,934)         -                     (2,348,818)         -                     (1,136,110)         -                     (12,021,862)       

 31  ธนัวาคม 2554 -                     5,943,917          87,930,473        392,735,084      25,305,265        39,599,402        29,874,941        48,960,467        -                     630,349,549      

คา่เสือ่มราคาส าหรับปี 2555 -                     1,601,582          5,239,224          39,513,373        2,397,052          2,340,064          1,847,363          8,186,901          -                     61,125,559        

คา่เสือ่มราคา - จ าหน่าย -                     -                     -                     (9,489,893)         (1,274,849)         -                     -                     (39,529)              -                     (10,804,271)       

 31  ธนัวาคม 2555 -                     7,545,499          93,169,697        422,758,564      26,427,468        41,939,466        31,722,304        57,107,839        -                     680,670,837      

มลูค่าตามบัญชี

 31  ธนัวาคม 2554 41,793,452        2,063,731          161,673,238      199,827,691      4,543,407          20,367,997        11,873,436        14,190,147        5,553,008          461,886,107      

 31  ธนัวาคม 2555 56,909,636        462,149             156,957,824      249,949,510      3,994,313          19,405,538        10,995,073        9,386,002          2,420,879          510,480,924      

รายการ
งบการเงินเฉพาะกจิการ

รวม
ท่ีดนิ ยานพาหนะ

         

53 รายงานประจําปี 2555 



 

รายงานประจําปี 2555 54 
 

 
 
 
 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

หน่วย : บาท 

วันท่ี 1  มกราคม 2554 15,480,453                  15,460,925                  

เพ่ิมขึน้ 1,643,206                   1,643,206                   

วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 17,123,659                  17,104,131                  

เพ่ิมขึน้ 2,788,910                   2,788,910                   

โอนเขา้ (ออก) 3,766,038                   3,766,038                   

วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 23,678,607                  23,659,079                  

 1  มกราคม  2554 (11,736,954)                (11,717,427)                

คา่ตัดจ าหนา่ยส าหรับปี 2554 (2,542,950)                  (2,542,949)                  

 31  ธันวาคม 2554 (14,279,904)                (14,260,376)                

คา่ตัดจ าหนา่ยส าหรับปี 2555 (3,431,206)                  (3,431,206)                  

 31  ธันวาคม 2555 (17,711,110)                (17,691,582)                

มูลค่าตามบัญชี

วันท่ี 31  ธันวาคม 2554 2,843,755                   2,843,755                   

วันท่ี 31  ธันวาคม 2555 5,967,497                   5,967,497                   

คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

รายการ

ราคาทนุ

ค่าตัดจ าหนา่ยสะสม

คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งบการเงนิรวม

 

 

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2555 2554 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 119 
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     13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2555 2554 2555 2554 

เจ้าหนี้การค้า 238,148,003 227,220,301 251,055,540 238,281,000 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 29,076,405 28,741,013 28,422,921 27,169,982 

เงินรับล่วงหน้า 45,434,445 35,281,241 45,434,445 35,281,241 

เจ้าหนี้ทรัพย์สิน 1,669,687 3,627,152 1,669,687 3,627,152 

อ่ืน ๆ 7,887,151 9,122,387 7,887,151 9,122,387 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 322,215,691 303,992,094 334,469,744 313,481,762 

14. เงินกู้ยืมระยะยาว 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2555 2554 

เงินกู้ยืมระยะยาว - 88,200,000 

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี -  (29,400,000) 

เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิ - 58,800,000 

เงินกู้ยืมระยะยาว  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

วงเงิน เง่ือนไขการจ่ายช าระคืน หลักประกัน 
เงินต้นคงเหลือ 

2555 2554 

130.00 เริ่มจ่ายชําระวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทจะไม่นําทรัพย์สินอัน - 88.20 

 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ   

  เครื่องจักรทั้งหมด ไปก่อภาระ   

  ผูกพัน (Negative Pledge)   

  เว้นแต่จะได้รับความยินยอม   

  จากผู้ให้กู้   

เงินกู้ มีอัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 2.00 ต่อปี  

ในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกําหนดทั้งจํานวน 

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ได้แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน 
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15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

บริษัทได้ทําสัญญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะ และอุปกรณ์โดยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                                                หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2555 2554 

ไม่เกิน 1 ปี 2,072,330 4,131,348 

เกิน 1 ป ีถึง 2 ป ี - 2,072,330 

รวมจํานวนเงินขั้นต่ําที่จะต้องจ่าย 2,072,330 6,203,678 

หัก ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย (45,190) (308,082) 

 2,027,140 5,895,596 

หัก ส่วนที่ถงึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (2,027,140) (3,868,456) 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ - 2,027,140 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีกําหนดชําระเป็นรายเดือน ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในปี 2556 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ได้แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน 

16. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้ 

                                                                                                                                                                                                                  หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2555 2554 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์จากการเริ่มใช้ 

    นโยบายใหม่ ณ ต้นป ี

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี 

 

 

24,578,560 

 

19,646,024 

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 4,866,490 4,146,696 

ต้นทุนดอกเบี้ย 983,096 785,840 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 30,428,146 24,578,560 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 

2554 จํานวนเงิน 5,849,586 บาท และ จํานวนเงิน 4,932,536 บาท ตามลําดับ 
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สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

อัตราคิดลด 4 % 

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

อัตราคนพิการ 

5 % 

5 % 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน 0 – 45 % 

17. ทุนเรือนหุ้น 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 580 ล้านบาท เป็น 573.96 ล้านบาท 

โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานตาม

โครงการ ESOP 1/2549 ที่คงเหลือหลังจากครบกําหนดใช้สิทธิ และได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 573.96 ล้านบาท เป็น 644.74 ล้าน

บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จํานวน 70.78 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 70,783,670 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับ

กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ทําให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 644.74 ล้านบาท และมีทุนที่ชําระแล้วเป็นจํานวน 637.06 ล้านบาท  

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 

โครงการ ESOP 2/2550 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 

ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จํานวน 1,125,000 หน่วย อายุ 5 

ปี ราคาเสนอขาย ศูนย์บาท อัตราการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทได้ทําการจัดสรรและเสนอขายเมื่อวันที่ 31 

สิงหาคม 2550 โดยมี ราคาใช้สิทธิ 5.67 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ กําหนดวันการใช้สิทธิในทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม 

ตุลาคม ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 5 ปี โดยกําหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ คือ 

วันที่ 31 สิงหาคม 2555 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 ได้มีการปรับสิทธิใหม่ โดยมีราคาการใช้สิทธิใหม่ 4.5040 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ และอัตราการใช้สิทธิใหม่ 1 

หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1.2589 หุ้นสามัญ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2551  

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ได้มีการปรับสิทธิใหม่ โดยมีราคาการใช้สิทธิใหม่ 4.362 บาท ต่อ 1 หุ้นสามญั และอัตราการใช้สิทธิใหม่ 1 หน่วย

ใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1.30 หุ้นสามัญ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2552  

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ได้มีการปรับสิทธิใหม่ โดยมีราคาการใช้สิทธิใหม่ 4.234 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ และอัตราการใช้สิทธิใหม่ 1 

หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1.33916 หุ้นสามัญ มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน 2554 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ได้มีการปรับสิทธิใหม่ โดยมีราคาการใช้สิทธิใหม่ 3.661 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ และอัตราการใช้สิทธิใหม่ 1 

หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1.54863 หุ้นสามัญ มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2555 
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18. การจ่ายเงินปันผล ทุนส ารองตามกฎหมาย และค่าตอบแทนกรรมการ 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2555ได้มีมติให้จ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผลแก่ผู้ถือหุ้น โดย

จัดสรรเป็นหุ้นปันผล จํานวนทั้งสิ้น 70.78 ล้านหุ้น ในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ คิดเป็นเงิน 70.78 ล้านบาท และจ่ายเงินสดปันผล

จํานวน 566.28 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงิน 45.30 ล้านบาท มีกําหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 รวมทั้งอนุมัติการจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี จํานวนเงินไม่เกิน 2.73 ล้านบาท และค่าบําเหน็จกรรมการ จํานวนเงิน 0.23 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจํานวน 566.28 ล้านหุ้นใน

อัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 84.94 ล้านบาท มีกําหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 รวมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ

ประจําปี จํานวนเงินไม่เกิน 2.73 ล้านบาท และค่าบําเหน็จกรรมการ จํานวนเงินไม่เกิน 0.55 ล้านบาท  

ในปี 2555 และ 2554 บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งแสดงรวมในงบการเงินรวม 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมายไม่

น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองดังกล่าวจะนําไปจ่ายเป็น

เงินปันผลไม่ได้ บริษัทได้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2555 และ 2554 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เป็นจํานวน 1,567,000 บาท และจํานวน 2,340,000 

บาท ตามลําดับ 

19. รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

19.1  บริษัทมีนโยบายการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทจะนําเงินรับชําระหนี้ค่าขายสินค้าที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและชําระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ใช้สิทธ ิ จํานวนสิทธิที่ใช ้ จํานวนสิทธิคงเหลือ 

31 สิงหาคม 2550 - 1,125,000 

ใช้สิทธิแล้วในปี 2550 18,822 1,106,178 

ใช้สิทธิแล้วในปี 2551 14,050 1,092,128 

31 สิงหาคม 2555 

  (วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ) 

- 1,092,128 
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(หน่วย : พัน) 

 รายการ  

งบการเงินรวม 

สกุลเงินต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท 

2555 2554 2555 2554 

สินทรัพย์     

  ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 8,034.16 10,170.20 244,927.14 320,874.98 

  ยูโร 17.62 12.50 709.12 508.89 

  โครนเดนมาร์ก - 321.08 - 1,755.29 

รวม   245,636.26 323,139.16 

หนี้สิน      

  ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 5,124.27 4,215.68 157,712.16 134,193.00 

  ยูโร 42.83 23.20 1,749.85 959.09 

  โครนเดนมาร์ก - 12.51 - 69.67 

รวม   159,462.01 135,221.76 

 

 

(หน่วย : พัน) 

 รายการ  

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สกุลเงินต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท 

2555 2554 2555 2554 

สินทรัพย์     

  ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 7,733.61 9,831.67 235,764.39 310,193.98 

หนี้สิน     

  ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 5,545.34 4,554.47 170,671.58 144,977.45 

  ยูโร 43.05 32.65 1,758.95 1,349.60 

  โครนเดนมาร์ก 4.97 0.14 27.26 0.78 

รวม   172,457.79 146,327.83 
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19.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อป้องกันความ

เสี ่ยงของการเปลี ่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี ่ยน ที ่อาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินบาทที่บริษัทจะได้รับชําระจากลูกหนี้การค้า

ต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย : ล้าน) 

รายการ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน มูลค่ายุติธรรม 

ในสกุลเงินบาท 
ส่งมอบระหว่างเดือน 

ต่างประเทศ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555    

  ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 1.44 44.32 เมษายน - กรกฎาคม 2556 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554    

  ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 0.90 28.85 มีนาคม - มิถุนายน 2555 

20. ประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน  

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิประโยชน์บางรายการ ซึ่ง

รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้ 
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1.  บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1759/2539 1760/2543 1696/อ./2546 1218(2)/2550 1265(4)/2551 1355(1)/2553 1356(1)/2553 

   (แทนบัตรเดิมเลขท่ี     

   1057/2534)     

2.  วันท่ีตามบัตรส่งเสริม 12/11/2539 4/10/2543 21/3/2534 6/3/2550 13/3/2551 24/3/2553 24/3/2553 

3.  วันท่ีเร่ิมมีรายได้ 01/12/2539 10/11/2547 13/11/2533 6/7/2550 - 17/2/2554 23/2/2554 

4.  ประเภทกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม ผลิตชิ้นส่วนหรือ ผลิต ผลิตหรือประกอบ ผลิต PRINTED การออกแบบ ผลิตเคร่ืองมือ ผลิตเคร่ืองมือ 

 อุปกรณ์ท่ีใช้กับ PRINTED ผลิตภัณฑ์ CIRCUIT  ทางอิเล็ค แพทย์, แพทย์, 

 ผลิตภัณฑ์ CIRCUIT  อิเล็คทรอนิคส์ BOARD ทรอนิคส์และ ผลิตผลิตภัณฑ์ ผลิตผลิตภัณฑ์ 

 อิเล็คทรอนิคส์ BOARD  ASSEMBLY ผลิตภัณฑ์ อิเล็คทรอนิคส์ อิเล็คทรอนิคส์ 

  ASSEMBLY  (PCBA) ออกแบบทาง และ  และ  

  (PCBA)  และผลิตภัณฑ์ อิเล็คทรอนิคส์ PRINTED PRINTED 

    อิเล็คทรอนิคส์  CIRCUIT CIRCUIT 

      BOARD BOARD 

      ASSEMBLY ASSEMBLY 

      (PCBA) (PCBA) 

      สําหรับชิ้นส่วน สําหรับชิ้นส่วน 

      ยานพาหนะหรือ ยานพาหนะหรือ 

      ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ 

      โทรคมนาคม โทรคมนาคม 

5. สิทธิและประโยชน์สําคัญท่ีได้รับการส่งเสริม        

5.1   ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ 8 ปี 8 ปี  - 5 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 

          กําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการ ท่ี (ครบกําหนดวันท่ี  (ครบกําหนดวันท่ี  (ครบกําหนดวันท่ี  (ครบกําหนดวันท่ี (ครบกําหนดวันท่ี 

    ได้รับการส่งเสริมนับแต่วันท่ีเร่ิมมีรายได้ 30 พฤศจิกายน 2547) 9 พฤศจิกายน 2555)  6 กรกฎาคม 2555)หรือ  16 กุมภาพันธ์ 2562) 22 กุมภาพันธ์ 2562) 

           จากการประกอบกิจการ    (มีมูลค่าภาษี    

     ไม่เกิน    

    251.94 ล้านบาท)    

5.2    ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมิน 10 ปี 10 ปี 10 ปี - - - - 

         ร้อยละ 5 ของรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ครบกําหนดวันท่ี  (ครบกําหนดวันท่ี (ครบกําหนดวันท่ี 12     

         จากการส่งออกนับแต่วันท่ีมีรายได้จาก  30 พฤศจิกายน 2549) 9 พฤศจิกายน 2557) พฤศจิกายน  2543)     

         การประกอบกิจการ        

5.3    ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  5 ปี 5 ปี - - - 5 ปี 5 ปี 

          สําหรับกําไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุน (ครบกําหนดวันท่ี  (ครบกําหนดวันท่ี    (ครบกําหนดวันท่ี (ครบกําหนดวันท่ี 

          ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกตินับจาก  30 พฤศจิกายน 2552) 9 พฤศจิกายน 2560)    16 กุมภาพันธ์ 2567) 22 กุมภาพันธ์ 2567) 

          วันท่ีพ้นกําหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้        

5.4    ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจาก 8 ปี 8 ปี - 5 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 

          กิจการท่ีได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับ (ครบกําหนดวันท่ี        

          ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1   30 พฤศจิกายน 2547)       

          ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้        

5.5     ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ 2 ปี 5 ปี 2 ปี 2 ปี 1 ปี 2 ปี 5 ปี 

          และวัสดุจําเป็นท่ีต้องนําเข้ามาจาก (ครบกําหนดวันท่ี  (ครบกําหนดวันท่ี (ครบกําหนดวันท่ี  (ครบกําหนดวันท่ี (ครบกําหนดวันท่ี 

          ต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ  24 กุมภาพันธ์ 2557)  15 พฤษภาคม 2556) 10 พฤษภาคม 2557)  21 กรกฎาคม 2556) 18 กุมภาพันธ์ 2559) 

          ส่งออก        

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกําหนดต่าง  ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน

โดยเคร่งครัด  
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บริษัทมียอดขายในประเทศและต่างประเทศ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ดังนี้ 

หน่วย : บาท 

รายการ 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2555 2554 

บาท % บาท % 

ขายต่างประเทศ 1,735,077,671 96.02 2,003,070,902 97.48 

ขายในประเทศ 72,009,165 3.98 51,761,847 2.52 

รวม 1,807,086,836 100.00 2,054,832,749 100.00 

21. การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2555 2554 2555 2554 

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป     

และงานระหว่างทํา(เพิ่มขึ้น)ลดลง (2,563,330) 51,635,418 (2,563,330) 51,635,418 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,212,590,119 1,413,762,145 1,217,467,499 1,421,141,777 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 46,277,772 45,885,639 45,683,066 45,284,685 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 337,850,727 292,180,109 334,878,212 286,730,431 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 64,556,765 56,933,950 64,556,765 56,923,693 

ต้นทุนทางการเงิน 849,481 6,650,113 846,319 6,641,881 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 147,916,403 164,906,388 146,237,083 162,232,547 

รวม 1,807,477,937 2,031,953,762 1,807,105,614 2,030,590,432 

22. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้า หรือแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์เพียงธุรกิจเดียว และดําเนินธุรกิจใน

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์คือในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 20  

23. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้บริหารหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน ดังนั้น

งบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันและเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 

1. Team Precision (Europe) ApS ดูหมายเหตุ  9 บริษัทย่อย 

2. TEAM PRECISION (SINGAPORE) PTE. LTD. ดูหมายเหตุ 9 บริษัทย่อย 

3. บริษัท เอ็นเนอร์ยี อินโนเวชั่น จํากัด จําหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า กรรมการเป็นผู้ถือหุ้น 

 และอิเล็คทรอนิคส ์  
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รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สําคัญ มีดังนี้      (หน่วย : พันบาท) 

รายการที่เกี่ยวข้องกันในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2555 2554 2555 2554 

ลูกหนีก้ารค้า     

- บริษัท เอ็นเนอร์ยี อินโนเวชั่น จํากัด 2,133 1,775 2,133 1,775 

เงินสํารองจ่าย     

- Team Precision (Europe) ApS - - - 33 

เจ้าหนี้การค้า     

- Team Precision (Europe) ApS - - 25,730 20,845 

- TEAM PRECISION (SINGAPORE) PTE. LTD. - - 2,302 1,425 

รวมเจ้าหนี้การค้า - - 28,032 22,270 

  (หน่วย : พันบาท) 

รายการที่เกี่ยวข้องกันในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2555 2554 2555 2554 

ขายสินค้า     

- บริษัท เอ็นเนอร์ยี อินโนเวชั่น จํากัด 

  (ราคาขายกําหนดตามการคํานวณราคาตามปกติธุรกิจ) 
4,251 8,892 4,251 8,892 

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ     

- Team Precision (Europe) ApS - - 96,082 149,500 

(ต้นทุนจริงของวัตถุดิบบวกประมาณการค่าใช้จ่ายในการ     

 จัดหาและค่าใชจ้่ายทางการตลาด ร้อยละ 1.50, 3.00, 7.00)     

- TEAM PRECISION (SINGAPORE) PTE. LTD. - - 1,158 9,594 

(ต้นทุนจริงของวัตถุดิบบวกประมาณการค่าใช้จ่ายในการ     

 จัดหาและค่าใชจ้่ายทางการตลาด ร้อยละ 5.27)     

รวมซื้อสินค้าและวัตถุดิบ - - 97,240 159,094 

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า 

24.1 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า ดังนี้ 

รายการ  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงินต่างประเทศ สกุลเงินบาท 

2555 2554 2555 2554 

เลตเตอร์ออฟเครดิต     

- ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 17,312 29,059 - - 

หนังสือค้ําประกันของ     

ธนาคารพาณิชย์ - - 31,935,960 48,675,666 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและวงเงินทรัสต์รีซีทรวมกัน  ในวงเงิน 550 ล้านบาท และ 

600 ล้านบาท  ตามลําดับ 

24.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าสํานักงานและยานพาหนะ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย

เฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน ดังนี้ 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สกุลเงินต่างประเทศ สกุลเงินบาท สกุลเงินต่างประเทศ สกุลเงินบาท 

ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี     

 สกุลเงินบาท - 588,600 - 588,600 

 สกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร ์ 19,200 - - - 

ถึงกําหนดชําระหลังจาก 1 ป ี     

แต่ไม่เกิน 4 ป ี     

 สกุลเงินบาท 

 สกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร ์

- 

11,200 

1,562,400 

- 

- 

- 

1,562,400 

- 

25. ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คํานวณจากกําไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และ

รายจ่ายอ่ืนบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคํานวณภาษีเงินได้ 

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว บริษัทคํานวณภาษีเงินได้ในปี 2555 อัตราร้อยละ 23 

และในปี 2554 อัตราร้อยละ 30 

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทคํานวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ดูหมายเหตุ 20 

ประกอบ) 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในต่างประเทศ คํานวณโดยใช้อัตราตามกฎหมายของต่างประเทศ 

26. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินดังนี้ 

26.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี 

- ดูหมายเหตุ 4 

26.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

- ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและ

บริษัทย่อย 

- ความเสี่ยงจากลูกค้าไม่ได้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตของธนาคาร  เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทมีนโยบายในการให้สินเชื่ออย่าง

ระมัดระวัง นอกจากนี้บริษัทยังมีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ 
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- บริษัทมีความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีลูกหนี้การค้า ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขายให้กับลูกค้าจํานวนน้อยราย   เพ่ือลดความ

เสี่ยงดังกล่าว บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มกําลังการผลิตเพ่ือตอบสนองลูกค้ารายอ่ืน ๆ  และขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น เพ่ือปรับสัดส่วนของ

ลูกค้าให้เหมาะสม 

- สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสํารองต่าง  ๆ เพ่ือให้เป็นราคา

ยุติธรรมโดยประมาณ  โดยสํารองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

26.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆไป  

บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา 

26.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากมีลูกหนี้  เจ้าหนี้ที่

เกิดจากการซื้อ ขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะพิจารณาการจัดทําสัญญาประกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้า ในกรณีที่ภาวะเงิน

บาทมีความผันผวนและบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

26.5 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงตามราคาบัญชีซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ 

- หนี้สินทางการเงิน  แสดงราคาตามบัญชีซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ  

27. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารจัดการทุนนั้น บริษัทจะต้องจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม  และการดํารงไว้ซึ่ง

ความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน 

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติให้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้น

ละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลประมาณ 31.85 ล้านบาท บริษัทจะนําเสนอเพ่ือขออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในที่ประชุมสามัญประจําปีผู้ถื อหุ้นของ

บริษัทต่อไป 

29. คดีความทางกฎหมาย 

บริษัทมีคดีความทางคดีแพ่ง เรื่องค่าตอบแทนในการเป็นตัวแทนในการขายสินค้าและบริการ จํานวนเงินต้น 13.03 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย

ร้อยละ 7.50 ต่อปีของเงินต้นที่เรียกร้องและศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาให้บริษัทจ่ายเงินดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา และคดียังอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลฎีกา 

บริษัทได้บันทึกรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเต็มจํานวนเทียบเท่าจํานวนเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ตามมูลฟ้องเรียบร้อยแล้วนับแต่

วันที่มีคําวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการ  

30. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 
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