
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

ด้วยพันธกิจที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพในการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการบริหารงานโดยใช้ระบบการบริหารงานคุณภาพที่เป็นมาตรฐานต่างๆ ที่

เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับโลก ซ่ึงนอกจากการดูแลมาตรฐานในการผลิตสินค้าโดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ 

ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะอันได้แก่ ผลิตภัณฑ์สําหรับยานยนต์ และอุตส าหกรรม

เคร่ืองมือแพทย์ด้วย นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับระบบการจัดการคุณภาพ ด้านส่ิงแวดล้อม อาชีว  

อนามัยและความปลอดภัย ซ่ึงบริษัทฯ มุ่งเน้นในการเอาใจใส่ดูแลพนักงาน ตลอดจนสภาพการทํางานในองค์กร 

เพื่อให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานที่ดี และต่อเนื่องตลอดไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO TS16949 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ รวมกับข้อกําหนดเฉพาะ
สําหรับภาคยานยนต ์

 

ISO 9001 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 

ISO 13485 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ รวมกับข้อกําหนดเฉพาะ
สําหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย ์

ISO 14001 มาตรฐานระดับสากลสําหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

OHSAS 18001 มาตรฐานระดับสากลสําหรับระบบการจัดการ อาชีว 
อนามัย และความปลอดภัย 

   มาตรฐานคุณภาพ ระดับสากลของ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) 
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เลขทะเบียนบริษัท 0107543000058 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ 
ทุนจดทะเบียน 

เลขที่ 198 หมู่ที่ 13 ถนนสุวรรณศร  ตําบลดงขี้เหล็ก  
อําเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี  
โทรศัพท์   (037) 403336-40    
โทรสาร    (037) 403345 

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก ผลิต ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

ที่ตั้งสาขา (ประเทศไทย)            
 

เลขที่ 152/8, 152/15 หมู่ที่ 3 ตําบลรังสิต  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  
โทรศัพท ์  02-5772350 
โทรสาร    02-5771705 

ที่ตั้งบริษัทย่อย ( ประเทศเดนมาร์ก ) เลขที่ 36 แอลลิกาไวจ์  6400 เมืองซอนเดอร์เบอร์ก   ประเทศเดนมาร์ก  
โทรศัพท ์ (45) 73 12 41 98 
โทรสาร   (45) 74 43 44 66 

ที่ตั้งบริษัทย่อย ( ประเทศสิงคโปร์ ) 
 
 

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

Home Page www.teampcba.com 

บุคคลอ้างอิง  

ผู้สอบบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

ดร. วิรัช  อภิเมธีธํารง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   
โทรศัพท์  02-359-1200-1   
โทรสาร    02-359-1259 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 

นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 

นายอภิรักษ์  อติอนุวรรคน์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 

518/3 อาคารภาณุนี ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ / โทรสาร  02-252-2860, 
 02-255-2518 

     ข้อมูลทั่วไป 

http://www.teampcba.com/
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           วสิัยทัศน ์
  
                     เป็นบริษัทที่ลูกค้าเลือกอันดับแรกในฐานะเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านการผลิต 
                       ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเลิศระดับโลก- เป็นคู่คิดของลูกค้า 
 
 
 

                      พันธกิจ 

                    
                        สนองความต้องการอย่างครบถ้วนจากการออกแบบจนถึงการกระจายสินค้า  
                        รับฟังและนําเสนอความคิดใหม่ๆที่เป็นไปได้ คือบริการของเรา     
 
 
                        การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง- การผลิตที่เป็นตาม Lean Sigma ระบบคุณภาพระดับโลก  
                        พร้อมทั้งความมุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ    
 
 
 
                        สร้างความแตกต่างโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ    
 
 
 
                        ขยายตลาด – สร้างความสมดุลทางธุรกิจโดยการกระจายตลาด ลูกค้า และ ภูมิภาค  
  
 
 
                        พัฒนาทรัพย์สินอันมีค่าของบริษัท – บุคลากร ด้วยการรับฟังและดูแลด้วยความใส่ใจ   
 
 
 
                         นําเสนอระบบข้อมูลที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  - จากมุมมองของลูกค้า 
 
 
 
                       สร้างคุณค่าให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง-โดยการบริหารงบการเงินภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่  
                        เปล่ียนแปลงและยังคงความเจริญ เติบโตของบริษัท 
 
 
                        มีความยืดหยุ่นในการบริหารงานซัพพลายเชนระดับโลก –โดยสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลง 
                        ความต้องการในตลาด ด้วยการตัดสินใจที่ฉับไว    
  
 
                        พัฒนาทางธุรกิจ – อย่างชาญฉลาด และทํากําไรที่เติบโตสูงกว่าแนวโน้มอุตสาหกรรม  
                        ในรอบด้านของธุรกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

ปี2553 เป็นปืที่บริษัทของเราครบรอบ 20ปี บริษัทฯมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 

1,464 ล้านบาท เป็น 2,190 ล้านบาทหรือ เพิ่มขึ้น  49.6% เนื่องจากการเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็วในความต้องการของลูกค้า เราได้บริหารจัดการพลิกสถานการณ์  เป็น

กําไร 106.27 ล้านบาท จากขาดทุน 26.45 ล้านบาทในปี2552 หรือ เพิ่มขึ้น 

501.78% ทั้งที่มีความท้าทายมากมายจากตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสถาน 

การณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ของวัตถุดิบ 

ปี2553 เร่ิมต้นด้วยการขาดแคลนวัตถุดิบซ่ึงต่อเนื่องมาจากปี2552 ตาม 

ที่ได้คาดการณ์ไว้ และจากการที่มีปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน  

ช่วงต้นปียิ่งทําให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นและส่งผลต่อเนื่องตลอดปี  เราได้มีการจัด 

การต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ

โดยตลอด และมีการวางแผนลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณความต้องการที่เพิ่ม  

ขึ้น อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดใน

รอบ20ปีก็ว่าได ้แต่ด้วยความพยายามทั้งหมดที่มีทีมงานได้จัดการพลิกสถานการณ์

ไปในทางที่ดีข้ึน ทั้งที่ต้องทํางานภายใต้ความกดดันและอุปสรรค ซ่ึงผมต้อง

ขอขอบคุณจากใจต่อพนักงานทุกท่านที่มีความอดทนร่วมฟันฝ่าในปีที่ยากลําบาก

ร่วมกัน ด้วยปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ารวมถึงการตระหนักใน

คุณภาพเป็นสําคัญ ทําให้เรามีความเชื่อม่ันในศักยภาพในอนาคตของบริษัท ด้วย

ความพยายามที่มุ่งเน้น ด้านความรวดเร็ว ด้านประสิทธิภาพ และ ด้านการทํางาน

เป็นทีม ต่อการเปล่ียนแปลงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ของภาวะตลาด ภาวะ

เศรษฐกิจ และภาวะแวดล้อม ซ่ึงกลายเป็นปัจจัยปกติที่เราต้องอยู่ร่วมด้วย   

บริษัทของเราผ่านเหตุการณ์มากมายตลอด20ปี นับจากก่อตั้งและประสบ

ความสําเร็จได้ก็ด้วยการสนับสนุนและกําลังใจจากทุกท่านที่เก่ียวข้องและพนักงาน

ทุกท่านที่ทุ่มเท ซ่ึงผมขอขอบคุณจากใจกับส่ิงที่ท่านทําให้เราประสบความสําเร็จ เรา

จะยังคงมุ่งม่ันผลักดันให้เกิดการเติบโตในอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตนี้ต่อไป 

 
 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 

นายจักรพันธ์   มานัสสถิตย์ 
ประธานคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     สาส์นจากประธานคณะกรรมการ 
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2533  บริษัทได้ก่อต้ังโดยกลุ่มผู้บริหารคนไทย ซ่ึงได้เริ่มต้นธุรกิจประกอบแผงวงจรอิเลคทรอนิคส์ ภายใต้ช่ือบริษัท ทีมโทรนิคส์ 
จํากัด เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2533 ณ อาคารพาณิชย์ จ.ปทุมธานี ก่อนที่จะย้ายมาที่โรงงานที่รังสิตในปัจจุบัน  

2537  บริษัทได้ทําการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศเป็นครั้งแรก 

2539  ได้ทําการขยายกําลังการผลิต และได้ก่อต้ังบริษัท ทีมพรีซิช่ัน จํากัด ข้ึนที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
จากคณะกรรมกาส่งเสริมการลงทุน 

2541  บริษัท ทีมโทรนิคส์ จํากัด ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9002  
 ปรับกระบวนการการผลิตให้ปราศจากสาร Freon เพ่ือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2542  เริ่มให้บริการออกแบบกับลูกค้า 
 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้น โดยให้บริษัท ทีมพรีซิช่ัน จํากัด ถือหุ้น บริษัท ทีมโทรนิคส์ จํากัด ร้อยละ 99.99% 

2543  วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2543 บริษัท ทีมพรีซิช่ัน จํากัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนภายใต้ช่ือ บริษัท ทีมพรีซิช่ัน  
จํากัด  (มหาชน) 

 บริษัท ทีมพรีซิช่ัน จํากัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9002 

2544  บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นรายที่ 3 ในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 และหุ้นบริษัทได้ทําการ
ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน  

 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากลการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 

2545  ได้ลงทุนขยายกําลังการผลิตครั้งสําคัญ รวมทั้งการซ้ือที่ดินใหม่เพ่ือรองรับการขยายงานในอนาคต 
 ได้เริ่มกระบวนการผลิตแบบไร้สารตะกั่ว 4 ปี ก่อนที่มาตรการบังคับในยุโรปจะประกาศใช้  
 ได้รับรางวัลคุณภาพจากบริษัท โซนี่ จํากัด ที่สามารถบรรลุเป้าหมายคุณภาพที่ 5 PPM. 

2546  บริษัทได้มีการควบรวมกิจการบริษัท ทีมโทรนิคส์ และ ทีมพรีซิช่ัน จํากัด เป็นบริษัทเดียวภายใต้ช่ือบริษัท ทีมพรีซิช่ัน จํากัด 
 ได้ทําการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 
 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากลระบบบริหารจัดการคุณภาพเพ่ืออุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949 

2547  หุ้นบริษัท ได้ทําการย้ายจากตลาด MAI เข้าตลาดหลักทรัพย์หลักเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2547  
 มีการสร้างอาคารสําหรับการผลิตแห่งใหม่ที่จังหวัดปทุมธานี   

2549  เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 305 ล้านบาท เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2549 
 ได้รับรางวัล “ Best supplier of year 2006” จาก บริษัท ไพโอเนีย จํากัด 
 ได้ถูกเสนอช่ือ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนิตยสารการเงินและการธนาคาร เพ่ือเข้ารับรางวัล บริษัทที่ได้มีผล

ประกอบการดีเด่นประจําปี 2549 ภายใต้ภาคธุรกิจเทคโนโลย ี
 จัดต้ังบริษัท สรรหาวัตถุดิบที่ประเทศเดนมาร์ค 

2550  เป็นหนึ่งใน 5 บริษัทไทยที่ได้รับรางวัล “ 200 Best Under A $Billion” จาก Forbes Asia   
 เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล “Deloitte Technology Fast 500 Asia Pacific” จากบริษัท Deloitte  

Touche Tohmatsu. 
 ได้รับรางวัล “ Best supplier of year 2007” จาก บริษัท ไพโอเนีย จํากัด 
 เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 458 ล้านบาท เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2550 
 ได้สร้างอาคารสําหรับการผลิตหลังที่ 2 ที่จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือรองรับการขยายงานในอนาคตและสร้างอาคารใหม่เสร็จ 

ในปี2551 บนเนื่อที่ 55 ไร ่

2551  เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 580 ล้าน เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 
 ก่อต้ังบริษัทสรรหาวัตถุดิบที่ประเทศสิงคโปร ์
 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 
 ได้รับเลือกจากบริษัท Bosch เป็น “Prefer Supplier” 
 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากลระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ISO 18001 

2552  ได้รับรางวัล Thailand Lean Award จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่น 
 ได้รับรางวัลสูงสุด “Outstanding Best Practice” จากโครงการที่บริษัทส่งเข้าประกวด Thailand Lean Award 
 ได้รับรางวัลโล่ทองแดง ประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Award 2009 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 
 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นฯระดับภูมิภาค ทางด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม “ Excellence Safety,  

Health & Environment in Workplace 2009” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน 

2553  ได้รับรางวัลโล่ทองแดง ประกาศเกียรติคุณ “Zero Accident Award 2010” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน 

20 ปี ผลงานและความสําเร็จ 
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                        (หน่วย: พันบาท) 

รายการ 
ตรวจสอบแล้ว 

2553 2552 2551 

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,014,299 697,849 753,805 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 489,063 378,305 434,546 

สินทรัพย์อื่น     3,883 6,346 4,319 

สินทรัพย์รวม 1,507,246 1,082,500 1,192,670 

หนี้สินหมุนเวียน 522,299 292,277 286,191 

หนี้สินระยะยาว 94,096 2,938 35,798 

หนี้สินรวม 616,395 295,215 321,989 

ทุนชําระแล้ว 566,280 566,280 566,280 

กําไรสะสม 285,061 178,786 261,864 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 890,851 787,285 870,680 

                  
                         (หน่วย: พันบาท) 

รายการ 
ตรวจสอบแล้ว 

2553 2552 2551 

รายได้จากการขาย 2,155,699 1,463,977 1,455,980 

   - รายได้อื่นๆ 34,673 16,617 14,082 

รายได้รวม 2,190,372 1,480,594 1,470,062 

ต้นทุนขาย 1,915,248 1,340,692 1,238,082 

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 164,921 162,086 151,480 

ดอกเบี้ยจ่าย 3,000 2,792 6,448 

ค่าใช้จ่ายรวม 2,083,169 1,505,570 1,396,010 

ภาษีเงินได้ 928 1,475 709 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 106,275          (26,451) 73,343 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
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ล้านบาท งบดุล

สินทรัพย์รวม หน้ีสินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
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-

500 
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ล้านบาท รายได้จากการขาย

รายได้จากการขาย ก าไรสุทธิ

สรุปข้อมูลสําคัญทางการเงิน 
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อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ 
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
  2553 2552 2551 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.94 2.39 2.63 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.07 1.26 1.34 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า -0.20 0.70 0.16 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 6.59 5.67 4.68 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน 54.59 63.44 76.89 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 4.21 3.23 3.17 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วัน 85.53 111.53 113.47 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 7.81 7.11 7.05 

ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 46.10 50.67 51.04 

Cash Cycle วัน 94.03 124.30 139.32 

อัตราส่วนความสามารถในการหากําไร      

อัตรากําไรขั้นต้น ร้อยละ 11.15 8.42 14.97 

อัตรากําไรสุทธิ ร้อยละ 4.93 -1.81 5.04 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 12.67 -3.19 8.03 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 8.21 -2.33 5.72 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 35.03 14.65 38.08 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.66 1.29 1.13 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  เท่า 0.69 0.37 0.37 

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบ้ีย เท่า -25.53 74.56 8.61 

ข้อมูลต่อหุ้น     

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 1.57 1.39 1.54 

กําไรสุทธิต่อหุ้น บาท 0.19 -0.05 0.13 

เงินปันผลต่อหุ้น (เงินสด) ** บาท 0.00 0.10 0.35 

เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นปันผล)** บาท 0.00 0.00 0.25 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น บาท 1.00 1.00 1.00 

** เงินปันผลและหุ้นปันผลใช้อัตราประกาศจ่ายในปีน้ัน  

 
 
 
 
 

สรุปข้อมูลสําคัญทางการเงิน 
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                          นายจักรพันธ์   มานัสสถิตย์ 
                                                                                                                   ประธานกรรมการ 

 

         
             นายชัย    จรุงธนาภิบาล             ดร.ภิรมย์     แจ่มใส                                                               
               กรรมการอิสระ              กรรมการอิสระ  

 

 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา 
       กรรมการอิสระ 

นางมาลิภา  มานัสสถิตย์ 
          กรรมการ 

นางวสรา   โชติธรรมรัตน์ 
            กรรมการ 

   นางสุรัตน์   เพชรมุณี 
          กรรมการ 
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คณะเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
1. นายจักรพันธ์    มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริหาร  
2. นางวสรา          โชติธรรมรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี   
3. นางมาลิภา        มานัสสถิตย์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ 
4. นางสุรัตน์          เพชรมุณี  เลขานุการบริษัท 
5. นายรุ่งริทธิ์   เลาหไพโรจน์วัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
6. นายมาโนโล  วิลารุซ  โมมอนแกน ผู้อํานวยการฝ่ายซัพพลายเชน  
7. นายภณฤกษ์   สมิต    ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 
8. นายภาสกร   บัวทอง   ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะผู้บริหาร 

8 
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นายจักรพันธ์  มานัสสถิตย ์          กรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประธานกรรมการ                        อายุ 57 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)                     17.86% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร              สามีนางมาลิภา มานัสสถิตย์ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                    ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ออสเตรเลีย 

ประสบการณ์ทํางาน 

ปัจจุบัน                                          ประธานกรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.ทีมพรีซิชั่น 

ปี 2551 – 2552                             ประธานกรรมการ บมจ.พรีซิชั่น 

ปี 2544 – 2551                             กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กรรมการ บมจ.ทีมพรีซิชั่น  

ปี 2539 – 2544                             กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  บมจ.ทีมพรีซิชั่น และบจ.ทีมโทรนิคส์ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
                                                    หลักสูตร DAP Director Accreditation Program 2546 

                                                    หลักสูตร DCP Director Certification Program 2546 

                                                    หลักสูตร RCP Role of Chairman Program 2550 

                                                    หลักสูตร RCC Role of Compensation Committee 2550 

 

นายชัย    จรุงธนาภิบาล             กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ                                       อายุ 57 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)                    0.23% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร              ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                    บัญชีมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2545 – ปัจจุบัน                          ประธานกรรมกาตรวจสอบ, บมจ.ทีมพรีซิชั่น 

ปี 2543 – ปัจจุบัน                         บมจ. เมเจอร์ กรรมการอิสระ /ประธาน บมจ.ทีมพรีซิชั่น 

ปี 2528 – 2540                           กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน,กลุ่มบริษัทไมเนอร์ 

ปี 2545 – ปัจจุบัน                         ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ.ทีมพรีซิชั่น 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
                                                   หลักสูตร DCP Director Certification Program 2546 

                                                   หลักสูตร ACP Audit Committee  Program 2548 

 

รศ. ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา         กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ                                                    อายุ 57 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)                     ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร              ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                      ปริญญาเอกคณะบริหารธุรกิจ  สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยมิสซิซซิปป้ี สหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2548 – ปัจจุบัน                          อนุญาโตตุลาการ, สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ปี 2547 – ปัจจุบัน                          กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

ปี 2543 – ปัจจุบัน                          กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ทีมพรีซิชั่น 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
                                                     หลักสูตร DCP Director Certification Program 2544 

 

ดร. ภิรมย์ แจ่มใส                      กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ                                                    อายุ 56 ปี                                    
สัดส่วนการถือหุ้น (%)                     0.30% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร              ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                     ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธาปฐพีกลศาสตร์ Ecole Centrale des Arts &         
                                                                            Manufactures. (ทุนรัฐบาลฝร่ังเศส) 

ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2550 – ปัจจุบัน                          ที่ปรึกษา, บจ. 49 คอนเซ้าท์ติ้ง แอนด์ แมนเนจเมนต์ 

ปี 2550 – ปัจจุบัน                          อาจารย์พิเศษ, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ                                 
                                                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ปี 2543 – ปัจจุบัน                          กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ทีมพรีซิชั่น 

ปี 2543 – ปี 2549                         ประธานคณะผู้บริหาร, บจ. 49 คอนเซ้าท์ติ้ง แอนด ์แมนเนจเมนต์ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
                                                     หลักสูตร DAP Director Accreditation Program  2548 

                                                     หลักสูตร ACP Audit Committee Program 2548 

                                                     หลักสูตร DCP Director Certification Program 2007   

                                                   หลักสูตร RCC Role of Compensation Committee 2007 

 
 

ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
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นางวสรา  โชติธรรมรัตน์              กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญช ี  อายุ  46 ปี                       
สัดส่วนการถือหุ้น (%)                     ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร              ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                      ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2552 – ปัจจุบัน                           กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ. ทีมพรีซิชั่น 

ปี 2550 – 2551                            ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ.ทีมพรีซิชั่น  

ปี 2548 - 2549                             Division Controller,บมจ. เบนช์มาร์ค อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)   

ปี 2545 - 2548                            Corporate Controller, บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง 

ปี 2532 - 2544                             Finance Director : บจ. ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
                                                     หลักสูตร DCP Director Certification Program 2552 

 

นางมาลิภา  มานัสสถิตย์               กรรมการผู้มีอํานาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ      อายุ  56  ปี          
สัดส่วนการถือหุ้น (%)                     0.08% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร              ภรรยานายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                     ปริญญาโทคณะพาณิชยศาสตร์  สาขาระบบสนเทศมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ออสเตรเลีย  

ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2544 – ปัจจุบัน                           กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ,บมจ.ทีมพรีซิชั่น 

ปี 2539 -  2544                            กรรมการและผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ, บมจ.ทีมพรีซิชั่น และบจ.ทีมโทรนิคส์ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
                                                    หลักสูตร DAP Director Accreditation Program 2546 

                                                    หลักสูตร DCP Director Certification Program 2550 

                                                  หลักสูตร ACP Audit Committee Program 2550 

 

นางสุรัตน์  เพชรมุณ ี                 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม/เลขานุการบริษัท                                           อายุ  50  ปี          
สัดส่วนการถือหุ้น (%)                     0.86% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร              ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                     ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ , มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2552 – ปัจจุบัน                           กรรมการและเลขานุการบริษัท 

ปี 2544 – 2551                             กรรมการและผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี   บมจ.ทีมพรีซิชั่น 

ปี 2539 – 2543                             กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี , บมจ. ทีมพรีซิชั่น และบจ. ทีมโทรนิคส์ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
                                                    หลักสูตร DAP Director Accreditation Program 2546 

                                                    หลักสูตร DCP Director Certification Program 2550 

                                                  หลักสูตร ACP Audit Committee Program 2550 

 
 

นายรุ่งริทธิ์  เลาหไพโรจน์วัฒนา  รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ                                              อายุ 50 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)                     1.09% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร              ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                      ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2553 - ปัจจุบัน                           รองประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.ทีมพรีซิชั่น 

ปี 2549 - 2552                             ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ฟาสโก้ มอเตอร์ส(ประเทศไทย) จํากัด 

ปี 2545 - 2549                             หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.ทีมพรีซิชั่น                                

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
                                                    หลักสูตร DAP Director Accreditation Program 2546 

 
 
 
  

ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
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นายมาโนโล วิลาลุซ โมมอนแกน   ผู้อํานวยการฝ่ายซัพพลายเชน                                                  อายุ  45 ปี 
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)                                

ปี 2532                                         หัวหน้าฝ่ายการผลิต Timex (ฟิลิปปินส์)                            

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
                                                    ไม่มี 

 

นายภณฤกษ ์  สมิต                     ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญช ี                                                           อายุ  43 ปี                                   
สัดส่วนการถือหุ้น (%)                     ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร              ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                     ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์  
                                                    มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2552 – ปัจจุบัน                           ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ.ทีมพรีซิชั่น 

ปี 2550 - 2551                             ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน บจ. สตาร์บอร์ด เวิล์ด ลิมิเท็ด 

ปี 2547 – 2549                             ผู้อํานวยฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท เอส.เอฟ.ซีเนม่า ซิตี้ จํากัด 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
                                                    ไม่มี 

 

นายภาสกร  บัวทอง                    ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                                                    อายุ 40  ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น (%)                     ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร              ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                     ปริญญาเอก  (ว่าท่ี ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อินเตอร์ (วิทยาลัยนานาชาต)ิ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ปัจจุบัน                                          ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.ทีมพรีซิชั่น 

ปี 2551 - 2552                             ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเจรจาสัญญาธุรกิจการค้า บจ.หัวเว่ย เทคโนโลยี 
                                                    (เอเซียตะวันออกเฉียงใต้) 

ปี 2547 – 2551                             ผู้จัดการอาวุโสโครงการและพัฒนาธุรกิจ  บจ. เพ็มสตาร์ (ประเทศไทย)  

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
                                                    ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
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    โครงสร้างองค์กร 

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและ

บัญชี

ผู้อ านวยการฝ่าย
การเงินและบัญชี

ผู้อ านวยการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้อ านวยการฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ

ผู้อ านวยการฝ่าย
การตลาด

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสารสนเทศ

ผู้อ านวยการฝ่าย
ซัพพลายเชน

รองประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัตการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

เลขานุการ   
บริษัท
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บริษัท ทีมพรีซิ ชั่น จํากัด (มหาชน)  พัฒนาออกแบบผลิตประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์   (PCBA)  และผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์สําเร็จรูป    รวมทั้งให้บริการจัดหาวัตถุดิบและจัดส่งไปทั่วทุกมุมโลกโดยให้บริการกับลูกค้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์

หลากหลายประเภท   ดังเช่น       อุตสาหกรรมการแพทย์ สินค้าอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมอุปกรณ์เครือข่ายการ

ส่ือสารไร้สายต่างๆ   อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ สินค้าอุปโภคและบริโภค  

 

บริการทางด้านธุรกิจที่บริษัท ทีมพรีซิชั่น ให้กับลู กค้ารวมถึงการผลิต การทําต้นแบบ การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่   การ

ประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซ่ึงรวมไปถึงการทดสอบออกแบบ และการผลิตครบวงจรด้วยคุณภาพระดับโลกโดย

ระบบ Lean Sigma   โดยมีจุดมุ่งหมายไปสู่คุณภาพระดับSixSigma  ซ่ึงเป็นการให้บริการที่แตกต่างกับลูกค้าระดับโลก

ของบริษัท 

 

 

 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันดังนี้ 

 
1. มาตรฐานคุณภาพ (ISO9001:2008)   เดือนพฤศจิกายน 2552 

2. มาตรฐานระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม   (ISO 14001:2004) เดือนมีนาคม 2552 

3. มาตรฐานระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO18001:2007)  เดือนมีนาคม 2552 

4. มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์      ( ISO/TS:16949:2009 ) เดือนธันวาคม 2552 

5. มาตรฐานอุตสาหกรรมเคร่ืองมือทางการแพทย์( ISO:13485:2003)  เดือน กุมภาพันธ์ 2552 

 

 

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจและทําธุรกิจกับลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมและในภาคพื้นทวีปต่าง ๆ  และการลดสัดส่วน

การขึ้นตรงกับลูกค้ารายใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างในอุตสาหกรรมการให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์   บริษัท

หวังว่าการเจาะตลาดดังกล่าวจะสร้างผลกําไรที่สูงขึ้นพร้อมกับให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกับผู้ถือหุ้น โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับการบริการครบวงจรเพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการให้กับฐานลูกค้าทั่วโลก ในขณะเดียวกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์

ระยะยาวทั้งกับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท 

 
บริษัทให้บริการตั้งแต่การวิจัยและการพัฒนา จนถึงการกระจายสินค้าถึงผู้บริโภค บริษัทให้บริการเบ็ดเสร็จในด้านการผลิต

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับตลาดโลกและให้บริการที่เกินความคาดหมายของลูกค้า  บริการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การผลิต การทดสอบ การประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบ รวมถึงการ
จัดส่งผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กับลูกค้าตามความต้องการ 

 
บริษัทให้บริการการออกแบบเพื่อที่จะลดต้นทุนโดยรวมให้กับลูกค้า พร้อมกับคุณภาพระดับ Six Sigma บริษัทยัง

ให้บริการทดสอบวงจร อิเลคทรอนิกส์ รวมทั้งทดสอบฟังก์ชั่นการทํางานต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ม่ันใจในคุณภาพและการใช้
งานก่อนที่จะทําการส่งผลิตภัณฑ์ บริษัทผลิตสินค้าภายใต้หลักการของ Lean Sigma ซ่ึงเป็นการสร้างความแตกต่าง โดยที่
บริษัทมีพนักงาน Six Sigma ระดับGreen Belt มากกว่า 100 คน และ ระดับ Lean Six Sigma Black Belt    5 คน   ซ่ึง
ทําให้บริษัทสามารถส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหนือระดับ 3 PPM (ของเสียน้อยกว่าสามชิ้น ในทุก ๆ หนึ่งล้านชิ้นที่ประกอบ) 

 
บริษัทให้บริการกับลูกค้าในตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก ซ่ึงจําแนกประเภทได้ดังต่อไปนี้ 
 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
ผลิตภัณฑ์ตรวจติดตามสินค้าในระหว่างการขนส่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมยา  ผลิตภัณฑ์ควบคุมความ

เย็นในตู้คอนเทนเนอร์  ผลิตภัณฑ์ RFID ที่ใช้กับการบริการที่ต้องการความรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง บัลลาสต์
สําหรับอุตสาหกรรมแสงสว่าง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทําให้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เคร่ืองตรวจระดับและวัดระยะทางที่ใช้
ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ทางด้านความปลอดภัยในการผจญเพลิง 
 
ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม   

อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์เทคโนโลยีสายอากาศ RF ขั้นสูง สําหรับช่วยเพิ่มขีดความ สามารถ ของเครือข่ายในราคา
ที่ต่ํา 
 
ผลิตภัณฑ์อุปโภค 

เคร่ืองเล่นสเตอริโอในรถยนต์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับทีวี LCD เคร่ืองเล่นเสียง ระบบควบคุมแสงสว่างไร้สา ย และระบบ
ควบคุมโสตทัศนอุปกรณ์ภายในบ้าน 
 
ผลิตภัณฑ์พิเศษ 

ได้แก่ผลิตภัณฑ์ตรวจจับไอออนที่เกิดจากการแผ่รังสีนิวเคลียร์  
  

ผลิตภัณฑ์การสื่อสาร  
ระบบการแปลภาษา ระบบการประชุมและการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ดังเช่นที่ใช้ในการประชุมสหประชาชาติ 
 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์   
 เคร่ืองตรวจจับและวิเคราะห์สภาพพื้นผิวถนน ชุดเคร่ืองเสียงชั้นสูงที่ใช้ในรถยนต์  
 

ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ 
      ผลิตภัณฑ์ช่วยฟังสําหรับคนที่หูหนวกด้านเดียว ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและเก็บรักษาเคร่ืองช่วยฟัง เคร่ืองมือทดสอบการ
ได้ยินในคลีนิกและโรงพยาบาล 
 
เทคโนโลยีในการผลิตที่บริษัทใช้อยู่ขณะนี้คือ เทคโนโลยี Surface Mount (SMT), Plate through-hold (PTH) , Chip on 
Board (COB) , Flip Chip Technology ซ่ึงเป็นการประกอบ chip ขนาดเล็กที่สุดลงบนแผ่นวงจร การเคลือบวงจรด้วย
สารเคมีเพื่อป้องกันสภาพแวดล้อม การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ (New Product Introduction) และ การผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
(Proto-typing) รวมไปถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซ่ึงรวมไปถึงการออกแบบซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ การออกแบบ
ชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก ต่าง ๆ การออกแบบวงจร การทดสอบ รวมไปถึงการจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบและการจัดส่ งในระบบ Kan-
ban รวมถึงการให้บริการคลังสินค้า  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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 ด้วยเป้าหมายในการพัฒนา การประกอบการผลิต ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และให้การสนับสนุนด้านชุมชนสัมพันธ์   บริษัท 
ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) เชื่อว่าการสนับสนุนและร่วมรณรงค์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมทั้ง
ระบบ เราจึงมุ่งม่ันสร้างอุดมการณ์นี้ให้เป็นรูปธรรม พร้อมๆ กับตอบแทนคืนกลับสู่สังคมและการอนุรักษณ์ส่ิงแวดล้อม อันเป็น
นโยบายของบริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) ที่เราปรารถนาให้สังคมและส่ิงแวดล้อมอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน 

 

 
การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

ในฐานะพลเมืองของสังคม ที่บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) เราเชื่อว่าหากพลเมืองดี สังคมก็จะดี ดังนั้นเราจึงตระหนัแล 
ใส่ใจในชุมชนรอบข้าง สังคมและประเทศชาติด้วยการร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือ สร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้น 

 

 
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลส่ิงแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อ
สังคมที่ยั่งยืน 

 

 
การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

 

  
  

  

ร่วมดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ประธานกรรมการบริหารบริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) นําทีมคณะ
ผู้บริหาร    และพนักงาน ร่วมทํากิจกรรม และเล้ียงอาหารกลางวันสําหรับ
เด็ก ณ บ้านธัญพร คลอง 5 ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

ร่วมปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) นําทีมคณะ
ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาโรงเรียน ,มอบ
อุปกรณ์การศึกษาและการกีฬา และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ
นักเรียนและครูที่โรงเรียนแสนจําหน่าย อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  
 
 
บริจาคโลหิตเพื่อการกุศล 
คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน ) ร่วม
บริจาคโลหิตเพื่อการกุศล โดยร่วมบริจาคกับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
 
 
 
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม 
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน ) ร่วม
บริจาคเรือและส่ิงของบรรเทาทุกข์ให้กับ กาชาดจังหวัดปทุมธานี สําหรับ
นําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม 
 
 
 
วันปลูกต้นไม ้
คณะผู้บริหาร บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด  (มหาชน ) ร่วมลดภาวะโลกร้อน 
ด้วยการปลูกต้นไม้ภายในบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในบริษัทฯ 
สาขาปราจีนบุรี  โดยมีผู้บริหารและพนักงานแต่ละแผนกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทํางาน 
 

   
   

 
  

   กิจกรรมเพื่อชุมชน 

การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
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ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากภายนอก โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทได้รับรางวัลอันเป็น ที่ยอมรับ  
ดังต่อไปนี้ 
 

รางวัลที่ได้รับ สถาบันผู้มอบรางวัล วัตถุประสงค์และรายละเอียด 

::  โล่ประกาศเกียรติ

คุณรณรงค์ลดสถิต ิ
อุบัติเหตุจากการ 
ทํางานให้เป็นศูนย ์
ปี 2553 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

จากการที่เราได้รณรงค์ยกระดับองค์กร
ให้เป็นองค์กรที่สามารถจัดการด้าน
ความปลอดภัย ส่งผลให้บริษัท ทีมพรี
ซิชั่น จํากัด (มหาชน) ได้รับโล่ห์
ประกาศเกียรติคุณรณรงค์ลดสถิติ
อุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์ 
ระดับทองแดง 

 

 
::  สถานประกอบการ 

    ดีเด่น ด้าน 
    ความปลอดภัย 
    อาชีวอนามัยและ 
    สภาพแวดล้อมฯ 
    ปี 2553 

กรมสวัสดิการและ 
คุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

จากการที่เราได้รณรงค์ยกระดับองค์กร
ให้เป็นองค์กรที่สามารถจัดการด้าน
ความปลอดภัย สุขภาพและส่ิงแวดล้อม
ในสถานที่ทํางานโดยสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดและมาตรฐานสากล ส่งผลให้
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)  
ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน ระดับประเทศ 

  

 

  

   รางวัลที่ได้รับจากภายนอก 
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ภาวะตลาดของผู้รับจ้างผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ในปี 2554 
 

ปี 2553 นับเป็นปีแห่งวิกฤตการณ์ซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่ได้

คาดการณ์มาก่อน ชึ่งในความเป็นจริง ภาวะตลาดของผู้รับผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์เติบโตถึงร้อยละ 33.40 ตามรายได้

ที่เพิ่มขึ้น แต่ภาวะอุตสาหกรรมของผู้รับผ ลิตสินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ทั่วโลกจะเติบโตลดลงในปี 2554 จากยอดขายที่จะ

เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 8.5 จากการวิจัยของ ไอเอชเอส ไอซัพพลาย  

วิกฤตการณ์ซัพพลายเชนในปีก่อนนั้นจะดีข้ึนภายในปี 2554 แต่คาดกันว่าจะมีอัตราการเติบโตของตลาดที่ช้าลง ทั้งใน

ตลาดสหรัฐอเมริกา และยุโรป โดยเฉพาะสินค้าสําหรับตลาดผู้บริโภค อย่างไรก็ตามภาพรวมของอุตสาหกรรมและสินค้าสําหรับตลาด

ที่เจาะจงพิเศษจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าสินค้าสําหรับตลาดผู้บริโภค ผู้รับผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ที่มีคุณภาพสูงและ

เชื่อถือได้นั้นจะมีความปลอดภัยมากกว่า ท่ามกล างความผันผวนในตลาดโลกและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทุก

ธุรกิจต้องอยู่ร่วม 

คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และการบริการที่รวดเร็ว รวมกับ ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าจะเป็นส่วนที่สําคัญมากใน

การที่จะได้มาถึงส่วนแบ่งตลาดใหม่ๆ 

 
 

                           

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาวะอุตสาหกรรม 
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การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีปัจจัยความเส่ียงที่อาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 
1. ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ แรงงานที่มีคุณภาพและการควบคุมต้นทุน  

 
ในปี2553 บริษัทยังเผชิญกับภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบในตลาดโลกโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์สืบเนื่องตั้งแต่

สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในปี2552ที่ผ่านมา และยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจากการที่มีปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในช่วงต้นปี2553และต่อเนื่องตลอดปี ซ่ึงถือเป็นความเส่ียงทางธุรกิจที่มีผลต่อการส่งมอบสินค้าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าและ

มีความเส่ียงที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นด้วย ทั้งนี้บริษัทได้ดําเนินการติดต่อให้ลูกค้าทราบถึงสถานะการณ์การขาดแคลนวัตถุดิบต่างๆของ

สินค้าที่ลูกค้าต้องการอย่างต่อเนื่องโดยตลอด และมีการวางแผนร่วมกันกับลูกค้าแต่ละรายในการที่จะป้องกันและแก้ไขความเส่ี ยงอัน

อาจจะเกิดข้ึนร่วมกัน รวมถึงการดําเนินการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ขายวัตถุดิบเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่ไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ของวัตถุดิบ 

สําหรับความเส่ียงด้านการจัดหาแรงงานที่มีคุณภาพ การปรับตัวที่ดีข้ึนของภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้มีความต้องการ
แรงงานเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นตํ่าตามนโยบายของภาครัฐ ซ่ึงถือเป็นความเส่ียงทั้งในด้านต้นทุนการผลิตที่
เพิ่มขึ้นและด้านการแข่งขันที่จะต้องพัฒนาทักษะพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้มากขึ้น ซ่ึงนอกจากการอบรมพัฒนา
บุคคลากรให้มีทักษะหลายด้าน (Multi Skill) และการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้หลักการของ Lean และ SixSigma แล้ว 
บริษัทมีการวางแผนลงทุนในเคร่ืองจักรเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ด้วย 
 

2. ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บหนี้จากลูกค้า 
เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ  การติดตามข่าวสารสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและ

การเงินของลูกค้าแต่ละรายอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานการณ์ด้านการเงินยังเป็นส่ิงสําคัญมาก  ซ่ึงอาจมีความเส่ียงด้านการจัดเก็บ
หนี้กับลูกค้าที่มีลักษณะเป็นการขายเชื่อ  ดังนั้นบริษัทฯจึงได้มีการทบทวนวงเงินเครดิตและระยะเวลาเครดิตการชําระเงินอย่าง
เข้มงวดอยู่เสมอ คอยติดตามและบริหารลูกหนี้อย่างจริงจัง ตลอดจนการติดต่อส่ือสารอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าอย่างสมํ่าเ สมอ ทั้งโดยตรง
และโดยผ่านตัวแทนของบริษัทฯในแต่ละเขตการค้า สําหรับลูกค้าเดิมที่มีความเส่ียง ในการเรียกเก็บหนี้และลูกค้ารายใหม่ที่พิจารณา
แล้วว่าอาจจะเกิดความเส่ียงในการเรียกเก็บหนี้บริษัทจะทําการตกลงขอให้มีการชําระค่าสินค้าล่วงหน้าหรือให้มี เลตเตอร์ออฟเครดิต 
(Letter of Credit) หรือ หนังสือค้ําประกันโดยธนาคาร (Bank Guarantee) ในช่วงเร่ิมต้นของการส่ังซ้ือสินค้า  

 
3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักทั้งในด้านยอดขายและยอดซ้ือโดยสํารองเงินตราต่างประเทศส่วนหนึ่งไว้สําหรับ
ชําระค่าวัตถุดิบเพื่อลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนของสกุลเงินในระดับหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการ
พิจารณาการจัดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contract) เพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเส่ียงจาก
การความผันผวนของตลาดเงินตราต่างประเทศและค่าเงินบาท โดยเฉพาะในระหว่างปีที่ผ่านมา  

 
4. ความเสี่ยงด้านธุรกิจ 

การดําเนินธุรกิจโดยอิงการขายให้กับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ยังถือเป็นความเส่ียงทางธุรกิจที่ทางบริษัทฯให้ความสําคัญ เพื่อ
หลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึนจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ บริษัทฯยังคงดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว้
ชัดเจนในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการกระจายระหว่างภูมิภาคมากขึ้นด้วย บริษัทฯมีฐานลูกค้าในแต่ละภูมิภาค
ในปี 2553 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29, 38 และ 33 สําหรับภูมิภาคอเมริกา , ยุโรป และเอเชียแปซิฟิกตามลําดับ ซ่ึงเป็นสัดส่วนการ
กระจายมายังตลาดในเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นเปรียบเทียบกับสัดส่วนการกระจายฐานลูกค้าในปี 2552 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41, 39, 
20 สําหรับภูมิภาคอเมริกา, ยุโรป, เอเชียแปซิฟิก ตามลําดับ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงต้องมีการติดต่ออย่างใกล้ชิดเพื่อติดตาม
สถานะการของลูกค้าและปัจจัยที่อาจมีผลกระทบในแต่ละภูมิภาค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยความเสี่ยง 
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รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2553)  
  

ชื่อ จํานวนหุ้น % 

นายจักรพันธ์         มานัสสถิตย์                101,159,981 17.86 

นายสถาพร         มานัสสถิตย์ 99,639,618 17.60 

น.ส.จันทิพย์ มานัสสถิตย์ 94,384,537 16.67 

นายอนันต์           มานัสสถิตย์ 93,856,256 16.57 

น.ส.มาลินี เพชรมุณี 12,942,046 2.28 

น.ส.ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์  11,639,697 2.06 

นายณัฐวัฒน์          พิณรัตน์ 11,606,800 2.05 

นายวีรวัฒน์            สิรโยภาส  10,587,699 1.87 

นายสุไทย            พิณรัตน์  10,247,856 1.81 

นายอรรถพล            มานัสสถิตย์   9,000,000 1.59 

*ที่มาของข้อมูล : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย(์ประเทศไทย) จํากัด 

 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหากไม่มีเหตุจําเป็นอ่ืน
ใด เช่น การขยายธุรกิจตามโครงการต่าง ๆ ในอนาคต  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
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โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท  

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการบริษัท ซ่ึงมี จํานวน 5 คณะ อัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร   คณะเจ้าหน้าที่บริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  
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  

               
              กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท  

              นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือนางสุรัตน์ เพชรมุณี นางมาลิภา 
มานัสสถิตย์  นางวสรา โชติธรรมรัตน์ สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  

 1.2  ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นดังนี้ 
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการ  ภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอํานาจกระทําการใดๆ 
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เก่ียวข้องกับการดังกล่าวนั้น   คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือ
หลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้  

นอกจากขอบเขตอํานาจหน้าที่ ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบเพื่อให้สอดคล้องกับการมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้ 

 
1. รับรองวิสัยทัศน์ แผนการดําเนินงาน และ แผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ 
2. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายบริหาร เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริหารได้ดํา เนินการ

ปฏิบัติงานภารกิจประจําวันตามนโยบายที่วางไว้อย่างเหมาะสม 
3. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียงว่าได้มีการดําเนินการอย่างถูกต้องและ

มีประสิทธิผล 
4. สอบทานรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับในปัจจุบัน 
5. สอบทานและรับรองรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
6. ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลาที่กําหนด 
7. กรรมการทุกท่านจะต้องไม่นําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 
1.3   วิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯกําหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้  
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะ แนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด  

 
1.4    การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 บุคคลที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ควรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ  และบริหารธุรกิจ มี
ความซ่ือสัตย์สุจริต และมีความพร้อมในการบริหารงานในหน้าที่ของตน อย่างน้อย  ที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 
1 ท่านจะต้องมีความรู้ ความสามารถทางการเงิน และที่สําคัญกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกําหนดใด ๆ 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ตามที่คณะอนุกรรมการ
สรรหาเสนอ ก่อนที่จะขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น 

 
1.5    การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนและเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ให้คณะกรรมการทราบอย่างสมํ่าเสมอ ในกรณีที่การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วน
ร่วมแก้ไข ปรับปรุง ทั้งนี้กรรมการทุกๆท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ 
  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงมี
เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชือมโยงกับแผนงานประจําปีของบริษัท  
 
 
 
 
 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
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1.6   เลขานุการบริษัทฯ 

 เลขานุการบริษัทฯ ทําหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทฯ และ ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ นางสุรัตน์      เพชรมุณี 
ทําหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดประชุม คณะกรรมการบริษัท
ฯ และการประชุมของคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ เพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง รวมทั้งร่างและ
จัดเตรียมรายงานการประชุม ประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กรรมการ และดําเนินการจัดส่งรายงานประจําปีและ
รายงานอ่ืนๆ ตามที่กําหนด โดยเลขานุการบริษัทฯ จะช่วยดําเนินการให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ต่อ หน่วยงานราชการ
ที่เก่ียวข้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และดําเนินการจัดเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติกิจ
อ่ืนใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  

 
2. คณะกรรมการบริหาร 

 
2.1  รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 

1. นายจักรพันธ์  มานัสสถิตย์  ประธานกรรมการบริหาร   
2. นางวสรา       โชติธรรมรัตน์ กรรมการบริหาร 
3. นางมาลิภา     มานัสสถิตย์  กรรมการบริหาร  
4. นางสุรัตน์      เพชรมุณี  กรรมการบริหาร 
 

2.2.  ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  
1. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทภายใต้กฎหมาย เง่ือนไข 

กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กรรมการบริหารอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่
มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น 

2. กําหนดแนวทางพัฒนาและการขยายงานของกิจการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ 
3. พิจารณา จัดหา ปรับปรุง ระบบและระเบียบงานในบริษัท 
4. พิจารณากล่ันกรอง ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานของธุรกิจ ที่จะนําเสนอ 

คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
5. พจิารณาการจัดทําโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ของพนักงาน 
6. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
7. สําหรับการอนุมัติเก่ียวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัท ในฐานะผู้กู้ ให้คณะกรรมการบริหาร    

กระทําการแทนได้ในมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท หากเกิน 100 ล้านบาทจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท 
 
 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารไม่มีอํานาจกระทําการใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน และการ
ได้มา หรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ที่สําคัญของบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจะมอบอํานาจหรือ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกระทําการเก่ียวกับรายการดังกล่าวแทนคณะกรรมการบริษัทไม่ได้ 

 
3. คณะผูบ้ริหาร 

 
3.1  รายชื่อคณะผูบ้ริหาร 
 
              1. นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์    ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
              2. นางวสรา  โชติธรรมรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี   
              3. นางมาลิภา         มานัสสถิตย์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ 
              4. นางสุรัตน์   เพชรมุณี  เลขานุการบริษัท  
              5. นายรุ่งริทธิ ์     เลาหไพโรจน์วัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
              6. นายมาโนโล วิลารุซ โมมอนแกน ผู้อํานวยการฝ่ายซัพพลายเชน 
              7. นายภณฤกษ์   สมิต   ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 
              8. นายภาสกร         บัวทอง   ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
 
3.2   ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
1. มีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทซ่ึงอยู่ภายใต้กฏหมายเง่ือนไขกฏระเบียบ ข้อบังคับ

และวัตถุประสงค์ของบริษัท เว้นแต่รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนกับบริษัทหรือบริษัทย่อยจะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับมติที่ประชุม
คณะกรรมการ ที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น  

2. กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการส่ังการและกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท  

3. สําหรับการอนุมัติเก่ียวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะผู้กู้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สามารถกระทําได้ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท หากเกิน 100 ล้านบาทให้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้อนุมัติ 

 
 
 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
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4. สําหรับการอนุมัติเก่ียวกับข้อตกลงทางการค้าอันจะมีผลผูกพันบริษัทในฐานะผู้ซ้ือ ผู้ว่าจ้างทําของ ผู้เช่า 
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้ให้เช่า และหรือในฐานะอ่ืนอันเป็นไปตามปกติธุรกิจเง่ือนไขการค้าทั่วไป ให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมีอํานาจอนุมัติ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมอบอํานาจให้บุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะ
อย่างแทนตนได้ หรือจัดทําระเบียบในการอนุมัติของบริษัท แต่สูงสุดไม่เกิน100 ล้านบาท  
 
 ทั้งนี้อํานาจในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดําเนินการอันเป็นรายการเก่ียวกับรายการที่
เก่ียวโยงกันและรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ และหรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

4.1 รายนามคณะกรรรมการตรวจสอบ 
1.   นายชัย      จรุงธนาภิบาล       ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2.   ดร.ภิรมย ์     แจ่มใส                กรรมการตรวจสอบ   
3.   รศ.ดร.ไพบูลย์    เสรีวิวัฒนา   กรรมการตรวจสอบ 

4.2   ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
ก. ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  
ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท  
ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฎิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด ของตลาด   

หลักทรัพย์ หรือกฏหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
ง. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี  
จ.    ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ฉ.   จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ    

กรรมการ ตรวจสอบแต่ละท่าน 
       ช.    ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ    

ปฎิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร (charter) 
       ซ.   รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ 

                                         และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบใน

การปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลกระทบการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 
 
วาระการดํารงตําแหน่ง :  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ 

                                           :  คราวละ   3 ปี 
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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   
 
 

5.2 ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
1. สรรหา คัดเลือก เสนอบุคคลให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท  
2. กําหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัท  ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ  
3. พิจารณาสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  ทดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
4. พิจารณาสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทตามมติขคณะกรรมการบริษัท  
5. เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทและ   คณะกรรมการชุดต่าง  ๆ ที่

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง 
6. พิจารณาค่าตอบแทนอ่ืน ๆ แล้วแต่เห็นสมควร 

 
            วาระการดํารงตําแหน่ง :  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
        :  คราวละ 3 ปี 
                                                    

6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
6.1 รายนามคณะกรรรมการบริหารความเส่ียง 

1. รศ.ดร.ไพบูลย์   เสรีวิวัฒนา  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายชัย   จรุงธนาภิบาล       กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. ดร.ภิรมย์   แจ่มใส                กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายจักรพันธ์     มานัสสถิตย์  กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นางมาลิภา        มานัสสถิตย์   กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
6.2  วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียง 

1. สนับสนุนให้บริษัทสามารถพิจารณาระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ 
2. กําหนดกรอบการดําเนินงานเพื่อให้สามารถบริหารความไม่แน่นอน ความเส่ียง และโอกาสท างธุรกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

วาระการดํารงตําแหน่ง  :  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมการบริหารความเส่ียง 
                                     :  คราวละ 3 ปี 
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คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) สําหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทได้กําหนดการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ดังต่อไปนี้ 

 
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 

เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ลงทุน
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯจึงกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทถือ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้  

- จะบริหารงานด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

- ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
- ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเส่ียงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงในระดับที่

เหมาะสม 
- ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําของ

ตนเอง 
2. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ในปี 2552 บริษัทฯมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 คร้ัง เป็นการประชุมสามัญประจําปีจํานวน   1  คร้ัง  
โดยการประชุมได้จัดที่บริษัท และบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัด ประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระ
ต่างๆให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุม 14  วัน โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง  ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

 
3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 บริษัทฯได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- พนักงาน: บริษัทฯได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
- คู่ค้า: บริษัทฯมีการซ้ือสินค้าและบริการจากคู่ค้าโดยเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า 

รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า 
- ลูกค้า : บริษัทฯเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณ ภาพและมาตรฐาน รักษา

ความลับของ ลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทําหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบ
ดําเนินงานให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด 

- คู่แข่ง: บริษัทฯประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการ
แข่งขัน หลีกเล่ียงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทําลายคู่แข่งขัน 

- ชุมชน: บริษัทฯมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม 
 
ทั้งนี้บริษัทได้ปฎิบัติตามข้อกําหนดของกฏหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี 
 

4. การประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2553  มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งส้ินครบ 7  ท่าน  โดยประธานในที่
ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทสอบถาม แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
 

5.  ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 
 คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ดังต่อไปนี้   
 

- คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกําหนด (หรือให้ความเห็นชอบ ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนการกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความม่ันคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

- คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวข้อ เร่ืองโคร งสร้างการถือหุ้นและ
การจัดการ รวมทั้งมีการส่ือสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ ฝ่าย
จัดการและพนักงาน ของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ 

- คณะกรรมการต้องมีการกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจาก
ผู้ถือหุ้นตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- คณะกรรมการกํากับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว้ โดย
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือขอสินเชื่อใดๆเพื่อธุรกรรมตามปรกติของ
บริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และเพื่อการดําเนินงานต่างๆภายในวงเงินสําหรับแต่ละ
รายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือ จํานวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย 

 

การกํากับดูแลกิจการ 
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6.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 ทางบริษัทฯได้มีการแจ้งข้อมูลของบริษัทฯที่อาจมีการเก่ียวข้องกันให้กับทางผู้ตรวจสอบบัญชี โดยทางผู้
ตรวจสอบบัญชีจะระบุ ในหมายเหตุงบการเงิน หากพบว่ามีรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็น
นัยสําคัญไว้ในงบการเงินของบริษัท 
 
 นอกจากนี้คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสําหรับกรรมการและผู้บริหารใน
การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ม่ันใจว่ากรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริตในการตัดสินใจ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทั้งทางตรงหรือท างอ้อม โดย
กําหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลถึงการมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการทําธุรกรรมใดๆ 
ที่อาจจะมีผลกระทบกับบริษัท โดยผ่านทางแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ โดยกรรมการหรือ
ผู้บริหารดังกล่าวจะถูกยกเว้น ไม่ให้เข้าร่วมกระบวนในการตัดสินใจเพื่ อพิจารณาธุรกรรมที่ตนมีส่วนได้ส่วน
เสียหรือเก่ียวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับรายงานการเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและ
ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องนําส่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  

 
7. จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทฯได้ออกหลักปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ  จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน โดยเน้น
ถึงความซ่ือสัตย์  การรักษาความลับของลูกค้า การไม่มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์กับผู้ขายวัตถุดิบ สินค้า 
ตลอดจนการดูแลและปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ  การติดตามการปฏิบัติตา มหลักเกณฑ์จะได้รับการทบทวน
จากฝ่ายบริหารระดับสูงเพื่อให้เหมาะสม หากพนักงานฝ่าฝืนหลักปฏิบัติจะได้รับการลงโทษทางวินัยตามลําดับ
ขั้นที่บริษัทฯกําหนดข้ึน 

 
8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวนทั้งส้ิน  7 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จํานวน 4  ท่าน คิดเป็นร้อยละ  57 ของคณะกรรมการทั้งหมด 
- กรรมการอิสระ  จํานวน 3  ท่าน คิดเป็นร้อยละ  43 ของคณะกรรมการทั้งหมด 

 
9. การรวมหรือแยกตําแหน่ง 

ปัจจุบัน บริษัทยังคงมีประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน  
ทั้งนี้การปฏิบัติงานยังคงเป็นไปตามขอบเขตและอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในแต่ละตําแหน่งนั้นๆ และอํานาจใน
การดําเนินการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการดําเนินการอันเป็นรายการเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันและ
รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 
10.  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

 บริษัทฯได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี คร้ังที่  
1/2553 ซ่ึงกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯรวมทั้งส้ิน ไม่เกิน 2,730,000 บาทถ้วน 
โดยมี รายละเอียดดังนี้ 

   
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 

รายชื่อ ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท) 

2553 
ค่าตอบแทน (บาท)  

2552 

1. นายจักรพันธ์      มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการ 390,000 390,000 

2. นางวสรา           โชติธรรมรัตน์ กรรมการ 330,000 330,000 

3. นางมาลิภา         มานัสสถิตย์ กรรมการ 330,000 330,000 

4. นางสุรัตน์          เพชรมุณี กรรมการ 330,000 330,000 

5. นายชัย              จรุงธนาภิบาล 
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

490,000 490,000 

6. รศ.ดร.ไพบูลย์    เสรีวิวัฒนา 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

430,000 430,000 

7. ดร.ภิรมย์           แจ่มใส  
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

430,000 430,000 

 
รวมค่าตอบแทน
กรรมการ 

2,730,000 2,730,000 

  
 
 
 

การกํากับดูแลกิจการ 
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(ข) ค่าตอบแทนจํานวน 10 ราย ซ่ึงประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัสที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้บริหาร  
ในปี 2552 มีจํานวนเงินเท่ากับ 43,570,072 บาท และในปี 2553 จํานวน 11 ราย มีจํานวน  เท่ากับ 
42,005,157 บาท 

 
(ค) ค่าตอบแทนอ่ืน 

1. โครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ 
       และพนักงานของบริษัทฯ 

1.1 โครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ  (ESOP 1/2549) จํานวน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของจํานวน
หุ้นที่ได้จําหน่ายแล้ว จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 3 เมษายน 
2549 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการออกและเสนอขาย ทั้งนี้มี
รายนามกรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้   
   

รายชื่อ กรรมการ/ผู้บริหาร ตําแหน่ง จํานวนหน่วย ร้อยละ 

1. นายจักรพันธ์     มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการ 800,000 16.00 

2. นางมาลิภา        มานัสสถิตย์ กรรมการ 500,000 10.00 

3. นางสุรัตน์         เพชรมุณี กรรมการ 500,000 10.00 

4. นายชัย             จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ 200,000 4.00 

5. ดร.ภิรมย์          แจ่มใส กรรมการอิสระ 200,000 4.00 

6. รศ.ดร.ไพบูลย์   เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ 200,000 4.00 

 
1.2 โครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของ

บริษัทฯ (ESOP 2/2550) จํานวน1,125,000 หน่วยคิดเป็นร้อยละ 0.37 ของจํานวน
หุ้นที่ได้จําหน่ายแล้ว จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 3 เมษายน 
2550 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษัทซ่ึงไม่มีพนักงานรายใดรายหนึ่งได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 
5 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารไม่ได้รับการจัดสรรในคร้ังนี้  

   2.    กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
บริษัทฯมีการจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในอัตราร้อย
ละ 3 ของเงินเดือนเพื่อเป็นสวัสดิการกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ ลาออกหรือเกษียณอายุทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับอายุงานที่ทํางานกับบริษัท 

 
11. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีกําหนดประชุมโดยปรกติเป็นประจําทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จําเป็น    โดยมีการกําหนดวาระที่ชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา 
ฝ่ายเลขานุการของบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนประชุม
ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุม
แต่ละคร้ังจะใช้เวลาประมาณ 3 ชม. สําหรับวาระป รกติ และใช้เวลา 1-2 ชม. สําหรับวาระพิเศษ  โดยในปี 
2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปรกติจํานวน 4 คร้ัง และประชุมตามวาระพิเศษจํานวน  
3  คร้ัง รวมทั้งส้ิน  7  คร้ัง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้ 

 

 
 
 
 

รายนามคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ คณะกรรม 
การ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ        
สรรหา 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
กําหนด

ค่าตอบแทน 

1. นายจักรพันธ์            มานัสสถิตย์ 7 - 1 2 - 

2. นางมาลิภา                มานัสสถิตย์ 7 - 1 2 - 

3. นางสุรัตน์                 เพชรมุณี 7 - - - - 

4. นางวสรา                 โชติธรรมรัตน์  7 - - - - 

5. นายชัย                     จรุงธนาภิบาล 7 4 1 2 1 

6. ดร.ภิรมย์                  แจ่มใส 7 4 1 2 1 

7. รศ.ดร.ไพบูลย์           เสรีวิวัฒนา 7 4 1 2 1 

การกํากับดูแลกิจการ 
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12. คณะอนุกรรมการ 
 
คณะกรรมการบริษัทฯมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ที่สําคัญ  
คณะอนุกรรมการมีทั้งหมด 5ชุดดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริหาร 
2. คณะเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

     4.    คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
            5.    คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

    อนึ่ง รายนามและขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ช้ีแจงไว้ก่อนหน้านี้      
    แล้ว 

- จํานวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในตารางข้อ11 
 

13. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯมีแผนกตรวจสอบภายในซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดําเนินการติดตามให้

มีการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและระบบที่กําหนดไว้ คณะกรรม การบริษัท ได้มีความเห็นเก่ียวกับ ความ
เพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอัน
เกิดจากการที่ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจเพียงพอ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน มีการส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนให้การแนะนําในเร่ืองการ
บริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายในต่อผู้บริหาร 

 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ได้กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และห้าม
ไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่
มีหน้าที่เก่ียวข้อง และไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อ
สาธารณชนและอย่างน้อย 24 ชั่งโมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธรณะชนแล้วและห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นสาะสําคัญนั้นต่อบุคคลอ่ืน 

ในปี2553 คณะกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏว่ามีการซ้ือขาย
หุ้นในช่วงที่มีการห้ามซ้ือขาย 

 
 

14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯซ่ึงจัดทําขึ้นตามหลักการบั ญชีต่อผู้ลงทุน

ทันเวลาตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทาน ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
รายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตลอดจนให้การแนะนํา
ในเร่ืองการบริหารความเส่ียง และระบบควบคุมภายในต่อผู้บริหารเพื่อให้บริษัทฯมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี   
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าร ายงานทางการเงิน ประจําปี 2553  มีความถูกต้อง เพียงพอและ
เชื่อถือได ้

 
15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ ผู้ลงทุนสามารถรับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯผ่านส่ือการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทที่ www.teampcba.com 
บริษัทฯยังได้เข้าร่วมในการแถลงผลการดําเนิน ตอบข้อซักถามแก่นักลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจํา มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มนักลงทุนเข้าเยี่ยมชม
กิจการและพบผู้ บริหารระดับสูงของกิจการ  นอกจากนี้ผู้ลงทุนยังส ามารถติ ดต่อบุคคลตามรายนามและ
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 นางวสรา โชติธรรมรัตน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี  
       e-mail address : ir@teampcba.com  
        โทรศัพท์  02-5772350 โทรสาร  02-5771705   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกํากับดูแลกิจการ 

 

http://www.teampcba.com/
mailto:ir@teampcba.com
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ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2553 
 
จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของความต้องการสินค้าภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลกเม่ือปี
2552 แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ดีข้ึนในปี2553นี้มีผลต่อการปรับขึ้นของรายได้ของบริษัท แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศยังมีปัญหาบ้างโดยเฉพาะความขัดแย้งทางด้านการเมือง  
 
บริษัททีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายรวมประจําปี2553 เป็นจํานวน 2,156 ล้านบาท เพิ่มขึ้น692 ล้าน
บาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 47 เม่ือเปรียบเทียบกับปี2552 
 
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นจากการดําเนินงานสําหรับปี2553 ที่อัตราร้อยละ 11 ปรับตัวสูงขึ้นจากปี2552 ซ่ึงอยู่ที่ร้อยละ 8 
บริษัทมีกําไรสุทธิรวมมูลค่า 106 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ และคิดเป็นกําไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.19 บาทซ่ึง
เพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับผลประกอบการของปี2552 ที่มีผลขาดทุนเป็นจํานวนเงิน 26 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2 
ของรายได้ ทั้งนี้มีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย การเปล่ียนแปลงของสัดส่วนการขายในสินค้า  ที่มีอัตรากําไรที่
แตกต่างกัน และ การบริหารควบคมุค่าใช้จ่ายของบริษัท  
 
และในปีบัญชี 2553 นี้ ทางบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ถาวร เพื่อให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลทําให้การคํานวนค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ของบริษัทลดลงตามมูลค่าทรัพย์สินที่
เหมาะสม และได้รวมอยู่ในกําไรประจําปีที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว 
 
ฐานะการเงินปี 2553 
สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่า 1,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 425 ล้านบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ 39 เม่ือเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552ที่มีจํานวนรวม 1,082 ล้านบาท โดยมีรายการเพิ่มขึ้นที่
สําคัญคือ  
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน ซ่ึงเกิดจากการรายการหลักคือ ลูกหนี้การค้า จํานวน 419 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ  28 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 184 ล้านบาทหรือร้อยละ 78 จากมูลค่า ณ วันต้นงวด เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ยอดขาย โดยเฉพาะเพิ่มขึ้นมากในไตรมาสสุดท้ายของปี และสินค้าคงคลัง จํานวน 439 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  
29 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 123 ล้านบาทหรือร้อยละ 39 จากมูลค่า ณ วันต้นงวด ซ่ึงปัจจัยหลักเกิดจากการเตรียมวัตถุดิบ
เพื่อรองรับการส่ังสินค้าของลูกค้าที่มีเพิ่มมากขึ้น และเพื่อสํารองสําหรับภาวะขาดแคลนวัตถุดิบของตลาดอิ เล็กทรอนิกส์
บางส่วนด้วย 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรสุทธิ สินทรัพย์ถาวรมีจํานวนรวมสุทธิ 493 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ของสินทรัพย์
รวม เพิ่มขึ้นสุทธิ 108 ล้านบาทหรือร้อยละ 28 จากมูลค่า ณ วันต้นงวด ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนเพิ่มในเคร่ืองจักรใหม่และ
เปล่ียนแทนเคร่ืองจักรเก่าบางส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพร้อมรองรับความต้องการที่เปล่ียนแปลงไปของลูกค้าได้ 
 
หนี้สิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจํานวน 616 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 321 ล้านบาทจากปี 
2552 หรือคิดเป็นร้อยละ 109 โดยมีรายการหลักที่สําคัญดังนี้ 
การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน จํานวน 124 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของหนี้สินรวม เพื่อใช้
ในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนทั้งนี้มีปัจจัยหลักเนื่องจากผลกระทบจากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบในตลาดทําให้บริษัทต้องมีการ
ส่ังวัตถุดิบเป็นการล่วงหน้ามากขึ้นก่อนการผลิตเพื่อขาย  
การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 118 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของหนี้สินรวม เพื่อใช้
ในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้น 
การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าจํานวน 283 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 76 
ล้านบาทหรือร้อยละ 37 จากมูลค่า ณ วันต้นงวด เป็นผลโดยตรงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการส่ังซ้ือวัตถุดิบเพื่อการผลิตของ
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งส้ินเป็นเงิน 891 ล้านบาท และ 
787 ล้านบาท ตามลําดับ ซ่ึงมียอดเพิ่มขึ้นรวม 104 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 13 โดยมีปัจจัยหลักคือ กําไรสะสมยังไม่ได้
จัดสรร จากผลประกอบการในปี 2553 ที่มีผลกําไรสุทธิจํานวน 106 ล้านบาท  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  
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สภาพคล่อง 
 
สําหรับปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 80 ล้านบาท โดยใช้ไปเพื่อการซ้ือ
วัตถุดิบเป็นการล่วงหน้า ในขณะที่ลูกหนี้การค้าการค้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงคร่ึงปีหลังของปีเป็นปัจจัยหลัก และบริษัทได้
ใช้เงินสดสุทธิเพื่อกิจการลงทุนไปเป็นเงิน 136 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติม ทั้งนี้
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิรับเข้าจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นจํานวน 223 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะส้ันที่เพิ่มขึ้น 
125 ล้านบาท และ เงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้น 118 ล้านบาท โดยมีการชําระเงินกู้ยืมระยะยาวและสัญญาเช่าระยะยาว จํานวน 
20 ล้านบาท 
 
ทั้งนี้บริษัทฯ มีเงินสดสํารอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจํานวนเงิน 138 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6 ล้านบาท  
 
 
แหล่งที่มาของเงินทุน 
 
ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการเสริมสภาพคล่องตามปกติ และ
เพื่อเป็นการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ใหม่ของบริษัท ซ่ึง ณ วันส้ินปี 2553 มียอดเงินกู้ยืมระยะส้ันทั้งส้ินเป็นเงิน 124 
ล้านบาท และ มียอดเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงิน 127 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ส้ินปี 
2553 เท่ากับ 0.69 เท่า เปรียบเทียบกับ 0.37 เท่า ณ ส้ินปี 2552  

 
 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 
จากภาวะเศรษฐกิจโลกในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ในฐานะผู้รับจ้างผลิตและจัดส่งแทนลูกค้า ก็อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงอันอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคตที่เก่ียวข้องกับความต้องการสินค้าของลูกค้า (End Customer) ของลูกค้าบริษัทอีก
ระดับหนึ่งได้ ซ่ึงยอดขายของลูกค้าจะมีผลต่อปริมาณการส่ังผลิตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงมุ่งม่ันในการรักษา
ระดับความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ และการบริหารควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม ให้มีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น และการบุกเจาะหาตลาด
ใหม่เพื่อการขยายธุรกิจ 

 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 

บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี       ทีมพรีซิชั่น 
   (ประเทศไทย) 

       ทีมพรีซิชั่น 
  (ประเทศเดนมาร์ก)   

    ทีมพรีซิชั่น 
 (ประเทศสิงคโปร์)  

ค่าสอบบัญช ี บาท 745,000 DKK 44,100 SGD 9,000 

ค่าบริการอื่น บาท   30,000 DKK 18,400 SGD 2,000 
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บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน ซ่ึงเก่ียวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้บริหารหรือกรรมการ
บางส่วนร่วมกันซ่ึงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุงบการเงิน ข้อ 20 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และไม่มีการกู้ยืมเงินระหว่างกัน ทั้ง
บริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวข้องกัน 

นโยบายการทํารายการระหว่างกัน 

ในกรณี่ที่มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลเก่ียวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง การอนุมัติรายการระหว่าง
กัน จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและจะ
ดําเนินการตามกฏระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่
จะพิจารณาจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบและงดแสดงความคิดเห็นและงดออกเสียงในรายการดังกล่าว นอกจากนี้การ
พิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะกําหนดให้ถือปฏิบัติอย่างโปร่งใสโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เสมือนทํากับบุคคลภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการระหว่างกัน 
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คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบพยายามส่งเสริมและ
ผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัท
มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ตลอดจนให้การแนะนําในเร่ืองการบริหารความเส่ียงและ
ระบบควบคุมภายในต่อผู้บริหาร 

 
ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 คร้ัง เพื่อทบทวนและ

สอบทานข้อมูลและรายงานทางการเงินของบริษัท ซ่ึงได้รับการรับรองโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้ พิจารณาถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ของบริษัทที่เก่ียวข้องกับกฏ
ระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี 

 
ในการประชุมแต่ละคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับ

ฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท  เพื่อทบทวนและประเมินผลเก่ียวกับนโยบายและหลักการ
บัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการบัญชีและการเงิน การควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลและรายงานทางการเงินสําหรับทุกส้ินไตรมาส และได้ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมกา รบริษัท
ในการแก้ไขหรือลดจุดอ่อนในการควบคุมภายในและความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนกับบริษัท  

 
ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินข้อบกพร่องในการควบคุมภายในบริษัท โดยตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการ

ปฏิบัติงานของบริษัทอย่างมีระบบ จัดทํารายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ดี นําเส นอแก่ผู้บริหารที่เก่ียวข้องเพื่อกําหนดแผนการ
ปฏิบัติงานในอนาคต และประชุมอย่างสมํ่าเสมอกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมี
หน้าที่สร้างความม่ันใจว่าข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่างๆ จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายใ นเวลา
ที่เหมาะสม 

 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัตินโยบายการทํารายการและรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ที่เกิดข้ึนในระหว่างปี 2553 
 
จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ดังต่อไปนี้  
1. รายงานทางการเงินในปี 2553 มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือได้ 
2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้

ถูกใช้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
3. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏห มายที่

เก่ียวข้อง 
4. นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา   แห่งสํานักงาน ดร .วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เหมาะสม 
5. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนในปี2553 มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท 
6. ในปี2553 มีจํานวนคร้ังในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม

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

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตรที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งดร . วิรัช  อภิเมธีธํารง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลข
ทะเบียน 1378 และ/หรือ   นายชัยกรณ์  อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 แห่ง สํานักงาน ดร . วิรัช  แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบปี
บัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซ่ึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีข้ึนอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจําปีที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2554 

 
 

 
 
นายชัย จรุงธนาภิบาล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
10 มีนาคม 2554 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

     เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

         ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย และ ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน ) เช่นเดียวกัน ซ่ึงผู้บริหาร

ของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบใน

การแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผล การตรวจสอบของข้าพเจ้า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ข้าพเจ้า

มิได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยสองแห่งในต่างประเทศที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม สําหรับปีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 

2553 งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวนเงิน 63.65 ล้านบาท และมียอด

รวมรายได้ สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจํานวน 419.14 ล้านบาท งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว 

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีอ่ืนนั้น และความเห็นของข้าพเจ้าในส่วนที่เก่ียวข้องกับ

จํานวนเงินของรายการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยดังกล่าว ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวมได้ถือตามรายงานของผู้สอบบัญชีอ่ืนนั้น งบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบนี้ตรวจสอบโดย

ผู้สอบบัญชีอ่ืนจากสํานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซ่ึงได้รายงานไว้โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานการสอบ

บัญชีลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 

  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซ่ึงกําหนดให้ข้าพเจ้าต้อ งวางแผน

และปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างมีเหตุผลว่า  งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ

หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ  ทั้งที่เป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล

ในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลั กการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินที่

เป็นสาระสําคัญ ซ่ึงผู้บริหารเป็นผู้จัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบ

การเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวประกอบกับรายงานของผู้สอบบัญชีอ่ืนที่กล่าวถึง ในวรรคแรก ให้

ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและรายงานของผู้สอบบัญชีอ่ืนตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก ข้าพเจ้า  เห็นว่า งบการเงิน

ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวัน

เดียวกันของ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการของบริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

  

 
 
 
 
 
 

(นายชัยกรณ์    อุ่นปิติพงษา) 
                       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3196 
 22 กุมภาพันธ์ 2554 
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บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

สินทรัพย ์

    
หน่วย : บาท 

    
  งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ   

   
หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552 

        สินทรัพย์หมุนเวียน 
     

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

        
138,339,888  

        
132,232,077  

      
126,985,916  

      
110,152,639  

 
ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 4.2 และ 5 

        
419,005,934  

        
234,814,513  

      
419,005,934  

      
234,814,513  

 
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ  4.3 และ 6 

        
439,113,018  

        
315,837,967  

      
439,663,212  

      
313,915,065  

 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

     

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน 

 

            
7,873,932  

            
5,178,035  

          
2,032,675  

          
2,528,685  

  
ค่าใช้จ่ายรอเรียกคืน-สุทธ ิ 4.2 และ 7 

                
528,678  

                
199,644  

              
528,678  

              
199,644  

  
อ่ืนๆ 

 

            
9,437,994  

            
9,586,759  

          
9,233,298  

          
9,582,712  

  
       รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 

          
17,840,604  

          
14,964,438  

        
11,794,651  

        
12,311,041  

  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

 

    
1,014,299,444  

        
697,848,995  

      
997,449,713  

      
671,193,258  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
     

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 4.4 และ 8 

                          
-    

                          
-    

        
14,559,811  

        
14,559,811  

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ 4.5 และ 9 

        
489,063,068  

        
378,304,597  

      
489,052,812  

      
378,277,935  

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธ ิ 4.6 และ 10 

            
3,743,499  

            
5,532,052  

          
3,743,498  

          
5,520,660  

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

                
139,827  

                
813,916  

              
139,827  

              
813,916  

  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 

        
492,946,394  

        
384,650,565  

      
507,495,948  

      
399,172,322  

        
รวมสินทรัพย์ 

 

    
1,507,245,838  

    
1,082,499,560  

  
1,504,945,661  

  
1,070,365,580  

        

        

        

        

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

        

    
หน่วย : บาท 

    
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552 

หนี้สินหมุนเวียน 
     

 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 

     

  
จากสถาบันการเงิน 11 

  
123,989,348  

                          
-    

   
123,989,348  

                                      
-    

 
เจ้าหนี้การค้า 

 

  
283,345,951  

    
207,126,885  

   
292,585,719  

   
206,755,998  

 
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด 

     

  
ชําระภายในหนึ่งปี 

     

  
เงินกู้ยืมระยะยาว 12 

    
29,400,000  

      
17,280,000  

      
29,400,000  

     
17,280,000  

  
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 13 

       
3,790,854  

         
2,670,486  

        
3,790,854  

        
2,670,486  

 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 

 

          
465,746  

            
451,823  

                               
-    

                                      
-    

 
ดอกเบ้ียค้างจ่าย 

 

            
40,606  

                 
4,507  

              
40,606  

                
4,507  

 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

     

  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 

    
29,092,638  

      
26,042,064  

      
28,843,372  

     
25,522,466  

  
เงินรับล่วงหน้า 

 

    
19,652,207  

      
18,162,166  

      
19,652,207  

     
18,162,166  

  
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน 

 

    
18,939,616  

         
9,719,984  

      
18,939,616  

        
9,719,984  

  
อ่ืนๆ 

 

    
13,582,218  

      
10,819,217  

      
12,369,068  

        
9,593,430  

  
       รวมหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

 

    
81,266,679  

      
64,743,431  

      
79,804,263  

     
62,998,046  

  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 

 

  
522,299,184  

    
292,277,132  

   
529,610,790  

   
289,709,037  

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
     

 
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธ ิ 12 

    
88,200,000  

                          
-    

      
88,200,000  

                                      
-    

 
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ 13 

       
5,895,596  

         
2,937,624  

        
5,895,596  

        
2,937,624  

  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 

 

    
94,095,596  

         
2,937,624  

      
94,095,596  

        
2,937,624  

รวมหนี้สิน 
  

  
616,394,780  

    
295,214,756  

   
623,706,386  

   
292,646,661  

        

        

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
 
 
 

    
หน่วย : บาท 

     
  งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ   

    
หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
     

 
ทุนเรือนหุ้น 14 

    

  
ทุนจดทะเบียน  

     

   
หุ้นสามัญ 580,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

      
580,000,000  

        
580,000,000  

        
580,000,000  

        
580,000,000  

  
ทุนที่ออกและชําระแล้ว 

    

   
หุ้นสามัญ 566,279,715 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

      
566,279,715  

        
566,279,715  

        
566,279,715  

        
566,279,715  

 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  

 

        
42,543,406  

          
42,543,406  

          
42,543,406  

          
42,543,406  

 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  

         
(3,032,891) 

              
(324,415) 

                               
-    

                                      
-    

 
กําไรสะสม 

     

  
จัดสรรแล้ว 

     

   
ทุนสํารองตามกฎหมาย 15 

        
54,500,000  

          
49,262,500  

          
54,500,000  

          
49,262,500  

  
ยังไม่ได้จัดสรร 

 

      
230,560,828  

        
129,523,598  

        
217,916,154  

        
119,633,298  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

      
890,851,058  

        
787,284,804  

        
881,239,275  

        
777,718,919  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

  
1,507,245,838  

    
1,082,499,560  

    
1,504,945,661  

    
1,070,365,580  

          
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด  (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกําไรขาดทุน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 
 

    
หน่วย : บาท 

    
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   
หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552 

รายได้ 
      

    รายได้จากการขาย 
 

  
2,155,698,550  

  
1,463,977,274  

  
2,155,698,550  

  
1,463,977,274  

 
รายได้อ่ืน 

 

        
34,672,901  

        
16,616,529  

        
34,802,344  

        
15,912,901  

รวมรายได้ 
 

  
2,190,371,451  

  
1,480,593,803  

  
2,190,500,894  

  
1,479,890,175  

        ค่าใช้จ่าย 18 
    

 
ต้นทุนขาย 

 

  
1,915,247,618  

  
1,340,692,498  

  
1,930,900,421  

  
1,360,669,489  

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 

        
36,723,776  

        
34,670,832  

        
31,448,420  

        
30,543,587  

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

      
124,880,446  

      
124,100,582  

      
118,914,374  

      
116,725,196  

 
ค่าตอบแทนกรรมการ 15 

          
3,316,701  

          
3,314,054  

          
2,730,000  

          
2,730,000  

รวมค่าใช้จ่าย 
 

  
2,080,168,541  

  
1,502,777,966  

  
2,083,993,215  

  
1,510,668,272  

        
กําไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 

      
110,202,910  

      
(22,184,163) 

      
106,507,679  

      
(30,778,097) 

        
ต้นทุนทางการเงิน 

 

          
3,000,191  

          
2,791,823  

          
2,987,323  

          
2,774,958  

        
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 

 

      
107,202,719  

      
(24,975,986) 

      
103,520,356  

      
(33,553,055) 

        
ภาษีเงินได้ 23 

              
927,989  

          
1,474,641  

                         
-    

                         
-    

        
กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ

 

      
106,274,730  

      
(26,450,627) 

      
103,520,356  

      
(33,553,055) 

        กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) 4.10, 14 และ 22 
    

 
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 

                     
0.19  

                   
(0.05) 

                     
0.18  

                   
(0.06) 

  
จํานวนหุ้นสามัญที่ใช้คํานวณ 

     

  
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หุ้น) 566,279,715 566,279,715 566,279,715 566,279,715 

        

 
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

 

                     
0.19  

                   
(0.05) 

                     
0.18  

                   
(0.06) 

  
จํานวนหุ้นสามัญที่ใช้คํานวณ 

     

  
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (หุ้น) 566,701,073 566,616,978 566,701,073 566,616,978 

        

        

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

งบการเงินรวม 

        

  
 หน่วย : บาท  

  
ทุนที่ออก 

ส่วนเกิน
มูลค่า 

ผลต่างจาก
การ กําไรสะสม รวม 

 

หมาย
เหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ 

แปลงค่างบ
การเงิน 

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร   

        ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 
2552 

 

  
566,279,715  

  
42,543,406  

            
(7,221) 

        
49,262,500  

  
212,602,196  

  
870,680,596  

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  
 

                      
-    

                   
-    

       
(317,194) 

                         
-    

                      
-    

        
(317,194) 

ขาดทุนสุทธิสําหรับปี 2552 
 

                      
-    

                   
-    

                     
-    

                         
-    

   
(26,450,627) 

   
(26,450,627) 

เงินปันผลจ่าย 15 
                      

-    
                   

-    
                     

-    
                         

-    
   

(56,627,971) 
   

(56,627,971) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 
2552 

 

  
566,279,715  

  
42,543,406  

       
(324,415) 

        
49,262,500  

  
129,523,598  

  
787,284,804  

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  
 

                      
-    

                   
-    

    
(2,708,476) 

                         
-    

                      
-    

     
(2,708,476) 

กําไรสุทธิสําหรับปี 2553 
 

                      
-    

                   
-    

                     
-    

                         
-    

  
106,274,730  

  
106,274,730  

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 15 
                      

-    
                   

-    
                     

-    
          

5,237,500  
     

(5,237,500) 
                      

-    

ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 
2553 

 

  
566,279,715  

  
42,543,406  

    
(3,032,891) 

        
54,500,000  

  
230,560,828  

  
890,851,058  
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บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       

  
 หน่วย : บาท  

  
ทุนที่ออก 

ส่วนเกิน
มูลค่า กําไรสะสม รวม 

 

หมาย
เหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ 

ทุนสํารองตาม
กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร   

       
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2552 

 

           
566,279,715  

  
42,543,406  

   
49,262,500  

        
209,814,324  

     
867,899,945  

ขาดทุนสุทธิสําหรับปี 2552 
 

                               
-    

                   
-    

                    
-    

         
(33,553,055) 

     
(33,553,055) 

เงินปันผลจ่าย 15 
                               

-    
                   

-    
                    

-    
         

(56,627,971) 
     

(56,627,971) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 
2552 

 

           
566,279,715  

  
42,543,406  

   
49,262,500  

        
119,633,298  

     
777,718,919  

กําไรสุทธิสําหรับปี 2553 
 

                               
-    

                   
-    

 

        
103,520,356  

     
103,520,356  

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 15 
                               

-    
                   

-    
     

5,237,500  
           

(5,237,500) 
                        

-    

ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 
2553 

 

           
566,279,715  

  
42,543,406  

   
54,500,000  

        
217,916,154  

     
881,239,275  

        
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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       บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

       

   

 หน่วย : บาท  

   

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   

2553 2552 2553 2552 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  
    

 
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้    107,202,719     (24,975,986)    103,520,356     (33,553,055) 

 

ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการ
ดําเนินงาน : 

    

  
ค่าเส่ือมราคา       44,501,767      84,764,188        44,485,361      84,578,577  

  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย         2,764,629         1,918,885          2,753,238         1,910,749  

  
เจ้าหนี้การค้าโอนเป็นรายได้       (3,263,112)                       -          (3,263,112)                       -    

  
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง             (97,685)         (749,190)             (97,685)         (749,190) 

  
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น(ลดลง)     (14,491,722)        8,467,100      (14,491,722)        8,467,100  

  

ขาดทุนจากการกลับรายการกําไรที่ยังไม่เกิดข้ึนใน
กองทุนเปิด                        -                52,924                         -                52,924  

  
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน       (8,001,092)      (5,554,460)       (8,001,092)      (5,554,460) 

  
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร       (3,871,370)         (142,822)       (3,871,370)         (162,158) 

  
ขาดทุนจากสินค้ารอทําลาย            883,104                        -               883,104                        -    

  
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร               15,384                      28                15,384                      28  

  
ดอกเบ้ียจ่าย         3,000,191         2,791,823          2,987,323         2,774,958  

 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง  

    

  
ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน    128,642,813      66,572,490     124,919,785      57,765,473  

 
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบ 

    

  
ของสินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 

    

  
เงินลงทุนในกองทุนเปิด                        -        20,000,000                         -        20,000,000  

  
ลูกหนี้การค้า   (183,356,881)     46,789,990    (183,356,881)     46,789,990  

  
สินค้าคงเหลือ   (109,666,433)     29,436,486    (112,139,529)     30,229,687  

  
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน       (2,757,182)        1,142,697             635,376              68,653  

  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน            174,380            510,109             174,380            510,109  

 
การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบ 

    

  
ของหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

    

  
เจ้าหนี้การค้า       82,051,422      39,663,952        91,662,077      38,647,330  

  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน       10,524,851         4,117,085        10,807,818         3,478,112  

 
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน     (74,387,030)   208,232,809      (67,296,974)   197,489,354  

  
จ่ายดอกเบ้ีย       (2,964,092)      (2,800,508)       (2,951,224)      (2,783,642) 

  
จ่ายภาษีเงินได้       (1,074,108)      (1,223,760)           (160,042)         (129,947) 

  
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย             629,558                        -               629,558                        -    

 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน        (2,708,476)         (317,194)                        -                          -    

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน     (80,504,148)   203,891,347      (69,778,682)   194,575,765  

       

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

       

   
หน่วย : บาท 

   
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   
2553 2552 2553 2552 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
    

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น                        -                           -                           -          (2,962,500) 

 
ซ้ือสินทรัพย์ถาวรเพิ่ม   (138,890,392)     (21,986,288)   (138,890,392)     (21,986,288) 

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น           (976,076)       (3,826,678)           (976,076)       (3,807,150) 

 
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร         3,894,267             946,460          3,894,267             176,049  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (135,972,201)     (24,866,506)   (135,972,201)     (28,579,889) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  
    

 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 

    

  
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น       125,485,820                         -           125,485,820                         -    

 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น        117,600,000                         -       117,600,000                         -    

 
จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาว     (17,280,000)     (64,602,700)     (17,280,000)     (64,602,700) 

 
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว       (3,221,660)       (8,442,235)       (3,221,660)       (7,331,816) 

 
จ่ายเงินปันผล                        -        (56,627,971)                        -        (56,627,971) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน    222,584,160    (129,672,906)    222,584,160    (128,562,487) 

       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ         6,107,811        49,351,935        16,833,277        37,433,389  

       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 
มกราคม     132,232,077        82,880,142     110,152,639        72,719,250  

       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม    138,339,888     132,232,077     126,985,916     110,152,639  

       
การเปิดเผยเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด  

    
รายการที่มิใช่เงินสด ประกอบด้วย 

    

 

สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ระยะยาว             7,300,000          7,340,200          7,300,000          7,340,200  

 
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน             9,108,127                         -            9,108,127                         -    

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการโอนภาษี 
ถูกหัก ณ ที่จ่ายในสินทรัพย์หมุนเวียน                              129,849                629,558 

                          
               129,849                629,558 

   
                                 

       

       

       

       

       

       

       

       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

  
1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 สถานะทางกฎหมาย 

บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด 
(มหาชน)  ประเทศไทย 

บริษัทย่อย 

Team Precision 
(Europe) ApS 

       Team Precision 
(Singapore) PTE. LTD. 

เป็นนิติบุคคลจัดต้ังขึ้นตาม 
กฎหมายไทยและจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เป็นนิติบุคคลจัดต้ังขึ้นตาม 
กฎหมายประเทศเดนมาร์ก 

เป็นนิติบุคคลจัดต้ังขึ้นตาม 
กฎหมายประเทศสิงคโปร์ 

1.2 สถานที่ตั้งบริษัทและโรงงาน 

- 198 หมู่ที่ 13 ต. ดงขี้เหล็ก 
อ. เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 
ประเทศไทย 
- 152/8,  152/15 หมู่ 3  
ถนนธัญบุรี-ลําลูกกา ต.รังสิต 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประเทศไทย 

36 แอลลิกาไวจ์ 6400 
เมืองซอนเดอร์เบอร์ก 
ประเทศเดนมาร์ก 

196 แพนแดน ลูฟ 
#04 - 20 แพนเทค 
อินดัสเทรียล คอมเพลคซ์ 
ประเทศสิงคโปร์ 

1.3 ลักษณะธุรกิจและการดําเนินงาน ผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้า 
อิเล็คทรอนิคส์ 

ดูหมายเหตุ 8 ดูหมายเหตุ 8 

 

 

2.   เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน  

2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 

2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2547 และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 

2.2 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ในระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบั ญชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับปรับปรุงเพื่อทดแทนมาตรฐานการบัญชีบางฉบับ รวมทั้งได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซ่ึงได้

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ทันที 

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง  2552)  บริษัทได้ถือปฏิบัติตามแม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุงตั้งแต่วันที่มีผล

บังคับใช้เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 
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มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสํา หรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ประกอบด้วย 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินค้าคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

 

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ 

การทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่

เก่ียวข้องกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26  เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือ

ออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ

รุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง กําไรต่อหุ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ 

การดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เร่ือง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่  

 

มาตรฐานการบัญชีที่ ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 

2556   ประกอบด้วย 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ  

  การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความช่วยเหลือ 

  จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา  

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใน

ส่วนที่เก่ียวข้องกับบริษัทข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปีที่มีผลบังคับใช้  

ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน ฝ่ายบริหารได้ประเมินผลกระทบที่มีผลต่อ

งบการเงินใ นปีที่นํามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ โดยเลือกรับรู้ส่วนเพิ่มตามโครงการผลประโยชน์

พนักงาน ปรับกับกําไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 จํานวน 19.65 ล้านบาท (จํานวน 

0.03 บาทต่อหุ้น) 

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 

 

2.6 บริษัทลงทุนใน Team Precision (Europe) ApS โดยการถือหุ้นสามัญเร่ิมตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2549 

 และลงทุนใน TEAM PRECISION (SINGAPORE) PTE. LTD. โดยการถือหุ้นสามัญเร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 

สิงหาคม 2551 
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3. การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้งานสินทรัพย์ 

   ในไตรมาสที่ส่ีของปี 2553 บริษัทได้ทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือใหม่ สําหรับอาคาร เคร่ืองจักร

และอุปกรณ์ ซ่ึงมีผลทําให้ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์ดังกล่าวเปล่ียนแปลงดังนี้ 

   อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   จาก  5 - 20 ปี เป็น 5 - 30 ปี 

   เคร่ืองจักรและอุปกรณ์   จาก  5  -  8 ปี เป็น 5 - 10 ปี 

โดยการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที ่ 1 มกราคม 2553 บริษัทจึงปรับปรุงค่าเส่ือมราคาของอาคาร 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้เป็นไปตามประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่า

คงเหลือใหม่ ซ่ึงมีผลทําให้กําไรสุทธิในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2553 เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนประมาณ 42.97  ล้านบาท (0.08 บาทต่อหุ้น)  

4.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสําคัญของความเป็น

เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซ้ือแล้ว  

ดอกเบ้ียถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 

4.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามจํานวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ 

4.3 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า  ราคาทุนคํานวณโดย

วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก   

บริษัทตั้งสํารองเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ  เม่ือสินค้านั้นเส่ือมสภาพ โดยพิจารณาตามสภาพปัจจุบันของ

สินค้าคงเหลือเป็นเกณฑ์ 

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญ่มีสิทธิออกเสียง ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าก่ึงหนึ่งของสิทธิ

ในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน เงินลงทุนในบริษัทย่อย

แสดงในราคาทุน 
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4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน บริษัทคํานวณค่าเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพย์ถาวรทุกประเภท

ยกเว้นที่ดิน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ซ่ึงประมาณไว้ดังนี้ 

 2553 2552 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 ปี 5 ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5-30 ปี 5-20 ปี  

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 5-10 ปี 5-8 ปี 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี 3 ปี 

สินทรัพย์ถาวรอ่ืน 5 ปี 5 ปี 

ในปี 2553 บริษัทได้ทบทวนอายุการใช้งานของอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ซ่ึงมีผลทําให้ประมาณการอายุการ

ใช้งานของสินทรัพย์ดังกล่าวเปล่ียนแปลงไป (ดูหมายเหตุ 3) 

4.6     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซ้ือมา บันทึกเป็นสินทรัพย์ โดยคํานวณ

จากต้นทุนในการได้มาและการดําเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ จะตัดจําหน่าย

ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้งาน โดยประมาณ  3-10 ปี 

4.7      สัญญาเช่า 

สัญญาเช่าดําเนินงาน 

สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่า บันทึก

เป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนตามอายุของ

สัญญาเช่า 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าซ่ึงผู้เช่าได้รั บโอนผลตอบแทนและความเส่ียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของ       ทรัพย์สิน ยกเว้น

กรรมสิทธิ์ทางกฎหมาย ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษัทบันทึกราคายุติธรรมของทรัพย์สินที่เช่า  ณ วันที่เร่ิมต้นของ

สัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักส่วนที่เป็นดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

รับรู้ในงบกําไรขาดทุนตามส่วนของยอดเงินต้นคงเหลือ 
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4.8 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดข้ึนในระหว่างปี ได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ 

วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุล  แปลงค่าเป็นเงินบาท 

โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ในงบดุล   

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียน  ได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ

ดําเนินงาน 

งบการเงินของบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อการทํางบการเงินรวม โดยใช้

อัตราแลกเปล่ียนดังต่อไปนี้ 

   -   สินทรัพย์และหนี้สิน แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ีย ณ วันส้ินปี  

   -   ส่วนของผู้ถือหุ้นและค่าเส่ือมราคา แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ  

   -   รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียสําหรับปี  

  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แสดงอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น  

4.9 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ   ที่ได้ตกลงอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้ากับธนาคารไว้  จะบันทึก

รายการดังกล่าวให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน ได้บันทึกเป็นรายได้หรือ

รายจ่ายในแต่ละปี 

4.10 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น  

กําไร(ขาดทุน )ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการนํากําไร (ขาดทุน )สุทธิ สําหรับปี หารด้วยจํานวนหุ้น

สามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี และปรับปรุงด้วยจํานวนหุ้นปันผลสําหรับทุกงวด

บัญชีที่นําเสนอ อันเนื่องมาจากการจ่ายหุ้นปันผล 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด คํานวณโดยการนํากําไร (ขาดทุน )สุทธิสําหรับปี หารด้วยจํานวนหุ้นสามั ญ

ถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี และปรับปรุงด้วยจํานวนหุ้นปันผลสําหรับทุกงวดบัญชี

ที่นําเสนอ อันเนื่องมาจากการจ่ายหุ้นปันผล บวกด้วยจํานวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญ ที่บริษัทต้องออก

เพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสา มัญ ทั้งนี้ไม่มีการปรับปรุงใด ๆ ในกําไร (ขาดทุน )สุทธิ

สําหรับปี 

4.11   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบกระแสเงินสด เงินสด  และรายการเทียบเท่าเงินสด  ประกอบด้วย  เงินสด

ในมือ และเงินฝากสถาบันการเงินซ่ึงถึงกําหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และปราศจากภาระผูกพัน 
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4.12   ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้กําหนดการจ่ายสมทบ

ไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดย

ผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบ

จากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เกิดรายการบัญชีนั้น 

บริษัทจะบันทึกค่าใช้จ่ายสําหรับผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทยในปีที่เกิดรายการ 

4.13   การใช้ประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้ง

ข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เก่ียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน 

รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึน ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจาก

จํานวนที่ประมาณไว้ 

5.   ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2553 2552 

ตั๋วเงินรับการค้า   

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 6,426,696 - 

ลูกหนี้การค้า   

     ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 327,317,584 152,859,298 

     เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน 84,328,351 81,429,247 

     มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 933,303 525,968 

     มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 181,498 283,687 

     มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป 744,512 1,574,786 

รวม 419,931,944 236,672,986 

หัก   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (926,010) (1,858,473) 

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 419,005,934 234,814,513 
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6. สินค้าคงเหลือ   ประกอบด้วย 

                หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2553 2552 2553 2552 

วัตถุดิบ 384,338,655     285,188,196 384,888,849     284,715,023 

งานระหว่างทํา 67,103,696 30,271,353 67,103,696 30,271,353 

สินค้าสําเร็จรูป 35,193,246 46,922,241 35,193,246 46,922,241 

สินค้าสําเร็จรูประหว่างทาง 12,787,038 19,253,250 12,787,038 19,253,250 

วัตถุดิบระหว่างทาง 9,993,532 18,997,798 9,993,532 17,548,069 

     รวม 509,416,167 400,632,838 509,966,361 398,709,936 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (70,303,149) (84,794,871)           (70,303,149)    (84,794,871) 

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 439,113,018 315,837,967 439,663,212     313,915,065 

 

7. ค่าใช้จ่ายรอเรียกคืน   ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท 

รายการ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2553 2552 

ค่าใช้จ่ายรอเรียกคืน 1,537,250 1,208,216 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,008,572) (1,008,572) 

ค่าใช้จ่ายรอเรียกคืน-สุทธ ิ 528,678 199,644 

 
 
8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย   ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท 

บริษัทย่อย 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ตามวิธีราคาทุน 

2553 2552 2553 2552 

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 
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บริษัทย่อย ประเภทกิจการ 
ทุนที่ชําระแล้ว เงินปันผล 

2553 2552 2553 2552 

Team Precision ซ้ือขายช้ินส่วน DKK 500,000 DKK 500,000 - - 

(Europe) ApS อิเล็คทรอนิคส์และ     

 ขายผลิตภัณฑ์     

  อิเล็คทรอนิคส์     

TEAM PRECISION  ซ้ือขายช้ินส่วน SGD 200,000 SGD 200,000 - - 

(SINGAPORE)  อิเล็คทรอนิคส์และ     

PTE. LTD. ขายผลิตภัณฑ์     

 อิเล็คทรอนิคส์     

 

งบการเงินของ Team Precision (Europe) ApS ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชี

อ่ืน และนํามาจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 โดยมีสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2553 และ 2552 จํานวนเงิน 43.66 ล้านบาท และ 34.99 ล้านบาท ตามลําดับและมียอดรวมรายได้สําหรับปี

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  เป็นจํานวน 227.75 ล้านบาท และ 175.62 ล้านบาท ตามลําดับ 

 

เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2552 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มใน TEAM PRECISION (SINGAPORE) PTE. LTD. 

จํานวน 125,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ เป็นหุ้นสามัญจํานวน 125,000 หุ้น ในราคามูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์  ทําให้

บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ เป็นจํานวนเงิน 200,000 ดอล

ล่าร์สิงคโปร์ 

 

  งบการเงินของ TEAM PRECISION (SINGAPORE) PTE. LTD. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ  

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน และนํามาจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 โดยมี

สินทรัพย์ ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2553 และ 2552 จํานวนเงิน 19.99 ล้านบาท และ 40.97 ล้านบาท ตามลําดับ และมี

ยอดรวมรายได้ สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นจํานวน 191.39 ล้านบาท และ 179.62 ล้าน

บาท ตามลําดับ 
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9.   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์  ประกอบด้วย 

     หน่วย : บาท 

 
 
 
 
 
  

งบการเงินรวม 

รายการ 2552   เพิ่มขึ้น จําหน่าย โอน 2553 

ราคาทุน      

ที่ดิน     41,793,452 - - - 41,793,452 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน       7,882,973 124,675 - - 8,007,648 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 249,480,545 123,166 - - 249,603,711 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 479,874,922 17,829,644 (40,505,912) 122,944,987 580,143,641 

ยานพาหนะ 29,015,560 - (1,480,000) - 27,535,560 

ระบบทําความเย็น 62,725,331 128,500 (614,568) - 62,239,263 

ระบบไฟฟ้าและโทรศัพท ์ 41,483,377 380,000 (115,000) - 41,748,377 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 46,869,312 11,765,609 (697,541) 1,016,247 58,953,627 

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 6,081,721 124,946,925 - (123,961,234) 7,067,412 

รวม 965,207,193 155,298,519 (43,413,021) - 1,077,092,691 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      

  ส่วนปรับปรุงที่ดิน 2,752,216 1,590,183 - - 4,342,399 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 76,030,758 6,219,706 - - 82,250,464 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 385,571,623 23,605,750 (40,505,898) - 368,671,475 

ยานพาหนะ 20,841,362 3,582,078 (1,479,999) - 22,943,441 

ระบบทําความเย็น 37,985,930 2,345,466 (613,496) - 39,717,900 

ระบบไฟฟ้าและโทรศัพท ์ 26,477,277 1,733,020 (114,999) - 28,095,298 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 37,243,430 5,425,564 (660,348) - 42,008,646 

รวม 586,902,596 44,501,767 (43,374,740) - 588,029,623 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ 378,304,597    489,063,068 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี     84,764,188           44,501,767 
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9.   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์  ประกอบด้วย (ต่อ) 

หน่วย : บาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ 2552 เพิ่มขึ้น จําหน่าย โอน 2553 

ราคาทุน      

ที่ดิน 41,793,452 - - - 41,793,452 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 7,882,973 124,675 - - 8,007,648 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 249,480,545 123,166 - - 249,603,711 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 479,868,807 17,829,644 (40,505,912) 122,944,987 580,137,526 

ยานพาหนะ 29,015,560 - (1,480,000) - 27,535,560 

ระบบทําความเย็น 62,725,331 128,500 (614,568) - 62,239,263 

ระบบไฟฟ้าและโทรศัพท ์ 41,483,377 380,000 (115,000) - 41,748,377 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 46,826,215 11,765,609 (697,541) 1,016,247 58,910,530 

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 6,081,721 124,946,925 - (123,961,234) 7,067,412 

        รวม 965,157,981 155,298,519 (43,413,021) - 1,077,043,479 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 2,752,216 1,590,183 - - 4,342,399 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 76,030,758 6,219,706 - - 82,250,464 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 385,568,734 23,603,711 (40,505,898) - 368,666,547 

ยานพาหนะ 20,841,362 3,582,078 (1,479,999) - 22,943,441 

ระบบทําความเย็น 37,985,930 2,345,466 (613,496) - 39,717,900 

ระบบไฟฟ้าและโทรศัพท ์ 26,477,277 1,733,020 (114,999) - 28,095,298 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 37,223,769 5,411,197 (660,348) - 41,974,618 

 รวม 586,880,046 44,485,361 (43,374,740) - 587,990,667 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ 378,277,935    489,052,812 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 84,578,577    44,485,361 

    

   ในปี  2552 บริษัทได้จํานองที่ดินบางส่วน อาคารพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  และเคร่ืองจักรมีราคาทุน  89.63 ล้านบาท 

ไว้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ  และในปี 2553 บริษัทได้ไถ่ถอนภาระจํานองดังกล่าว

แล้ว 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที่คิดค่าเส่ือมราคาจนครบอายุการใช้งานแล้ว  แต่

ยังสามารถใช้งานได้อยู่ ซ่ึงมีราคาทุน 332.71 ล้านบาท และ 353.69 ล้านบาท ตามลําดับ 
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10.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม 

รายการ 2552 เพิ่มขึ้น 2553 

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 14,504,377 976,076 15,480,453 

หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (8,972,325) (2,764,629) (11,736,954) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธ ิ 5,532,052  3,743,499 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 1,918,885  2,764,629 

หน่วย : บาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ 2552 เพิ่มขึ้น 2553 

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 14,484,849 976,076 15,460,925 

หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (8,964,189) (2,753,238) (11,717,427) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธ ิ 5,520,660  3,743,498 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 1,910,749  2,753,238 

 
11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

หน่วย : บาท 

รายการ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2553 2552 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 70,639 - 

เงินกู้ยืมทรัสต์รีซีท 123,918,709 - 

รวม 123,989,348 - 

 

12. เงินกู้ยืมระยะยาว   ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2553 2552 

เงินกู้ยืมระยะยาว 117,600,000 17,280,000 

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี (29,400,000) (17,280,000) 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธ ิ 88,200,000 - 
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เงินกู้ยืมระยะยาว  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท 

วงเงิน เงื่อนไขการจ่ายชําระคืน หลักประกัน 
เงินต้นคงเหลือ 

2553 2552 

100.00 เร่ิมจ่ายชําระวันที่ 31 มกราคม 2551  ไม่มีหลักประกัน - 17.28 

 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553    

130.00 เร่ิมจ่ายชําระวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทจะไม่นําทรัพย์สินอัน 117.60 - 

 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้แก่ ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง และ   

  เคร่ืองจักรทั้งหมด ไปก่อภาระ   

  ผูกพัน (Negative Pledge)   

  เว้นแต่จะได้รับความยินยอม   

  จากผู้ให้กู้   

รวม 117.60 17.28  17.28 

 เงินกู้วงเงิน 100 ล้านบาทที่กู้เพิ่มในปี 2550 มีอัตราดอกเบ้ีย MLR ลบ 1.75 ต่อปี และปรับเปล่ียนตามที่ผู้ให้กู้

จะกําหนด บริษัทได้ชําระเงินกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เงินกู้วงเงิน 130 ล้านบาทที่กู้เพิ่มในปี 2553 มีอัตราดอกเบ้ีย MLR ลบ 2.00 ต่อปี  

 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ได้แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน 

13.  หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2553 2552 

ไม่เกิน 1 ป ี  4,316,812  2,958,710 

เกิน 1 ปี ถึง 3 ปี  6,203,678  3,180,329 

รวมจํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะต้องจ่าย  10,520,490  6,139,039 

หัก ดอกเบ้ียรอตัดจ่าย (834,040)             (530,929) 

  9,686,450  5,608,110 

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (3,790,854) (2,670,486) 

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว – สุทธิ  5,895,596  2,937,624 

 

 หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวมีกําหนดชําระเป็นรายเดือน ซ่ึงจะเสร็จส้ินภายในปี 2556 

 ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ได้แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน 
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14.   ทุนเรือนหุ้น 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 580,000,000 บาท จํานวน 580,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  และมีทุน ที่

เรียกชําระแล้วเป็นจํานวน 566,279,715 บาท จํานวน 566,279,715 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 

โครงการ ESOP 1/2549 

 

 เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัท จํานวน 5 ล้านหน่วย อายุ 5 ปี ราคาเสนอขาย ศูนย์บาทอัตราการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 

หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ซ่ึงบริษัทได้ทําการจัดสรรและเสนอขายเม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2549 โดยมี ราคาใช้สิทธิ 4.28 

บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ กําหนดวันการใช้สิทธิในทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม ตลอด

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 5 ปี โดยกําหนดวันที่สามารถใช้สิทธิคร้ังแรก คือ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549 และวันสุดท้าย

ของการใช้สิทธิ คือ วันที่ 20 มิถุนายน 2554 

 

เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2550 ได้มีการปรับสิทธิใหม่  โดยมีราคาการใช้สิทธิใหม่ 2.8533 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ 

และอัตราการใช้สิทธิใหม่ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1.5 หุ้นสามัญ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่      9 มีนาคม 2550 

 

เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2551 ได้มีการปรับสิทธิใหม่ โดยมีราคาการใช้สิทธิใหม่ 2.266 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ และ

อัตราการใช้สิทธิใหม่ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1.8884 หุ้นสามัญ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2551  

 

เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2552 ได้มีการปรับสิทธิใหม่ โดยมีราคาการใช้สิทธิใหม่ 2.195 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ และ

อัตราการใช้สิทธิใหม่ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1.95 หุ้นสามัญ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่   16 มีนาคม 2552  

 

 

วันที่ใช้สิทธ ิ จํานวนสิทธิที่ใช้ จํานวนสิทธิคงเหลือ 

20 มิถุนายน 2549 - 5,000,000 

ใช้สิทธิแล้วในปี 2549                   1,312,800 3,687,200 

ใช้สิทธิแล้วในปี 2550                      614,734 3,072,466 

ใช้สิทธิแล้วในปี 2551                        66,400 3,006,066 

31 ตุลาคม 2553 - 3,006,066 
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โครงการ ESOP 2/2550 

เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัท จํานวน 1,125,000 หน่วย อายุ 5 ปี ราคาเสนอขาย    ศูนย์บาท อัตร าการใช้สิทธิใบสําคัญแสดง

สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ซ่ึงบริษัทได้ทําการจัดสรรและเสนอขายเม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2550 โดยมี ราคาใช้สิทธิ 

5.67 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ กําหนดวันการใช้สิทธิในทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม 

ตุลาคม ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 5 ปี โดยกําหนดวันที่สามารถใช้สิทธิคร้ังแรก คือ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 

และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ คือ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 

เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2551 ได้มีการปรับสิทธิใหม่  โดยมีราคาการใช้สิทธิใหม่ 4.5040 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ 

และอัตราการใช้สิทธิใหม่ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1.2589 หุ้นสามัญ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2551  

เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2552 ได้มีการปรับสิทธิใหม่ โดยมีราคาการใช้สิทธิใหม่ 4.362 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ และ

อัตราการใช้สิทธิใหม่ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1.30 หุ้นสามัญ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่   16 มีนาคม 2552 

 

วันที่ใช้สิทธ ิ จํานวนสิทธิที่ใช้ จํานวนสิทธิคงเหลือ 

31 สิงหาคม 2550 - 1,125,000 

ใช้สิทธิแล้วในปี 2550      18,822 1,106,178 

ใช้สิทธิแล้วในปี 2551      14,050 1,092,128 

31 ตุลาคม 2553 - 1,092,128 

15.  การจ่ายเงินปันผล ทุนสํารองตามกฎหมาย และค่าตอบแทนกรรมการ 

เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติงดจ่ายเงินปันผลและมีมติให้จ่ายเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี จํานวนเงินไม่เกิน 2.73 ล้านบาท 

เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุ มัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจํานวน 566.28 

ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 56.63 ล้านบาท มีกําหนดจ่ายเงินปันผล วันที่   30 เมษายน 2552  รวมทั้ง

อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจําปี จํานวนเงินไม่เกิน 2.73 ล้านบาท  

ในปี 2553 และ 2552 บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงแสดงรวมในงบการเงินรวม 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็น

เงินทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อย

ละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองดังกล่าวจะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้  บริษัทได้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2553 

เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เป็นจํานวน 5,237,500 บาท 
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16. รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

16.1   บริษัทมีนโยบายการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทจะนําเงินรับชําระหนี้

ค่าขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและชําระหนี้สินที่

เป็นเงินตราต่างประเทศ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน

ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย : พัน) 

 รายการ  

งบการเงินรวม 

สกุลเงินต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท 

2553 2552 2553 2552 

สินทรัพย์     

  ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 15,124.68 8,484.41 453,835.56 281,792.87 

  ยูโร 9.50 18.33 376.62 869.99 

รวม   454,212.18 282,662.86 

หนี้สิน      

  ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 10,648.32 4,195.20 322,604.82 140,609.66 

  ยูโร 261.58 169.56      10,527.65       8,160.85 

รวม   333,132.47 148,770.51 

 (หน่วย : พัน) 

 รายการ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงินต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท 

2553 2552 2553 2552 

สินทรัพย์     

  ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 14,857.09 7,790.53 445,806.39 258,741.64 

หนี้สิน     

  ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 11,130.86     4,098.51      337,224.35 137,368.83 

  ยูโร             268.06 71.10 10,788.32       3,421.97 

  โครนเดนมาร์ก - 10.06 - 65.10 

รวม   348,012.67 140,855.90 

 

16.2   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กับ ธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศ เพื่อป้องกันความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียน ที่อาจมี ผลกระทบต่อจํานวน

เงินบาทที่บริษัทจะได้รับชําระจากลูกหนี้การค้าต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

 

รายการ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

จํานวนเงิน ส่งมอบระหว่างเดือน อัตราแลกเปล่ียน ณ 

(ล้าน) วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน) 

2553    

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 3.85 เมษายน - พฤษภาคม 2554 29.64 - 30.266 

2552    

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 1.19 พฤษภาคม - มิถุนายน 2553 33.14 - 33.25 
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17. สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน  

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิประโยชน์
บางรายการ ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้  

 
1.  บัตรส่งเสริมเลขที่ 1759/2539 1760/2543 1696/อ./2546 

(แทนบัตรเดิม
เลขที่ 

1057/2534) 

1218(2)/2550 1265(4)/2551 1355(1)/2553 1356(1)/2553 

       

       

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

3.  วันที่เร่ิมมีรายได้ 01/12/2539 10/11/2547 13/11/2533 6/7/2550 - -  

4.  ประเภทกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม 

ผลิตช้ินส่วน
หรือ 

อุปกรณ์ที่ใช้กับ 
ผลิตภัณฑ์ 

อิเล็คทรอนิคส์ 

ผลิต 
PRINTED 
CIRCUIT  
BOARD 

ASSEMBLY 
(PCBA) 

ผลิตหรือประกอบ 
ผลิตภัณฑ์ 

อิเล็คทรอนิคส์ 

ผลิต PRINTED 
CIRCUIT  
BOARD 

ASSEMBLY 
(PCBA) 

และผลิตภัณฑ์ 
อิเล็คทรอนิคส์ 

การออกแบบทาง 
อิเล็คทรอนิคส์

และ 
ผลิตภัณฑ์จากการ 

ออกแบบทาง 
อิเล็คทรอนิคส์ 

  ผลิตเคร่ืองมือ 
แพทย,์ 
ผลิตผลิตภัณฑ์ 
อิเล็คทรอนิคส์ 
และ 
PRINTED 
CIRCUIT 
BOARD 
ASSEMBLY 
(PCBA) 
สําหรับช้ินส่วน 
ยานพาหนะหรือ 
ช้ินส่วนอุปกรณ์ 
โทรคมนาคม   

  ผลิตคร่ืองมือ 
แพทย,์ 
ผลิตผลิตภัณฑ์ 
อิเล็คทรอนิคส์ 
และ 
PRINTED 
CIRCUIT 
BOARD 
ASSEMBLY 
(PCBA) 
สําหรับช้ินส่วน 
ยานพาหนะหรือ 
ช้ินส่วนอุปกรณ์ 
โทรคมนาคม   

       

5.สิทธิและประโยชน์สําคัญ
ที่ได้รับการส่งเสริม 
 

       

  5.1ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่
ได้จากการประกอบกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมนับแต่
วันที่เร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 

8 ปี 8 ปี - 5 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 

(ครบกําหนด
วันที่  

  (มีมูลค่าภาษี 
ไม่เกิน 

251.94 ล้าน
บาท) 

   

 30 พฤศจิกายน 
2547) 

     

      

5.2ได้รับอนุญาตให้หัก
เงินได้พึงประเมินร้อยละ  
5 ของรายได้ที่เพิ่ม ข้ึนจาก
ปีก่อนจากการส่งออกนับ
แต่วันที่มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 

10 ปี 10 ปี 10 ปี - - - - 

(ครบกําหนด
วันที่  

 (ครบกําหนดวันที่ 12     

 30 พฤศจิกายน 
2549) 

 พฤศจิกายน  
2543) 

    

5.3 5.3 ได้รับลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคล สําหรับ
กําไรสุทธิที่ได้รับจากการ
ลงทุนในอัตราร้อยละ 50 
ของอัตราปกตินับจากวันที่
พ้นกําหนดระยะเวลา
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

5 ปี 5 ปี - - - 5 ปี 5 ปี 

       

       

       

5.4 5.4 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํา
เงินปันผลจากกิจการที่
ได้รับการส่งเสริม ซ่ึงได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามข้อ 5.1 ไปรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษี    

          เงินได้ 

8 ปี 8 ปี - 5 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 

(ครบกําหนด
วันที่  

      

 30 พฤศจิกายน 
2547) 

      

       

5.5 ได้รับยกเว้นอากรขา
เข้าสําหรับวัตถุดิบและ 
วัสดุจําเป็นที่ต้องนําเข้ามา
จากต่างประเทศ  เพื่อใช้ใน
การผลิตเพื่อการส่ง ออก 

2 ปี 5 ปี 2 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 5 ปี 

(ครบกําหนด
วันที่ 

 (ครบกําหนดวันที่ (ครบกําหนดวันที่    

 24 กุมภาพันธ์ 
2553) 

 15 พฤษภาคม 
2554) 

10 พฤษภาคม 
2553) 

   

       

 
ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อกําหนดต่าง  ๆ 

เก่ียวกับการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด  
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บริษัทมียอดขายในประเทศและต่างประเทศ สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ดังนี้ 

หน่วย : บาท 

รายการ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2553 2552 

บาท % บาท % 

ขายต่างประเทศ 2,092,010,134 97.05 1,410,062,992 96.32 

ขายในประเทศ 63,688,416 2.95 53,914,282 3.68 

รวม 2,155,698,550 100.00 1,463,977,274 100.00 

 

18. การจําแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2553 2552 2553 2552 

การเปล่ียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป      

และงานระหว่างทํา(เพิ่มขึ้น)ลดลง    (18,637,136)        5,540,713    (18,637,136)        5,540,713 

วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใช้ไป 1,547,029,102 1,010,467,333 1,577,854,863 1,030,419,746 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   45,321,857      46,884,126     44,735,157      46,300,072 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน  287,574,438    203,036,750   283,041,043    197,797,813 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย  47,266,397       86,683,073     47,238,599      86,489,326 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 171,613,883     150,165,971   149,760,689    144,120,602 

รวม 2,080,168,541 1,502,777,966 2,083,993,215 1,510,668,272 

 

19. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยดําเนิน ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้า  หรือแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์เพียงธุรกิจเดียว  

และดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์คือในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ซ่ึงได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 
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20. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน ซ่ึงเก่ียวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้บริหารหรือกรรมการ
บางส่วนร่วมกัน ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการดังกล่าว ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันและเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ 

กิจการที่เก่ียวข้องกัน ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 

1. Team Precision (Europe) ApS ดูหมายเหตุ 8 บริษัทย่อย 

2. TEAM PRECISION (SINGAPORE) PTE. 
LTD. 

ดูหมายเหตุ 8 บริษัทย่อย 

3. บริษัท เอ็นเนอร์ยี อินโนเวชั่น จํากัด จําหน่ายเคร่ืองมืออุปกรณ์ไฟฟ้า กรรมการเป็นผู้ถือหุ้น 

 และอิเล็คทรอนิคส์  

  รายการบัญชีกับกิจการที่เก่ียวข้องกันที่สําคัญ มีดังนี ้
(หน่วย : พันบาท) 

รายการที่เก่ียวข้องกันในงบดุล 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2553 2552 2553 2552 

ลูกหนี้การค้า     

- บริษัท เอ็นเนอร์ยี อินโนเวชั่น จํากัด 1,018 98 1,018 98 

เงินสํารองจ่าย     

- Team Precision (Europe) ApS - - 5 252 

เจ้าหนี้การค้า     

- Team Precision (Europe) ApS - - 27,900 18,002 

- TEAM PRECISION (SINGAPORE) PTE. LTD. - - 16,090 31,007 

รวมเจ้าหนี้การค้า - - 43,990 49,009 

(หน่วย : พันบาท) 

รายการที่เก่ียวข้องกันในงบกําไรขาดทุน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2553 2552 2553 2552 

ขายสินค้า     

- บริษัท เอ็นเนอร์ยี อินโนเวชั่น จํากัด 1,253 443 1,253 443 

ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ     

- Team Precision (Europe) ApS - - 226,613 175,596 

(ต้นทุนจริงของวัตถุดิบบวกประมาณการค่าใช้จ่ายในการ     

 จัดหาและค่าใช้จ่ายทางการตลาด ปี 53 ร้อยละ 1.50, 3.00, 
7.00 

    

 และปี 52 ร้อยละ 7.00)     

- TEAM PRECISION (SINGAPORE) PTE. LTD. - - 192,660 178,941 

(ต้นทุนจริงของวัตถุดิบบวกประมาณการค่าใช้จ่ายในการ     

 จัดหาและค่าใช้จ่ายทางการตลาด ร้อยละ 5.27)     

รวมซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ - - 419,273 354,537 
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21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า 

21.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนภายหน้า ดังนี้ 

 

รายการ  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงินต่างประเทศ สกุลเงินบาท 

2553 2552 2553 2552 

เลตเตอร์ออฟเครดิต     

- ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 32,787 278,777 - - 

หนังสือค้ําประกันของ     

ธนาคารพาณิชย์ - - 62,308,647 41,161,493 

   

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 และ 2552 บริษัทมีวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและวงเงินทรัสต์รีซีทรวมกัน  ใน

วงเงิน 600 ล้านบาทและ 475 ล้านบาท ตามลําดับ  

 21.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน 

  บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการเช่าสํานักงานและยานพาหนะ อายุของ

สัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 3 ปี  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่า

ดําเนินงาน ดังนี้ 

 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงินต่างประเทศ สกุลเงินบาท สกุลเงินต่างประเทศ สกุลเงินบาท 

ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี     

สกุลเงินบาท - 1,042,200 - 1,042,200 

สกุลโครนเดนมาร์ก 50,430 - - - 

สกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์ 19,200 - - - 

ถึงกําหนดชําระหลังจาก 1 ปี     

แต่ไม่เกิน 2 ปี     

สกุลเงินบาท - 376,100 - 376,100 

สกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์ 11,200 - - - 
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22. การกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

 

งบการเงินรวม 

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

กําไรสุทธิ จํานวนหุ้น กําไรต่อหุ้น ขาดทุนสุทธิ จํานวนหุ้น ขาดทุนต่อหุ้น 

บาท หุ้น บาท บาท หุ้น บาท 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 106,274,730 566,279,715 0.19 (26,450,627) 566,279,715 (0.05) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ       

ESOP1/2549 - 421,358 - - 337,263 - 

ESOP2/2550 - - - - - - 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด       

กําไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 

สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ 

 

106,274,730 

 

566,701,073 

 

0.19 

 

(26,450,627) 

 

566,616,978 

 

(0.05) 

 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

กําไรสุทธิ จํานวนหุ้น กําไรต่อหุ้น ขาดทุนสุทธิ จํานวนหุ้น ขาดทุนต่อหุ้น 

บาท หุ้น บาท บาท หุ้น บาท 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 103,520,356 566,279,715 0.18 (33,553,055) 566,279,715 (0.06) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ       

ESOP1/2549 - 421,358 - - 337,263 - 

ESOP2/2550 - - - - - - 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด       

กําไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 

สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ 

 

103,520,356 

 

566,701,073 

 

0.18 

 

(33,553,055) 

 

566,616,978 

 

(0.06) 
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23. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 คํานวณจากกําไรทางบัญชี 

ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคํานวณ

ภาษีเงินได้ 

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว บริษัทคํานวณภาษีเงินได้ใน

อัตราร้อยละ 25  

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทคํานวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

(ดูหมายเหตุ 17 ประกอบ) 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในต่างประเทศ คํานวณโดยใช้อัตราตามกฎหมายของต่างประเทศ 

 

24.  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินทั้งในงบดุลและนอกงบดุลดังนี้  

24.1  นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี  

- ดูหมายเหตุ 4 

24.2  ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา  

- ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา   เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในสัญญา  ซ่ึง

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย 

- ความเส่ียงจากลูกค้าไม่ได้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตของธนาคาร  เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว  บริษัทมี

นโยบายในการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง นอกจากนี้บริษัทยังมีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของ

ลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ 

- บริษัทมีความเส่ียงด้านสินเชื่อที่เก่ียวเนื่องกับบัญชีลูกหนี้การค้า ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการขายให้กับ

ลูกค้าจํานวนน้อยราย  เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อตอบสนอง

ลูกค้ารายอ่ืน ๆ  และขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น เพื่อปรับสัดส่วนของลูกค้าให้เหมาะสม 

- สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุล   ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสํารองต่าง  ๆ 

เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ   โดยสํารองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงที่จะเกิด

จากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
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24.3  ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงที่จะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย  ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทในงวด

ปัจจุบันและงวดต่อ ๆไป  บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนได้  เนื่องจากบริษัทได้มีการ

วางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา 

24.4  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราต่างประเทศ 

เนื่องจากมีลูกหนี้ เจ้าหนี้ที่เกิดจากการซ้ือ ขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทจะพิจารณาการจัดทําสัญญา

ประกันความเส่ียงเป็นการล่วงหน้า ในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวนและบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

24.5  ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้  ในการประมาณราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงตามราคาบัญชีซ่ึงเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ  

- หนี้สินทางการเงิน  แสดงราคาตามบัญชีซ่ึงเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ   

25. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงนิ 

  เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท คร้ังที่ 1/2554 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่

ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลประมาณ 84.94 ล้านบาท และมีมติให้จ่ายเงิน ค่าตอบแทน

กรรมการประจําปี 2554 จํานวนเงินไม่เกิน 2.73 ล้านบาท และค่าบําเหน็จกรรมการ จํานวนเงินไม่เกิน 0.55 ล้านบาท 

บริษัทจะนําเสนอเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผล การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าบําเหน็จกรรมการดังกล่าว ในที่

ประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป 

26. คดีความทางกฎหมาย 

  บริษัทมีคดีความทางคดีแพ่ง เร่ืองค่า ตอบแทนในการเป็นตัวแทนในการขายสินค้าและบริการ จํานวนเงินต้น 

12.30 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปีของเงินต้นที่เรียกร้องและศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาให้บริษัทจ่ายเงิน

ดังกล่าว ซ่ึงบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา และคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 

  บริษัทได้บันทึกรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเต็มจํานวนเทียบเท่าจํานวนเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ตาม

มูลฟ้องเรียบร้อยแล้วนับแต่วันที่มีคําวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการ เม่ือวันที่  17 พฤษภาคม 2549 

27. การอนุมัติงบการเงิน 

 

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว  เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 
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