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ส า ร บั ญ
4 กลุมบริษัทมูราโมโต
6 สาสนจากประธานกรรมการ
7 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9 สรุปผลในการดำเนินงาน
10 คำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
15 ขอมูลบริษัท
16 ขอมูลเพิ่มเติม
17 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

METCO

17 บุคคลที่มีผลประโยชนรวมและรายการระหวางกัน
26 ผูถือหุน
29 การจัดการ
44 การกำกับดูแลกิจการที่ดี
63 ปจจัยความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
69 นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท
72 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
สำหรับงบการเงิน

73 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
77 งบการเงิน
นักลงทุนสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ ไดจากรายงานประจำป (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ
ที่ปรากฏอยูในเว็บไซต www.sec.or.th หรือเว็บไซตของบริษัทฯ www.metco.co.th
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“Our products
make impression for you”
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10570
10570

Manufactures Indoor, Outdoor Unit Parts for
Air Condition, Car Audio, EGR Cooler
and Medical Equipment Assembly

1996
Manufactures TV Back Cover, Metal Chassis,
Car Safety parts
44

METCO

Import, Export, VMI of electronic parts,
Metal Press Parts and Plastic Molding parts

819 Kuhn Drive, Suite 212, Cula Vista,
California, 91914 USA
1999
North American Distribution Agent
of group companies for Automotive parts
and Electronic parts

Tres Sur No.9071, Ciudad Industrial,
Tijuana, B.C.22444, Mexico
2006
Service Company for MUI’s
Mexican operation

Manufactures Complete set of Printer, Printer Mechanism
Assembly, Parts of 2 and 4 Wheels Automobile

Manufactures Car Audio Mechanism,
ATM Cassette and Digital Camera Parts
ANNUAL REPORT 2017
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สาส์นจากประธานกรรมการ
นายโยอิจิ มูราโมโต้
ขอบพระคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุน
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
ในการรายงานประจ�าปี 2019 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทในรอบปีนี้เป็นปีที่ยากล�าบาก
เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก
สงครามการค้าระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีที่มาจากมาตรการคุ้มครองทางการค้า
ที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2018 ได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เป็นผลให้การส่งออกในประเทศจีน
เกิดการหยุดชะงัก มีการปรับจ�านวนสินค้าในคลังครั้งใหญ่ และการบริโภคลดต�่าลง ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอันใหญ่หลวงต่อบริษัท
ซึ่งด�าเนินธุรกิจในระดับโลก
ดังนั้นเราจึงได้ริเริ่มโครงการดังต่อไปนี้ขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019 เพื่อให้ผ่านพ้นจากสถานการณ์ที่ยากล�าบากในครั้งนี้
1. โครงการยกระดับเทคโนโลยีการผลิต
2. โครงการสร้างระบบโมเดลใหม่
3. โครงการก�าจัดการสูญเสีย
4. โครงการเสริมความแข็งแกร่งของหน้างานการผลิต
5. โครงการเสริมความแข็งแกร่งของการบริหารจัดการซัพพลายเออร์
6. โครงการเสริมความแข็งแกร่งของกิจกรรม VA/VE
เราจะผลักดันโครงการดังกล่าวโดยทบทวนตัง้ แต่พนื้ ฐาน ทัง้ ธุรกิจทีไ่ ม่มกี า� ไรและธุรกิจทีไ่ ม่ประสบความส�าเร็จ พร้อมทัง้ จัดการสินทรัพย์
จัดวางบุคลากรใหม่ และก�าหนดโครงสร้างรายได้ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ในอีกด้านหนึ่งเราจะมุ่งเน้นการส่งเสริม
จุดแข็งของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราส่วนมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นต่อไป
บริษัทของเราเริ่มด�าเนินกิจการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1987 ซึ่งนับเป็นเวลา 32 ปีแล้ว จากนี้ไปเราจะมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างสุดความสามารถ
เพื่อเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยตระหนักอยู่เสมอว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหน้าที่ของเรา
ซึ่งเป็นบริษัทที่มีพนักงานจ�านวนมากและบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกท่านต่อไป
ดังเช่นที่ผ่านมา

นายโยอิจิ มูราโมโต้
ประธานกรรมการ
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สาส์นจากประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวันชัย อ�่าพึ่งอาตม์
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทมีมติก�าหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง และหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกฏบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย และการบริหาร ดังนี้
• นายวันชัย อ�่าพึ่งอาตม์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
• นายนพ โรจนวานิช
กรรมการตรวจสอบ
• นางวงศ์ทิพา บุนนาค
กรรมการตรวจสอบ
นางวงศ์ทิพา บุนนาค ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัตหิ น้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ สอดคล้อง
กับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง โดย
ได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ สรุปสาระส�าคัญของภารกิจในรอบปีได้ดังนี้
รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ� าปีของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในประเด็นส� าคัญพร้อมให้ค�าแนะน�า
รวมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายในในการจัดท�างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้
ทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ า� คัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผูใ้ ช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง กฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วย เพื่อซักถามประเด็นต่าง ๆ จากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปรากฏว่าผู้สอบบัญชีไม่มีข้อมูลหรือข้อสังเกตเป็นพิเศษ
จากการตรวจสอบแต่ประการใด
รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้ง
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากรายงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท การด�าเนินงานของฝ่ายบริหารที่สอดคล้องกับนโยบาย และอ�านาจอนุมัติที่ก�าหนดไว้
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การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนด
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานการด�า เนิน งานของบริษัท ฯ ว่ า เป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และรับทราบการเปลี่ยนแปลง
กฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
การก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท มีการบริหารจัดการตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีความโปร่งใส และเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจ�าปี
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบประเด็นทีม่ นี ยั ส� าคัญ ให้คา� แนะน�าในการพัฒนาปรับปรุง
การปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ พิจารณาความเหมาะสมของ งบประมาณ จ�านวนบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งการประเมินผลงานประจ�าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และคุณภาพ
งานของผู้สอบบัญชี สถานะของผู้สอบบัญชี ข้อจ�ากัดที่มีสาระส�าคัญ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎระเบียบ
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลางอย่างแท้จริงในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาค่า
ตอบแทนผู้สอบบัญชีน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยเห็นว่าเป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็น
อิสระ เป็นกลางและส่งมอบงานตรงตามเวลาอย่างสม�า่ เสมอ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 แต่งตั้ง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ
นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ
นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีส้นิ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้สอบบัญชีที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่
นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ที่โปร่งใสเพียงพอและเหมาะสม ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง และมีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ
บริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดท�าและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

นายวันชัย อ�่าพึ่งอาตม์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
22 พฤศจิกายน 2562
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สรุปผลการดำเนินงาน
METCO & Subsidiary Company

METCO

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

2562

2561

2560

2562

2561

2560

รายไดจากการขาย

10,980

13,464

14,069

9,008

10,802

11,353

ตนทุนขาย

10,681

12,799

13,447

8,777

10,259

10,839

กำไรขั้นตน

299

665

622

231

543

514

คาใชจายในการขายและบริการ

618

615

529

520

494

458

(319)

50

93

(289)

49

56

รายไดอื่นๆ

141

138

188

151

179

163

ภาษีเงินได

20

35

23

10

29

36

กำไรสุทธิ

(198)

153

258

(148)

199

183

กำไรสุทธิตอหุน (บาท)

(9.48)

7.30

12.33

(7.06)

9.53

8.73

สินทรัพยรวม

7,168

8,048

8,021

5,798

6,590

6,508

หนี้สินรวม

1,707

2,075

2,040

1,279

1,619

1,575

สวนของผูถือหุน

5,461

5,973

5,981

4,519

4,971

4,933

จำนวนหุน (ลานหุน)

20.898

20.898

20.898

20.898

20.898

20.898

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

261.32

285.79

286.19

216.25

237.87

236.05

กำไรจากการดำเนินงาน

METCO & Subsidiary Company

58

16,046

59

14,069 13,464

60

2562

2561

2560

2562

2561

2560

อัตรากำไรสุทธิตอรายไดรวม

(1.80)

1.13

1.83

(1.64)

1.84

1.61

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน

(3.63)

2.56

4.31

(3.27)

4.01

3.70

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม

(2.76)

1.90

3.21

(2.55)

3.02

2.80

62

รายไดจากการขาย (ลานบาท)

741
494
258
153
58

59

60

61

62

กำไรสุทธิ (ลานบาท)
(198)

หนวย : รอยละ

อัตราสวนทางการเงิน

10,980

61

282.95 287.99 286.19 285.79

METCO

หนวย : รอยละ

16,616

58

59

60

261.32

61

62

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
METCO & Subsidiary Company
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คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ของฝ่�ยจัดก�ร
Overview in 2019
ผลการดำาเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้
Thai Baht in Millions
Revenue from sales of goods
Cost of sales of goods
Selling expenses
Administrative expenses
Operating Profit /(Loss)
Operating margin rate
Other gain or expenses
Profit (Loss) before income tax
Raito Analysis
Liquidity ratio
Current ratio
Quick ratio
Receivable turn over
Account recivable days
Collection period
Account payable days
Account payable turnover
Payment period
Inventory day
Inventry turnover
Inventory turnover period
Profitability ratio
Gross profit margin
Net profit margin
Return on equity (ROE)
Efficiency ratio
Return on total assets (ROA)
Return on fixed assets
Assets turnover
Financial policy ratio
Debt to equity
Interest coverage
10

Sep-2019
10,980
10,681
172
360
(233)
-2.1%
55
-178

Sep-2018
13,463
12,799
209
426
29
0.2%
158
187

Time
Time
Time

4.09
3.25
7.30

3.30
2.64
7.13

Days

46.48

45.70

Time
Days

9.32
39.61

7.89
46.26

Time
Days

10.69
34.13

11.81
30.90

%
%
%

2.73%
-1.80%
-3.63%

4.93%
1.13%
2.56%

%
%
Time

-2.76%
-9.15%
1.53

1.90%
6.67%
1.67

Time
Time

0.22
-65.15

0.29
75.53

Per share
Par Value
Book Value
Earning Per Share

Baht
Baht
Baht

Sep-2019
10
286.261.32
-9.48

Sep-2018
10.00
285.79
7.30

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร

สำาหรับปีงบประมาณ 2562 METCO และโรงงานสาขารายงานยอดขายรวมเป็นจำานวน 10,980 ล้านบาท ซึ่งลดลง 18.45% เมื่อเทียบ
กับปีก่อน มูลค่าการขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได้ติดลบ 178 ล้าน ลดลง 194.71% เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่บวก 187 ล้าน และมูลค่าการ
ขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ติดลบ 198 ล้านบาท ซึ่งลดลง 229.75% เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่บวก 152 ล้านบาท
สิ้นปีนี้ METCO และโรงงานสาขามีรายได้จากการขายจำานวน 10,980.34 ล้านบาท ลดลง 2,483.48 ล้านบาทหรือ 18.45% จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ นหน้า โดยธุรกิจรถยนต์แสดงตัวเลขลดลง 32.6% จากปีทผี่ า่ นมาและธุรกิจผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์กลุม่ อุปกรณ์
สำานักงานแสดงตัวเลขลดลง 13.7% จากปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอุตสาหกรรมการผลิต
ที่ซบเซาโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมรถยนต์และไฟฟ้า รวมไปถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้การ
ส่งออกของจีนชะงักงัน มีการปรับเปลี่ยนด้านสินค้าคงคลังอย่างรวดเร็วและผู้บริโภคเกิดความไม่มั่นใจ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบ
ในแง่ลบอย่างมากต่อการดำาเนินงานของเรา
สิน้ ปีนี้ บริษทั และโรงงานสาขามีกาำ ไรขัน้ ต้นเป็นจำานวน 299.63 ล้านบาท ลดลง 364.78 ล้านบาทจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
เนื่องจากปริมาณยอดขายที่ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารของบริษัทและโรงงานสาขาลดลง 17.43 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
โดยบริษทั และโรงงานสาขาได้มกี ารควบคุมค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะค่าใช้จา่ ยด้านการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP),
ค่าสิทธิ, และการบำารุงรักษาโรงงาน
บริษัทและโรงงานสาขามีกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำานวน 4.85 ล้านบาทในสิ้นปีนี้เมื่อเทียกับกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 20.43
ล้านบาทจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
เกี่ยวกับดัชนีการบริหารจัดการแต่ละตัว
อัตราสภาพคล่อง :

อัตราสภาพคล่องและภาวะทางการเงินยังคงมีความมั่นคง

อัตราลูกหนี้ :

อัตราลูกหนี้แย่ลงเล็กน้อยเนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลง

อัตราเจ้าหนี้ :

อัตราเจ้าหนี้กลายเป็นแบบระยะสั้นเนื่องจากปริมาณการขายลดลงโดยเฉพาะในธุรกิจปรินเตอร์
EPSON

การหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง
และวันที่จัดเก็บ :
ความสามารถในการทำากำาไรและ
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ
ในการดำาเนินงาน :

การหมุนเวียนของสินค้าคงคลังและวันที่จัดเก็บแย่ลงเนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลง

แย่ลงเนื่องจากการขาดทุนจากการดำาเนินงาน จากสถานการณ์ทางธุรกิจที่ยำ่าแย่กลายเป็นเลวร้าย
ลงเรื่อยๆ
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นโยบำยธุรกิจประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้เราจึงได้กำาหนด “วิสัยทัศน์และพันธกิจ” เพื่อ
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และมุ่งสู่การพัฒนาบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัท

1. วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการผลิตที่ดีที่สุดในโลก โดยจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

2. พันธกิจ
โลก

ต่อลูกค้า
เราจะสรรค์สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าผ่านการยกระดับ EQCD (สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ) ระดับ

ต่อพนักงาน
เราจะพัฒนาความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพของพนักงาน โดยการให้โอกาสเรียนรู้และความสมดุล
ระหว่างชีวิตการทำางานกับการทำาให้เกิดผล
ต่อคู่ค้า
เราจะสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับคู่ค้าแบบต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ในระยะยาว โดยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐาน
ของความเป็นธรรมและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
เราจะนำามาซึ่งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยสำานึกรับผิดชอบต่อ
สังคม
ต่อผู้ถือหุ้น
เราจะสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นโดยการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และการกำากับดูแลกิจการที่ดี

3. วัตถุประสงค์ขององค์กร

1 สร้. างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับลูกค้า ทำาให้ลูกค้ามอบความไว้วางใจและทำาให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า
2 รั.กษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้าน EQCD (สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ)
3. ปฏิบัตติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดอย่างเคร่งครัดและปฏิบัตหิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบในฐานะบริษทั มหาชน
4 ไม่. ก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม หรือในอาชีพ
5 พั.ฒนาและสนับสนุนพนักงานทุกคนและให้โอกาสพนักงานได้มีส่วนร่วม
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4. ต�ำแหน่งในกำรแข่งขัน

ในฐานะบริษัทที่ให้บริการด้านการผลิต บริษัทของเราได้ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น
เวลาส่งมอบที่ส้นั ลง ด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผลมากกว่าคู่แข่ง บริษัทมีและจะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่
ผ่านข้อได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไปนี้
1. วิธีและเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลาย
บริษัทได้สร้างวิธีและเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายเป็นอย่างมากในฐานะผู้ให้บริการการผลิต ซึ่งครอบคลุมการปั๊มโลหะ
การขึ้นรูปพลาสติก การทาสีและการพิมพ์ การติดตั้งบนพื้นผิว PCB การประกอบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป การออกแบบแม่พิมพ์
และเบ้าหล่อ การผลิตแม่พิมพ์และเบ้าหล่อ และการชุบผิวโลหะ ความหลากหลายนี้ทำาให้บริษัทมีความสามารถมากกว่าคู่แข่งในการ
รับคำาสั่งซื้อและความต้องการที่หลากหลายจากลูกค้าที่หลากหลาย
2. การบูรณาการสายการผลิตที่หลากหลายอย่างไร้รอยต่อ
การมีสายการผลิตภายในบริษัทที่หลากหลายซึ่งใช้วิธีการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้บูรณาการสิ่งเหล่านี้
ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดในการประกอบชิ้นส่วนและ/หรือผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป ด้วยการบูรณาการอย่างไร้รอยต่อดังกล่าว บริษัทจึง
ให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพที่สูงขึ้น ช่วงเวลาตั้งแต่สั่งซื้อจนได้รับสินค้าที่สั้นลงและต้นทุนที่ต่าำ ลง
3. ความร่วมมือข้ามสายงานที่มีการประสานงานที่ดี
เนื่องจากพนักงานทุกคนของบริษัทตระหนักถึงคุณค่าเป็นอย่างดีย่ิงผ่านประวัติและประสบการณ์ของการบูรณาการดังกล่าว
บริษัทได้ประสานงานข้ามสายงานผ่านองค์กรของตน ซึ่งนอกจากจะครอบคลุมด้านการผลิตแล้วยังครอบคลุมด้านการขาย โลจิสติกส์
การจัดซื้อ และการจัดการ ความร่วมมือนี้ช่วยเพิ่มความไว้วางใจและความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทด้วย

กลยุทธ์สู่ควำมส�ำเร็จของธุรกิจประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

METCO มุ่งเน้นเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานอย่างสุดกำาลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
<หน่วยงานขาย>

เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน METCO ให้ความสำาคัญต่อการทำางานร่วมกันกับแต่ละบริษัทในเครือของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)” ในแต่ละประเทศ METCO จะส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดย
กำาหนดหน้าที่ของ METCO เองต่อลูกค้าแต่ละราย ในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจหลักของบริษัทในเครือบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)”, ติดต่อประสานงานกับแต่ละบริษทั ในเครือของบริษทั มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)”
อย่างใกล้ชิด จะท้าทายความสามารถในแขนงงานใหม่ ๆ อย่างกระตือรือร้น โดยไม่ยึดติดแค่เฉพาะแขนงงานด้านการดำาเนินธุรกิจ
ที่มีมาแต่เดิมเท่านั้น
<หน่วยงานผลิต>
เพือ่ ส่งเสริม - เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูงและมีปริมาณตามทีล่ ูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันตามกำาหนดเวลาส่งมอบ ด้วยราคาต้นทุนทีส่ ามารถแข่งขันได้ บริษทั จะดำาเนินการปรับปรุง - เตรียมความพร้อมของ ระบบการผลิต
ที่มุ่งสู่การผลิตโดยรวมที่เหมาะสมที่สุด เช่น แม่พิมพ์ - เพรส - เรซิ่น - กระบวนการติดตั้งแผ่นปริ๊นท์ (PC board implemen-tation process)
- การพ่นสี - การประกอบ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง
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<หน่วยงานด�าเนินการ>
ทบทวนกระบวนการทำางานแบบครบวงจรตั้งแต่การรับออร์เดอร์ - การรับสินค้าเข้า - การผลิต - การส่งสินค้าออกไปจนถึง
การชำาระเงิน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการสร้างระบบใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการติดต่อประสานงานกับแต่ละบริษัทในเครือ
ของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)” เพื่อมุ่งสู่การปรับกระบวนการทำางานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มุ่งเน้น
การขยายผลการดำาเนินการไปยังแต่ละบริษัทในเครือ
<หน่วยงานควบคุม>
เพื่อรองรับต่อความเสี่ยงต่าง ๆ ในฐานะขององค์กรที่ต้องมีการควบคุมภายใน บริษัทจะเตรียมระบบการควบคุมที่มีการปรับปรุงให้
ดียิ่งขึ้น ทำาให้ความสูญเปล่า (Muda) หมดไป มุ่งสู่ระบบการติดต่อประสานงานที่เชื่อมโยงการขาย - การผลิต - การดำาเนินการ - การ
ควบคุม ป้องกันการเกิดปัญหาล่วงหน้าไว้เป็นหนึ่งเดียว

ตัวชี้วัดผลประกอบกำรที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน

ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงินเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินกิจกรรมที่บริษัทเห็นว่าสำาคัญต่อการทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
นอกเหนือจากตัวชี้วัดทางการเงิน ต่อไปนี้เป็น KPI ที่ทั่วไปไม่ใช่ทางการเงินซึ่งบริษัทใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลประกอบการ
1. ความพึงพอใจของลูกค้า
2. อุบัติเหตุ (หยุดทำางานนานกว่า 3 วัน) (กรณี)
3. ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี (ชั่วโมงเฉลี่ยต่อคน)
4. การคัดแยกขยะ

ตามจริงปี 2562
93%
1
7 ชม.
90%

เป้าหมายปี 2563
80%
0
8 ชม.
100%

กำรคำดกำรณ์ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (Forecast for 2020)
ในปีงบประมาณ 2019 เศรษฐกิจโลกถดถอยลงอย่างมากจากความสับสนอันเนื่องจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
กับจีนและปัญหาการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของประเทศอังกฤษ จึงส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงด้วยเช่นกัน
สำาหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2020 ยังไม่มปี จั จัยบวกทีจ่ ะมาช่วยพลิกฟืน้ เศรษฐกิจโลกโดยรวม ทำาให้สภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของบริษัทในปีงบประมาณ 2020 ก็ยังอยู่ในภาวะยากลำาบากอยู่
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการบริหารเช่นนี้ บริษัทยังไม่สามารถขจัดความไม่ชัดเจนของแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ชิ้นส่วนรถยนต์และธุรกิจ Office Automation ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทออกไปได้
บริษัทจะทุ่มเทในการใช้ทรัพยากรของบริษัทเสริมสร้างศักยภาพของระบบจัดการภายใน ทบทวนและลดต้นทุน รวมทั้งยกระดับ
คุณภาพ เพื่อให้สามารถฟันฝ่าและก้าวผ่านสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่ยากลำาบากนี้ไปได้
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ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง
ส�านักงานใหญ่
- โรงงาน 1
- โรงงาน 2
- โรงงาน 3
ประเภทธุรกิจ
เลขที่จดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว
จ�านวนและชนิดหุ้นทั้งหมด
ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว
คณะกรรมการบริษัท
ณ 30 กันยายน 2562

: บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
: เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
: เลขที่ 886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
: เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนบางนา - ตราด กม. 25 ตำาบลบางเสาธง อำาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570
: เลขที่ 99/7 หมู่ 3 ถนนบางนา - ตราด กม. 23 ตำาบลบางเสาธง อำาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570
: ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนและส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์
: บมจ. 326
: แปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2537
: 238,981,000 บาท
: 208,981,000 บาท
: หุ้นสามัญจำานวน 20,898,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
1. นายโยอิจิ มูราโมโต้
2. นายโยชิยูกิ มูราโมโต้
3. นายอิจิโร่ นิชิมูระ
4. นายทะซึยะ อะวาซุ
5. นายวันชัย อำ่าพึ่งอาตม์
6. นายนพ โรจนวานิช
7. นางวงศ์ทิพา บุนนาค

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
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ข้อมูลเพิ่มเติม
1. บริษัทย่อย :

บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จ�ากัด
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
เลขที่จดทะเบียน
วันที่จดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�าระแล้ว
จ�านวนและชนิดหุ้นทั้งหมด
ที่ออกจ�าหน่ายแล้ว
จ�านวนและชนิดหุ้นที่บริษัท
ถืออยู่ในบริษัทย่อย

:
:
:
:
:
:
:

99 หมู่ที่ 1 ตำาบลธงชัยเหนือ อำาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
ผลิตชิ้นส่วนโลหะและส่วนประกอบเครื่องเสียงและภาพ คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
บอจ.นม. 1321
9 มิถุนายน 2538
300 ล้านบาท
300 ล้านบาท
หุ้นสามัญ จำานวน 30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

: หุ้นสามัญ จำานวน 29,999,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (ราคาทุน)

2. นิติบุคคลที่ถือหุ้นบริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปมีเพียงรายเดียวคือ บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำากัด ประเทศญี่ปุ่น โดยมีการ
ถือหุ้นในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
วัน/เดือน/ปี
30 กันยายน 2558
30 กันยายน 2559
30 กันยายน 2560
30 กันยายน 2561
30 กันยายน 2562

จ�านวนหุ้นที่ถือ
14,907,420
14,907,420
14,907,420
14,907,420
14,907,420

ร้อยละ
71.33
71.33
71.33
71.33
71.33

3. บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหุ้นสามัญ
ชื่อสำานักงาน
ที่ตั้ง
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ชื่อสำานักงาน
ที่ตั้ง
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: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
: 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
: นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3636
: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
: เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48-50 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน 2 ปีที่ผ่ำนมำ
ล้านบาท
10,980
141
11,121

รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้

2562

ร้อยละ
98.73
1.27
100.00

ล้านบาท
13,464
158
13,622

2561

ร้อยละ
98.84
1.16
100.00

รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี พ.ศ. 2562 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 18.36% เมื่อเทียบกับปี 2561

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน
คณะกรรมกำรของบริษัทที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่
1. นายโยอิจิ มูราโมโต้
2. นายโยชิยกู ิ มูราโมโต้

ลักษณะควำมสัมพันธ์ของกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย มีดังนี้
1.

บริษัท มูรำโมโต้ อินดัสตรี้ จ�ำกัด ประเทศญี่ปุ่น (บริษัทใหญ่)

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ลักษณะส่วนได้เสีย

รายการ/มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน

1. นายโยอิจิ มูราโมโต้

• ถือหุน้ ร้อยละ 1.30 ในบริษทั และ
บริษทั มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำากัด (ญีป่ นุ่ ) เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ (ร้อยละ 71.33)
เป็นประธานกรรมการบริหารของบริษทั ของบริษทั มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำากัด (ญีป่ นุ่ )
และเป็นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตและพัฒนาการตลาด
ตลอดจนการช่วยเหลือทางการเงิน

2. นายโยชิยกู ิ มูราโมโต้

• ถือหุน้ ร้อยละ 2.88 ในบริษทั และ
เป็นกรรมการบริหารของบริษทั
มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำากัด (ญีป่ นุ่ )

บริษทั มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำากัด (ญีป่ นุ่ ) เป็นตัวแทนจำาหน่ายและการตลาดของ
บริษทั มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด เป็นบางกรณี
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2. บริษัท มูรำโมโต้ เอเซีย จ�ำกัด ประเทศสิงคโปร์ (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
1. นายโยอิจิ มูราโมโต้

ลักษณะส่วนได้เสีย
• เป็นประธานกรรมการบริหารของ
บริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำากัด

รายการ/มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั มูราโมโต้ เอเซีย จำากัด เป็นบริษทั ในเครือเดียวกันกับบริษทั มูราโมโต้
อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) เนื่องจาก บริษัท มูราโมโต้
อินดัสตรี้ จำากัด (ญี่ปุ่น) ถือหุ้นในบริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำากัด 100%

3. บริษัท มูรำโมโต้ ออดิโอ วิชัว ฟิลิปปินส์ จ�ำกัด ประเทศฟิลิปปินส์ (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
1. นายโยอิจิ มูราโมโต้

ลักษณะส่วนได้เสีย
• เป็นประธานกรรมการของบริษัท
มูราโมโต้ ออดิโอ วิชัว ฟิลิปปินส์
จำากัด

รายการ/มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท มูราโมโต้ ออดิโอ วิชัว ฟิลิปปินส์ จำากัด เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำากัด (ญี่ปุ่น) โดยการถือหุ้น 100%

4. บริษัท สีมำ เทคโนโลยี่ จ�ำกัด ประเทศไทย (บริษัทย่อย)
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
1. นายโยชิยูกิ มูราโมโต้
2. นายโยอิจิ มูราโมโต้

ลักษณะส่วนได้เสีย
• เป็นประธานกรรมการบริหารของ
บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำากัด
• เป็นกรรมการของ บริษัท
สีมา เทคโนโลยี่ จำากัด

รายการ/มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำากัด เป็นบริษัทย่อย ของบริษัท มูราโมโต้
อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) โดยการถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำากัด เป็นผู้ประกอบกิจการ
ประกอบชิ้นส่วนเครื่องเสียง รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

5. บริษัท พีที มูรำโมโต้ อีเล็คทรอนิคำ (อินโดนีเซีย) จ�ำกัด ประเทศอินโดนีเซีย (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
1. นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้

ลักษณะส่วนได้เสีย
• เป็นประธานกรรมการของบริษัท
พีที มูราโมโต้ อีเล็คทรอนิคา
(อินโดนีเซีย) จำากัด

รายการ/มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พีที มูราโมโต้ อีเล็คทรอนิคา (อินโดนีเซีย) จำากัด
เป็นบริษัทย่อย ของบริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำากัด (ญี่ปุ่น)
โดยการถือหุ้น 99.99%

6. บริษัท มูรำโมโต้ เทคนิค (มำเลเซีย) จ�ำกัด ประเทศมำเลเซีย (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
1. นายโยอิจิ มูราโมโต้
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ลักษณะส่วนได้เสีย

รายการ/มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน

• เป็นประธานกรรมการของบริษัท
บริษัท มูราโมโต้ เทคนิค (มาเลเซีย) จำากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
มูราโมโต้ เทคนิค (มาเลเซีย) จำากัด มูราโมโต้ เอเชีย จำากัด ประเทศสิงคโปร์ โดยการถือหุ้น 100%

7. บริษัท มูรำโมโต้ ยูเอสเอ จ�ำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกำ (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
1. นายโยอิจิ มูราโมโต้

ลักษณะส่วนได้เสีย
• เป็นประธานกรรมการบริหารของ
บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำากัด

รายการ/มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำากัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท มูราโมโต้
อินดัสตรี้ จำากัด (ญี่ปุ่น) โดยการถือหุ้น 100%
บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำากัด เป็นตัวแทนจำาหน่ายของกลุ่มบริษัท
มูราโมโต้ ในบางกรณี

8. บริษัท มูรำโมโต้ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง ยุโรป จ�ำกัด ประเทศสำธำรณรัฐเชค (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
1. นายโยอิจิ มูราโมโต้

ลักษณะส่วนได้เสีย
• เป็นตัวแทนของบริษัท มูราโมโต้
แมนูแฟคเจอร์ริ่ง ยุโรป จำากัด

รายการ/มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท มูราโมโต้ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง ยุโรป จำากัด เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำากัด (ญี่ปุ่น) โดยการถือหุ้น 100%

9. บริษัท มูรำโมโต้ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง เม็กซิโก จ�ำกัด ประเทศเม็กซิโก (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
1. นายโยอิจิ มูราโมโต้

ลักษณะส่วนได้เสีย
• เป็นประธานกรรมการบริหารของ
บริษัท มูราโมโต้ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง
เม็กซิโก จำากัด

รายการ/มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท มูราโมโต้ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง เม็กซิโก จำากัด เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำากัด โดยการถือหุ้น 90%

10. บริษัท มูรำโมโต้ ซูมิโทรนิกส์ ยูเอสเอ จ�ำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกำ (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
1. นายโยอิจิ มูราโมโต้

ลักษณะส่วนได้เสีย

รายการ/มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน

• เป็นกรรมการของ บริษัท มูราโมโต้ บริษัท มูราโมโต้ ซูมิโทรนิกส์ ยูเอสเอ จำากัด เป็นบริษัทย่อยของ
ซูมิโทรนิกส์ ยูเอสเอ จำากัด
บริษทั มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำากัด โดยการถือหุ้น 20%
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บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
MIC =
MTM =
MEI =
MAPLE
MMM
MSX

Muramoto Industry Co., Ltd.
Muramoto Technics (Malaysia) Sdn., Bhd.
P.T. Muramoto Elektronika Indonesia
= Muramoto Audio-Visual Philippines Inc.
= Muramoto Manufacturing De Mexico
= Muramoto Sumitronics USA. LLC

MUI
MAP
SIMA
METCO
MME

=
=
=
=
=

Muramoto USA. Inc.
Muramoto Asia Pte., Ltd.
Sima Technology Co., Ltd.
Muramoto Electron (Thailand) Public Company Limited
Muramoto Manufacturing Europe S.R.O.

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (RPT)

บริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ในเครือมีรายการเกีย่ วโยงกันเป็นครัง้ คราว ได้แก่ การซือ้ หรือการขายสินค้าทีผ่ ลิต วัตถุดบิ หรือสินทรัพย์
ถาวร รายได้อืน่ ค่าใช้จา่ ย ค่าบริการ การจ่ายเงินปันผล และรายการอืน่ ๆ ทีส่ นับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติ ราคาขายและซือ้ เป็นไป
อัตราปกติทางธุรกิจหรืออ้างอิงราคาตลาด รายการเกีย่ วโยงกันทัง้ หมดในปี 2562 เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 สำาหรับ
ปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยทัง้ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวให้มคี วามสมเหตุสม
ผลและเหมาะสม

นโยบำยเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับรายการเกีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อย บริษทั ในเครือ และบุคคลอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้อง โดยยึดถือหลักความรอบคอบ ความสมเหตุ
สมผลเหตุผล ความยุตธิ รรม การคำานึงถึงผลประโยชน์ทเี่ กีย่ วข้องของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพือ่ ให้เป็นไป
ตามกฎและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

ขั้นตอนกำรท�ำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน

ในกรณีที่บริษัทมีการทำารายการธุรกรรมกับบุคคลหรือบริษัทใดที่ขัดผลประโยชน์กับบริษัท รายการดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอม
จากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รายการเกี่ยวโยงกันจะต้องเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการ
เกีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ สมาชิกใดของคณะกรรมการบริษทั ทีม่ ผี ลประโยชน์ในรายการเกีย่ วโยงกันใดจะแถลง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และงดเว้นจากการแสดงความคิดเห็นหรือการออกเสียงลงคะแนนใด ในการนี้เพื่อ
อนุมัติรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และทำารายการ
เกี่ยวโยงกันในลักษณะเดียวกันกับรายการของบุคคลภายนอก หากบริษัทต้องทำารายการเกี่ยวโยงกันใดในอนาคต บริษัทจะต้องปฏิบัติ
ตามกระบวนการอนุมตั ดิ งั กล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด หากรายการเกีย่ วโยงกันดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่างอิสระว่าจำาเป็นและเหมาะสมหรือไม่ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความเชีย่ วชาญในรายการเกีย่ วโยงกันดังกล่าว บริษทั จะแต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีภายนอกเพือ่ ช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ
ในกระบวนการนัน้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ คิดเห็นหรือข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิผลสูงสุด เพือ่ ทีว่ า่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถ้ อื หุน้
จะสามารถใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของพวกเขาในแต่ละกรณี นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของบริษทั
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กำรควบคุมและตรวจติดตำมรำยกำรเกี่ยวโยงกัน

สำาหรับรายการปกติซงึ่ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายการระหว่างบริษทั ในกลุม่ บริษทั ฝ่ายบริหารของบริษทั จะกำาหนดนโยบายการกำาหนด
ราคาเพือ่ ให้แน่ใจว่าราคาซือ้ และขายขึน้ อยูก่ ับราคาตลาดหรือเงือ่ นไขการค้าปกติ ในกรณีทบี่ ริษทั มีรายการทีผ่ ิดปกติ กรรมการบริหารของ
บริษทั ทีร่ ับผิดชอบด้านการจัดการจะบริหารและควบคุมการทำารายการธุรกรรมด้วยความร่วมมือกับเลขานุการบริษทั เพือ่ ให้การทำารายการ
เป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสอบทานรายการเกี่ยวโยงกันอย่างสมำ่าเสมอ นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการสอบทานและหารือเกีย่ วกับรายการเกีย่ วโยงกันโดยทัว่ ไปกับผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริษทั เพือ่ ช่วยป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และดูวา่ มีการเปิดเผยรายการเกีย่ วโยงกันนัน้ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย และบริษทั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ไม่มบี ริษทั ใดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศส�าหรับ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออื่นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ดังต่อไปนี้

Muramoto Industry Co., Ltd. (บริษัทใหญ่)

: ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนโลหะ พลาสติก แม่พิมพ์ และจัดหาชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ ให้กับบริษัทในเครือ
: พ.ศ. 2478
: Kobe. ญี่ปุ่น
: 160 ล้านเยน
: 80 ล้านเยน
: Muramoto Indusdtry Shareholders’ Association Made up of Directors 66.32%, Muramoto Family 12.80%,
Hajime Suda 5.84%, MUFG Bank,Ltd. 4.79%, Others 10.25%
คณะกรรมการบริษัท
: Mr. Yoichi Muramoto-กรรมการ
Mr. Tadashi Muramoto-กรรมการ
Mr. Shinichiro Yamamoto-กรรมการ
Mr. Yoshiyuki Muramoto-กรรมการ
Mr. Shuji Muramoto-กรรมการ
Mr. Shigeru Takamatsu-กรรมการ
ลักษณะเกี่ยวข้องในการถือหุ้นระหว่างกัน : ถือหุ้นในบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) จำานวน 71.33%
กับบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ลักษณะเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
: Muramoto Industry Co., Ltd. มีสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการพัฒนากับบริษัท
มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้สั่งซื้อวัตถุดิบและ ชิ้นส่วนอื่นๆ จาก
จ�ากัด (มหาชน)
Muramoto Industry Co., Ltd. ซึ่ง Muramoto Industry Co., Ltd. ก็ได้สั่งซื้อชิ้นส่วนที่ผลิตจาก
บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
มูลค่าที่มีการซื้อขายกับบริษัท มูราโมโต้ : 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
มูลค่าซื้อ 175.5 ล้านบาท
มูลค่าขาย 228.9 ล้านบาท
อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
มูลค่าซื้อ 155.1 ล้านบาท
มูลค่าขาย 111.6 ล้านบาท
(มหาชน)
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
มูลค่าซื้อ 197.7 ล้านบาท
มูลค่าขาย 117.5 ล้านบาท
ลักษณะเกี่ยวข้องทางด้าน
: บริษัทใหญ่เป็นผู้ค้าำ ประกันเงินกู้ให้บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ประเภทกิจการ
ปีที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกช�าระแล้ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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Muramoto Asia Pte., Ltd. (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

ประเภทกิจการ
ปีที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกช�าระแล้ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คณะกรรมการบริษัท
ลักษณะเกี่ยวข้องในการถือหุ้นระหว่างกัน
กับบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ลักษณะเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย)
จ�ากัด (มหาชน)
มูลค่าที่มีการซื้อขายกับบริษัท มูราโมโต้
อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด
(มหาชน)
ลักษณะเกี่ยวข้องทางด้าน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

: ผู้แทนนำาเข้า ส่งออก บริหารคลังสินค้า ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ ชิ้นส่วนโลหะ พลาสติก และแม่พิมพ์
: พ.ศ. 2533
: สิงคโปร์
: 4 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์
: 3.7 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์
: Muramoto Industry Co., Ltd. 100%
: Mr. Yoichi Muramoto-กรรมการ
Ms. Sharon Wong-กรรมการ
: ไม่มีการถือหุ้นระหว่างกัน

: บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ขายชิ้นส่วน Keyless entry transmitter และอื่นๆ ให้กับ
Muramoto Asia Pte., Ltd.
: 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
มูลค่าซื้อ 1,061.6 ล้านบาท
มูลค่าขาย
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
มูลค่าซื้อ 981.5 ล้านบาท
มูลค่าขาย
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
มูลค่าซื้อ 999.7 ล้านบาท
มูลค่าขาย
: บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ให้เงินกู้ยืมแก่ MAP
ในวงเงิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

Muramoto Audio-Visual Philippines Inc. (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

: ผลิต ประกอบ ชิ้นส่วนเครื่องเสียงรถยนต์ ATM Casette และชิ้นส่วนกล้องดิจิทัล
: พ.ศ. 2533
: Cebu, ฟิลิปปินส์
: 470 ล้านเปโซ
: 470 ล้านเปโซ
: Muramoto Industry Co., Ltd. 100%
: Mr. Yoichi Muramoto-กรรมการ
Mr. Masahiro Taruya-กรรมการ
Mr. Ikuo Kuribayashi-กรรมการ
Mr. Hideyuki Kataoka-กรรมการ
Mr. Hideshi Ishikawa-กรรมการ
ลักษณะเกี่ยวข้องในการถือหุ้นระหว่างกัน : ไม่มีการถือหุ้นระหว่างกัน
กับบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ลักษณะเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
: บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ขายชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆ ให้กับ
มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) Muramoto Audio-Visual Philippines Inc.
จ�ากัด (มหาชน)
มูลค่าที่มีการซื้อขายกับบริษัท มูราโมโต้ : 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
มูลค่าซื้อ
28.2 ล้านบาท
มูลค่าขาย
- ล้านบาท
อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
มูลค่าซื้อ
22.0 ล้านบาท
มูลค่าขาย
- ล้านบาท
(มหาชน)
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
มูลค่าซื้อ 151.6 ล้านบาท
มูลค่าขาย
- ล้านบาท
ลักษณะเกี่ยวข้องทางด้าน
: ไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางด้านความช่วยเหลือทางการเงิน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ประเภทกิจการ
ปีที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกช�าระแล้ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คณะกรรมการบริษัท
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บริษัท สีมำ เทคโนโลยี่ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)

: ผลิตชิ้นส่วนโลหะ เคลือบและประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
: พ.ศ. 2538
: อำาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
: 300 ล้านบาท
: 300 ล้านบาท
: บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 99.99%
: Mr. Yoshiyuki Muramoto-กรรมการ
Mr. Kazunobu Kawabe-กรรมการ
Mr. Yoichi Muramoto-กรรมการ
ลักษณะเกี่ยวข้องในการถือหุ้นระหว่างกัน : บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.99%
กับบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
ในบริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำากัด
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ลักษณะเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
: บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ขายชิ้นส่วน แผงวงจรและพลาสติก
มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) ให้กับบริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำากัด และซื้อชิ้นส่วนโลหะจากบริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำากัด
จ�ากัด (มหาชน)
มูลค่าที่มีการซื้อขายกับบริษัท มูราโมโต้ : 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
มูลค่าซื้อ 422.1 ล้านบาท
มูลค่าขาย 26.3 ล้านบาท
อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
มูลค่าซื้อ 376.7 ล้านบาท
มูลค่าขาย 25.1 ล้านบาท
(มหาชน)
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
มูลค่าซื้อ
0.8 ล้านบาท
มูลค่าขาย 33.3 ล้านบาท
ลักษณะเกี่ยวข้องทางด้าน
: ไม่มีความเกี่ยวข้องกันด้านความช่วยเหลือทางการเงิน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ประเภทกิจการ
ปีที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกช�าระแล้ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คณะกรรมการบริษัท

P.T. Muramoto Elektronika Indonesia (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

ประเภทกิจการ
ปีที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกช�าระแล้ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คณะกรรมการบริษัท
ลักษณะเกี่ยวข้องในการถือหุ้นระหว่างกัน
กับบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ลักษณะเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย)
จ�ากัด (มหาชน)
มูลค่าที่มีการซื้อขายกับบริษัท มูราโมโต้
อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด
(มหาชน)
ลักษณะเกี่ยวข้องทางด้าน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

: ผลิตเครื่องพิมพ์สำาเร็จรูป ส่วนประกอบเครื่องพิมพ์ ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
: พ.ศ. 2538
: Jakarta, อินโดนีเซีย
: 10 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
: 10 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
: Muramoto Industry Co., Ltd. 99.99%, Other 0.01%
: Mr. Shinichiro Yamamoto-กรรมการ
Mr. Masaya Hashimoto-กรรมการ
: ไม่มีการถือหุ้นระหว่างกัน

: -บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ซื้อชิ้นส่วน Printer จาก P.T. Muramoto
Elektronika Indonesia และขายชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกให้กับ P.T. Muramoto Elektronika Indonesia
: 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
มูลค่าซื้อ
1.0 ล้านบาท
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
มูลค่าซื้อ
- ล้านบาท
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
มูลค่าซื้อ
- ล้านบาท
: ไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางด้านความช่วยเหลือทางการเงิน

มูลค่าขาย
มูลค่าขาย
มูลค่าขาย

- ล้านบาท
- ล้านบาท
- ล้านบาท
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Muramoto Technics (Malaysia) Sdn., Bhd. (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

: ผลิตส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ชิ้นงานโลหะ
: พ.ศ. 2539
: Selangor, มาเลเซีย
: 10 ล้านมาเลเซียริงกิต
: 5 ล้านมาเลเซียริงกิต
: Muramoto Asia Pte., Ltd. 100%
: Mr. Tadashi Muramoto-กรรมการ
Mr. Yap Toon Choy-กรรมการ
ลักษณะเกี่ยวข้องในการถือหุ้นระหว่างกัน : ไม่มีการถือหุ้นระหว่างกัน
กับบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ลักษณะเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
: -บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ซื้อชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกจาก
มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) Muramoto Technics (Malaysia) Sdn., Bhd.
จ�ากัด (มหาชน)
มูลค่าที่มีการซื้อขายกับบริษัท มูราโมโต้ : 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
มูลค่าซื้อ
- ล้านบาท
มูลค่าขาย
- ล้านบาท
อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
มูลค่าซื้อ
- ล้านบาท
มูลค่าขาย
- ล้านบาท
(มหาชน)
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
มูลค่าซื้อ
- ล้านบาท
มูลค่าขาย
- ล้านบาท
ลักษณะเกี่ยวข้องทางด้าน
: ไม่มีความเกี่ยวข้องกันด้านความช่วยเหลือทางการเงิน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ประเภทกิจการ
ปีที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกช�าระแล้ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คณะกรรมการบริษัท

Muramoto USA Inc. (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

ประเภทกิจการ
ปีที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกช�าระแล้ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คณะกรรมการบริษัท
ลักษณะเกี่ยวข้องในการถือหุ้นระหว่างกัน
กับบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ลักษณะเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย)
จ�ากัด (มหาชน)
มูลค่าที่มีการซื้อขายกับบริษัท มูราโมโต้
อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด
(มหาชน)
ลักษณะเกี่ยวข้องทางด้าน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
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: ผู้แทนจำาหน่ายครอบคลุมในพื้นที่อเมริกาเหนือ ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
: พ.ศ. 2542
: Chula Vista, California, สหรัฐอเมริกา
: 15 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
: 15 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
: Muramoto Industry Co., Ltd. 100%
: Mr. Eiki Kitamura-กรรมการ
Mr. Yoichi Muramoto-กรรมการ
: ไม่มีการถือหุ้นระหว่างกัน

: บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ขายชิ้นส่วนประกอบเครื่องเสียงติดรถยนต์
โลหะและพลาสติก ให้กับ Muramoto USA Inc.
: 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
มูลค่าซื้อ 1,842.7 ล้านบาท
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
มูลค่าซื้อ 1,052.1 ล้านบาท
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
มูลค่าซื้อ 380.2 ล้านบาท
: ไม่มีความเกี่ยวข้องกันด้านความช่วยเหลือทางการเงิน

มูลค่าขาย
มูลค่าขาย
มูลค่าขาย

0.2 ล้านบาท
- ล้านบาท
- ล้านบาท

Muramoto Manufacturing Europe S.R.O. (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
ประเภทกิจการ :

: ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ส่วนประกอบเครื่องเสียงติดรถยนต์ ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
ประกอบเครื่องมือทางการแพทย์
ปีที่ก่อตั้ง
: พ.ศ. 2548
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
: Zebrak, สาธารณรัฐเชค
ทุนจดทะเบียน
: 400 ล้านคราวน์
ทุนเรียกช�าระแล้ว
: 400 ล้านคราวน์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
: Muramoto Industry Co., Ltd. 100%
คณะกรรมการบริษัท
: Mr. Yoichi Muramoto-กรรมการ
Mr. Shigeru Takamatsu-กรรมการ
ลักษณะเกี่ยวข้องในการถือหุ้นระหว่างกัน : ไม่มีการถือหุ้นระหว่างกัน
กับบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ลักษณะเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
: บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ขายส่วนประกอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้
มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) Muramoto Manufacturing Europe S.R.O.
จ�ากัด (มหาชน)
มูลค่าที่มีการซื้อขายกับบริษัท มูราโมโต้ : 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
มูลค่าซื้อ
- ล้านบาท
มูลค่าขาย
- ล้านบาท
อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
มูลค่าซื้อ
- ล้านบาท
มูลค่าขาย
- ล้านบาท
(มหาชน)
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
มูลค่าซื้อ
- ล้านบาท
มูลค่าขาย
- ล้านบาท
ลักษณะเกี่ยวข้องทางด้าน
: ไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางด้านความช่วยเหลือทางการเงิน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

Muramoto Manufacturing De Mexico (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

ประเภทกิจการ :
ปีที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกช�าระแล้ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คณะกรรมการบริษัท
ลักษณะเกี่ยวข้องในการถือหุ้นระหว่างกัน
กับบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ลักษณะเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย)
จ�ากัด (มหาชน)
มูลค่าที่มีการซื้อขายกับบริษัท มูราโมโต้
อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด
(มหาชน)
ลักษณะเกี่ยวข้องทางด้าน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

: ผู้ให้บริการในพื้นที่เม็กซิโก ให้กับบริษัท MUI
: พ.ศ. 2549
: ประเทศเม็กซิโก
: 8,000 MXN
: 8,000 MXN
: Muramoto USA.Inc. 90%, Mr. Yoichi Muramoto 10%
: Mr. Yoichi Muramoto-กรรมการ
Mr. Eiki Kitamura-กรรมการ
: ไม่มีการถือหุ้นระหว่างกัน

:: 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
มูลค่าซื้อ
- ล้านบาท
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
มูลค่าซื้อ
- ล้านบาท
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
มูลค่าซื้อ
- ล้านบาท
: ไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางด้านความช่วยเหลือทางการเงิน

มูลค่าขาย
มูลค่าขาย
มูลค่าขาย

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
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ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ 12 อันดับแรก ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
ล�าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ
MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.
BBHISL NOMINEES LIMITED
นายจารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล
MR. KENNETH RUDY KAMON
บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด
MR. PETER ERIC DENNIS
SUMITOMO CORPORATION
SOJITZ ASIA PTE. LTD.
นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย
นายภูวิชญ์ ผลาดิกานนท์
นายชยันธร ผลาดิกานนท์
นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร

จ�านวนหุ้นที่ถือ
14,907,420
1,408,100
661,100
391,500
235,234
196,900
192,500
192,500
127,100
120,500
120,500
120,000

สัดส่วนการถือหุ้น
71.334
6.738
3.163
1.873
1.126
0.942
0.921
0.921
0.608
0.577
0.577
0.574

หมายเหตุ : Muramoto Industry Co., Ltd. เป็นบริษัทตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ประกอบกิจการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องอิเล็คทรอนิกส์ และแบบพิมพ์โลหะ
ข้อตกลงการถือหุ้นกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทไม่มีข้อตกลงการถือหุ้นใด ๆ ในหมู่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารของบริษัท
หุ้นประเภทอื่น
บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
Level of Executive
Director
Audit Committee
Director Sub-total
General Manager
Management Leader
Sub-total
Grand Total
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Number of Executive
4
3
5
5

Total Salary (Baht)
2,846,400
1,020,000
3,866,400
3,063,474
4,819,500
7,882,974
11,749,374

Other Remuneration
8,237,207
8,237,207
6,987,687
16,623,209
23,610,896
31,848,103

Total
11,083,607
1,020,000
12,103,607
10,051,161
21,442,709
31,493,870
43,597,477

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ให้คา่ ตอบแทนกรรมการอิสระ (กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร*) ในขณะทีก่ รรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษทั
ดังนัน้ บริษทั จึงได้จดั ตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึง่ ไม่เพียงประกอบด้วยกรรมการบริหารเท่านัน้ บริษทั ให้คา่ ตอบแทนแก่กรรมการ
อิสระในรูปของค่าธรรมเนียมรายเดือนในอัตราขั้นพื้นฐานสำาหรับกรรมการอิสระทุกคน (15,000 บาทต่อเดือน) และค่าตอบแทนเพิ่มเติม
สำาหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (20,000 บาท/เดือน) และกรรมการตรวจสอบ (10,000 บาท/เดือน) ตามตำาแหน่งในคณะกรรมการ
ไม่มปี ระโยชน์อนื่ ค่าตอบแทนกรรมการมีการเปรียบเทียบกับอัตราของอุตสาหกรรมเดียวกันและโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษทั ค่าตอบแทน
กรรมการทุกประเภทได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นอยู่เสมอทุกปี
หมายเหตุ: *ปัจจุบันบริษัทไม่มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารนอกเหนือจากกรรมการอิสระ
โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
ค่าธรรมเนียมพื้นฐานรายเดือน :
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมรายเดือน :
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ :
สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ :
ประธาน/สมาชิกของคณะกรรมการชุดอื่น :
ผลประโยชน์อื่น:

15,000 บาท/เดือน
20,000 บาท/เดือน
10,000 บาท/เดือน
ไม่มี
ไม่มี

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
• บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 3.350 ล้านบาท
• บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำากัด 1.150 ล้านบาท
• สำานักสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 4.50 ล้านบาท

2. ค่าบริการอื่นๆ (non - audit fee)
• บริษทั ฯ ไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ ให้แก่ สำานักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสังกัด และไม่มคี า่ บริการอืน่ ทีจ่ ะต้อง
จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบบัญชีที่ผ่านมา
• บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมให้แก่ สำานักงาน
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 0.15 ล้านบาท และไม่มีค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคต อันเกิดจาก
การตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบบัญชีที่ผ่านมา
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 30 จากกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี หลังหักเงินสำารอง
ต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฏหมายและบริษัทฯ ได้กำาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและ
แผนการลงทุน ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเงินทุนเพิ่มในการขยายกิจการ หรือกิจกรรมในการดำาเนินงานสำาคัญอื่น ๆ และความจำาเป็นอื่น ๆ
โดยจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป โดยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

กำาไรสุทธิ (บาท) / (ขาดทุน) (บาท)
กำาไรสุทธิต่อหุ้น (ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก)
เงินปันผล (จ่ายปีถัดไป)
เงินปันผลต่อหุ้น
Pay Out Ratio

28

2561/2562

2560/2561

2559/2560

2558/2559

(147,574,377)

199,903,944

182,517,897

420,413,272

(7.06)

9.53

8.73

20.12

208,981,000

271,675,300

167,184,800

292,573,400

10.00

13.00

8.00

14.00

R/E

136.46%

91.60%

69.59%

ก�รจัดก�ร
โครงสร้ำงกำรจัดกำร

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจำานวน 5 ชุด คือ

1. คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการจัดการกิจการ
ทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท มีอำานาจหน้าที่ดำาเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และมติของ
ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำานาจกระทำาการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวกับการดังกล่าว
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) คือ นายโยอิจิ มูราโมโต้ หรือ
นายโยชิยูกิ มูราโมโต้ หรือนายอิจิโร่ นิชิมูระ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำาคัญของบริษัท (กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มิได้เป็น
กรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำา และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท)
คณะกรรมการบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 7 ท่าน คือ

1. นำยโยอิจิ มูรำโมโต้

ต�าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
สัญชาติ

อายุ % การถือหุ้น*

ญี่ปุ่น

62

0 (0.00%)

ประวัติ
การศึกษา : Okayama University of Science, ประเทศญี่ปุ่น
วันที่เข้ารับต�าแหน่ง : 12 กุมภาพันธ์ 2553
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 9 ปี 10 เดือน
จ�านวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 4 ครั้ง
การท�างาน : 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษทั มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :
บริษัทที่จดทะเบียน : ไม่มี
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :
กรรมการ บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำากัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำากัด (ญี่ปุ่น)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ ออดิโอ วิชัว ฟิลิปปินส์ จำากัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ ยูเอสเอ จำากัด
กรรมการ บริษัท พี.ที. มูราโมโต้ อีเล็คโทรนิคา อินโดนีเซีย จำากัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จำากัด (สิงตโปร์)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง เม็กซิโก จำากัด
การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2562 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ
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2. นำยโยชิยูกิ มูรำโมโต้

ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
สัญชาติ

อายุ % การถือหุ้น*

ญี่ปุ่น

55

0 (0.00%)

ประวัติ
การศึกษา : ปริญญาตรีสาขา Administration Engineering,
Fukuoka Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
วันที่เข้ารับต�าแหน่ง : 12 มีนาคม 2544
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 18 ปี 9 เดือน
จ�านวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 7 ครั้ง
การท�างาน : 2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษทั มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย)
จำากัด (มหาชน)
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :
บริษัทที่จดทะเบียน : ไม่มี
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำากัด
กรรมการบริหาร บริษัท มูราโมโต้ อินดัสตรี้ จำากัด (ญี่ปุ่น)
หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2562 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ

3. นำยทะซึยะ อะวำซุ
ต�าแหน่ง กรรมการ

30

สัญชาติ

อายุ % การถือหุ้น*

ญี่ปุ่น

57

0 (0.00%)

ประวัติ
การศึกษา : โรงเรียนมัธยมปลายอะคาชิ (สายอาชีพ) ประเทศญี่ปุ่น
วันที่เข้ารับต�าแหน่ง : 24 พฤศจิกายน 2560
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 2 ปี 1 เดือน
จ�านวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 2 ครั้ง
การท�างาน : ปัจจุบัน ผูจ้ ดั การทัว่ ไปส่วนการผลิตที่ 2, 3 บริษทั มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย)
จำากัด (มหาชน)
: Mecha Assembly Unit Leader, Muramoto Electron (Thailand) Public
Company Limited
Mechanism Production Section, Muramoto Industry Co.,Ltd.
Production control Section, Muramoto Industry Co.,Ltd.
Chief of Quality Control of In-house Deck Production, Muramoto Industry Co.,Ltd.
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :
บริษัทที่จดทะเบียน : ไม่มี
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี
หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2562 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ

4. นำยอิจิโร่ นิชิมูระ

ต�าแหน่ง กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
สัญชาติ

อายุ % การถือหุ้น*

ญี่ปุ่น

58

0 (0.00%)

ประวัติ
การศึกษา : Bachelor of Business Administration, Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
Business Administration, University of Leicester ประเทศอังกฤษ
วันที่เข้ารับต�าแหน่ง : 14 พฤษภาคม 2557
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 5 ปี 7 เดือน
จ�านวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 3 ครั้ง
การท�างาน : 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย)
จำากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน General Manager in Administration Division บริษัท มูราโมโต้
อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
2542 - 2545 Senior Adminitrative Manager of Sato Kogyo Co.,Ltd.
Singapore Branch
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :
บริษัทที่จดทะเบียน : ไม่มี
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี
Training
: Director Accreditation Program (DAP)
หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2562 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ

5. นำยวันชัย อ�่ำพึ่งอำตม์

ต�าแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ

อายุ % การถือหุ้น*

ไทย

72

0 (0.00%)

ประวัติ
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วันที่เข้ารับต�าแหน่ง : 13 กันยายน 2545
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 17 ปี 3 เดือน (เกิน 9 ปี)
จ�านวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 7 ครั้ง
การท�างาน : 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :
บริษัทที่จดทะเบียน : กรรมการอิสระของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ - บริษัท โอ ซี ซี จำากัด (มหาชน)
ประธานบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำากัด (มหาชน)
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี
หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2562 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ
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6. นำยนพ โรจนวำนิช

ต�าแหน่ง กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ

อายุ % การถือหุ้น*

ไทย

64

7,000
(0.0335%)

ประวัติ
การศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเวสต์ เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ระดับผู้บริหาร (Ex MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่เข้ารับต�าแหน่ง : 25 พฤศจิกายน 2548
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 14 ปี 1 เดือน (เกิน 9 ปี)
จ�านวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 6 ครั้ง
การท�างาน : 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย)
จำากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาโครงการประจำากระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ตรวจราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
วิศวกรที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบอาคารสูง
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :
บริษัทที่จดทะเบียน : ไม่มี
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :
กรรมการ บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำากัด
กรรมการ บริษัท คานยีนส์ จำากัด
หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2562 ไม่รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ

7. นำงวงศ์ทิพำ บุนนำค

ต�าแหน่ง กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ

32

สัญชาติ

อายุ % การถือหุ้น*

ไทย

36

0 (0.00%)

ประวัติ
การศึกษา : นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร
นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่เข้ารับต�าแหน่ง : 23 พฤศจิกายน 2561
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 0 ปี 10 เดือน
จ�านวนรอบวาระในการเป็นกรรมการ : 1 วาระ (ครั้งแรก)
การท�างาน : 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็คตรอน (ประเทศไทย)
จำากัด (มหาชน)
2559 – 2561 : เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบของ METCO
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :
บริษัทที่จดทะเบียน : ไม่มี
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี
หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2562 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ

8. นำงสำวนรีนำถ ประเสริฐพงษ์
ต�าแหน่ง ผู้จัดการบัญชี, เลขานุการบริษัท
สัญชาติ

อายุ

% การถือหุ้น

ไทย

54

0 (0.00%)

ประวัติ
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การท�างาน : ปัจจุบัน ผู้จัดการบัญชี - การเงิน บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย)
จำากัด (มหาชน)
2000 - 2007 บริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำากัด
1997 - 2000 บริษัท ไมโครเวฟ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำากัด
1988 - 1997 บริษัท มินิแบไทย จำากัด
หมายเหตุ: *ณ 30 กันยายน 2562 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้บริหารและมีอำานาจควบคุมของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ที่ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารใน
บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแต่เพียงบริษัทเดียวของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
มีรายนามดังนี้
รายชื่อ

บมจ. มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย)

บ. สีมา เทคโนโลยี่ จก. (บริษัทย่อย)

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

1. นายโยอิจิ มูราโมโต้
2. นายโยชิยูกิ มูราโมโต้

บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแต่เพียงบริษัทเดียวของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
มีรายนามคณะกรรมการดังนี้
รายชื่อ
ต�าแหน่ง

1. นายโยชิยูกิ มูราโมโต้
ประธานกรรมการบริหาร

2. นายโยอิจิ มูราโมโต้
กรรมการ

3. นายคาซุโนบุ คาวาเบะ
กรรมการ

นายโยชิยูกิ มูราโมโต้ หรือนายโยอิจิ มูราโมโต้ เป็นผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จำากัด
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คุณสมบัติของกรรมกำร

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่ โดยบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1) ไม่ มี ล ัก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ กำ า หนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยบริษั ท มหาชนและประกาศคณะกรรมการกำ า กับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
2) มีความรู้ทักษะ การศึกษา ประสบการณ์ และความชำานาญที่เหมาะสมและคู่ควรสำาหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการ และการ
มีส่วนร่วมในวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทและกลยุทธ์ของบริษัท
3) สามารถทุม่ เททำางานตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รับมอบหมาย โดยเฉพาะบริหารเวลาของตนในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อการตัดสินใจในเรื่องสำาคัญ
4) มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ ศีลธรรม และคุณสมบัติอื่นใดตามที่กฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกำาหนด
5) มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการอาจเห็นว่าเหมาะสมในภายหลังหรือกฎหมายและข้อบังคับกำาหนด
หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัท จะต้องไม่เคยเป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำารง
ตำาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระได้กำาหนดตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัทหรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำานาจควบคุมของบริษัท ไม่ว่าในกรณีใดต้องนับการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระด้วย (ระดับ
ตำ่าสุดของการถือหุ้นบริษัทของกรรมการอิสระเข้มงวดกว่าข้อกำาหนดขั้นตำ่าของ กลต.)
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำาจากบริษัทหรือเป็นผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่มีอำานาจควบคุมของบริษัทยกเว้นได้ถูกถอดออก
พ้นจากตำาแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในฐานะบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
หรือเป็นคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายงาน บุคคลที่มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลอื่นซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็น ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจแทรกแซงดุลยพินิจอันเป็นอิสระของตน และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่มีอำานาจ
ควบคุมของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำานาจ
ควบคุมของบริษทั ยกเว้นได้ถูกถอดออกพ้นจากตำาแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัท ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวหมายถึงธุรกรรมของกิจการ การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินถาวร ความช่วยเหลือทางการเงิน
การให้หรือรับเงินกู้ การคำาประกัน หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาตกอยู่ภายใต้ความรับผิดที่จะต้องชำาระเงิน
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจำานวนร้อยละ 3 ขึ้นไปของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ เป็นจำานวน 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่ว่า
จำานวนใดตำ่ากว่า
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่มีอำานาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานตรวจสอบบัญชีซึ่งว่าจ้างผู้สอบ
บัญชีของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ในเครือ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือบุคคลทีม่ อี าำ นาจควบคุมของบริษทั ยกเว้นได้ถูกถอดออกพ้นจากตำาแหน่ง
ดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
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6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือการเงินซึ่งได้รับค่าตอบแทนรายปีเป็น
จำานวนเงินเกินกว่า 2 ล้านบาทจากบริษัทหรือบริษัทแม่บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำานาจควบคุมของบริษัท
และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่มีอำานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้ให้บริการด้านวิชาชีพดังกล่าวยกเว้นได้ถูก
ถอดออกพ้นจากตำาแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการในลักษณะเดียวกับกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และไม่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ลูกจ้างที่ได้รับ
เงินเดือนของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนเกินกว่าร้อยละ 1 ของบริษัทดังกล่าว
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ตนไม่สามารถแสดงความเห็นอันเป็นอิสระเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทได้

ต

ก
แ

ท

วำระในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ

“คณะกรรมการบริษทั กำาหนดเป็นนโยบายว่า กรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเมือ่ ได้ปฏิบตั งิ านเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระ
ติดต่อกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนความเป็นอิสระหลังจากนั้นทุก ๆ ปี

เ

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษัทอื่น

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอันสมควรหรือการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการดำาเนินความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารอันดับ 1 ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่อนุญาตให้ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นใด ยกเว้นบริษัทแม่
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกจากนี้ ประธานบริษัทในฐานะผู้บริหารอันดับที่ 1 ของบริษัทไม่เคยได้รับอนุญาตให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ของบริษัทอื่นใดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่รวมถึง บริษัทแม่ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

ค
ก

เ

กระบวนกำรที่ปฏิบัติในกำรแต่งตั้งกรรมกำรคนใหม่

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเสนอรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมจะเป็นกรรมการของบริษัทเพื่อการแต่งตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น จากข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาคัดเลือกและเสนอผู้สมัครที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทตามคุณสมบัติของกรรมการที่แสดงไว้ในหัวข้อการบริหารนี้
รวมถึงความสามารถที่สอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งจะมีขั้นตอนในการคัดเลือกดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถือ
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายอาจใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนเองมีเพื่อเลือกกรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นได้ แต่ไม่อาจแบ่งคะแนนเสียง
ออกเป็นส่วนสำาหรับผู้สมัครตั้งแต่สองคนขึ้นไป
3) ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดจะถือว่าได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ โดยเรียงจากผู้ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดไปหา
คะแนนเสียงน้อยสุดตามจำานวนกรรมการที่จะได้รับเลือกในขณะนั้น หากผู้สมัครตั้งแต่สองคนขึ้นไปได้รับคะแนนเสียงเท่ากันสำาหรับ
ตำาแหน่งสุดท้าย ประธานในที่ประชุมจะตัดสินว่าผู้สมัครรายใดจะได้รับเลือก

กำรปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมกำรคนใหม่

บริษัทจัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศสำาหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยครอบคลุมลักษณะกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
กฎเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

35

ค
ส

กำรฝึกอบรมกรรมกำร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องซึ่งจัดขึ้นภายในบริษัทหรือภายนอก
โดยสถาบันต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ สมาคมส่งเสริม
สถาบัน กรรมการบริษัทไทย หรือสำานักงานตรวจสอบบัญชี ในปี 2561 บริษัทได้ดำาเนินการให้กรรมการชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่ง เข้ารับการ
อบรมในภาค ภาษาอังกฤษของหลักสูตร “IFRS Seminar” ซึ่งจัดโดย บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) ที่ดำาเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจากบุคคลภายนอก
จำานวน 3 ท่านคือ
1. นายวันชัย อำ่าพึ่งอาตม์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายนพ โรจนวานิช
กรรมการตรวจสอบ
3. นางวงศ์ทิพา บุนนาค
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก
และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำาปี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำาเป็นและเป็นเรื่องสำาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิผล และความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง การแต่งตั้งอีกวาระหรือการถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้โดยคำานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น
รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากร ที่ได้รับมอบหมายให้ทำาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับ
การแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
5. พิจ ารณารายการเกี่ย วโยงหรือ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและข้ อ กำ า หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
6.3 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ธุรกิจของบริษัท
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
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6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดก็ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสมำา่ เสมอ ในปี 2561/2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ สิน้ 4 ครัง้ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง (รายละเอียดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบระบุไว้ในหัวข้อ การจัดการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ของแบบ 56-1)
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
1. นายวันชัย อำ่าพึ่งอาตม์
2. นายนพ โรจนวานิช
3. นางวงศ์ทิพา บุนนาค

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
4/4
4/4
4/4

กำรควบคุมภำยใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ไม่พบข้อ
บกพร่องอันเป็นสาระสำาคัญในระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท
ในด้านระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ผู้สอบบัญชีของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ได้ศึกษาและ
ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีแล้ว ไม่พบจุดอ่อนในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีสาระสำาคัญที่สมควร
จะนำาเสนอ

กำรด�ำเนินงำนตรวจสอบภำยใน (I/A)

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมทางการเงินและการดำาเนินงานต่าง ๆ เพื่อรับรองว่าได้มีการดำาเนินกิจกรรม
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทและกฎหมายที่บังคับใช้กำาหนด ฝ่ายตรวจสอบภายในมีอิสระเต็มที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ระบบควบคุมและดูแลภายในจะทำาการสำารวจและประเมินผลอย่าง
สมำ่าเสมอโดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต จนกระทั่งปัจจุบันจึงยังไม่พบความผิดพลาดสำาคัญใด ๆ ในกระบวนการดำาเนินงานของบริษัท
และการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำาหนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้แต่งตั้งคุณดารุณี จาง เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

กำรรวมหรือแยกต�ำแหน่ง

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำาให้เกิด
การถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงานได้
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3. คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมการบริหารบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้คือ
ชื่อ
1. นายโยอิจิ มูราโมโต้
2. นายโยชิยูกิ มูราโมโต้
3. นายชิเกรุ ทาคามาซึ
4. นายทาซึยะ อะวะซึ
5. นายยูจิ คังเค
6. นายอิจิโร่ นิชิมูระ

ต�าแหน่ง

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท*

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
ผู้จัดการทั่วไปส่วนการผลิตที่ 1
ผู้จัดการทั่วไปส่วนการผลิตที่ 2 และ 3
ผู้จัดการทั่วไปส่วนประกันคุณภาพ
ผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหาร

0%
0%
0%
0%
0%
0%

หมายเหตุ : * ณ 30 กันยายน 2562 รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
คณะกรรมการบริหารบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. วางแผนและนำาพาบริษัทไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ เป้าหมายอันได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อ
ตกลงของคณะกรรมการบริหาร
2. จัดตั้งนโยบายบริษัทสำาหรับการบริหารการเงิน,การนำาเข้าและส่งออก,และการตลาดในประเทศและต่างประเทศ
3. กำากับดูแลการผลิตโดยทั่วไปของบริษัทเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด
4. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
หมายเหตุ : ไม่มีกรรมการบริหารของบริษัทท่านใดในคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ที่เคยเป็นพนักงานหรือเคยเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของ
บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีที่ใช้บริการในปัจจุบัน ในช่วง 2 ปีผ่านมา

4. คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ คือ
ชื่อ
1. นายโยอิจิ มูราโมโต้
2. นายวันชัย อำ่าพึ่งอาตม์
3. นายนพ โรจนวานิช
4. นางวงศ์ทิพา บุนนาค
5. นายโยชิยูกิ มูราโมโต้
6. นายอิชิโร่ นิชิมูระ
7. นายทะซึยะ อะวาซุ
8. นายมาซาโอะ ฮามากุจิ

ต�าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ : * รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
** ไม่รวมการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งกรณีนี้ไม่มี
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สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท
0 (0.00%)*
0 (0.00%)*
7,000 (0.0335%)**
0 (0.00%)*
0 (0.00%)*
0 (0.00%)*
0 (0.00%)*
0 (0.00%)*

กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทต้องตระหนัก ให้ความสำาคัญต่อ และรับรองว่ามีการกำากับดูแลกิจการที่ดีในแง่ของการดำาเนินงานตามวิธีปฏิบัติ
ในการกำากับดูแลกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลโดยมีขอบเขต อำานาจ และหน้าที่ในการทำางานดังต่อไปนี้
1) เสนอแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2) ตรวจติดตามการปฏิบัตงิ านของกรรมการและผูบ้ ริหารให้เป็นไปตามวิธปี ฏิบตั ใิ นการกำากับดูแลกิจการของบริษทั และวิธีปฏิบตั ใิ นการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีของสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่เป็นสากล
3) พิจารณา ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงนโยบายกำากับดูแลกิจการทีด่ อี ยูเ่ สมออย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ ให้สอดคล้องกับแนวทางในระดับ
สากลและข้อเสนอแนะของฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและพันธมิตร สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
4) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยให้ข้อคิดเห็น แนวทาง และข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงตามความเหมาะสม
5) คณะกรรมการกำากับดูแลต้องจัดประชุมตามความจำาเป็นและความเหมาะสมอย่างน้อยปีละสองครั้ง และรายงานผลการประชุม
ต่อคณะกรรมการบริษัท
6) จัดทำารายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ านและการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการกำากับดูแล ซึง่ จะรวบรวมไว้ในรายงานประจำาปีของ
บริษัท
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมอย่างสมำ่าเสมอในปี 2561/2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง
การร่วมประชุมของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรก�ากับดูแลกิจการที่ดี /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. นายโยอิจิ มูราโมโต้
2. นายวันชัย อำ่าพึ่งอาตม์
3. นายนพ โรจนวานิช
4. นางวงศ์ทิพา บุนนาค
5. นายโยชิยูกิ มูราโมโต้
6. นายอิจิโร่ นิชิมูระ
7. นายทะซึยะ อะวาซุ
8. นายมาซาโอะ ฮามากุจิ

2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

5. คณะกรรมกำรสรรหำ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาของ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ณ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 4 ท่าน คือ
ชื่อ
1. นายวันชัย อำ่าพึ่งอาตม์
2. นายนพ โรจนวานิช
3. นางวงศ์ทิพา บุนนาค
4. นายอิจิโร่ นิชิมูระ

ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

หมายเหตุ : * รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
** ไม่รวมการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งกรณีนี้ไม่มี

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท
0 (0.00%)*
7,000 (0.0335%)**
0 (0.00%)*
0 (0.00%)*
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาโดยมีขอบข่ายงาน อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. พิจารณาและเสนอหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ รวมทัง้ กำาหนดคุณสมบัตขิ องผูท้ จี่ ะได้รับการเสนอชือ่ เป็นกรรมการตลอดจนกำาหนด
เงื่อนไขของกระบวนการสรรหา
2. ทบทวนจำานวนสมาชิกและตำาแหน่งของคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นประจำาทุกปี รวมทัง้ แนะนำาการเปลีย่ นแปลงใดๆ ตามทีม่ กี ารเสนอ
ในที่ประชุม
3. สรรหาผู้ที่เหมาะสมกับตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ให้โอกาสผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยได้เสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการโดยการบอกกล่าวล่วงหน้า
เพื่อให้มีเวลามากพอในการจัดการขั้นตอนดังกล่าวก่อนถึงวันจัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการควรพิจารณาตามความเหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ professional search firms หรือผู้สมัครเข้าชิงตำาแหน่งจากแหล่ง
ภายนอกอื่น ๆ เช่น การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เมื่อค้นหาผู้สมัครคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณามีการประชุมอย่างสมำ่าเสมอ ในปี 2561/2562 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาทั้งสิ้น 2 ครั้ง
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการสรรหา

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. นายวันชัย อ่ำาพึ่งอาตม์
2. นายนพ โรจนวานิช
3. นางวงศ์ทิพา บุนนาค
4. นายอิจิโร่ นิชิมูระ

2/2
2/2
2/2
2/2

6. คณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติในการประชุมให้จดั ตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษทั
มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน คือ
ชื่อ
1. นายโยอิจิ มูราโมโต้
2. นายโยชิยูกิ มูราโมโต้
3. นายอิจิโร่ นิชิมูระ

ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท
0 (0.00%)*
0 (0.00%)*
0 (0.00%)*

หมายเหตุ : * รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนโดยมีขอบข่ายงาน อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. จัดทำานโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานบริษัทที่จะเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและประธานบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาและเสนอผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ และประธานบริษทั และดำาเนินการตามระบบการประเมินผลดังกล่าว
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีการประชุมอย่างสมำ่าเสมอ ในปี 2561/2562 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ทั้งสิ้น 2 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. นายโยอิจิ มูราโมโต้
2. นายโยชิยูกิ มูราโมโต้
3. นายอิจิโร่ นิชิมูระ

2/2
2/2
2/2

7. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท
มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 2 ท่าน คือ
ชื่อ

ต�าแหน่ง

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท

1. นายโยชิยูกิ มูราโมโต้
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอิจิโร่ นิชิมูระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายทะซึยะ อะวาซุ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ : * รวมถึงการถือหุ้นบริษัทฯ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0 (0.00%)*
0 (0.00%)*
0 (0.00%)*

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งโดยมีขอบข่ายงาน อำานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี
2. พัฒนาและทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อคงความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. จัดทำาขั้นตอนการทำางานการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและมอบหมายงานด้านการบริหารความเสี่ยง
ให้กับผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง
4. ทบทวนความมีประสิทธิภาพของขั้นตอนการทำางานการบริหารความเสี่ยง
5. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของการบริหารความเสี่ยงและความก้าวหน้าของขั้นตอนการทำางาน
การบริหารความเสี่ยงพร้อมด้วยผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างสมำ่าเสมอ ในปี 2561/2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น
1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายโยชิยูกิ มูราโมโต้
นายอิจิโร่ นิชิมูระ
นายทะซึยะ อะวาซุ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1/1
1/1
1/1
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กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ดำาเนินการประเมินตนเองประจำาปีในเรือ่ งผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการในภาพรวม โดยครอบคลุม 6 หัวข้อ
ดังต่อไปนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6. การปรับปรุงตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
นอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนดำาเนินการประเมินตนเองเป็นรายบุคคลโดยครอบคลุม 2 หัวข้อดังต่อไปนี้
1. ความรู้และความเข้าใจในการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ
2. ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
เลขานุการบริษทั จะแจกจ่ายแบบประเมินแก่กรรมการทุกคนเพือ่ ให้ดาำ เนินการประเมินตนเองตามทัง้ ประการดังกล่าวข้างต้น โดยให้ส่ง
แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบแล้วและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรย่อย

คณะกรรมการบริหารทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ประจำาปี ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ,
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการเหล่านีป้ ระเมินผลด้วยตนเองตามรูปแบบเบือ้ งต้นทีก่ าำ หนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เลขานุการบริษทั รายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินปี 2562 มีดังนี้
หัวข้อที่ประเมิน
1) โครงสร้างและ
คุณสมบัติของ
คณะกรรมการฯ
2) การประชุมของ
คณะกรรมการฯ
3) บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
รวม
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คะแนนเต็ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
20

19

คณะกรรมการ
กำากับดูแล
กิจการที่ดี
19

คณะกรรมการ
สรรหา
17

คณะกรรมการ
กำาหนด
ค่าตอบแทน
17

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
19

20

19

19

19

19

19

60

58

58

56

56

56

100

96

96

92

92

94

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนบริษัท

คณะกรรมการบริหารทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของประธานบริษัทตามแนวทางที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) หัวข้อที่ทำาการประเมินมีดังต่อไปนี้
ก. ภาวะผู้นำา
ข. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ค. การดำาเนินการเชิงกลยุทธ์
ง. การวางแผน/ผลประกอบการด้านการเงิน
จ. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริหาร
ฉ. ความสัมพันธ์ภายนอก
ช. การบริหารจัดการ/ความสัมพันธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
ซ. การวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง
ฌ. ความรู้เกี่ยวกับสินค้า/บริการ
ในรายงานสรุปว่าคะแนนสุดท้ายอยู่ที่ 93.00% ซึ่งถือว่ามีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม

บุคลำกร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) มีพนักงานจำานวนทั้งสิ้น 4,435 คน
โดยแบ่งเป็น
พนักงานสำานักงาน
พนักงานโรงงาน
พนักงานญี่ปุ่น
รวมทั้งสิ้น

โรงงานรามอินทรา

โรงงานบางนา – ตราด

โรงงานเสาธง

รวม

26
269
4
299

70
1,907
26
2,003

13
2,111
9
2,133

109
4,287
39
4,435

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ในปีการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
มีดังนี้
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการอื่น / เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
รวม

823,977,759
9,519,230
594,168,136
1,427,665,125

บาท
บาท
บาท
บาท

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำาคัญในการพัฒนาบุคคลากร ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักในความสำาเร็จของการดำาเนินงาน พนักงานส่วนหนึ่ง
จะถูกส่งไปอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทใหญ่ในการ
จัดหาและส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับพนักงานของบริษัทฯ เสมอ
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

คณะกรรมการบริษทั ปฏิบัตหิ น้าทีด่ ว้ ยความขยันขันแข็ง โดยอันดับแรกต้องปฏิบัตติ ามกฎหมาย อันดับทีส่ องต้องปฏิบัตติ ามวัตถุประสงค์
และกฎของบริษัท และอันดับที่สามปฏิบัติตามความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทยังมีส่วนในการกำาหนดทิศทางในอนาคตและควบคุมดูแลบริษัทเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษทั ต้องแน่ใจว่าการดำาเนินงานของบริษทั เป็นไปตามนโยบายและหลักของการกำากับดูแลกิจการทีด่ ที ตี่ ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำาหนด
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงได้จดั ทำานโยบายกำากับดูแลกิจการซึง่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั จะใช้เป็นแนวทางในการ
ทำางาน
โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 5 หมวดดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน
3. บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) เข้าใจและเคารพสิทธิในการครอบครองของผู้ถือหุ้น เช่น การค้าหรือการโอนหุ้น การรับส่วนแบ่งผลกำาไรจากบริษัท การได้รับข้อมูล
อย่างเพียงพอจากบริษัท การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
และเรื่องอื่นใดที่ส่งผลต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดหรือ
เพิ่มทุน และการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น
2) ปฏิบัตติ อ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมและยุตธิ รรม ยกตัวอย่างเช่น ให้โอกาสผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชือ่ ผูเ้ ข้ารับตำาแหน่งกรรมการล่วงหน้า
ในเวลาอันสมควร ให้โอกาสผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในการใช้สิทธิให้ผู้รับมอบอำานาจเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ให้โอกาสผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยเสนอวาระเพิ่มเติมก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
3) ดำาเนินการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่นื โดยไม่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการ
เอาเปรียบผูถ้ ือหุน้ รายอืน่ เช่น การซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน หรือการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการ
และผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น
4) ดำาเนินการเพื่ออนุญาตให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทสามารถพิจารณาได้ว่าธุรกรรมใดของบริษัทที่ขัดต่อผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมได้
อย่างไรก็ตาม กรรมการและผู้บริหารซึ่งมีผลประโยชน์จากธุรกรรมของบริษัทจะไม่มีส่วนในการตัดสินใจเรื่องธุรกรรมดังกล่าว
5) ดำาเนินการตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่ทำากับบริษัทโดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง
เจ้าหนี้ และสังคม โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากความต้องการส่วนตัว ของครอบครัว ญาติ หรือผู้อื่นซึ่งรู้จักเป็นการส่วนตัว
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6) ประกอบธุรกิจโดยเน้นความสำาคัญเรื่องความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติงานของตนและปฏิบัติ
ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม
7) หลีกเลี่ยงธุรกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเป็นเหตุให้ขัดผลประโยชน์กับบริษัท
8) ดำาเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีช่องทางและขั้นตอนปฏิบัติในการรายงานหรือส่งคำาร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทว่า
ด้วยการกระทำาผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือเรื่องที่ผิดต่อหลักจริยธรรม รวมถึง
สิทธิของผู้แจ้งเบาะแสต่อกลไกการคุ้มครอง
9) ดำาเนินการด้านความรับผิดชอบทางสังคม โดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโดยคำานึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและ
ด้านสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
10) ดำาเนินการเรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารให้ถูกต้องและทันเวลาเพือ่ ทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียสามารถรับข้อมูลทีแ่ สดงผลการดำาเนิน
งานของบริษัท สถานะทางการเงิน และการพัฒนาที่สำาคัญ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11) ดำาเนินการต่อต้านการคอร์รัปชั่น การฉ้อฉล การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และเคารพกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน
12) ดำาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายในและขั้นตอนการกำากับดูแลมีประสิทธิภาพ
13) คณะกรรมการบริษัทจะควบคุมการบริหารจัดการโดยรวมของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่ สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษทั ตระหนักดีวา่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนเป็นเจ้าของบริษทั และควรได้รับการปฏิบัตอิ ย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง บริษัทเคารพและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นเสมอ

สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี (ประชุมผู้ถือหุ้น) ปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีตามกฎหมาย
กฎระเบียบ และการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ในปี 2562 บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2562) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา
14.00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้
ก่อนวันประชุม
บริษัทเลือกและจัดสถานที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทใช้ห้องที่มี
อุปกรณ์ครบครันและสะดวกสบายสำาหรับประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ บริษัทส่งจดหมายแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพอที่จะศึกษาและตรวจสอบ
รายละเอียดวาระการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เขียนไว้ในจดหมายแจ้งประชุม บริษัทจะจัดทำาจดหมายแจ้งประชุมทั้งในภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
ในวันประชุม
ประธานคณะกรรมการบริหารจะเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะมีการอภิปรายรายการในวาระการประชุม จะมีการแจ้ง
องค์ประชุมให้ทราบอย่างชัดเจน กรรมการบริหารทุกคน 7 คนจากทั้งหมด 7 คน (100%) เข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงประธานคณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานบริษัท เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วย ผู้ถือหุ้นสามารถนำาเสนอ
ความคิดเห็น คำาถาม ข้อเสนอแนะ และคำาแนะนำาด้วยความคาดหวังสูงว่าจะได้รับความเห็น คำาตอบ ความคิดเห็นแย้ง และการอภิปราย
จากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญบนพื้นฐานความเข้าใจอย่างแท้จริง ประธานฯสามารถดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นที่สอดคล้องกับกฎหมาย,
กฎระเบียบ, และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดถูกรบกวนหรือแทรกแซงจากการใช้สิทธิ์ของเขา/ของเธอ
ในฐานะผู้ถือหุ้น
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หลังวันประชุม
ได้มีการทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่บันทึกมติทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการประชุม และส่งรายงานการประชุมนี้ไปยังตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) อย่างเหมาะสม

สิทธินอกเหนือจำกสิทธิออกเสียงลงมติ

บริษัทให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธินอกเหนือจากสิทธิออกเสียงลงมติ ดังต่อไปนี้
1. สิทธิในการรับใบหุ้น สิทธิที่จะถือว่าเป็นผู้ถือหุ้น, สิทธิในการขาย, ซื้อ, โอนหุ้น หรือสิทธิในการตรวจสอบบันทึกผู้ถือหุ้น
2. สิทธิทจี่ ะได้รับการแจ้งผลการดำาเนินงานและผลการเงินและนโยบายการบริหาร ฯลฯ จากบริษทั ในเวลาทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
และการเข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ
3. สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
4. สิทธิที่จะได้รับทางเลือกอย่างเท่าเทียมกันในกรณีที่มีการเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้น
5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการนำาเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อที่ประชุม และออกเสียง
ลงมติในการตัดสินใจเรื่องที่สำาคัญของบริษัท เช่น เงินปันผล การแต่งตั้งหรือการเลิกจ้างกรรมการบริหารของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทน
ของกรรมการฯ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ฯลฯ
6. สิทธิในการตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการบริหาร เช่น ตรวจสอบหนังสือและบันทึกของบริษทั ผ่านเอกสารทีเ่ ป็นทางการ
ของบริษัทที่นำาออกสู่สาธารณะ ซึ่งรวมถึงรายงานประจำาปี รายงานในแบบฟอร์ม 56-1 ฯลฯ
7. สิทธิที่จะได้รับการแก้ไขหรือการทำาให้ถูกต้องหากมีการละเมิดสิทธิของตน
ในปี 2562 บริษัทไม่มีการกระทำาที่ไปละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น ไม่ได้ขัดขวางหรือรบกวนการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดกับ
ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ และไม่ได้เพิ่มหรือเปลี่ยนวาระการประชุมผู้ถือหุ้นใด ๆ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

บริษัทเคารพและให้ความมั่นใจในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือรายเล็ก ถือหุ้นจำานวนมากหรือจำานวนน้อย เป็นคนต่างชาติหรือคนในประเทศ บุคคลหรือสถาบัน บริษัทให้พวกเขามีสิทธิเท่ากัน
นโยบายการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนี้ของบริษัท รวมถึงหลักการ “หนึ่งหุ้น หนึ่งเสียง”

ได้มีกำรเสนอให้เพิ่มวำระกำรประชุม และเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท

บริษทั ฯ ได้เปิดให้มกี ารเสนอเพิม่ วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจำาปี และเสนอชือ่ ผูม้ สี ิทธิได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั เป็นการ
ล่วงหน้า โดยเปิดให้มีการเสนอโดยใช้ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน
2562 แต่ยังไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดใช้สิทธิ์ในการเสนอวาระดังกล่าว

กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน

บริษัทมีนโยบายและกลไกในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ดังนี้
1) แจ้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือหุ้นและความเคลื่อนไหวของบริษัทต่อคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) แจ้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทให้ทราบถึงข้อห้ามในการเป็นหุ้นส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจเดียวกัน
3) แจ้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ทราบว่าจะต้องไม่ขายหรือซื้อสินทรัพย์ของบริษัทหรือทำาธุรกิจใด ๆ กับบริษัท
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4) กำาหนดให้กรรมการบริษทั และผู้บริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการหรือเลขานุการบริษทั อย่างน้อยหนึง่ วันก่อนการซือ้ ขายหุ้นของ
บริษัทจริง
5) ขอให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารเปิดเผยสถานะการถือครองและการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั และยืนยันสถานการณ์จริงกับบริษทั
เป็นประจำาทุกเดือนผ่านเลขานุการบริษัท
6) รายงานคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับสถานะการถือหุน้ ของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารรายบุคคลในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ทุกครั้ง
ในปี 2562 ไม่มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทโดยบุคคลภายใน เช่น กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การถือครองและการย้ายหุ้นของบริษัทโดยกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

ชื่อ

นายโยอิจิ
มูราโมโต้
นายโยชิยูกิ
มูราโมโต้
นายอิจิโร่
นิชิมูระ
นายทะซึยะ
อะวาซุ
นายวันชัย
อ่ำาพึ่งอาตม์
นายนพ
โรจนวานิช
นางวงศ์ทิพา
บุนนาค
นายชิเกรุ
ทาคามาซึ
นายยูจิ
คังเค
นายซึโยชิ
ซูกาวาระ
นางสาวนรีนาถ
ประเสริฐพงษ์

การถือครองหุ้น METCO โดยคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
30 กันยายน
%
30 กันยายน จำานวนหุ้น :
2562
2561
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
ระหว่างปี
0
0%
0
0

การถือครองหุ้น METCO โดยคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลเหล่านี้
30 กันยายน
%
30 กันยายน จำานวนหุ้น :
2562
2561
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
ระหว่างปี
0
0%
0
0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

7,000

0.0335%

7,000

0

0

0%

0

0

0

0.00%

6,600

-6,600

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0
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บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

บุคคลหลายคนผูม้ คี วามเกีย่ วข้องกับบริษทั ทุกคนมีสว่ นช่วยสนับสนุนความสำาเร็จโดยรวมของเราในระดับมากบ้างน้อยบ้าง การมีสว่ น
ช่วยสนับสนุนของคนเหล่านี้เป็นสิ่งสำาคัญและสมควรได้รับการยอมรับ ด้วยการทำาให้มั่นใจว่า บริษัทให้การพิจารณาสิทธิของลูกจ้างอย่าง
พอเพียง ผูม้ สี ว่ นได้เสียนีร้ วมถึงเจ้าหนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน บริษทั ในเครือ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารบริษทั พนักงานประจำาทีส่ าำ นักงาน และลูกจ้าง
ทุกคนมีส่วนช่วยสนับสนุนความสำาเร็จสูงสุดของบริษัท

พนักงำน

นโยบายบริษทั คือการรักษาพนักงานเพือ่ ให้บรรลุมาตรฐานคุณภาพสินค้าทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด พนักงานทุกคนได้รับค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
สำาหรับความพยายามของตน การจ่ายค่าจ้างของบริษทั รวมถึงค่าแรงขัน้ ตำา่ ค่าทำางานล่วงเวลา และสวัสดิการอืน่ ๆ ตามทีก่ ฎหมายกำาหนด
และเป็นไปตามข้อกำาหนดทางกฎหมายทั้งหมด กองทุนสำารองเลี้ยงชีพเป็นหนึ่งในโครงการผลประโยชน์ระยะยาวที่สำาคัญที่บริษัท
มอบให้กับลูกจ้างเพื่อช่วยให้ลูกจ้างออมเงินส่วนหนึ่งของเงินเดือนสำาหรับกรณีเกษียณอายุ ทุพพลภาพ เจ็บป่วย หรือว่างงาน
บริษัทได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” จากกระทรวงแรงงานตั้งแต่ปี 2551
เป็นต้นมา และในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานต่อเนื่อง 10 ปี”
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยสรุป บริษัทได้จัดโครงการสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพ
ที่ดี มีการเลี้ยงดูครอบครัว เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและรักษาขวัญกำาลังใจและแรงจูงใจของพนักงานให้อยู่ในระดับสูงและยาวนานขึ้น
สรุปโครงการสวัสดิการที่จัดให้แก่พนักงาน มีดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสาธารณสุข

ด้านครอบครัว

สิ่งอ�านวยความสะดวกและอื่นๆ

- ผลประโยชน์เมื่อเกษียนอายุ

- ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

- สิทธิในการลาพักร้อน ลาป่วย
ลาคลอด เป็นต้น

- กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

- ตรวจสุขภาพประจำาปีและการ
ส่งตรวจเฉพาะรายการในกรณี
ที่สิ่งแวดล้อมการทำางานอาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

- โครงการช่วยเหลือพนักงาน
- โรงอาหารและสินค้าอุปโภค
ได้แก่ สวัสดิการกรณีคลอดบุตร บริโภคราคาถูก
สวัสดิการกรณีพนักงานเสียชีวิต
ผู้ประสบภัย เป็นต้น

- กองทุนประกันสังคม

- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
รวมถึงทันตกรรม

- กองทุนรวมเพื่องานศพ METCO - รถรับส่ง
สำาหรับสมาชิกในครอบครัว

- กองทุนรวมเพื่องานศพ METCO - ห้องพยาบาลสำาหรับคลินิก
ปฐมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์
AED (เครื่องกระตุ้นหัวใจ)
- เบี้ยเลี้ยงการทำางานเป็นกะ
- เบี้ยขยัน
- เบี้ยทำางานนาน
- ค่าอาหาร
- ค่านำ้ามันรถ
- รางวัลการทำางานนาน
- รางวัลพนักงานดีเด่น
- โครงการขยายเวลาอายุเกษียณ
- โบนัสพิเศษ
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- อุปกรณ์ฟิตเนส

- เครื่องแบบพนักงาน

- กิจกรรมสันทนาการ
(วันกีฬาสี งานเลี้ยงปีใหม่
เป็นต้น)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
นอกจากนี้ บริษัทยังปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสมำ่าเสมอและเคร่งครัด
สร้างสภาพแวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพดี ป้องกันการบาดเจ็บและโรคที่เกิดจากการทำางาน และคุ้มครองลูกจ้าง
และผู้ที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรมที่เป็นอันตราย เช่น เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต, ทรัพย์สิน, และกระบวนการผลิต
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมดังนี้ :
<นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม>
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และรักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อให้เป็นที่พอใจของลูกค้าและบรรลุนโยบายดังกล่าวบริษัทจะ
1. ปฏิบัตติ ามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงกฎหมายและข้อกำาหนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำางาน รวมทั้งอันตรายจากความเสี่ยงทุกกิจกรรม ทั้งของพนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดถึงเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งมั่นป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ และพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้มากที่สุด
เพื่อให้บรรลุนโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถนาไปปฏิบัติอย่างจริงจังภายใต้คำาขวัญ
“ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยความปลอดภัย เสริมสร้างอาชีวอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม”
บริษทั ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) ในการปฏิบัตติ ามนโยบายและการ
จัดการดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้นำาแผนประจำาปีสำาหรับปรับปรุงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องอื่นๆเข้ามาปฏิบัติ เช่น
• ทำาให้ค่า IFR และ ISR ในแต่ละโรงงานตำ่ากว่าสถิติที่เคยทำาได้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
• จัดให้พนักงานทุกคนที่ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเข้ารับการตรวจสุขภาพ 100% ตามกฎหมายและข้อกำาหนด
ที่เกี่ยวข้อง
สถิติอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำางานในช่วง 3 ปีดังที่แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง เมื่อมีอุบัติเหตุและ/หรือโรคเกิดขึ้น จะรายงาน
เหตุการณ์ให้ฝ่ายบริหารรับทราบ เพื่อนำาไปสู่ขั้นตอนการค้นหาสาเหตุและการปรับปรุงแก้ไขที่จำาเป็น

อุบัติเหตุเล็กน้อย (หยุดงานน้อยกว่า 3 วัน)
อุบัติเหตุ (หยุดงานมากกว่า 3 วัน)
อัตราการหยุดงานเนื่องจากอุบัติเหตุ (ISR)
โรคที่เกิดจากการทำางาน

2562
2
1
0.75
0

2561
1
0
0.11
0

2560
0
0
0.00
0

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการบริษัทได้กาำ หนดนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ บริษทั มีการนำาเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ พูนความรู้และ
ศักยภาพของพนักงานโดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สนองต่อนโยบายนี้ และมุง่ เป้าไปทีก่ ารทำาให้มนั่ ใจถึงการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ตลอด
ปี 2562 บริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทำางานต่างๆให้กับพนักงานในทุกแผนกดังนี้ :
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หลักสูตรฝึกอบรม (หมวด)
หลักสูตรหลัก (บริษัท การสื่อสาร)
หลักสูตรภาวะผู้นำา/จิตวิทยา
หลักสูตรปรับปรุงเพื่อผลผลิต/คุณภาพ
หลักสูตรมาตรฐาน ISO/เครื่องมือหลักอื่นๆ
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
เรื่องทั่วๆ ไป (ปฐมนิเทศ, ต้นทุน, ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)
หลักสูตรเสริม
รวมทั้งหมด

จ�านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
39
233
159
42 837
619
118
268
2,273

จ�านวนชั่วโมง
การฝึกอบรม
234
1,398
954
7,656
4,071
708
1,233
16,254

%
1.4
8.6
5.9
47.1
25.0
4.4
7.6
100.0

*ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนักงาน 1 คน คือ 7 ชั่วโมง
นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาโครงการเส้นทางอาชีพ/การเลื่อนตำาแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนกับพนักงานเกินกว่ามาตรการทางการเงิน
ระยะสั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาพนักงานด้วยการยกระดับความรู้และศักยภาพของพนักงานผ่านโครงการ
เส้นทางอาชีพ/การเลื่อนตำาแหน่ง ในโครงการเส้นทางอาชีพ/การเลื่อนตำาแหน่ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำาหนดหลักสูตรเส้นทางอาชีพ
ที่เป็นแบบฉบับในบริษัท ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีชุดหลักสูตรการฝึกอบรมแก่พนักงาน
และยืนยันความถูกต้องของผูส้ มควรได้รับการเลือ่ นตำาแหน่ง กิจกรรมดังกล่าวจะนำามาซึง่ ประโยชน์ทงั้ กับพนักงานแต่ละคนทีม่ คี วามปรารถนา
อย่างแรงกล้าในการพัฒนาและยกระดับทั้งตนเองและบริษัท ซึ่งจำาเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถใหม่ ๆ อยู่เสมอ

สิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำาคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการเคารพสิทธิดังกล่าวและเสรีภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องของสัญชาติ ศาสนา สีผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ ความพิการทางร่างกาย หรือสถานภาพการสมรส และอนุญาต
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง บริษัทไม่อนุญาตให้มีแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และดำาเนินมาตรการป้องกันการทารุณโหดร้าย
การทารุณทางเพศ, และข้อจำากัดทางร่างกายและจิตใจ

ลูกค้ำ

บริษทั พยายามอย่างสุดความสามารถเพือ่ ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยการเสนอสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีและปลอดภัย
และให้ความความสำาคัญอย่างมากกับการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าหรือของผู้บริโภคโดยทันที บริษัทพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษา
ความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้า

คู่แข่งทำงธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรมและโปร่งใส บริษัทจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ของคูแ่ ข่ง ไม่ทาำ ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งโดยเจตนา ไม่ทาำ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลความลับจากคูแ่ ข่งอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่มสี ว่ นร่วมในการแข่งขัน
ที่ไม่เป็นธรรมด้วยการทุ่มตลาด กลั่นแกล้ง หรือบีบบังคับให้ออกจากตลาด

50

คู่ค้ำทำงธุรกิจ

เพื่อที่จะประสบความสำาเร็จมากที่สุดในการจัดหาวัตถุดิบและการรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุด บริษัทจะทำาและรักษาสัญญา
อย่างเสมอภาคกับคู่ค้าทางธุรกิจเพือ่ สร้างความจงรักภักดีและไมตรีจติ ต่อบริษทั คณะกรรมการบริษทั ได้กาำ หนดนโยบายการบริหารจัดการ
ซัพพายเออร์ซงึ่ กำาหนดอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบของบริษทั รวมถึงการปฏิบัตอิ ย่างเป็นธรรมต่อคูค่ า้ บริษทั ส่งเสริม ให้การศึกษา และ
สนับสนุนความตระหนักรูใ้ นหมูค่ คู่ า้ ทางธุรกิจในส่วนทีเ่ กีย่ วกับนโยบายและการนำาไปปฏิบัติ รวมทัง้ การคัดเลือก การขึน้ ทะเบียน การประเมิน
และการตรวจสอบคู่ค้าทางธุรกิจ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ได้มีการจัดทำาขึ้นใหม่นี้ ฝ่ายจัดซื้อได้มีการจัดทำาหลักเกณฑ์การ
คัดเลือก การขึ้นทะเบียน การประเมินและการตรวจสอบขึ้นมาใหม่ บริษัทคาดหวังว่าจะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกัน
และพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับคู่ค้าทางธุรกิจ

เจ้ำหนี้

บริษัทมีนโยบายในการทำาธุรกิจกับเจ้าหนี้ด้วยวิธีการปฎิบัติที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำาหนด
และเงือ่ นไขทีม่ ใี นข้อตกลง และกฎหมายและกฎระเบียบทัง้ หมดทีใ่ ช้บงั คับอย่างเคร่งครัด ในกรณีทไี่ ม่ปฏิบัตติ าม บริษทั จะแจ้งเจ้าหนีท้ นั ที
เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน บริษัทจะดำาเนินธุรกิจด้วยวิธีการที่ยั่งยืนเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากเจ้าหนี้และบรรลุผลประโยชน์สำาหรับทั้ง
สองฝ่ายอยู่เสมอ

กำรบริกำรและกำรพัฒนำชุมชน

บริษัทคำานึงถึงความต้องการของชุมชนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นใกล้เคียงกับสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชน บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อสาธารณะประโยชน์โดยสมัครใจ

กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้กำาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความชัดเจนดังที่แสดงอยู่ในหัวข้อ “พนักงาน” ข้างต้น และนำาไปปฏิบัติ บริษัทมุ่งมั่นใน
การป้องกันการก่อให้เกิดมลภาวะ ลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการประกอบธุรกิจ และใช้กระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม บริษทั
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เป็นประจำาเพือ่ อนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อมของชุมชน และมีวฒ
ั นธรรมองค์กรระหว่างพนักงานและผู้ปฏิบัตกิ ารในบริษทั ที่
มุ่งเน้นวัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวที่ย่งั ยืน คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการกำาหนดนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากนโยบายดังกล่าว บริษัทได้เริ่มดำาเนิน “กิจกรรม CSR” รวมถึงกิจกรรม 3Rs (ลดการใช้, การใช้ซำ้า และการแปรรูป
กลับมาใช้ใหม่) และได้รับรางวัล “CSR-DIW Continuous” จากกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทยังได้รับรางวัล “อุตสหกรรมสีเขียว ระดับ
ที่ 4” จากกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยตัง้ แต่ปี 2559 บริษทั อยูใ่ นระหว่างการปรับใช้หลักสูตรฝึกอบรมในฐานะทีเ่ ป็นส่วนสำาคัญของนโยบาย
บริษัท เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี 2562 บริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกำาหนด ISO 14001 ให้กับพนักงานมากกว่า 200 ชั่วโมง
รวมทั้งยังได้กำาหนด KPI ครอบคลุมกิจกรรมคัดแยกขยะอย่างถูกต้องของทุกหน่วยงานด้วย
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กำรป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และทรัพย์สินทำงปัญญำ

เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำาคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ บริษัทจึงกำาหนดนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และลิขสิทธิ์ดังนี้
(1) บริษัทจะตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่า ข้อมูลที่ใช้ในบริษัทจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
(2) บริษัทจะให้มั่นใจว่ากรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
และลิขสิทธิ์
(3) บริษัทไม่อนุญาตและไม่สนับสนุนให้กรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายในธุรกิจของบริษัท
(4) ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิใ์ ดๆ ทีเ่ กิดจากหน้าทีท่ ไี่ ด้รับมอบหมาย งาน การฝึกอบรม หรือการสอนพิเศษทีบ่ ริษทั ให้กบั กรรมการ
บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานจะตกเป็นของบริษัท
(5) บริษัทจะไม่อนุญาตให้กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของบริษัทเพื่อ
วัตถุประสงค์ส่วนตัว

นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษทั ต้องตระหนักถึง ให้ความสำาคัญต่อ และรับรองว่ามีการกำากับดูแลกิจการทีด่ ใี นแง่ของการดำาเนินงานตามวิธปิ ฏิบตั ิ
ในการกำากับดูแลกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นคณะกรรมการ
บริษัทจึงได้จัดทำานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ดังนี้
1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคอร์รัปชั่น การติด/ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน เช่น คนจาก
ต่างบริษัทที่ทำาธุรกรรมกับบริษัททั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจหรือทางการแข่งขันหรือเพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือของครอบครัว พวกพ้อง หรือคนรู้จัก
2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับของขวัญไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้จัดหา คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ที่ทำาการติดต่อ
ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
3) ไม่มีระบบอุปถัมภ์หรือผูกขาดเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง
4) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาขอหรือรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนในรูปแบบใดก็ตามจากพนักงานซึ่งส่งผลต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
5) การจัดซื้อ/การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติของบริษัทที่มีความโปร่งใส ผ่านการตรวจสอบ และเป็นธรรมต่อ
ทุกฝ่าย
6) ใบสั่งซื้อ/จัดซื้อจัดจ้างต้องไม่มีการแยกย่อยเพื่อลดทอนจำานวนเงินให้ตำ่ากว่าจำานวนที่จำากัดในการอนุมัติ
7) หากพนักงานคนใดสงสัยการกระทำาใดที่อาจเป็นการติดสินบนหรือคอร์รัปชั่น ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือช่องทางการแจ้ง
เบาะแสดังต่อไปนี้
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@metco.co.th
• กรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@metco.co.th
• ประธานคณะกรรมการบริหาร : whistleblow@metco.co.th
• รองประธานกรรมการบริหาร : whistleblow@metco.co.th
• ผู้ตรวจสอบภายใน : internalaudit@metco.co.th
• กล่องแดงแจ้งเบาะแสในแต่ละโรงงาน
กรุณาระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
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8) บริษทั จะเก็บข้อมูลชือ่ ทีอ่ ยู่ หรือข้อมูลอืน่ ใดของผูแ้ จ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ และจำากัดให้เฉพาะผูเ้ กีย่ วข้องในการตรวจสอบเท่านัน้
ที่จะเข้าถึงข้อมูลได้
9) หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานคอร์รัปชั่นหรือฉ้อฉล จะถูกเลิกจ้างและได้รับโทษทางวินัยขั้นสูงสุด และดำาเนินการตามกฏหมาย
10) ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทีเ่ พิกเฉยต่อการกระทำาผิดใด หรือรับรู้แต่ไม่ดาำ เนินการตามนโยบาย จะถูกเลิกจ้างและได้รับโทษทางวินยั ขัน้
สูงสุด
11) การเพิกเฉยต่อนโยบายนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะไม่ถือเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามกฎ
12) ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบควบคุมภายในและกระบวนการต่าง ๆ อยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายในเพื่อ
ป้องกันการคอร์รัปชั่นและการติดสินบนมีประสิทธิภาพ
13) กรณีที่มีข้อร้องเรียน คณะกรรมการกำากับดูแลจะแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริง
14) บริษัทฯ ต้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและมาตรการป้องกันเหล่านี้ให้แก่พนักงาน
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นการทดลองตาม “แนวทางการประเมินความเสี่ยง
ด้านการต่อต้านการทุจริต” ที่เผยแพร่โดยสำานักงานข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ โดยใช้แบบฟอร์ม “ตารางการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต” ภาคผนวก 1 ของเครื่องมือประเมินตนเองสำาหรับการต่อต้านการติดสินบน แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต โดยคณะกรรมการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำาปีเรื่องการบริหารความเสี่ยง (ดูสรุป
ใน “ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง” ในรายงานประจำาปีนี้) จากนั้น บริษัทจะจัดทำาขั้นตอนปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง
ด้านการทุจริตประจำาปีพร้อมกับมาตรการต่อต้านการทุจริตเชิงปฏิบัติ
บริษัทจัดโปรแกรมการให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน เช่น เข้าปฐมนิเทศสำาหรับพนักงานใหม่และการมีส่วนร่วมในโปรแกรมหลักพื้นฐาน
สำาหรับพนักงานที่มีอยู่เดิม การฝึกอบรมการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเหล่านี้ครอบคลุมนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทและนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงคู่มือเชิงปฏิบัติสำาหรับช่องทางการแจ้งเบาะแสที่กำาหนดในบริษัท

กำรแจ้งเบำะแสและกำรร้องเรียน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนการกระทำาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรม หรือไม่
ถูกต้องต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะการคอร์รัปชั่น ตลอดจนพฤติกรรมใดที่ผิดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งกระทำา
โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดของบริษทั พนักงานและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอาจให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อกังวล รายงาน คำาแนะนำา
และคำาร้องเรียน เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัทผ่านช่องทางต่อไปนี้
สำาหรับพนักงาน :
(1) หัวหน้าหน่วยของพนักงาน
(2) หัวหน้าและกรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@metco.co.th
(3) ประธานบริษัท รองประธานบริษัท และกรรมการบริษัท : whistleblow@metco.co.th
(4) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน : internalaudit@metco.co.th
(5) กล่องแสดงความคิดเห็นในที่ทำางาน
สำาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
(1) อีเมล์ : whistleblow@metco.co.th
(2) เว็บไซต์ : www.metco.co.th
เลขานุการของบริษัทจะรวบรวมและส่งคำาร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทตามความเกี่ยวข้อง บริษัท
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มีนโยบายและกลไกในการเก็บรักษาข้อร้องเรียนดังกล่าวไว้เป็นความลับ ให้ความคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนโดยสุจริตจากการถูกไล่ออก ลดตำาแหน่ง
พักงาน ข่มขู่ คุกคาม หรือการกระทำาอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน และจะตอบกลับบุคคลดังกล่าวตามความเหมาะสม
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆ ผ่านช่องทาง whistleblowing

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความขัดแย้งทีเ่ ป็นไปได้ทอี่ าจเกิดขึน้ ในเรือ่ งเงินทีห่ าได้ของบริษทั ในเรือ่ งของค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้ความเป็นธรรมและความโปร่งใสแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ปัญหานี้ได้
ชี้แจงรายละเอียดในแบบฟอร์ม 56-1 เพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์และให้ความมั่นใจว่า กรรมการบริหารและผู้บริหารทุกคน
ของบริษทั จะปฏิบัตติ ามหน้าทีท่ ไี่ ด้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจัดการกับประเด็นนี้ นโยบาย คือ จะให้กรรมการบริษทั
และผูบ้ ริหารรายงานเกีย่ วกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ในกรณีทพี่ วกเขามี ไม่วา่ จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมให้กับคณะกรรมการบริษทั
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันระหว่างบริษทั กับกรรมการหรือผู้บริหารและ/หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่ อาจนำาไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จะต้องพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ สำาหรับรายการเกีย่ วโยงกันทีส่ าำ คัญและเป็นสาระสำาคัญจะต้องได้รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการธุรกรรมตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด
เพื่อพิจารณา กรรมการบริษัทและผู้บริหารคนใดผู้มีมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการธุรกรรมดังกล่าวความขัดแย้งของผลประโยชน์จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าร่วมตัดสินใจในเรื่องที่เป็นประเด็น ปัญหา ด้วยการดำาเนินนโยบายนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความมั่นใจว่าการตัดสินใจ
ของบริษัทปราศจากการรบกวนและการบิดเบือนใด ๆ ที่เกิดจากความขัดแย้งของผลประโยชน์อยู่เสมอ

งำนนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทให้กับผู้ลงทุนและ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ดังนัน้ ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยต้องถูกต้องสมบูรณ์เชือ่ ถือได้ และเป็นปัจจุบัน เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องได้รับประโยชน์จากข้อมูล
เหล่านี้ ข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยผ่านสื่อต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านหนังสือพิมพ์อีกด้วย
บริษัทได้จัดตั้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์
ของบริษัท (www.metco.co.th), ir@metco.co.th ผู้ลงทุนสอบถามข้อมูลได้ที่โทร 02-338-1535 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
จะดำาเนินการอย่างสมำาเสมอเพื่อให้การดำ่าเนินงานโดยรวมในบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น หัวข้อที่จะปรึกษาหารือระหว่างการประชุม
ได้แก่ การกำากับดูแลธุรกิจรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้
บรรลุ เป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดในการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นผู้ที่เราถือว่ามีความสำาคัญ

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
จรรยำบรรณ

เนื่องจากจริยธรรมทางธุรกิจสำาคัญต่อชื่อเสียงของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้รับการจูงใจอย่างจริงจังว่าจริยธรรมทางธุรกิจที่ถูก
ต้องจะเป็นส่วนหนึง่ ของการดำาเนินงานของบริษทั ในทุกระดับและของทุกคนทีต่ ดิ ต่อกับบริษทั ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงได้พฒ
ั นาจรรยา
บรรณของบริษัทขึ้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าที่รับ
ผิดชอบในการทำาให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม จรรยาบรรณของบริษัทจะรวบรวมไว้ในคู่มือพนักงาน เมื่อเริ่มทำางานกับบริษัท
และเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณของบริษัท พนักงานต้องเซ็นชื่อรับทราบ นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีหน้าที่รับผิดชอบ
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ในการตรวจติดตาม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานต่อกรรมการเมื่อเกิดเหตุการณ์สำาคัญที่มีผู้ไม่ปฏิบัติตาม บริษัทจะไม่ยอมให้เกิด
การกระทำาที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมใดๆ ผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัทจะถูกสอบสวนและได้รับโทษทางวินัยซึ่งอาจ
รวมถึงการเลิกจ้าง กรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำาผิดกฎหมาย บริษัทจะดำาเนินการตามกฏหมาย ซึ่งรายละเอียดของจรรยาบรรณ
ของบริษัทมีดังนี้ โดยสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.metco.co.th ได้เช่นเดียวกัน

บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท

1. ดำาเนินการบริหารบริษทั ให้สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ของบริษทั ข้อบังคับของบริษทั และมติของการประชุมผู้ถอื หุ้นด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และทบทวนทุกปี
3. อนุมัติและทบทวนเรื่องธุรกิจที่สำาคัญของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน แผนการทำางาน และงบประมาณอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง
4. ตรวจสอบผลงานของทีมบริหารเพื่อให้มั่นใจว่ามีความใส่ใจและความระมัดระวังอย่างถูกต้องเหมาะสม
5. กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายนี้เป็นประจำาทุกปี
6. จัดให้มีระบบการจัดการความเสี่ยงและประเมินผล
7. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในว่าได้กระทำาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
8. อนุมัติการข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัตินี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และทบทวนแก้ไขเป็นครั้งคราว
ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
9. อนุมตั นิ โยบายทีจ่ ะป้องกันกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ผลประโยชน์สว่ นตัวและเฝ้าติดตามการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ
10. รายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ของตัวเองและ/หรือที่บุคคลที่เป็นญาติกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบริษัทหรือบริษัท
ในเครือให้กับบริษัท
11. สร้างช่องทางในการรายงานเบาะแสร่วมกับกลไกให้ข้อมูลย้อนกลับให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
12. จัดทำาและส่งรายงานทางการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และกำากับดูแลและตรวจสอบระบบการรายงาน
ทางการเงินเพื่อความถูกต้อง, โปร่งใส, และเพียงพอ
13. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการลงทุน
14. อนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
15. จัดการประชุมของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งโดยจะต้องมีกรรมการบริษัทร่วมประชุมเป็นจำานวนมากที่สุด
เท่าที่เป็นไปได้
16. สร้างกลไกสำาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อที่
จะกำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม

บทบำทและควำมรับผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำรบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นกว่ากรรมการบริษัทคนอื่นๆ ดังต่อไปนี้
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น และกำาหนดวาระการประชุม
2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ออกเสียงลงมติชี้ขาดกรณีที่การประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมผู้ถือหุ้นมีเสียงลงมติเท่ากัน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายที่ระบุไว้สำาหรับประธานคณะกรรมการบริษัท
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บทบำทและควำมรับผิดชอบของประธำนบริษัท

ประธานบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มเติมมากกว่ากรรมการท่านอื่น ๆ ดังนี้
1) รับผิดชอบการดำาเนินงานของบริษัท บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ นโยบาย งบประมาณ กฎ และระเบียบที่
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2) บริหารและควบคุมธุรกิจประจำาวันของบริษัท
3) ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของบริษทั อย่างสมำา่ เสมอ เพือ่ หลีกเลีย่ งความเสีย่ งทัง้ ภายในและภายนอก รายงานและปรับปรุง
ข้อมูลผลการดำาเนินงานทางการเงิน การบริหาร ให้เป็นปัจจุบันต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
4) กำาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษทั ตลอดจนชี้แนะแนวทางและตรวจติดตามการดำาเนินงานโดยรวมเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และรายงานผลประกอบการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
5) รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงองค์กรของบริษัทภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งตัดสินใจเรื่องการแต่งตั้ง
โยกย้ายพนักงาน และปลดออกจากตำาแหน่ง กำาหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ ของพนักงาน
6) อนุมัติการปฏิบัติทั้งหมดภายใต้กฎเกณฑ์และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7) ให้อำานาจ แนะนำา ประกาศ และบันทึกเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวินัยภายใน
8) มอบอำานาจให้บุคคลอื่นดำาเนินการงานเฉพาะใด ๆ ในนามของตน ภายใต้ข้อจำากัดที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำานาจและ/หรือให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และคำาแนะนำาของคณะกรรมการบริษัท
9) ดำาเนินการในนามของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารธุรกิจของบริษัท และดูให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และมติ
ที่กำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นครั้งคราว

บทบำทและควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คุณนรีนาถ ประเสริฐพงษ์เป็นเลขานุการ
บริษัท ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1) เพื่อจัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้:
1)-1 ประวัติกรรมการ
1)-2 จดหมายเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
1)-3 จดหมายเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
1)-4 รายงานประจำาปีของบริษัท
2) ติดตามการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามที่กรรมการหรือผู้บริหารรายงาน
3) จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น
4) ร่างนโยบายบริหาร
5) บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น และติดตามให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมเหล่านี้
6) กำากับดูแลให้แน่ใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทต่อหน่วยงานควบคุมดูแลที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบ
และข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ
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7)
8)
9)
10)
11)

ดูแลให้บริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ กลต./ตลท.
ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการที่ดีในบริษัท
สื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับสิทธิและข้อมูลจากบริษัท
จัดการกิจกรรมของคณะกรรมการ บริษัท
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

จะจัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นประจำาอย่างน้อยทุกสามเดือน จะกำาหนดเวลา สถานที่ และวาระการประชุมล่วงหน้าและแจ้ง
ให้กรรมการบริษทั ทราบเพือ่ ทีค่ ณะกรรมการจะมีเวลามากพอในการเตรียมความพร้อมสำาหรับการประชุม จะส่งเอกสารเกีย่ วกับการประชุม
แต่ละครัง้ ให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนสิน้ ปีและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบ เพือ่ ให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะศึกษา เลขานุการ
ในที่ประชุมจะจดรายงาน การประชุมอย่างละเอียดและจัดเก็บเข้าแฟ้ม และรายงานการประชุมนี้จะมีพร้อมสำาหรับการตรวจสอบอยู่เสมอ
อนึ่ง คณะกรรมการอิสระสามารถที่จะจัดให้มีการประชุมนอกรอบเพื่อตรวจสอบในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมปกติ
ของคณะกรรมการได้โดยอิสระจากฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัทฯ
ในปี 2561/2562 คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุม 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นดังนี้
คณะกรรมการบริษัท

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายโยอิจิ มูราโมโต้
2. นายโยชิยูกิ มูราโมโต้
3. นายอิจิโร่ นิชิมูระ
4. นายทะซึยะ อะวาซุ
5. นายวันชัย อำ่าพึ่งอาตม์
6. นายนพ โรจนวานิช
7. นางวงศ์ทิพา บุนนาค

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

ควำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำรบริษัท

บริษัทมีนโยบายว่า บริษัทควรรักษาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท บุคคลต่าง ๆ ที่เป็นกรรมการบริษัทของบริษัท
ไม่เพียงจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ยังต้องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์หลายประเภทที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาและความ
เชี่ยวชาญ

ดุลอ�ำนำจของกรรมกำรบริษัทผู้ไม่ได้ปฏิบัติงำนบริหำรเป็นประจ�ำ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัท 7 คน โดย 4 คนเป็นกรรมการบริษัท, 3 คนเป็นกรรมการอิสระจากภายนอก และ
4 คนเป็นกรรมการบริษัทผู้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำา โดยวิธีนี้ อัตราส่วนระหว่างกรรมการบริษัทผู้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำา
และกรรมการบริษัทผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำาคือ 4:3 กรรมการอิสระซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบที่ระบุโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของรายงานงบการเงินของบริษัทโดยภาพรวมและรายงานงบการเงินเฉพาะอย่าง
จะจั ด ทำ า รายงานงบการเงิ น อย่ า งถูก ต้ อ งตามมาตรฐานบัญ ชี ไ ทย การจั ด ทำ า รายงานงบการเงิ น เสร็จ สมบูร ณ์ ด ้ ว ยความรอบคอบ
เพือ่ เปิดเผยข้อมูลทีส่ าำ คัญอย่างเหมาะสมเกีย่ วกับบริษทั ให้กับประชาชน คณะกรรมการบริษทั ยังรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
ของ บริษัทในรายงานข้อมูลประจำาปี (แบบฟอร์ม 56-1) และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี (แบบฟอร์ม 56-2) คณะกรรมการบริษัท
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ยังรับผิดชอบในการทำาให้มนั่ ใจว่า การดำาเนินการของบริษทั ทำาได้อย่างมีประสิทธิผลและอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้บรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ที่คาดหวังและป้องกันการประพฤติมิชอบที่สำาคัญในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาทีม่ ปี ระสบการณ์ภายนอกรับผิดชอบรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และระบบ
การจัดการความเสีย่ งภายในบริษทั ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการตรวจสอบยังอนุมตั ริ ายงานงบการเงินของบริษทั โดยภาพ
รวมและรายงานงบการเงินเฉพาะอย่างของบริษัท ซึ่งจะแสดงในรายงานข้อมูลประจำาปี (แบบฟอร์ม 56-1) และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำาปี (แบบฟอร์ม 56-2)

แผนกำรขึ้นรับต�ำแหน่งประธำนบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาแผนการขึ้นรับตำาแหน่งประธานบริษัทเรื่อยมาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายมั่นใจว่าการดำาเนินงาน
ของบริษัทจะไม่มีการติดขัดจากตำาแหน่งที่ว่างลง การจัดการแผนการสืบทอดตำาแหน่งประธานบริษัท/ประธานกรรมการบริหารเป็น
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั กรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงประธานบริษทั ตามแผนทีว่ างไว้ เช่น เกษียณอายุ คณะกรรมการบริษทั
ทั้งชุดจะมีส่วนในการเลือกผู้ขึ้นรับตำาแหน่ง หลังจากหารือกับคณะกรรมการสรรหา กรณีที่มีการขึ้นรับตำาแหน่งแบบฉุกเฉินเนื่องจาก
เกิดอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด คณะกรรมการบริษัทจะจัดประชุมพิเศษเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาการตำาแหน่งประธานบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร สำาหรับเวลาที่เหลือตามที่กำาหนด คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนแผนการขึ้นรับตำาแหน่งทุกปี ผ่านการพิจารณา
และเสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาเพื่อคาดการณ์เรื่องการขึ้นรับตำาแหน่งภายในบริษัท แผนการขึ้นรับตำาแหน่งจะมีการปรับปรุง
และแก้ไขตามสถานการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัท

รำยกำรกำรไม่เป็นไปตำมข้อก�ำหนดตำมและเหตุผล
รายการการไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด
บริษัทจัดทำารายงานแบบบูรณาการหรือไม่

บริษัทจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทหลายช่องทาง
หรือไม่
- การบรรยายสรุปของนักวิเคราะห์หรือกิจกรรม “วันบริษัท
จดทะเบียนพบผู้ลงทุน” ที่ตลาดหลักทรัพย์จัดขึ้น
- การแถลงข่าวหรือข่าวประชาสัมพันธ์ให้ส่อื มวลชนเกี่ยวกับ
ผลการดำาเนินงานทางการเงินของบริษัท

บริษทั เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของ CEO (ประธานบริษทั )
หรือไม่
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เหตุผลของการไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด
บริษั ท ยัง ไม่ ไ ด้ จั ด ทำ า รายงานความยั่ง ยืน ในรูป แบบรายงาน
แบบบูรณาการอย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำาบทหนึ่งในรายงาน
ประจำาปีที่ครอบคลุมกิจกรรม CSR ตามแนวทางการรายงาน
CSR-DIW
บริษัทได้จัดทำาส่วนที่ทำาการบรรยายสรุปเพื่อวัตถุประสงค์ในด้าน
นั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ บริษั ท สามารถเริ่ม ต้ น (เพื่อ เป็ น การลอง
ครัง้ แรก) ในการเข้าร่วมกิจกรรม “วันบริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน”
ที่ตลาดหลักทรัพย์จัดขึ้นในปี 2020

เนื่องจากประธานบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามสถานะของตน
ในฐานะพนักงานของบริษัทและพนักงานของบริษัทแม่ของบริษัท
ซึง่ เขาทำางานเป็นประธานเช่นกัน ในฐานะกรรมการบริหารผูป้ ฏิบตั ิ
งานบริหารเป็นประจำาของบริษัท ค่าตอบแทนของประธานบริษัท
จะถูกนำาเสนอเป็นศูนย์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อขออนุมัติ
ดังนั้นจึงคณะกรรมการบริหารมีความเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูล
ของประธานบริษทั ในฐานะเป็นเพียงพนักงานจึงมีความอ่อนไหวสูง
และไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

รายการการไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด

บริษัทมีหน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือไม่

การแต่งตั้งคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
(มากกว่า 50%) หรือไม่
- ประธานคณะกรรมการชุดนี้เป็นกรรมการอิสระหรือไม่

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดหรือไม่

เหตุผลของการไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด
แม้ว่าบริษัทจะยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าหน่วยงานกำากับ
ดูแลการปฏิบัตติ ามข้อกำาหนด แต่ตงั้ แต่ปี 2016 เป็นต้นมา บริษทั
ได้ ส นั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งจำ า นวนหนึ่ ง ดำ า เนิ น การ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีขณะนี้บริษัทได้รับการยอมรับในระดับ 4 “ดีมาก”
ในการประเมินปี 2018 บริษทั กำาลังพิจารณาจัดตัง้ หน่วยงานกำากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทกำาหนดไว้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้
ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำาเท่านั้นเนื่องจากกรรมการบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำาจะได้รับเพียงเงินเดือนอย่างเดียว
ในฐานะพนั ก งานคนหนึ่ ง ของบริษั ท (ค่ า ตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริหารเป็นศูนย์) ดังนัน้ คณะกรรมการบริหารจึงได้จดั ตัง้
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
บริหารผู้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำาเท่านั้น คณะกรรมการชุดนี้
มีความเหมาะสมในการพิจารณาและเสนอค่าตอบแทนสำาหรับ
กรรมการบริหารผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำา รวมถึง
กรรมการอิสระของบริษัท
เนื่องจากโดยปกติคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
บริหารผู้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำา บางท่านที่เป็นตัวแทนของ
บริษัทในกลุ่มกรรมการบริหารผู้ปฏิบัติงานบริหารเป็นประจำา
ของคณะกรรมการผู้มีภูมิหลังคล้ายกัน ได้รับการคาดหวังว่า
จะมีบทบาทในคณะกรรมการเพื่อประสานงานการเสาะหาและ
คัดเลือกผู้สมัครจากบริษัทในกลุ่ม
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รกำากับดูแลกิจการที่ดี
เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการทีด่ ไี ด้ปฏิบัตหิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี ทีไ่ ด้รบั
การอนุมัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2561 ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยทำาการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายที่กี่ยวข้องอื่น ๆ ของ
บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายมีความทันสมัย และสอดคล้องกับรายการตรวจสอบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักลงทุนไทย
บริษทั ได้ทาำ การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่เริม่ ดำาเนินการในปี 2559 ในปี 2562 บริษทั ได้รับการรับรองคุณสมบัตอิ ยูใ่ นระดับ
เดิมคือ “ดีมาก” (4 ดาว) โดยได้คะแนนดีกว่าครั้งก่อน
นอกจากนีค้ ณะกรรมการกำากับดูแลกิจการทีด่ ยี ังแนะนำาให้บริษทั ปรับปรุงมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ รวมถึงการปรับเปลีย่ นการ
ใช้คาำ ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ การจัดทำาระเบียบ/แนวทางของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง และการดำาเนินการโปรแกรมปฏิบัตกิ ารโดยอ้างอิง
ตามการประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตทีจ่ ดั ทำาโดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งดังรายละเอียดในรายงานของคณะกรรมการในรายงาน
ประจำาปีนี้ (หน้า 63-68)
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีจะทำาหน้าที่สนับสนุน และชี้แนะให้บริษัทดำาเนินการอย่างเต็มความสามารถในการปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติของการกำากับดูแลกิจการให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้

นายโยอิจิ มูราโมโต้
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รสรรหา
เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาจัดตัง้ ขึน้ ตามมติคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขต อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนีต้ ามกฎบัตร
1) พิจารณาและเสนอหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการและการกำาหนดคุณสมบัตขิ องผู้ทจี่ ะได้รับการเสนอชือ่ เพือ่ รับการแต่งตัง้ เป็น
กรรมการตลอดการกำาหนดกระบวนการสรรหา
2) ทบทวนจำานวนสมาชิกและการแข่งขันของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี และแนะนำาการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามที่มี
การเสนอ
3) เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อรับตำาแหน่งกรรมการบริษัทและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
4) ให้โอกาสผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลามากพอก่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดการกลไกดังกล่าวตามนั้น
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการจำานวนสี่คนซึ่งเป็นกรรมการอิสระสามคน ในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุม 2 ครั้ง
ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท นโยบายและขั้นตอนการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
บริษัทได้มีการโพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นไม่เสนอชื่อผู้ใดต่อคณะกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการจึงตรวจดูจาก
กรรมการที่ครบวาระตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการเหล่านั้นสามารถรับผิดชอบทุ่มเทให้กับ
คณะกรรมการบริษัทและบริษัทต่อไปได้
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบและระมัดระวังและยึดมั่นในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ในลักษณะที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

นายวันชัย อ�่าพึ่งอาตม์
ประธานคณะกรรมการสรรหา
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รพิจารณาค่าตอบแทน
เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ซึ่งมีหน้าที่จัดทำานโยบายและวางหลักเกณฑ์สำาหรับการกำาหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการและประธานบริษัท นำาเสนอต่อคณะกรรมกรรมบริษัทและ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
ในปี 2561 ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยทำาการพิจารณาและนำาเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและประธานบริษัทให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและประธานบริษัท
คณะกรรมการได้ปฏิบัตหิ น้าทีท่ ไี่ ด้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยยึดตามหลักการกำากับกิจการทีด่ ี ในลักษณะ
ของความพอเพียงและสมเหตุสมผล เพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

นาย โยอิจิ มูราโมโต้
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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ปัจจัยคว�มเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง METCO ปีงบประมำณ 2562
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงของธุรกิจ

1.1. ความเสี่ยงในการผลิต

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 เพื่อผลิตสินค้าและชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ภายใต้วิสัยทัศน์ว่า “เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้ให้
บริการด้านการผลิตที่ดีที่สุดในโลกโดยจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับความ
พึงพอใจสูงสุด” โดยเริ่มต้นธุรกิจจากการรับจ้างผลิตสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอะไหล่รถยนต์ให้บริษัทอื่น
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญแก่กลยุทธสร้างความแตกต่างโดยการพัฒนา EQCD ที่ยอดเยี่ยมและทำาให้ลูกค้าพึงพอใจ
โดยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนือ่ งและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดขี นึ้ บริษทั ฯ จึงเป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายสินค้า
กึ่งสำาเร็จ สินค้าสำาเร็จ และชิ้นส่วนคุณภาพสูงและจึงมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ :
ความเสี่ยงในการผลิต ได้แก่ ความเสี่ยงที่จะเกิดสินค้า
บกพร่องในกระบวนการผลิต แม้จะมีการตรวจสอบแล้ว
ก็ตาม บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะ
เกิด ขึ้ นจากสินค้ า บกพร่ อ ง ไม่ ว่ า จะเกิด ขึ้ นจากความ
ผิดพลาดของคน เครื่องจักร หรือวัตถุดิบจากผู้จัดจำาหน่าย
ก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่
การผลิตอะไหล่อย่างง่ายไปจนถึงการประกอบสินค้าที่มี
ความซับซ้อนและมูลค่าสูง ดังนัน้ จึงควรกำาหนดความเสีย่ ง
ที่เกิดขึ้นจากคุณภาพของวัตถุดิบที่ซื้อจากผู้จัดจำาหน่าย

เพื่อรับประกันคุณภาพของวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
ให้ความสำาคัญกับการจัดการอะไหล่ชิ้นส่วนหลักและผู้จัด
จำาหน่ายอะไหล่อยู่เสมอ บริษทั ฯมิเพียงแต่ประเมินคุณภาพ
เทคโนโลยี ประสิทธิภาพ การจัดส่ง ราคาและความ
น่าเชื่อถือด้านอื่น ๆ ของผู้จัดจำาหน่ายแต่เพียงอย่างเดียว
แต่ยังวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินด้วย บริษัทฯ ได้ทำา
สัญญาการซื้อขายเบื้องต้นและสัญญารับประกันคุณภาพ
กับผู้จดั จำาหน่ายผู้ซงึ่ มีบทบาทสำาคัญในการบริหารคุณภาพ
ของสินค้า นอกจากนั้นในปีนี้บริษัทฯ ยังได้เริ่มทำางาน
ทบทวนเนื้อหาในสัญญาดังกล่าวและกระตุ้นให้เกิดการ
ปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต

1.2 ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ความเสีย่ งของผลิตภัณฑ์เกิดขึน้ พร้อมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อ ป้อ งกันความเสี่ย งประเภทนี้ บริษั ท ฯ ได้ ท บทวน
โดยผู้บริโภค เช่น อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้า คุ ณ ลัก ษณะและแบบของสิน ค้ า ด้ ว ยความรอบคอบ
อย่างสม่ำาเสมอ เนื่องจากความรับผิดชอบของบริษัทฯ นั้น
ที่บกพร่องที่บริษัทฯ จัดจำาหน่าย
เกิดจากการผลิตสินค้าซึง่ ออกแบบโดยลูกค้า ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึ ง ความรับ ความเสี่ย งของผลิต ภั ณ ฑ์ที่ เ กิด จากการ
ออกแบบในขอบเขตที่ไม่มากเท่ากับที่ลูกค้ารับ
1.3 ความเสี่ยงด้านสินค้า
คงคลัง

ความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก บริษัทฯ เอาใจใส่เป็นพิเศษในการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่
การเสือ่ มสภาพของวัตถุดบิ อะไหล่ และสินค้าในช่วงทีเ่ ก็บ ในสภาพดี โดยใช้หลักการและวิธีการบริหารสินค้าคงคลัง
รักษาในโกดังสินค้า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่าง ๆ กันไป ในปัจจุบัน บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ระบบใหม่ขนึ้ เพือ่
พัฒนาระบบบริหารสินค้าคงคลังให้ทันสมัยขึ้น
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1.4 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสีย่ งด้านเครดิต ได้แก่ ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ลูกค้า
และผู้จดั จำาหน่ายวัตถุดบิ ให้แก่บริษทั ฯ ขาดความสามารถ
ในการชำาระหนี้

บริษั ท ฯ กำ า ลั ง ทำ า การตรวจสอบความสามาถในการ
ชำาระหนี้ของลูกค้าและผูจ้ ัดจำาหน่ายวัตถุดิบเป็นรายวัน
ก่อนที่จะเริ่มการซื้อขายกับลูกค้าหรือผูจ้ ดั จำาหน่ายวัตถุดบิ
รายใหม่ บริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูลเครดิตอย่างรอบคอบ
ในปี นี้ บริษั ท ฯ ได้ จั ด เตรีย มและริเริ่ม ระบบควบคุ ม
เครดิตใหม่ อันรวมไปถึงการตรวจสอบประวัตกิ ารชำาระเงิน
และเครดิตเรตติ้งของลูกค้า

1.5 ความเสี่ยงจาก
สภาวะตลาด

ความเสีย่ งจากสภาวะตลาดเกิดจากความเป็นไปได้ทสี่ ินค้า
ทีผ่ ลิตขึน้ อะไหล่ทซี่ อื้ มา และวัตถุดบิ คงคลังจะไม่สามารถ
จำาหน่ายออกไปได้ เนื่องจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง
อย่างกะทันหันหรือลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อ

นโยบายวัสดุคงคลังตำา่ สุดซึง่ บริษทั ฯ ได้นาำ มาใช้นนั้ มีความ
จำาเป็นอย่างยิ่งในการลดความเสี่ยงประเภทนี้ บริษัทฯ
ได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีเพื่อเผชิญความท้าทายต่าง ๆ
และนำ า หน้ า คู ่แ ข่ ง ในด้ า นคุ ณ ภาพและราคาอยูเ่ สมอ
ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างความร่วมมือ
อย่า งมี ป ระสิท ธิภ าพกับ ผูจ้ ั ด จำ า หน่ า ยวั ต ถุดิ บ ผ่า นทาง
การทำาสัญญาการซื้อขายเบื้องต้น ซึ่งจะทำาให้ทั้งบริษัทฯ
และผู้จดั จำาหน่ายสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลีย่ นแปลง
ของตลาดได้ดีขึ้น

1.6 ความเสี่ยงด้าน
การแข่งขัน

ในฐานะผูใ้ ห้บริการด้านการผลิต บริษัทฯ ต้องแข่งขัน
ไม่เพียงเฉพาะกับคู่แข่งที่มีรูปแบบธุรกิจเดียวกันเท่านั้น
แต่ จ ะต้ อ งแข่ ง ขั นกับ ลูก ค้ า เองด้ ว ยเพราะการผลิต ของ
บริษัทฯ จะต้องดีกว่าหรืออย่างน้อยอยูใ่ นระดับเดียวกัน
กับของลูกค้า ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ บริษัทฯ จึงน่าจะ
แข่ ง ขั นกับ คู ่แ ข่ ง ของลูก ค้ า เช่ นกัน บริษั ท ฯ จึ ง เผชิ ญ
ความเสี่ยงจากการแข่งขันในลักษณะนี้

เพื่อ ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น และอยูร่ อดในอุต สาหกรรมได้
บริษัทฯ ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของตนดังนี้
- มี วิ ธีก ารและเทคโนโลยีก ารผลิต ที่ ห ลากหลายใน
ฐานะผูใ้ ห้บริการด้านการผลิต ซึ่งรวมถึงการปั๊มโลหะ
การขึ้นรูปพลาสติก การทาสีและการพิมพ์ การติดตั้ง
บนพื้นผิวบน PCB การประกอบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์
สำาเร็จรูป การออกแบบเบ้าหล่อและแม่พิมพ์ การผลิต
เบ้าหล่อและแม่พิมพ์ และการชุบผิวโลหะ
- มี ก ารบูร ณาการอย่า งไร้ร อยต่ อ ของสายการผลิต ที่
หลากหลายของการประกอบชิน้ ส่วนและ/หรือผลิตภัณฑ์
สำ า เร็จ รูป ที่ ใ ช้ วิ ธีก ารและเทคโนโลยีที่ ห ลากหลาย
ดังกล่าวข้างต้นด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ความร่ว มมื อ ข้ า มสายงานที่ ป ระสานงานกัน อย่า งดี
ผ่านอดีตและประสบการณ์ที่ครอบคลุมไม่เพียงเฉพาะ
การผลิต แต่ยังรวมถึงการขาย โลจิสติกส์ การจัดซื้อ
และการจัดการ

1.7 ความเสี่ยงด้าน
ภาวะเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน
ระดับโลกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลากหลายประเภท จึงมี
ความเสี่ยงต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในขณะนี้ที่การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกอาจเผชิญกับ
การชะลอตัวอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เช่น สงคราม
การค้าระหว่างอเมริกากับจีน การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ของจีน ความผันผวนของเศรษฐกิจยุโรปจากการประสบ
ประเด็นปัญหา Brexit ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
ซึ่งก่อให้เกิดความผันผวนของราคานำ้ามัน เป็นต้น ธุรกิจ
ของบริษัทอาจเผชิญกับความเสี่ยงที่แนวโน้มจะตกตำ่าลง

การพัฒนาและทบทวนนโยบายและขั้นตอนการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้งหมดข้างต้น บริษัทฯ
จะเฝ้าระวังและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากผลกระทบ
เชิงลบจากเหตุการณ์ เช่น สงครามการค้าระหว่างอเมริกา
กับ จี น หากสงครามการค้ า ดั ง กล่า วอาจก่ อ ให้ เ กิด ผล
กระทบเชิงบวกใด ๆ ด้วยการเปลีย่ นแปลงในห่วงโซ่อปุ ทาน
ทั่วโลกได้ บริษัทฯ ควรดำาเนินการที่เหมาะสมโดยไม่ให้
เสียโอกาสไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ที่
ผันผวนเช่นนี้บริษัทฯ ควรรักษากระบวนการตรวจสอบ
สถานะอย่างเข้มงวดก่อนตัดสินใจ
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1.8 ความเสี่ยงด้าน
ในฐานะบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ฯ ต้อง
การปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ การไม่ปฏิบัติ
และข้อก�าหนด
ตามกฎหมายและ/หรือข้อบังคับดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่ง
หรือหลายข้อ บริษัทและผู้บริหารอาวุโสของบริษัทอาจ
ต้ อ งโทษปรับ หรือ ถูก ดำ า เนิ น คดี ท างกฎหมายอื่น ๆ
นอกจากนี้ อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และ
อาจทำาลายความไว้วางใจของลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ
ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

นับตั้งแต่จัดตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีในปี
2559 บริษัทฯ ได้ทำาการปรับปรุงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
กำากับดูแลอย่างต่อเนื่อง เช่น “โครงการกำาหนดระเบียบ
ของบริษัทใหม่” โดยมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ต่ออายุ
และกำาหนดขึ้นใหม่มากกว่า 30 ฉบับ ในปี 2562 บริษัทฯ
ได้รับการรับรองคุณสมบัติระดับ 4 (ดีมาก”) ในรายงาน
การกำา กับ ดู แ ลกิจ การของบริษั ท ไทยที่ จ ดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ (CGR) 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) สองปีตดิ ต่อกัน บริษทั ฯ จะเพิม่
ประสิทธิภาพในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การทุจริตเป็นปัญหาร้ายแรงและเป็นอุปสรรคต่อความ
ยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งทางการ
เงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น กำาไร ค่าปรับ และชื่อเสียง
การทุ จ ริต อาจเกิด ขึ้ น ได้ ทุ ก เวลาแม้ ใ นกรณี ที่ บ ริษั ท ฯ
มีมาตรการและการควบคุมภายในทีเ่ ข้มงวดก็ตาม บริษทั ฯ
จึงควรใส่ใจและจัดการกับความเสี่ยงนี้

บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น จรรยา
บรรณองค์ ก ร และนโยบายที่ เ กี่ย วข้ อ ง และจั ด ให้ มี
โปรแกรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานทุกคน อีกทั้งบริษัทฯ ยัง
ให้พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจมีช่องทางการแจ้งเบาะแส
ได้หลายทาง
ในปี 2562 บริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นการทดลอง
ตาม “คู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการ
ทุจริต” ที่เผยแพร่โดยสำานักงานข้อตกลงแห่งประชาชาติ
โดยใช้แบบฟอร์ม“ ตารางการประเมินความเสี่ยงด้านการ
ทุจริต” ภาคผนวก 1 ของเครื่องมือประเมินตนเองเพื่อต่อ
ต้านการติดสินบน แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (CAC)

1.9 ความเสี่ยงด้าน
การทุจริต

2. ความเสี่ยงเชิงเทคโนโลยี

ในโลกแห่งธุรกิจสินค้าอิเล็คทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า การผลิตชิ้นส่วนจะต้องดำาเนินต่อไปในขณะที่จะต้องปรับ
นั้น ผูบ้ ริโภคคาดหวังสิ่งใหม่ ๆ อยูเ่ สมอและต้องการเร็ว ตัวเข้ากับกระบวนการที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่
ขึ้น ๆ เรื่อย ๆ
ตลอดเวลา บริษัทฯ จะต้องลงทุนในหลาย ๆ ด้านเพื่อ
นำ า หน้ า คู ่แ ข่ ง อัน รวมไปถึง เครื่อ งจั ก รเทคโนโลยีส ูง
เครื่องวัดและการฝึกอบรมวิศวกรและคนงานที่มีความ
เชี่ยวชาญสูงตามแผนธุรกิจระยะกลางนั้น บริษัทฯ จะ
ทำาการลงทุนและสำารองทุนไว้เพื่อการดังกล่าว เทคโนโลยี
และประสิท ธิภ าพในการทำ า แม่ พ ิม พ์โลหะของบริษั ท ฯ
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าพิเศษในทรัพยากรเทคโนโลยี
ของบริษทั ฯ เป็นสิง่ สำาคัญทีจ่ ะรับประกันการสัง่ ซือ้ มูลค่าสูง
จากลูกค้า และรักษาต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ำา และบริษัทฯ
ก็ได้ทาำ การขยายโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานในเทคโนโลยีนี้
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3. ความเสี่ยงด้านแรงงาน

อุตสาหกรรมสินค้าอิเล็คทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น
ต้องพึ่งพาแรงงานเป็นอย่างสูง ไม่เพียงแต่ช่างเทคนิคและ
วิศวกร แต่ยังรวมถึงแรงงานในสายการผลิตด้วย ถึงแม้
ว่าบริษัทฯจะมีการนำาเอาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์
มาใช้ก็ตาม แต่ก็ยังต้องพึ่งพาแรงงานและความสามารถ
ของมนุษย์เป็นสิ่งสำาคัญ

บริษทั ฯ ให้ความสำาคัญแก่พนักงานทุกระดับโดยการเสนอ
สวัสดิการที่มีมาตรฐานสูง ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการ
ร่วมระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานซึ่งมีชื่อว่า CP&H Kai
(คณะกรรมการเพื่อความสร้างสรรค์ พลัง และความ
สามัคคี) เพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและ
พนักงาน ในปีที่ผ่านมา กฎระเบียบการทำางานของคณะ
กรรมการนี้ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก โดย
การเพิ่มความร่วมมือจากทางฝั่งพนักงานมากขึ้น ซึ่งการ
อภิปรายในคณะกรรมการชุดใหม่นี้ก่อให้เกิดการปรับแก้
วิธีการปฏิบัติตนต่อพนักงานให้ดีขึ้นโดยทันที จากความ
สำาเร็จดังกล่าว ทำาให้คณะกรรมการชุดนีไ้ ด้รับรางวัล Good
Labor Relation Award ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี และได้
รับรางวัลพิเศษในปีนี้จากผลงาน 10 ปีที่ผ่านมา

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน

เนื่องจากบริษัทฯ มีการส่งออกสินค้าหลายรายการทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม และวัตถุดิบและอะไหล่หลาย ๆ รายการ
ก็ไม่มีจำาหน่ายในประเทศ จึงต้องมีการนำาเข้ามาโดยชำาระ
เป็น เงิ น เป็น สกุล ต่ า งประเทศ ดั ง นั้ นจึ ง เกิด ความเสี่ย ง
ทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้พยายามที่จะเทียบรายรับเข้ากับรายจ่ายใน
สกุล เงิ น เดี ย วกัน เพื่อ ลดกำา ไรขาดทุ น อัต ราแลกเปลี่ย น
ให้อยูใ่ นระดับที่รับได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทำาการลด
ความเสี่ย งโดยการศึ ก ษาและนำ า เอาเครื่อ งมื อ ทางการ
เงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง forward booking มาใช้ บริษัทให้
กำาหนดนโยบายภายในและกฏระเบียบเพื่อกำากับดูแลการ
แลกเปลี่ยนเงินตราดังกล่าว ในเรื่องของความเสี่ยงที่มีต่อ
ทรัพยากรทางการเงินนั้น บริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์
อันดีกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
รับ ประกันความสม่ำา เสมอของทุ น ในระยะยาวเพื่ อ การ
ขยายกิจการ ย้ายฐานการผลิต และแตกไลน์การผลิตใน
อนาคต

5. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ ตระหนักอยู่เสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ บริษั ท ฯ ได้ ดำ า เนิ นกิจ การภายใต้ ร ะบบ ISO 14001
สิ่งแวดล้อมในด้านการประหยัดพลังงาน มิฉะนั้นบริษัทฯ มาเป็นเวลาหลายปี ในปีนี้ บริษัทฯ ประสบความสำาเร็จ
จะก่อความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น
ในการได้การรับรองในระบบใหม่ที่มีความทันสมัยขึ้น ในปี
2016 บริษัทฯ ได้การรับรองในระดับ 4 ของอุตสาหกรรม
สีเขียวทีส่ นับสนุนโดยรัฐบาลไทย ด้วยระบบและการรับรอง
ต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงพัฒนาความ
ยัง่ ยืนในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมสารเคมีและการจัดการ
ของเสียอย่างต่อเนื่อง
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6. ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ

บริษัทฯ อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติ ซึ่ง
จะทำาให้การผลิตหยุดชะงักและก่อความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน
เพื่อลดความเสี่ยง ในปีนี้บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงน้ำาท่วม
ลงเป็นอย่างมากในวันฝนตกหนัก โดยการปรับปรุงระบบ
ท่อน้ำาทิ้งรอบโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจขอการ
สนับสนุนจากโรงงานอื่น ๆ ในเครือเดียวกันทั้งที่ตั้งอยู่
ในประเทศและต่ า งประเทศด้ ว ย ทั้ ง นี้ โดยอ้ า งอิ ง ตาม
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)

7. ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่ อ งจากความก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ว และต่ อ เนื่ อ ง
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือภัยคุกคามทางเทคโนโลยีทอี่ าจเกิดขึน้ ไม่วา่ จากความ
ผิดพลาดของระบบ ข้อผิดพลาดของมนุษย์ และการโจมตี
ทางไซเบอร์ เป็นต้น หากระบบสารสนเทศขัดข้องหรือ
ประสบสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้ข้อมูลสูญหาย
ข้อมูลรั่วไหล การไม่ทำางานและ/หรือการทำางานผิดปกติ
อาจส่ ง ผลกระทบที่ ร ุน แรงและร้ า ยแรงต่ อ ของบริษั ท
ในด้านต่าง ๆ ทั้งการดำาเนินงาน ความสามารถในการ
แข่งขัน ความน่าเชือ่ ถือ และในทีส่ ุดชือ่ เสียงในอุตสาหกรรม

บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดทำาระเบียบการจัดการระบบสารสนเทศ
และนโยบายความปลอดภัยด้าน IT ขึ้นใหม่ ภายใต้
นโยบายและข้อบังคับเหล่านี้ บริษทั ฯ ได้ใช้มาตรการรักษา
ความปลอดภัย เช่น การติดตั้งไฟร์วอลล์, ฮาร์ดแวร์คู่แฝด
ทีท่ าำ งานร่วมกัน, ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส, ซอฟต์แวร์แพทช์,
สิ่งอำานวยความสะดวกในการสำารองข้อมูล, การอนุญาต
การเข้าถึงระบบที่สำาคัญ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยัง สร้า งความตระหนั ก เกี่ย วกับ ปัญ หาความปลอดภั ย
ด้าน IT ให้กับพนักงานผ่านการให้การศึกษาและการ
ฝึกอบรม และทำาการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบ
เป็นประจำา
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เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท มูราโมโต้อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างยั่งยืนซึ่งครอบคลุม
ความเสีย่ งหลักๆ ทีอ่ าจมีผลต่อธุรกิจของบริษทั หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการคือ วิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้
หรือมีความเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในแต่ละปี พัฒนาและทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ทำาให้ความเสีย่ งอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ กำาหนดขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและมอบอำานาจการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้จัดการที่
เกี่ยวข้อง ทบทวนประสิทธิผลของขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง และรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบัน และความคืบ
หน้าของขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งผลลัพธ์ต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดประชุม อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งและจัดทำารายงานความคืบหน้าให้กับคณะกรรมการบริหารให้รับทราบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามท่าน ดังนี้
1. นายโยชิยูกิ มูราโมโต้
ประธานคณะกรรมการ
2. นายอิจิโร่ นิชิมูระ
กรรมการ
2. นายทะซึยะ อะวาซุ
กรรมการ
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดประชุมหนึ่งครั้งเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือมีความเป็นไปได้
ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนพัฒนาและทบทวนนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประสิทธิผลของนโยบายและขั้นตอนการบริหาร
ความเสี่ยง ครั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำาคัญกับความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยได้ทำาการประเมินความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตเป็นการทดลองตาม “คู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริต” ที่เผยแพร่โดยสำานักงานข้อตกลงแห่งประชาชาติ
โดยใช้แบบฟอร์ม “ตารางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต” ภาคผนวก 1 ของเครื่องมือประเมินตนเองเพื่อต่อต้านการติดสินบน
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พบสิ่งต่อไปนี้และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท
1) บริษัทควรจัดทำา “โปรแกรม” ที่จะต่อต้านการติดสินบน (เช่น ค่านิยม จรรยาบรรณ นโยบายและขั้นตอนโดยละเอียด การบริหาร
ความเสี่ยง การสื่อสารภายในและภายนอก การฝึกอบรมและคำาแนะนำา การควบคุมภายใน การเฝ้าระวังและการประกันความพลั้งเผลอ)
โดยรวบรวมจรรยาบรรณ แนวทาง และขั้นตอนปฏิบัติที่มีอยู่แล้วตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท
2) บริษัทควรกำาหนดระเบียบ เช่น มาตรฐานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อชี้แจง
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้บริษัทได้กำาหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
เป็นการทดลอง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แนะนำาให้บริษัททำาการประเมินดังกล่าวเป็นประจำาทุกปีเพื่อกำาหนดขอบเขตความเสี่ยง
ด้านการทุจริตที่มีต่อธุรกิจ

นาย โยชิยูกิ มูราโมโต้
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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Fair
operating
practices

Good
Corporate
Governance

Human Rights
and Labor
Practices

นโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการผลิ
ตผลิตภัณฑ์คุณภาพดีบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ
Community
Customer,
Involvement
ผลที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริ
ษัท partner,
business
and
and
consumer
บริษัทเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุ
ร
กิ
จ
การตรวจสอบได้
จริ
ย
ธรรม
การเคารพสิ
ทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Development
responsibility
ความปลอดภัยของผู้บริโภค และจะคำานึงถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดอื่นๆ หรือ
วิธีปฏิบัติในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
หลักสำาคัญ 6 ประการตามนโยบายดังต่อไปนี้ได้กำาหนดขึ้นเป็นข้อตกลงร่วมกัน

การปฏิบัติตาม
มาตรฐาน
ดานสิ่งแวดลอม

วิธีปฏิบัติ
ดานสิทธิมนุษยชน
และแรงงาน

วิธีดำเนินงาน
ที่ยุติธรรม
การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบ
ตอลูกคา
คูคาทางธุรกิจ
และผูบริโภค

การมีสวนรวม
และการพัฒนาชุมชน

1. กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

บริษทั ให้ความสำาคัญอันดับแรกต่อการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี เนือ่ งจากบริษทั เห็นว่าเป็นกลไกทีส่ าำ คัญซึง่ จะนำาไปสูร่ ะบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะช่วยสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังส่งเสริมศักยภาพในการทำางานของคณะกรรมการบริษัทและระบบตรวจสอบในการควบคุมธุรกิจและการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ตลอดจนป้องกันการกระทำาที่ทุจริตและเสี่ยงภัยของผู้บริหาร

2. วิธีปฏิบัติด้ำนสิทธิมนุษยชนและแรงงำน

บริษัทให้ความสำาคัญต่อสิทธิมนุษยชนพื้นฐานและส่งเสริมให้เคารพสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว
อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ สัญชาติ ความพิการทางกาย หรือสถานภาพการสมรส รวมทั้งยอมให้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางการเมือง
แต่บริษัทไม่ยินยอมให้มีการบังคับใช้แรงงาน แรงงานเด็ก และมีมาตรการป้องกันการทารุณกรรม การคุกคามทางเพศ และการบีบบังคับ
ทางร่างกายและจิตใจ
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นโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
3. กำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำชุมชน

บริษัทคำานึงถึงความต้องการของชุมชนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นใกล้เคียงกับสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชน บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อสาธารณะประโยชน์โดยสมัครใจ

4. ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ คู่ค้ำทำงธุรกิจ และผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำาให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดโดยการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพดี และให้ความสำาคัญต่อการ
จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าหรือผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดอย่างทันท่วงที บริษัทส่งเสริม ให้ความรู้ และสนับสนุนความตระหนักรู้ระหว่างคู่ค้า
โดยบริษัทคาดหวังว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีเช่นเดียวกัน และมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ
แต่ละราย

5. วิธีด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางสังคม และ
แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและการติดสินบนโดยมีระบบการตรวจสอบภายในและภายนอก ส่งเสริมการแข่งขันทางการ
ค้าแบบยุติธรรม เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

6. กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้กำาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความชัดเจนและนำาไปปฏิบัติ บริษัทมุ่งมั่นในการป้องกันการก่อให้เกิดมลภาวะ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ และใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมเป็นประจำาเพื่ออนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชน และมีวัฒนธรรมองค์กรระหว่างพนักงาน
และผู้ปฏิบัติการในบริษัทที่มุ่งเน้นวัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวที่ย่ังยืน บริษัทอยู่ในระหว่างการปรับใช้โครงการฝึกอบรมเพื่อให้
ความรู้แก่พนักงานเรื่องการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการใช้
ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาของสังคมที่ยั่งยืน
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ประมวลภ�พกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโปรนิกส์
ในโรงเรือนขนาดเล็ก
ณ โรงเรียนวัดบ�าเพ็ญเหนือ

โครงการ METCO สอนน้อง สร้างสรรค์
ปั้นอาชีพ ณ โรงเรียนวัดเสาธงนอก

โครงการปลูกเมล่อนในโรงเรือน
ณ โรงเรียนละมูลรอดศิริ

โครงการบริจาคโลหิต โดยสภากาชาดไทย
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คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสำาหรับงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
คณะกรรมการบริหารของ บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) รับผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
คณะกรรมการบริหารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด ซึง่ เป็นผูต้ รวจ
สอบงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และระบบควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีจะมีความน่าเชื่อถืออย่าง
เพียงพอสำาหรับการจัดทำางบการเงิน
คณะกรรมการบริหารมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อยของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม และทำาให้เชือ่ มัน่ ในความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 อย่างมีเหตุผล

นายโยอิจิ มูราโมโต้
ประธานคณะกรรมการบริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำาดับ ซึ่งประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วย
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและเรื่องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่ บริษทั
และบริษัท ตามลำาดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน วรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่ บริษทั
และบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นีข้ า้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
สำาหรับเรื่องเหล่านี้
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มูลค่าของสินค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุข้อ 3 (ฉ) และ 8 ของงบการเงิน
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
สิ น ค้ า ของกลุ่ม บริษั ท เป็น ชิ้ น ส่ว นโลหะและพลาสติ ก ของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับยานยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์
สำานักงานอัตโนมัติ ที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และ
การมีสินค้าคงเหลืออยูเ่ ป็นจำานวนมาก จึงมีความเสี่ยงทั้งการ
ล้าสมัยและการเสื่อมคุณภาพของวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและสินค้า
ที่ผลิตระหว่างการเก็บรักษา เนื่องด้วยสินค้าคงเหลือมีมูลค่า
ที่ มี นั ย สำ า คั ญ และการพิจ ารณามู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ ร ับ
ของสินค้าคงเหลือนั้นอาศัยดุลพินิจและวิจารณญาณของฝ่าย
บริหารค่อนข้างมาก ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเรื่องดังกล่าว
เป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการทำาความเข้าใจ เกณฑ์ที่
ใช้ในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการบริหารจัดการ
สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัท โดยการสอบถามผู้บริหารที่รับผิด
ชอบ และทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในเรื่องการอนุมัติรายงานสินค้าล้าสมัยและรายงานการ
คำานวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ข้ า พเจ้ า ได้ พ ิจ ารณารายงานสินค้ า ล้า สมั ย โดยทดสอบการ
คำานวณ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานจากการสุม่ ตัวอย่าง
กับเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือสิน้ ปี
และเปรียบเทียบการตัดจำาหน่ายสินค้าในงวดปัจจุบันกับค่าเผื่อ
มูลค่าสินค้าลดลงของสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าในปีก่อน
นอกจากนี้ ข้ า พเจ้ า ได้ ท ดสอบมู ล ค่ า สุท ธิที่ จ ะได้ ร ับ โดยสุ่ ม
ตัวอย่างราคาขายสินค้าทีเ่ กิดขึน้ จริงภายหลังวันสิน้ ปีกับเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประมาณการต้นทุนในการขาย และประเมิน
ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำาปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่ มัน่ ต่อข้อมูลอืน่
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุ
ข้างต้นเมื่อจัดทำาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับ
ความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลและขอให้ทำาการแก้ไข
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าทีร่ ับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ ู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดทำางบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั และบริษทั ในการ
ดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนิน
งานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัตงิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญทีม่ อี ยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ใน การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่
ไม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึง่ เป็นผลมาจาก การทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาดเนือ่ งจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง
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• ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มี การนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้ส่ือสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่ส่ือสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3636
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
กรุงเทพมหานคร
22 พฤศจิกายน 2562

76

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561

งบการเงินรวม
2562
2561
(บาท)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)
(บาท)

5
4, 6
4, 7
4
8

2,418,700,440
1,398,229,694
106,734,461
1,026,762,541
4,950,427,136

2,651,188,975
1,685,600,171
139,518,908
64,472,800
1,139,798,621
5,680,579,475

2,215,523,021 2,305,949,043
1,045,458,470 1,426,131,581
73,379,325
116,736,486
64,472,800
620,311,766
733,198,550
3,954,672,582 4,646,488,460

9
10

2,165,335,155
20,087,917
20,151,411
12,146,222
2,217,720,705

2,287,846,371
23,978,328
40,621,197
14,606,890
2,367,052,786

299,998,000
299,998,000
1,512,270,330 1,596,147,622
18,337,568
22,450,874
9,017,362
18,732,456
4,291,222
6,401,889
1,843,914,482 1,943,730,841

7,168,147,841

8,047,632,261

5,798,587,064 6,590,219,301

11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
78

งบการเงินรวม
2562
2561
(บาท)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)
(บาท)

4, 13
4, 14
4

920,008,976
227,546,921
17,456,715

1,375,967,453
262,373,188
16,642,797

729,224,686 1,141,933,290
191,293,684
209,939,332
16,054,778
12,056,640

12

43,961,958
1,208,974,570

35,711,301
32,388,768
1,723,083,507

26,545,857
936,573,148 1,390,475,119

12

98,630,297

84,348,299

15

399,411,312
498,041,609
1,707,016,179

267,790,191
352,138,490
2,075,221,997

16
16

238,981,000
208,981,000

238,981,000
208,981,000

238,981,000
208,981,000

238,981,000
208,981,000

17

653,700,000

653,700,000

653,700,000

653,700,000

17

25,000,000
4,573,450,662
5,461,131,662

25,000,000
5,084,729,264
5,972,410,264

25,000,000
25,000,000
3,631,624,879 4,083,304,165
4,519,305,879 4,970,985,165

7,168,147,841

8,047,632,261

5,798,587,064 6,590,219,301

-

-

342,708,037
228,759,017
342,708,037
228,759,017
1,279,281,185 1,619,234,136

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561

งบการเงินรวม
2562
2561
(บาท)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)
(บาท)

รายได้
รายได้จากการขาย
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
รวมรายได้

4, 18 10,980,335,176 13,463,818,303
4, 9
4, 19
135,829,850
137,735,878
4,847,836
20,427,485
11,121,012,862 13,621,981,666

9,008,447,494 10,802,234,728
49,999,667
72,899,514
100,697,826
105,959,938
8,815,202
9,159,144,987 10,989,909,382

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

4, 21 10,680,700,992 12,799,404,342
4, 21
172,164,458
209,040,376
4, 21
359,598,719
423,559,515
15
83,405,640
2,725,660
2,482,496
11,298,595,469 13,434,486,729

8,777,026,379 10,258,692,649
152,854,268
178,906,256
290,357,034
324,241,420
73,308,538
3,458,051
9,297,004,270 10,761,840,325

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กำาหนดไว้
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

22

(177,582,607)
20,469,786
(198,052,393)

187,494,937
34,854,893
152,640,044

(137,859,283)
9,715,094
(147,574,377)

228,069,057
28,975,113
199,093,944

15

(41,550,576)

7,617,750

(32,429,609)

7,617,750

-

(1,523,550)

-

(1,523,550)

(41,550,576)
(239,602,969)

6,094,200
158,734,244

(32,429,609)
(180,003,986)

6,094,200
205,188,144

(9.48)

7.30

(7.06)

9.53

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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80

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำาหรับปี
กำาไร
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำาหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

25

หมายเหตุ

208,981,000

-

653,700,000

-

-

653,700,000

208,981,000

-

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
(บาท)

ที่ออกและ
ชำาระแล้ว
(บาท)

ทุนเรือนหุ้น

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

5,084,729,264

152,640,044
6,094,200
158,734,244

(167,185,286)
(167,185,286)

5,093,180,306

ยังไม่ได้จัดสรร
(บาท)

5,972,410,264

152,640,044
6,094,200
158,734,244

(167,185,286)
(167,185,286)

5,980,861,306

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

25,000,000

-

-

25,000,000

สำารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

กำาไรสะสม

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

81

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำาหรับปี
ขาดทุน
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำาหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

25

หมายเหตุ

208,981,000

-

653,700,000

-

-

653,700,000

208,981,000

-

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
(บาท)

ที่ออกและ
ชำาระแล้ว
(บาท)

ทุนเรือนหุ้น

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

4,573,450,662

(198,052,393)
(41,550,576)
(239,602,969)

(271,675,633)
(271,675,633)

5,084,729,264

ยังไม่ได้จัดสรร
(บาท)

5,461,131,662

(198,052,393)
(41,550,576)
(239,602,969)

(271,675,633)
(271,675,633)

5,972,410,264

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

25,000,000

-

-

25,000,000

สำารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

กำาไรสะสม

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

82

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำาหรับปี
กำาไร
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำาหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

25

หมายเหตุ

208,981,000

-

-

208,981,000

ที่ออกและ
ชำาระแล้ว
(บาท)

ทุนเรือนหุ้น

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

653,700,000

-

-

653,700,000

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
(บาท)

4,083,304,165

199,093,944
6,094,200
205,188,144

(167,184,800)
(167,184,800)

4,045,300,821

ยังไม่ได้จัดสรร
(บาท)

4,970,985,165

199,093,944
6,094,200
205,188,144

(167,184,800)
(167,184,800)

4,932,981,821

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

25,000,000

-

-

25,000,000

สำารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

กำาไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำาหรับปี
ขาดทุน
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำาหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

25

หมายเหตุ

208,981,000

-

-

208,981,000

ที่ออกและ
ชำาระแล้ว
(บาท)

ทุนเรือนหุ้น

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

653,700,000

-

-

653,700,000

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
(บาท)

3,631,624,879

(147,574,377)
(32,429,609)
(180,003,986)

(271,675,300)
(271,675,300)

4,083,304,165

ยังไม่ได้จัดสรร
(บาท)

4,519,305,879

(147,574,377)
(32,429,609)
(180,003,986)

(271,675,300)
(271,675,300)

4,970,985,165

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

25,000,000

-

-

25,000,000

สำารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

กำาไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี
ปรับรายการที่กระทบกำาไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
เงินปันผลรับ
4
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 10
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
15
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
15
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
2562
2561
(บาท)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)
(บาท)

(198,052,393)

152,640,044

(147,574,377)

199,093,944

20,469,786
351,069,451
2,725,660
22,462,311
17,091,019
17,882,894
10,358
111,223,273
344,882,359

34,854,893
401,014,833
2,482,496
27,698,381
8,846,103
12,316,708
32,775,380
26,469,117
699,097,955

9,715,094
231,347,979
(49,999,667)
24,090,716
14,399,335
243,986
96,414,799
178,637,865

28,975,113
254,041,012
(72,899,514)
17,518,219
8,365,748
2,280,879
20,969,061
458,344,462

283,539,358
32,776,240
95,945,061
2,414,000
(457,440,664)
(34,339,150)
(21,152,729)
(32,388,768)
214,235,707

71,965,532
(55,424,783)
(1,360,044)
(13,000)
(56,215,646)
30,260,284
(12,306,275)
(21,119,890)
654,884,133

376,843,136
43,357,276
98,487,449
2,064,000
(411,354,927)
(18,469,233)
(14,895,388)
(26,545,857)
228,124,321

68,634,702
(48,640,794)
(40,525,310)
(73,000)
(14,531,283)
35,294,028
(6,802,458)
(18,218,722)
433,481,625

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
26
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินปันผลรับ
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำานวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้น
จากสัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
25
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ ก่อนผลกระทบ
ของอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน
5

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561

งบการเงินรวม
2562
2561
(บาท)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)
(บาท)

64,472,800
(178,890,806)
10,214,887
(5,273,001)
(109,476,120)

32,280,000
(248,603,057)
939,948
(24,727,912)
(240,111,021)

64,472,800
(136,526,419)
787,996
(3,818,141)
49,999,667
(25,084,097)

32,280,000
(214,632,670)
405,000
(23,954,772)
72,899,514
(133,002,928)

(2,725,660)

(2,482,496)

-

-

(41,055,883)
(271,675,633)
(315,457,176)

(56,105,238)
(167,185,286)
(225,773,020)

(271,675,300)
(271,675,300)

(167,184,800)
(167,184,800)

(210,697,589)

189,000,092

(68,635,076)

133,293,897

(21,790,946)

(9,290,333)

(21,790,946)

(9,243,719)

(232,488,535)

179,709,759

(90,426,022)

124,050,178

2,651,188,975

2,471,479,216

2,305,949,043 2,181,898,865

2,418,700,440

2,651,188,975

2,215,523,021 2,305,949,043

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
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หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รายการ
ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรือนหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญและสำารอง
ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่ยังไม่ได้ใช้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2562
บริษัท มูร�โมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ เลขที่ 886
ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย และมีโรงงานตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนบางนา - ตราด กม.25 ต�าบล
บางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 และ เลขที่ 99/7 หมู่ 3 ถนนบางนา - ตราด กม.23 ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 10570
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม 2535
บริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัทในระหว่างปีคือ Muramoto Industry Co., Ltd. บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
บริษทั ด�าเนินธุรกิจหลักเกีย่ วกับการผลิตชิน้ ส่วนโลหะและพลาสติกของอุปกรณ์ทที่ า� ให้เกิดเสียงและภาพ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สา� หรับยานยนต์ และ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ส�านักงานอัตโนมัติ รายละเอียดของบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9

2. เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มกี ารออกและปรับปรุงใหม่ ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่รอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2561 การถือปฏิบัตติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่นนั้ มีผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีของกลุม่ บริษทั ในบางเรือ่ ง
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน
นอกจากนีก้ ลุม่ บริษทั ไม่ได้นา� มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ ซึง่ ยังไม่มผี ลบังคับใช้ในงวดปัจจุบันมาถือปฏิบัตใิ นการจัดท�า
งบการเงินนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผย
ในหมายเหตุข้อ 29
(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
รายการ

เกณฑ์การวัดมูลค่า

หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและนำาเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัท
(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณและ ข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�า
งบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญที่จะส่งผลให้ต้องมี
การปรับปรุงที่มีสาระส�าคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในปีบัญชีถัดไป ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 15 การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญ ชีและการเปิ ด เผยข้ อมู ลของกลุ่ มบริษัทหลายข้ อ ก�า หนดให้ มีก ารวัดมู ล ค่ า ยุติธ รรมทั้ง สินทรัพ ย์ แ ละหนี้ส ินทางการเงิน และ
ไม่ใช่ทางการเงิน
กลุม่ บริษทั ก�าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม กรอบแนวคิดนีร้ วมถึงกลุม่ ผูป้ ระเมินมูลค่าซึง่ มีความรับผิดชอบโดยรวม
ต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส�าคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคล
ที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับ
การวัดมูลค่ารวมถึงการจัดล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยส�าคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท
เมือ่ วัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ ิน กลุม่ บริษทั ได้ใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะท�าได้มลู ค่ายุตธิ รรมเหล่านีถ้ ูกจัดประเภท
ในแต่ละล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรม
โดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล�าดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมของข้อมูลทีอ่ ยู่ในระดับต�่าสุดทีม่ นี ยั ส�าคัญส�าหรับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม
โดยรวม
กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุข้อ 27 เครื่องมือทางการเงิน

3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอส�าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
(ก) เกณฑ์ในการทำางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจาก
การเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ�านาจเหนือกิจการนั้นท�าให้เกิดผลกระทบต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของ
บริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการ
ในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท�างบการเงินรวม
(ข) เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันนั้น
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
(ค) อนุพันธ์
อนุพันธ์ได้ถูกน�ามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมด�าเนินงาน เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อนุพันธ์ที่ใช้คือสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งไม่ได้มีการรับรู้ใน
งบการเงิน ณ วันที่ท�าสัญญา

89

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นของรายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
ที่จะมีในอนาคต ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามสัญญาและอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ครบก�าหนดสัญญาจะถูก
บันทึกในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดรายการ
(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้น
ที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องช�าระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด
(จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูก
ตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
(ฉ) สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�า่ กว่า
ต้นทุนของวัตถุดิบและวัสดุส้นิ เปลืองค�านวณโดยใช้วิธีเข้าก่อน ออกก่อน ต้นทุนของสินค้าค�านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ต้นทุนสินค้า
ประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
ที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้าค�านวณโดยการใช้ต้นทุนมาตรฐาน ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ยรวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิต
อย่างเหมาะสม โดยค�านึงถึงระดับก�าลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นโดยประมาณในการขาย
(ช) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน
(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ทกี่ ิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงาน
ทางตรง และต้นทุนทางตรงอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพือ่ ให้สินทรัพย์นนั้ อยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรือ้ ถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานทีต่ งั้ ของสินทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม ส�าหรับเครือ่ งมือทีค่ วบคุมโดยลิขสิทธิซ์ อฟต์แวร์ซงึ่ ไม่สามารถท�างานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส� าคัญแยก
ต่างหากจากกัน
ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้น ๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน
กลุ่มบริษัทบันทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ�านวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ค่าเช่าที่จ่ายช�าระจะปันส่วนเป็น
ส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่ไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับ
ยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกสินทรัพย์จะถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น ๆ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลีย่ นแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึง่ ของมูลค่าตามบัญชีของรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน
จะถูกตัดจ�าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น
หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์
แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
10, 20 ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
4 - 31 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์
2 - 20 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน
3, 5 ปี
กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุด ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความ
เหมาะสม

นั้น

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรูร้ ายการจะรับรูเ้ ป็นสินทรัพย์เมือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ทสี่ ามารถระบุได้ทเี่ กีย่ วข้อง

ค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจ�าหน่ายรับรูใ้ นก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึง่ โดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีค่ าดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์
นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะ
เวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
3, 5 ปี
วิธีการตัดจ�าหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม
(ญ) การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุม่ บริษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันทีร่ ายงานว่า มีขอ้ บ่งชีเ้ รือ่ งการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทมี่ ขี อ้ บ่งชีจ้ ะท�าการประมาณ
มูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืนส�าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อ
มีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้
ในส่วนของผู้ถือหุ้น
การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หกั ต้นทุน
ในการขายแล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
โดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�านึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส� าหรับ
สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อ่นื จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์
โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าทีเ่ คยรับรูใ้ นก�าไรหรือขาดทุน ส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีบ่ ันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย การกลับรายการจะถูกบันทึก
ในก�าไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่อง
การด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุน
จากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าทีม่ ลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสือ่ มราคาหรือค่าตัดจ�าหน่าย เสมือนหนึง่
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ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในราคาทุนหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน
(ฏ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฐ) ผลประโยชน์พนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยพนักงานในก�าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาทีพ่ นักงานได้ทา� งานให้กับกิจการ
โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ได้ถูกค�านวณเพื่อประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�างานของ
พนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
การค�านวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กา� หนดไว้นั้นจัดท�าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจ�าทุกปี โดยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนีส้ ินผลประโยชน์ทกี่ า� หนดไว้สทุ ธิ ก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรูร้ ายการ
ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ
ก�าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรูใ้ นก�าไรหรือขาดทุนทันที กลุม่ บริษทั รับรูก้ า� ไรและขาดทุนจากการจ่ายช�าระผลประโยชน์พนักงานเมือ่ เกิดขึน้
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานท�างานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�าระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท� างานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ฑ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต ซึง่ สามารถประมาณจ�านวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชือ่ ถือ และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่าย
ไปเพื่อช�าระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�านึง
ภาษีเงินได้ เพือ่ ให้สะท้อนจ�านวนทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี อ่ หนีส้ ิน ประมาณการหนีส้ ินส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ เนือ่ งจาก
เวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
(ฒ) ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญและสิทธิซื้อหุ้น (สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการ
หักจากส่วนของทุน
(ณ) รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
การขายสินค้า
รายได้รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส�าคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้
ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยส�าคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือ
ให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�านวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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(ด) ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท�านองเดียวกันบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุน
ส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะน�ามาใช้เองหรือเพื่อขาย
(ต) สัญญาเช่าดำาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องน�ามารวมค�านวณจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณา
จากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะน� าไปสู่สิทธิ
ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าท�าให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนส�าหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่า
ยุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และ
หนี้สินในจ�านวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจ� านวนหนี้สินจะลดลงตามจ�านวนที่จ่าย และต้นทุนทาง
การเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท
(ถ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีทคี่ าดว่าจะจ่ายช�าระหรือได้รับช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรือขาดทุนประจ�าปีทตี่ ้องเสียภาษี โดยใช้อตั ราภาษี
ที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจ�านวนที่ใช้
เพือ่ ความมุง่ หมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถกู รับรูเ้ มือ่ เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรูค้ า่ ความนิยมในครัง้ แรก การรับรูส้ ินทรัพย์
หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์
จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�าระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือ
ที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค� านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี
ที่ไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�าระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�าหรับภาษีเงินได้ที่จะ
จ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้
อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะท� าให้กลุ่มบริษัท
เปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส�าหรับหน่วยภาษี
เดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส�าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช�าระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ ก� าไรเพือ่ เสียภาษีในอนาคตจะมีจ�านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์
จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว ก�าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ก�าไรเพื่อเสียภาษี
ในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการ ผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแล้วอาจมีจา� นวนไม่เพียงพอที่จะ
บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้งจ�านวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษี
จะมีโอกาสถูกใช้จริง
(ท) กำาไรต่อหุ้น
กลุ่มบริษัทแสดงก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับหุ้นสามัญ ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออกจ�าหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจ�านวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน
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(ธ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระ
ส�าคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัท หรือ บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระ
ส�าคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือ กลุ่มบริษัทมีอ�านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญในการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น
(น) รายงานทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
ผลการด�าเนินงานของส่วนงานทีร่ ายงานต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (ผูม้ อี า� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน)ของกลุม่ บริษทั จะแสดงถึงรายการ
ที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด�าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

4. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพือ่ วัตถุประสงค์ในการจัดท�างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับกลุม่ บริษทั หากกลุม่ บริษทั มีอ�านาจควบคุมหรือควบคุม
ร่วมกันทัง้ ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั ส�าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกันหรือกลุม่ บริษทั
อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
ชื่อกิจการ
Muramoto Industry Co., Ltd.
บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จ�ากัด
Muramoto Asia Pte Ltd.
Muramoto USA Inc.
Muramoto Audio-Visual Philippines Inc.
ผู้บริหารส�าคัญ

ประเทศที่จัดตั้ง
/สัญชาติ
ญี่ปุ่น
ไทย
สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกา
ฟิลิปปินส์

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทใหญ่ในล�าดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
เป็นบริษทั ย่อยทางตรงซึง่ บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกันกับบริษทั
บริษัทใหญ่ในล�าดับสูงสุดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัทใหญ่ในล�าดับสูงสุดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัทใหญ่ในล�าดับสูงสุดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บุคคลที่มีอ�านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท/บริษัท
(ไม่ว่าจะท�าหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้
รายการ
นโยบายการก�าหนดราคา
ขายสินค้า
ราคาที่ตกลงกัน
ซื้อสินค้าและสินทรัพย์ถาวร
ราคาที่ตกลงกัน
ค่าบริการ
ร้อยละ 1 และ 0.75 ของยอดขายรวม
ค่าธรรมเนียมทางเทคนิค
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ
อัตราที่ตกลงกัน
เงินปันผล
ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่น
ราคาที่ตกลงกัน
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รายการที่ส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สรุปได้ดังนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
บริษัทใหญ่
ขายสินค้า
ซื้อสินค้าและสินทรัพย์ถาวร
ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมทางเทคนิค
รายได้อื่น

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

221,976
118,696
91,110
11,412
2,212

945,788
124,750
115,696
15,455
14,046

197,727
117,521
89,834
10,438
2,212

155,132
111,568
107,864
13,825
13,288

บริษัทย่อย
ขายสินค้า
ซื้อสินค้าและสินทรัพย์ถาวร
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น

-

-

836
33,318
50,000
11

376,748
25,080
72,900
5

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้า
ซื้อสินค้าและสินทรัพย์ถาวร
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น

1,539,623
229
3,206

2,056,670
171,162
1,189
12,126

1,531,463
229
3,029

2,055,537
33
1,189
12,104

76,980
914
77,894

85,097
355
85,452

43,050
547
43,597

48,200
54
48,254

ผู้บริหารส�าคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

39,349
347,229
386,578

163,544
316,744
480,288

39,349
40
346,078
385,467

32,025
107,947
315,119
455,091

376
3,116
3,492

2,661
2,661

376
331
3,116
3,823

2,661
18
2,679
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อัตราดอกเบี้ย
2562
2561
(ร้อยละต่อปี)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

(ร้อยละต่อปี)

-

1.65

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

64,473
64,473

-

64,473
64,473

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังนี้

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ลดลง
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ณ วันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
64,473
(64,473)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

99,613
(32,280)
(2,860)
64,473

64,473
(64,473)
-

99,613
(32,280)
(2,860)
64,473

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ท�าสัญญาเงินให้กู้ยืมกับ บริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จ�ากัด โดยบริษัทตกลงให้ บริษัท มูราโมโต้ เอเชีย จ�ากัด กู้ยืม
เงินเป็นจ�านวนเงิน 3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 103 ล้านบาท) เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักประกันและมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.20 ต่อปี และจะ
ครบก�าหนดช�าระในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้
ขยายระยะเวลาของสัญญาให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นครบก�าหนดช�าระในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65 ต่อปี ต่อมาที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาของสัญญาให้กู้ยืมเงินเป็นจ�านวนเงิน
2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ครบก�าหนดช�าระในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65 ต่อปี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 บริษัทได้รับ
ช�าระเงินให้กู้ยืมคืนเต็มจ�านวนแล้ว

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทใหญ่
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวม
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทใหญ่
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

57,592
57,592

14,412
16,707
31,119

57,592
9,626
67,218

9,464
2,022
32
11,518

43,252
35
43,287

47,430
176
47,606

41,142
35
41,177

45,282
176
45,458

4,594
4,594

-

4,594
4,594

-

สัญญาส�าคัญที่ท�ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทใหญ่คา�้ ประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทได้รับจากธนาคารจ�านวน 6.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าจ�านวนเงิน
187.67 ล้านบาท) และ 775 ล้านบาท (30 กันยายน 2561 : จ�านวน 6.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าจ�านวนเงิน 198.72 ล้านบาท) และ 775 ล้าน
บาท)
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สัญญาบริการ
บริษัทและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาบริการกับบริษัทใหญ่โดยบริษัทใหญ่ตกลงจะให้ความช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�าทางเทคนิคและความช่วยเหลือ
ทางธุรกิจแก่บริษัทในการผลิตและการตลาดส�าหรับชิ้นส่วน อีเล็คโทรนิกส์ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1
และบริษัทย่อยตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.75 ของยอดขายรวมของแต่ละปี สัญญานี้สามารถต่ออายุสัญญาได้อีกเป็นรายปีโดยอัตโนมัติ
เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบก่อนสัญญาสิ้นสุดลง
บริษัทได้น�าระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เข้ามาใช้งานโดยการท�าสัญญาขอใช้งานกับบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่เป็นผู้ซื้อระบบ ERP ซึ่งเป็น
ระบบที่ช่วยปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการท�าให้กระบวนการผลิตง่ายขึ้นและประหยัดต้นทุน บริษัทใหญ่ยินยอมให้บริษัทใช้งานระบบ ERP
ผ่านการบริการบนระบบ Cloud และบริษัทใช้งานระบบ ERP ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับบัญชี การเงิน การจัดการวัตถุดิบ การผลิต การวางแผนและควบคุม
การขายและการจัดส่งสินค้า ภายใต้เงือ่ นไขของสัญญา บริษทั ยินยอมทีจ่ ะช�าระค่าบริการการใช้งานตามปริมาณการใช้งาน สัญญานีม้ อี ายุหนึง่ ปีและสามารถ
ต่ออายุสัญญาได้อีกเป็นรายปีโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งการไม่ต่อสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสามสิบวันก่อนสัญญาสิ้นสุดลง

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
413
587
2,418,287
2,650,602
2,418,700
2,651,189

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
183
357
2,215,340
2,305,592
2,215,523
2,305,949

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

6. ลูกหนี้การค้า

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม

4

386,578
1,011,652
1,398,230

480,288
1,205,312
1,685,600

385,467
659,991
1,045,458

455,091
971,041
1,426,132

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ
เกินก�าหนดช�าระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
กิจการอื่น
ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ
เกินก�าหนดช�าระ
น้อยกว่า 3 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

385,971

471,739

384,860

446,542

390
217
386,578

5,302
3,247
480,288

390
217
385,467

5,302
3,247
455,091

1,010,342

1,202,874

658,681

968,603

1,310
1,011,652

2,438
1,205,312

1,310
659,991

2,438
971,041

1,398,230

1,685,600

1,045,458

1,426,132

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 90 วัน
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7. ลูกหนี้อื่น

หมายเหตุ
4

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินทดรองแก่ผู้ขายสินค้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
อื่น ๆ

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
3,492
2,661

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
3,823
2,679

32,997
23,732
20,979
12,914
6,871
5,749
103,242

33,476
66,103
18,666
10,511
8,102
136,858

5,766
20,739
20,721
11,510
5,093
5,727
69,556

24,336
59,027
14,662
10,511
5,521
114,057

106,734

139,519

73,379

116,736

8. สินค้าคงเหลือ

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
สุทธิ

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
430,591
462,321
230,776
220,534
328,820
399,513
38,774
29,701
43,840
56,677
1,072,801
1,168,746
(46,038)
(28,947)
1,026,763
1,139,799

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
รวม

10,663,610
17,091
10,680,701

วัตถุดิบ
สินค้าระหว่างผลิต
สินค้าส�าเร็จรูป
วัสดุสิ้นเปลือง
สินค้าระหว่างทาง

12,790,559
8,845
12,799,404

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
300,286
328,909
128,583
143,741
194,478
248,858
22,544
15,420
17,288
24,739
663,179
761,667
(42,867)
(28,468)
620,312
733,199
8,762,627
14,399
8,777,026

10,250,327
8,366
10,258,693

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับส�าหรับแต่ละปีมีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทย่อย
บริษัท สีมา เทคโนโลยี่ จ�ากัด

สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ
2562 และ 2561
(ร้อยละ)

ทุนช�าระแล้ว
2562 และ 2561
(พันบาท)

ตามราคาทุน
2562 และ 2561
(พันบาท)

99.99

300,000

299,998

เงินปันผล
2562
2561
(พันบาท)
50,000

72,900

บริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิกส์ในประเทศไทย และไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
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-

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
จ�าหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 1 ตุลาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
จ�าหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่ดิน
(พันบาท)
278,500
278,500
278,500

หมายเหตุ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอน
จ�าหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 1 ตุลาคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอน
จ�าหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

37,135
1,209
38,344
914
39,258

41,943
41,943
41,943

ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน
(พันบาท)

2,076,316
113,813
(20,508)
2,169,621
114,337
(52,081)
2,231,877

3,415,425
4,096
25,687
(27,683)
3,417,525
1,301
32,386
(70,178)
3,381,034
5,742,683
267,446
32,775
(414,615)
5,628,289
215,113
(419,165)
5,424,237

6,458,741
73,749
192,492
(420,586)
6,304,396
169,267
50,217
(428,847)
6,095,033

อาคารและ เครื่องจักรและ
สิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์
(พันบาท)
(พันบาท)

8,367
25
(450)
7,942
25
7,967

8,459
(450)
8,009
8,009

ยานพาหนะ
(พันบาท)

งบการเงินรวม

122,933
10,899
(36,225)
97,607
12,121
(9,433)
100,295

139,334
15,968
3,907
(36,336)
122,873
4,628
54
(9,751)
117,804

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน
(พันบาท)

-

34,121
244,368
(222,086)
56,403
72,900
(82,657)
46,646

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
(พันบาท)

7,987,434
393,392
32,775
(471,798)
7,941,803
342,510
(480,679)
7,803,634

10,376,523
338,181
(485,055)
10,229,649
248,096
(508,776)
9,968,969

รวม
(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

99

100

3,599
3,599
2,685
2,685

278,500
278,500

ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน
(พันบาท)

278,500
278,500

ที่ดิน
(พันบาท)

1,149,157
1,149,157

1,247,904
1,247,904
495,346
175,450
670,796

546,580
129,527
676,107

อาคารและ เครื่องจักรและ
สิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์
(พันบาท)
(พันบาท)

42
42

67
67

ยานพาหนะ
(พันบาท)

งบการเงินรวม

17,509
17,509

25,266
25,266

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน
(พันบาท)

46,646
46,646

56,403
56,403

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
(พันบาท)

1,989,885
175,450
2,165,335

2,158,319
129,527
2,287,846

รวม
(พันบาท)

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจ�านวน 5,213 ล้านบาท
(2561: 4,993 ล้านบาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
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3,599
2,685

37,135
1,209
38,344
914
39,258

41,943
41,943
41,943

ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน
(พันบาท)

820,315
791,631

1,437,254
58,302
(237)
1,495,319
59,677
(2,882)
1,552,114

2,299,001
3,420
15,700
(2,487)
2,315,634
31,413
(3,302)
2,343,745

448,761
409,386

3,863,049
178,943
(136,208)
3,905,784
153,147
(273,940)
3,784,991

4,339,347
42,889
108,941
(136,632)
4,354,545
64,162
50,217
(274,547)
4,194,377

อาคารและ เครื่องจักรและ
สิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์
(พันบาท)
(พันบาท)

36
22

5,017
14
5,031
14
5,045

5,067
5,067
5,067

ยานพาหนะ
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

20,227
15,093

78,199
8,331
(3,892)
82,638
9,618
(5,789)
86,467

88,869
14,355
3,545
(3,904)
102,865
4,435
54
(5,794)
101,560

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน
(พันบาท)

56,403
46,646

-

22,654
161,935
(128,186)
56,403
71,927
(81,684)
46,646

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
(พันบาท)

1,596,148
1,512,270

5,420,654
246,799
(140,337)
5,527,116
223,370
(282,611)
5,467,875

7,043,688
222,599
(143,023)
7,123,264
140,524
(283,643)
6,980,145

รวม
(พันบาท)

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจา� นวน 3,558 ล้านบาท (2561: 3,574
ล้านบาท)

246,807
246,807

-

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
จ�าหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 1 ตุลาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
จ�าหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

246,807
246,807
246,807

ที่ดิน
(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอน
จ�าหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 1 ตุลาคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอน
จ�าหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
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11. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังนี้
งบการเงินรวม

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ

สินทรัพย์
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
20,151
40,621
20,151
40,621

2562
(พันบาท)

หนี้สิน

2561
(พันบาท)
-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ

สินทรัพย์
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
9,017
18,732
9,017
18,732

2562
(พันบาท)

หนี้สิน

-

2561
(พันบาท)
-

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่ 1
ก�าไรหรือขาดทุน ก�าไรหรือขาดทุน ณ วันที่ 30
ตุลาคม 2561 (หมายเหตุ 22)
เบ็ดเสร็จอื่น กันยายน 2562
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)
5,789
2,523
53,478
61,790

(96)
(2,523)
(4,218)
(6,837)

-

5,693
49,260
54,953

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

(21,071)
(98)
(21,169)

(13,620)
(13)
(13,633)

-

(34,691)
(111)
(34,802)

สุทธิ

40,621

(20,470)

-

20,151
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11. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่ 1
ก�าไรหรือขาดทุน ก�าไรหรือขาดทุน ณ วันที่ 30
ตุลาคม 2560 (หมายเหตุ 22)
เบ็ดเสร็จอื่น กันยายน 2561
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)
4,021
254
51,747
56,022

1,768
2,523
(254)
3,255
7,292

(1,524)
(1,524)

5,789
2,523
53,478
61,790

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

(19,874)
(19,874)

(1,197)
(98)
(1,295)

-

(21,071)
(98)
(21,169)

สุทธิ

36,148

5,997

(1,524)

40,621

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่ 1
ก�าไรหรือขาดทุน ก�าไรหรือขาดทุน ณ วันที่ 30
ตุลาคม 2561 (หมายเหตุ 22)
เบ็ดเสร็จอื่น กันยายน 2562
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)
5,693
45,752
51,445

(2,979)
(2,979)

-

5,693
42,773
48,466

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

(32,713)
(32,713)

(6,736)
(6,736)

-

(39,449)
(39,449)

สุทธิ

18,732

(9,715)

-

9,017

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่ 1
ก�าไรหรือขาดทุน ก�าไรหรือขาดทุน ณ วันที่ 30
ตุลาคม 2560 (หมายเหตุ 22)
เบ็ดเสร็จอื่น กันยายน 2561
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)
4,021
44,442
48,463

1,672
2,834
4,506

(1,524)
(1,524)

5,693
45,752
51,445

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

(31,339)
(31,339)

(1,374)
(1,374)

-

(32,713)
(32,713)

สุทธิ

17,124

3,132

(1,524)

18,732
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
2,880
30,392
471
29,979
63,722

สินค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
2,880
25,769
28,758
57,407

-

ผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีทยี่ ังไม่สนิ้ อายุตามกฎหมายเกีย่ วกับภาษีเงินได้ปจั จุบันนัน้ กลุม่ บริษทั ยังมิได้รับรูร้ ายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีเนือ่ งจากยังไม่มคี วามเป็นได้คอ่ นข้างแน่วา่ กลุม่ บริษทั จะมีกา� ไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว ขาดทุนทางภาษีจะสิน้ อายุ
ในปี 2567

12. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าการเงินหลายฉบับเพื่อเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ส�าหรับระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่
30 กันยายน มีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าอนาคต
ของจ�านวนเงิน
ขัน้ ต�า่ ที่ตอ้ งจ่าย
(พันบาท)
ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
46,419
ครบก�าหนดช�าระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
101,692
รวม
148,111

2562
ดอกเบี้ย
(พันบาท)
2,457
3,062
5,519

งบการเงินรวม
มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต
ของจ�านวนเงิน ของจ�านวนเงิน
ขั้นต�่าที่ตอ้ งจ่าย ขั้นต�่าทีต่ ้องจ่าย
(พันบาท)
(พันบาท)
43,962
37,843
98,630
87,066
142,592
124,909

2561

มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�านวนเงิน
ดอกเบี้ย ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย
(พันบาท)
(พันบาท)
2,132
35,711
2,717
84,349
4,849
120,060

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จ�านวนรวม 1,558 ล้านบาท (เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินเบิกเกินบัญชี
และการค�้าประกัน) (2561: 1,568 ล้านบาท)

13. เจ้าหนี้การค้า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
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4

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
57,592
31,119
862,417
1,344,848
920,009
1,375,967

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
67,218
11,518
662,007
1,130,415
729,225
1,141,933
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14. เจ้าหนี้อื่น

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุ
4

กิจการอื่น
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานค้างจ่าย
เงินมัดจ�าและเงินรับล่วงหน้า
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
43,287
47,606
88,754
77,435
10,415
7,656
184,260
227,547

97,089
95,931
12,380
9,367
214,767
262,373

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
41,177
45,458
88,754
44,902
10,415
6,046
150,117
191,294

96,449
48,570
12,380
7,082
164,481
209,939

15. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน

งบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่รับรู้ในระหว่างปี
ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

399,411

267,790

342,708

228,759

111,223

26,469

96,414

20,969

41,551
112,024

(7,618)
70,473

32,430
101,888

(7,618)
69,458

โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้
กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อ
เกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
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15. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม
รับรู้ในก�าไรขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีต
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ขาดทุนจากการลดขนาดโครงการ
รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
อื่น ๆ
ผลประโยชน์จ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
267,790
261,245

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
228,759
222,210

18,283
83,406
7,585
1,949
111,223

18,772
7,207
490
26,469

14,876
73,309
6,280
1,949
96,414

14,801
5,678
490
20,969

41,551
41,551

(7,618)
(7,618)

32,430
32,430

(7,618)
(7,618)

(21,153)
(21,153)

(12,306)
(12,306)

(14,895)
(14,895)

(6,802)
(6,802)

399,411

267,790

342,708

228,759

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้ถูกปรับปรุงและก�าหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม
หากลูกจ้างท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กลุ่มบริษัทจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์
เมื่อเกษียณแก่พนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปรับปรุงในปี 2562 จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวท�าให้กลุ่มบริษัทรับรู้
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้นส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน 83.4 ล้านบาท และ 73.3 ล้านบาท ตามล�าดับ
ก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก

สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ์
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
41,418
(4,529)
133
(3,089)
41,551
(7,618)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
31,943
(4,529)
487
(3,089)
32,430
(7,618)

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้ หนัก) ได้แก่

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
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งบการเงินรวม
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1.5, 1.6
2.8, 3.0
3.0, 5.0
2.4 - 5.0
0 - 20.0
0 - 20.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1.5
2.8
5.0
5.0
0 - 20.0
0 - 20.0
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15. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้คือช่วง 10 ถึง 13 ปี (2561: 10 ถึง 16 ปี)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลีย่ นแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีอ่ าจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันทีร่ ายงาน
โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่เป็นจ�านวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
(พันบาท)
(พันบาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เพิ่มขึ้น

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

(18,203)
18,726
(18,508)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เพิ่มขึ้น

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

(13,787)
13,955
(14,021)

ลดลง

19,593
(17,578)
11,240
ลดลง

14,395
(13,099)
8,539

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)
(พันบาท)
เพิ่มขึ้น

ลดลง

(15,067)
15,119
(14,959)

16,217
(14,205)
8,912

เพิ่มขึ้น

ลดลง

(10,761)
10,861
(10,744)

11,579
(10,203)
6,403

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ค� านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการ
ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่าง ๆ

16. ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 30 กันยายน - หุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 30 กันยายน - หุ้นสามัญ

ราคาตาม
มูลค่าหุ้น
(บาท)

2562
จ�านวนหุ้น
จ�านวนเงิน
(พันหุ้น/พันบาท)

2561
จ�านวนหุ้น
จ�านวนเงิน
(พันหุ้น/พันบาท)

10
10

23,898.1
23,898.1

238,981
238,981

23,898.1
23,898.1

238,981
238,981

10
10

20,898.1
20,898.1

208,981
208,981

20,898.1
20,898.1

208,981
208,981

17. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญและสำารอง

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัท
ต้องน�าค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนส�ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
ส�ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส�ารอง (“ส�ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ารอง
นี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
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18. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่ส�าคัญนี้ผลิตสินค้า
และให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน การด�าเนินงานของแต่ละ
ส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้
• ส่วนงาน 1 ชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์ส�าหรับอุปกรณ์ยานยนต์
• ส่วนงาน 2 ชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์ส�าหรับอุปกรณ์ส�านักงาน
• ส่วนงาน 3 ชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์อื่น ๆ
ข้อมูลผลการด�าเนินงานของแต่ละส่วนงานทีร่ ายงานได้รวมอยู่ดงั ข้างล่างนี้ ผลการด�าเนินงานวัดโดยใช้กา� ไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึง่ น�าเสนอใน
รายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ อี า� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของกลุม่ บริษทั ผูบ้ ริหารเชือ่ ว่าการใช้กา� ไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผล
การด�าเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน

รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้รวม
ก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รายได้อื่น
ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจ�าหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�าหน่าย
สินทรัพย์ส่วนงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน
หนี้สินส่วนงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน
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ชิ้นส่วน
อิเล็กโทรนิกส์
ส�าหรับอุปกรณ์
ยานยนต์
2562 2561
(ล้านบาท)

ชิ้นส่วน
อิเล็กโทรนิกส์
ส�าหรับ
ชิ้นส่วน
อุปกรณ์ส�านักงาน อิเล็กโทรนิกส์อื่นๆ
2562 2561 2562 2561
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

3,886
34
3,920

5,244
386
5,630

7,069
7,069

8,178
16
8,194

25
25

(37)

174

334

486

1

80
93
106
117
2
8
3
12
(3,957) (5,456) (6,735) (7,708)
(69)
(87) (103) (121)
(159) (162) (283) (261)
(3)
(2)
(5)
(15)
(15)
(20)
(188)
11
39
211

(24)
(1)
-

รวม
2562 2561
(ล้านบาท)

42 10,980 13,464
34
402
42 11,014 13,866
4
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ตัดรายการ
ระหว่างกัน
2562 2561
(ล้านบาท)
(34)
(34)

664

1

1
186
211
5
20
(38) (10,716) (13,202)
(1) (172) (209)
(1) (443) (424)
(3)
(2)
(20)
(35)
3 (149) 225

(50)
35
(49)

สุทธิ
2562 2561
(ล้านบาท)

- 10,980 13,464
(402)
(402) 10,980 13,464
1

299

665

(73)
136
138
5
20
403 (10,681) (12,799)
(172) (209)
(443) (424)
(3)
(2)
(20)
(35)
(72) (198) 153

9

6

6

7

-

-

15

13

-

-

15

13

(107)

(131)

(245)

(272)

-

-

(352)

(403)

1

2

(351)

(401)

1,569

1,629

1,614

2,165

1,419

1,432

4,602

5,226

(12)

(113) 4,590

5,113

153

376

589

904

188

206

930

1,486

(10)

(110)

1,376
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การกระทบยอดสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน
2562
(ล้านบาท)

2561

(ล้านบาท)

สินทรัพย์
รวมสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน
จ�านวนที่ไม่ได้ปันส่วน
สินทรัพย์รวม

4,590
2,578
7,168

5,113
2,935
8,048

หนี้สิน
รวมหนี้สินของส่วนงานที่รายงาน
จ�านวนที่ไม่ได้ปันส่วน
หนี้สินรวม

920
787
1,707

1,376
699
2,075

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์
ส่วนงานชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์ส�าหรับอุปกรณ์ยานยนต์ ส่วนงานชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์ส�าหรับอุปกรณ์ส�านักงาน ส่วนงานชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์อื่นๆ
มีการจัดการทั่วโลกแต่มีการผลิตและส�านักงานขายในประเทศไทย
ในการน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้าสินทรัพย์แยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ของสินทรัพย์
2562
(ล้านบาท)

ประเทศไทย
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศอื่นๆ
รวม

5,914
3,406
380
1,280
10,980

2561

(ล้านบาท)

6,775
4,543
1,052
1,094
13,464

ลูกค้ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้าสามรายจากส่วนงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับอุปกรณ์ยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับอุปกรณ์ส�านักงานและชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทเป็นเงินประมาณ 7,484 ล้านบาท (2561: 8,315 ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

19. รายได้อื่น
หมายเหตุ
รายได้จากการขายเศษซาก
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการอื่น ๆ
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
75,111
74,142
15,023
13,461
11,522
8,469
34,174
41,664
135,830
137,736

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
53,071
51,796
14,637
13,048
32,990
41,116
100,698
105,960
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20. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง
อื่น ๆ
พนักงานอื่น
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

26,781
51,113
77,894

28,935
56,517
85,452

12,147
31,450
43,597

12,947
35,307
48,254

1,051,196
11,823
637,259
1,700,278

1,085,326
13,754
646,356
1,745,436

811,831
9,519
562,719
1,384,069

781,472
10,444
546,576
1,338,492

1,778,172

1,830,888

1,427,666

1,386,746

โครงการสมทบเงินที่ก�าหนดไว้
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานของ บริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงาน
จ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้
ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามข้อก�าหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

21 . ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับต่างๆ ดังนี้
รวมอยู่ในต้นทุนขาย

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
(60,451)
(68,449)
7,911,663
10,166,005
1,526,129
1,647,270
337,853
418,069
965,507
636,509
10,680,701
12,799,404

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
(69,538)
(67,772)
6,680,933
8,263,710
1,224,836
1,256,235
224,172
245,720
716,623
560,800
8,777,026
10,258,693

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
91,110
115,696
36,609
43,097
30,325
33,114
1,940
1,203
12,180
15,930
172,164
209,040

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
89,834
107,864
28,086
32,608
27,124
27,568
262
259
7,548
10,607
152,854
178,906

รวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจ�าหน่าย

ค่าบริการ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดจ�าหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย
อื่น ๆ
รวม
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21 . ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ (ต่อ)

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายระบบสารสนเทศ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
132,028
140,521
38,842
63,412
32,775
11,276
10,208
8,399
11,933
1,756
1,802
167,298
162,909
359,599
423,560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
101,435
97,903
38,842
63,412
6,914
8,062
5,383
10,516
86
454
137,697
143,894
290,357
324,241

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

22. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ส�าหรับงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
รวม

-

40,852
40,852

-

32,107
32,107

20,470
20,470

(5,997)
34,855

9,715
9,715

(3,132)
28,975

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

ก�าไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

ก่อน
ภาษีเงินได้
(พันบาท)
(41,551)
(41,551)

ก่อน
ภาษีเงินได้
(พันบาท)
(32,430)
(32,430)

2562
รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
(พันบาท)
-

2562
รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
(พันบาท)
-

งบการเงินรวม
สุทธิจาก
ภาษีเงินได้
(พันบาท)
(41,551)
(41,551)

ก่อน
ภาษีเงินได้
(พันบาท)
7,618
7,618

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สุทธิจาก
ภาษีเงินได้
(พันบาท)
(32,430)
(32,430)

ก่อน
ภาษีเงินได้
(พันบาท)
7,618
7,618

2561
รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
(พันบาท)
(1,524)
(1,524)
2561
รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
(พันบาท)
(1,524)
(1,524)

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้
(พันบาท)
6,094
6,094

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้
(พันบาท)
6,094
6,094
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22. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ต่อ)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีและอื่น ๆ
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้รับรู้เป็นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
อัตราภาษี (ร้อยละ) (พันบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ)
(177,583)
20
(35,517)
20
(6,463)
7,038
25,433
29,979
20,470
19

(พันบาท)
187,495
37,499
(9,046)
6,402
34,855

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีและอื่น ๆ
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้รับรู้เป็นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
อัตราภาษี (ร้อยละ) (พันบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ)
(137,859)
20
(27,572)
20
(10,000)
(6,463)
2,829
22,163
28,758
9,715
13

(พันบาท)
228,069
45,614
(14,580)
(6,808)
4,749
28,975

23. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส�าหรับกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะชิ้นส่วนพลาสติก และชิ้นส่วนประกอบส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุจา� เป็นที่ต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก
และได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม ในฐานะที่เป็นบริษัทได้รับการส่งเสริม
การลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�าหนด ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
บริษัทย่อยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับกิจการผลิตชิ้นส่วนส�าหรับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ โดยบริษัทย่อย
ได้รับสิทธิและประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี
นับจากวันที่เริ่มมีรายได้ ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�าหนด ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม
การลงทุน

24. กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ค�านวณจากก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
สามัญของบริษัทและจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการค�านวณดังนี้

ก�าไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)
จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว
ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
(พันบาท/พันหุ้น) (พันบาท/พันหุ้น) (พันบาท/พันหุ้น) (พันบาท/พันหุ้น)
(198,052)
152,640
(147,574)
199,094
20,898
20,898
20,898
20,898
(9.48)
7.30
(7.06)
9.53
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25. เงินปันผล

เงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้ผู้ถือหุ้น มีดังนี้
วันที่อนุมัติ

ก�าหนดจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

ปี 2562
เงินปันผลประจ�าปี 2561

24 มกราคม 2562

22 กุมภาพันธ์ 2562

13

272

ปี 2561
เงินปันผลประจ�าปี 2560

26 มกราคม 2561

23 กุมภาพันธ์ 2561

8
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26. ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาในระหว่างปีมีดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
หัก สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการจ่ายช�าระเป็นเงินสด

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
248,096
338,182
(68,391)
(79,498)
(814)
(10,081)
178,891
248,603

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)
140,524
222,599
(3,998)
(7,966)
136,526
214,633

27. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้อก�าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการออกตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งก�าไรหรือการค้า
การจัดการความเสีย่ งเป็นส่วนหนึง่ ของธุรกิจของกลุม่ บริษทั กลุม่ บริษทั มีระบบในการควบคุมให้ความสมดุลของระดับความเสีย่ งให้เป็นทีย่ อมรับได้โดย
พิจารณาระหว่างต้นทุนทีเ่ กิดจากความเสีย่ งและต้นทุนของการจัดการความเสีย่ ง ฝ่ายบริหารได้มกี ารควบคุมกระบวนการการจัดการความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนา
ของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก�ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม อีกทั้งยังก�ากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้
ท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันทีร่ ายงานเป็นรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการซือ้ และขายสินค้าทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
ในงวดถัดไป
ณ วันที่ 30 กันยายน กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศดังนี้
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27. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

332,320
260,207
(113,661)
(1,463)
477,403

157,496
347,736
64,473
(156,532)
413,173

332,320
259,055
(105,018)
(1,463)
484,894

157,496
346,111
64,473
(145,432)
422,648

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

477,403

(241,773)
171,400

484,894

(241,773)
180,875

เงินเยนญี่ปุ่น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง

258,725
247,596
(102,754)
(10,968)
(4,594)
388,005

119,631
301,266
(111,496)
(7,607)
301,794

258,725
247,596
(92,866)
(10,968)
(4,594)
397,893

115,037
169,747
(79,328)
(7,607)
197,849

4

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบก�าหนด
ฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่ง ๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระส�าคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อ
แสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจ�านวนมาก
ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�าคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด�าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทและเพื่อท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึง
การแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
งบการเงินรวม
มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
ตามบัญชี
ระดับ 3
(พันบาท)
(พันบาท)
30 กันยายน 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(142,592)

(145,082)

30 กันยายน 2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

(120,060)
-

(119,519)
241,773
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27. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
ตามบัญชี
ระดับ 3
(พันบาท)
(พันบาท)
30 กันยายน 2561
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

241,773

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนที่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้
จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น

28. ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้ส�าหรับอาคาร เครื่องจักรและสิ่งปลูกสร้างอื่น
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่น
หนังสือค�้าประกันจากธนาคาร

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(พันบาท)

22,323

56,127

22,323

56,127

17,469
22,992
40,461

14,520
21,715
36,235

12,802
19,938
32,740

10,020
18,083
28,103

31,310

32,632

31,310

32,632

กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดิน ยานพาหนะและอุปกรณ์ส�านักงานเป็นเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งจะครบก�าหนดในระหว่างปี 2562 ถึง 2566
บริษัทมีหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินหลายแห่งส�าหรับการใช้ไฟฟ้า น�้ามันเชื้อเพลิงและค�าสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าหรือวัสดุตกลงแล้ว

29. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ซงึ่ เกีย่ วกับการด�าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมีผลกระทบทีม่ สี าระส�าคัญต่องบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อน�ามาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวก�าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งมีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19*

เรื่อง
รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
สัญญาเช่า
การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน
การแสดงรายการส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

วันที่มีผลบังคับใช้
ของกลุ่มบริษัท
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันเครื่องมือทางการเงิน
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29. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ (ต่อ)
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
ตาม TFRS 15 กลุม่ บริษทั รับรูร้ ายได้เมือ่ ลูกค้ามีอา� นาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจ�านวนเงินทีส่ ะท้อนถึงสิง่ ตอบแทนทีก่ ลุม่ บริษทั คาดว่าจะมีสิทธิ
ได้รับที่ไม่รวมจ�านวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ โดยมีการใช้
วิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะท�าให้มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับที่มีผลบังคับใช้
อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ได้นา� เสนอวิธีการบัญชีเดียวส�าหรับผู้เช่า โดยผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีส้ ินตามสัญญาเช่า
ซึง่ ยกเว้นการรับรู้รายการส�าหรับสัญญาเช่าระยะสัน้ หรือสินทรัพย์อ้างอิงนัน้ มีมลู ค่าต�า่ ส่วนการบัญชีสา� หรับผู้ให้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีทมี่ ผี ล
บังคับใช้ในปัจจุบัน กล่าวคือ ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด�าเนินงาน เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะท�าให้มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
(ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงินนีใ้ ห้ขอ้ ก�าหนดเกีย่ วกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงินตลอดจน
การรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท�าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูก
ยกเลิกไป
ขณะนี้ผู้บริหารก�าลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น
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