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สารจากคณะกรรมการ 

ในปี 2565 บริษัทยงัคงดําเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมัน่ และระมดัระวงัในปัจจยัของความท้าทายท่ีบริษัทต้องเผชิญ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 
ซึง่ผู้ผลิตรถยนต์ได้มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาสูก่ารผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) บริษัทได้เตรียมความพร้อมและปรับตวัให้
เทา่ทนักบัการเปล่ียนแปลงในทกุด้าน และให้ความสําคญัในการดแูลพนกังานซึง่เป็นกําลงัสําคญัของบริษัท 

ภาพรวมอตุสาหกรรมยานยนต์ ปี 2565 เร่ิมฟืน้ตวัจากปีท่ีผา่นมา มียอดการผลติรถยนต์รวม 1.88 ล้านคนั เพิ่มขึน้
จากช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 11.73 โดยเป็นยอดผลิตรถยนต์นัง่ 0.60 ล้านคนั กลุ่มรถกระบะขนาด 1 ตนั มียอด
ผลติทัง้สิน้ 1.24 ล้านคนั หรือร้อยละ 65.98 ของยอดการผลติทัง้หมด เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2564 ร้อยละ 18.33  

สําหรับผลดําเนินงานของบริษัทในปี 2565 มีรายได้รวม 1,396.77 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมา 15.29% 
และมีผลกําไรสทุธิ 17.61 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้ 4.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 29.58% เม่ือเทียบกบัปี 2564 โดยยอดขายท่ี
สงูขึน้มาจากการท่ีบริษัทได้รับชิน้งานใหม่ (New Model) จากลูกค้าเพิ่มขึน้ รวมถึงชิน้งานจากลกูค้ารายใหม่ เช่น งาน
ชิน้สว่นพลาสติกของถาดรองแบตเตอร่ีท่ีใช้กบัรถไฟฟ้า และเรือไฟฟ้า รวมถึงความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการผลติอยา่งตอ่เน่ือง 

ในช่วงปลายปี 2565 KARRIE AUTOMOTIVE INVESTMENT LIMITED (KAI) ได้เล็งเห็นถึงศกัยภาพของบริษัท
และโอกาสในการเติบโตร่วมกนั จึงตดัสินใจเพิ่มทนุ โดยใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั TKT-W2 และ TKT-
W3 ทําให้บริษัทได้รับประโยชน์หลายด้าน อาทิเช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีออโตเมชัน่เพ่ือช่วยลดต้นทนุ, การเพิ่มโอกาสท่ี
จะได้งานกลุ่มชิน้ส่วนโลหะป๊ัมขึน้รูปสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์, กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคสเซิฟเวอร์ 
และการเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงิน เป็นต้น 

สําหรับทิศทางในการดําเนินงานของบริษัทในปี 2566 ยงัคงให้ความสําคญักับกลยทุธ์ในการรักษาตลาดชิน้ส่วน
ยานยนต์ ชิน้สว่นไฟฟา้ ชิน้สว่นพลาสตกิในสว่นประกอบแบตเตอร่ีไฟฟ้า ด้านบริหารจดัการภายในยงัคงมุ่งมัน่ดําเนินการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รักษาคณุภาพผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดบัมาตรฐานท่ีลกูค้ากําหนด เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัเพ่ือขยายฐานธุรกิจให้เพิ่มมากย่ิงขึน้ รวมทัง้ส่งเสริมและผลกัดนัให้เกิดกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดี คํานึงถึงความยัง่ยืนและดําเนินกิจกรรมต่างๆ โดย
คํานึงถึงประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมัน่ใน
การพฒันาส่งเสริมและยกระดบัคณุภาพชีวิตของสงัคมและชุมชนใกล้เคียงให้มีคณุภาพดีขึน้พร้อมๆ กับการเติบโตของ
บริษัท  
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ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสีย และผู้ ร่วมงานทุกคน ท่ีสนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือด้วยดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และระมัดระวัง มีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม เพ่ือให้บริษัทเตบิโตได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืนตลอดไป 
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	เงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายได้อื่นเมื่อบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
	การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้เป็นกำไร/(ขาดทุน)อื่นในงบกำไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า)  ของตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายกา...
	การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินและส่วนของเจ้าของ
	เครื่องมือทางการเงินที่บริษัทเป็นผู้ออกต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา
	ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทต้องวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินทางการเงิน บางรายการ
	การรับรู้รายการและการตัดรายการ
	บริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมื่อบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น การซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติต้องรับรู้รายการในวันซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่บริษัทตกลงที่จ...
	การด้อยค่า
	การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (ตัวอย่างสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น, เงินให้กู้ยืม, สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา เป็นต้น)
	ตาม TFRS 9 วิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน ในขณะที่ เดิมบริษัทประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับ การชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า TFRS 9 กำหนดให้ใช้วิจา...
	4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
	4.7 สัญญาเช่า
	สัญญาเช่า - กรณีบริษัทเป็นผู้เช่า
	ณ วันเริ่มต้นของสัญญา บริษัทประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
	บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ปรับปรุงด้วยการจ่ายชำระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเริ...
	หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ บริษัทต้องใ...
	การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
	ในการใช้วิธีราคาทุน บริษัทต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ บริษัทจะคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญา...
	หนี้สินตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระ ในอนาคต ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
	เมื่อหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า บริษัทต้องรับรู้จำนวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ม...
	สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ
	บริษัทอาจเลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่งเป็นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ บริษัทรับรู้ การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญ...
	สัญญาเช่า - กรณีบริษัทเป็นผู้ให้เช่า
	บริษัทพิจารณาเมื่อเริ่มแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดำเนินงาน ในการจำแนกประเภทสัญญาเช่าแต่ละครั้ง บริษัทต้องประเมินว่าสัญญานั้นโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับว่าสัญญาเช่ามีการโอ...
	สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็นรายได้ทางการเงินค้างรับ รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาว...
	สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกิจการซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (ส...
	4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์
	4.10 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
	4.11 ผลประโยชน์พนักงาน
	4.12 ประมาณการหนี้สิน
	4.13 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	4.14 เงินตราต่างประเทศ
	รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในรายงานได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
	กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
	4.15 การรับรู้รายได้
	4.16 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
	4.17 ต้นทุนทางการเงิน
	4.18 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
	4.19 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
	4.20 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน
	ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่าง...
	ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของบริษัท
	4.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม
	มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่...
	ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
	ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
	5. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	รายการระหว่างบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้
	5.1 บริษัทมีความสัมพันธ์กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
	5.2 นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้
	1) ขายสินค้าในราคาและเงื่อนไขทางการค้าเดียวกับที่ใช้ซื้อขายกับบุคคลภายนอกโดยเป็นไปตามปกติธุรกิจและเงื่อนไขการค้าในราคาตลาดโดยทั่วไป
	5.3 รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	รายการที่สำคัญกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมไว้ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  และ 2564 มีดังนี้
	6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
	8. สินทรัพย์ / หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
	ประกอบด้วย
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมียอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินจำนวน 109.10 ล้านบาท และ 74.89 ล้านบาท ตามลำดับ ที่คาดว่าจะเรียกชำระภายในหนึ่งปี
	9. สินค้าคงเหลือ
	10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
	ค่าเสื่อมราคาสะสม
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	ค่าเสื่อมราคาสะสม
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
	ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
	ตัดจำหน่าย
	โอนเข้า (โอนออก)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
	ตัดจำหน่าย
	โอนเข้า (โอนออก)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
	มูลค่าตามบัญชี
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
	11. สินทรัพย์สิทธิการใช้
	งบแสดงฐานะการเงินมีรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า ดังนี้
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