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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษทั ฯ
บริ ษทั ฯได้ประกาศวิสัยทัศน์และพันธกิจให้ผบู ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบ มี
ความเข้าใจร่ วมกัน และประสานงานกัน เพื่อร่ วมกันช่วยผลักดันให้บริ ษทั ฯสามารถบรรลุเป้ าหมายและก้าวไปใน
ทิศทางที่กาํ หนดไว้อย่างมัน่ คง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังได้เผยแพร่ วิสัยทัศน์และพันธกิจแก่สาธารณชน คู่คา้ และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่มของบริ ษทั ฯ เพื่อรับรู ้ทิศทางและอนาคตของบริ ษทั ฯ และดําเนินธุรกิจร่ วมกันกับบริ ษทั ฯได้อย่าง
มัน่ ใจ
บริ ษทั ฯกําหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์และแนวทางการ
ดําเนิ นธุ รกิ จ โดยบริ ษทั ฯได้ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิ จทุกๆ 5 ปี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการ
ดําเนินธุรกิจ ตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งนี้ วิสยั ทัศน์และพันธกิจที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
ในปี พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นผูผ้ ลิตเมลามีนรายใหญ่ที่สุดในโลก
และเป็ นผูน้ าํ ในอุตสาหกรรมฉี ดพลาสติกในอาเซี ยน

พันธกิจ (Mission)
1. ส่ งเสริ มให้มีบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ และแบ่งปั นองค์ความรู ้ต่างๆ เพื่อนําไปใช้เป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)
2. พัฒนา เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ สมรรถนะในการแข่งขันห่วงโซ่มลู ค่า (Value Chain)
3. ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริ ยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. พัฒนาองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม (Social Capital)
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1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ฯ” เริ่ มดําเนิ นธุ รกิ จภายใต้ชื่อ “หจก.อุตสาหกรรม
ศรี ไทยพลาสติก” โดยนายสุ มิตร เลิศสุ มิตรกุล เป็ นผูก้ ่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2506 เพื่อทําธุ รกิ จผลิตและ
จําหน่ายของใช้พลาสติกในครัวเรื อน
ปี พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่ อกิ จการเป็ น “หจก.อุตสาหกรรมศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ ” และปรับโครงสร้างการ
บริ หารงานโดยแต่งตั้งนายสนัน่ อังอุบลกุล ดํารงตําแหน่งผูจ้ ดั การโรงงาน และได้เพิ่มประเภทธุ รกิ จอีกประเภท
หนึ่งคือ ผลิตเครื่ องใช้เมลามีนบนโต๊ะอาหาร
ปี พ.ศ. 2522 ได้เปลี่ยนสถานะของกิจการจากห้างหุน้ ส่ วนจํากัดเป็ นบริ ษทั จํากัด ภายใต้ชื่อ “บริ ษทั ศรี ไทย
ซุปเปอร์แวร์ จํากัด” ซึ่ งกิจการได้ขยายตัวเติบโตขึ้นตามลําดับ
บริ ษทั ฯได้เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ตุ ลาคม พ.ศ. 2534
โดยเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจาก 170 ล้านบาท เป็ น 200 ล้านบาท และได้เปลี่ยนสถานะเป็ นบริ ษทั มหาชน เมื่อวันที่ 13
ธันวาคม พ.ศ. 2536 ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 470 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2537 และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนอีกครั้งเป็ น 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีหุน้ ที่เรี ยกชําระมูลค่าครบแล้วจํานวน 400
ล้านบาท และภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้จากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียแปซิ ฟิค ทําให้ทุนที่
ชําระแล้วของบริ ษทั ฯเพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านบาท เป็ น 2,857 ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ แต่งตั้งนายสนัน่ อังอุบลกุล กรรมการผูจ้ ดั การ ให้ดาํ รงตําแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ แทนนายสุ มิตร เลิศสุ มิตรกุล อดีตประธานกรรมการของบริ ษทั ฯซึ่ งได้ถึง
แก่กรรม
บริ ษทั ฯได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ทางธุรกิจ ซึ่ งโครงสร้างใหม่จะประกอบด้วยสายธุ รกิจพลาสติกโดยมี
กลุ่มสิ นค้าหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน สายธุ รกิจซื้ อมาขายไป
และสายงานสนับสนุน โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ. 2551 บริ ษทั ฯได้ลดทุนจดทะเบียนและที่ชาํ ระแล้วจาก 2,857 ล้านบาท เป็ น 2,709.9 ล้านบาท โดย
การตัดหุ ้นสามัญที่ ซ้ื อ คื นและไม่ไ ด้จาํ หน่ า ยภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ ซ้ื อหุ ้นคื นเสร็ จสิ้ น จากผลของ
โครงการซื้ อหุน้ คืนของบริ ษทั ฯในปี พ.ศ. 2548 ซึ่ งเป็ นไปตามโครงการซื้ อหุ น้ สามัญคืนเพื่อการบริ หารทางการเงิน
และขั้นตอนทางกฎหมาย
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ปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้ rebranding และเริ่ มใช้โ ลโก้ใหม่ เพื่ อให้มีความเป็ นสากล รองรั บธุ รกิ จที่
หลากหลาย มีความทันสมัย และลูกค้าจดจําง่าย ดังนี้
Brand บริ ษทั ฯ (Corporate Brand)
Brand สิ นค้า
Brand ประเภทธุรกิจ

นอกจากนี้ เมื่ อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยได้พิจารณาย้ายกลุ่ม
อุตสาหกรรมของบริ ษทั ฯจากประเภท “สิ นค้าอุปโภคบริ โภค” ในหมวดธุ รกิจ “ของใช้ในครัวเรื อนและสํานักงาน”
เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท “สิ นค้าอุตสาหกรรม” ในหมวดธุ รกิจ “บรรจุภณ
ั ฑ์” เพื่อความชัดเจนต่อผูล้ งทุนและ
ความเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และรายได้ของบริ ษทั ฯ
การดําเนิ นธุ รกิ จในช่ วงหลายปี ที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีการเติ บโตของธุ รกิ จและรายได้ มีฐานะ
การเงิ นและผลประกอบการที่ ดีและมัน่ คง อันเป็ นผลจากการขยายธุ รกิ จกลุ่มผลิ ตภัณฑ์บรรจุ ภ ัณฑ์อาหารและ
เครื่ องดื่มอย่างต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการของตลาดสู ง การปรับตัวทางธุ รกิ จ
และการดํา เนิ น กลยุทธ์ ด ้า นการผลิ ต และตลาดสํา หรั บสายธุ ร กิ จ หลัก ทั้ง ผลิ ต ภัณ ฑ์เ พื่ องานอุ ต สาหกรรมและ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนเพื่อรองรับผลกระทบจากความไม่แน่ นอนของภาวะเศรษฐกิ จทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และการประสบความสําเร็ จในการขยายฐานการผลิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะบริ ษทั ย่อยในประเทศ
เวี ย ดนามที่ ส่ ง ผลเด่ น ชัด ของการเติ บ โตทั้ง ธุ ร กิ จ และรายได้ นอกจากนี้ ด้ว ยความมุ่ ง มั่น ของบริ ษ ัท ฯที่ ใ ห้
ความสํา คัญ กับการลงทุ นเพื่ อขยายธุ ร กิ จและกําลังการผลิ ต สํา หรั บกลุ่มสิ นค้า ที่ เ ป็ นที่ ต ้องการของตลาดและมี
ศักยภาพในการเติ บโตอย่างต่อเนื่ องทั้งในประเทศและต่ างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซี ยน การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของการผลิต การพัฒนาคุณภาพสิ นค้า และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าบนพื้นฐานการผลิต
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริ หารจัดการองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จะส่ งผลให้ธุรกิจและรายได้ของบริ ษทั ฯมีการเติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ส่ วนธุรกิจเครื อข่ายของบริ ษทั ฯหรื อ “ศรี ไทย เน็ทเวิร์ค (Srithai Network)” ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งธุ รกิจภายใต้สาย
ธุ ร กิ จซื้ อ มาขายไปของบริ ษ ทั ฯ ก็ มุ่ งเน้นการคัด สรรสิ น ค้า ที่ ห ลากหลายและเปี่ ยมด้วยคุ ณ ภาพสํา หรั บ ใช้ใ น
ชี วิตประจําวัน หรื อเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากการใช้งานจริ งและมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ วางจําหน่าย
ในระบบการขายตรงแบบหลายชั้น (Multi-level Marketing) ซึ่ งนอกจากจะมี วตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างรายได้
ให้แก่ สายธุ รกิ จซื้ อมาขายไปของบริ ษ ทั ฯแล้ว บริ ษทั ฯมุ่ งหวังที่ จะผลักดันให้สินค้า ของธุ รกิ จเครื อข่ ายศรี ไทย
เน็ทเวิร์ค เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกของผูบ้ ริ โภค ควบคู่ไปกับการก้าวไปสู่ระบบธุ รกิจเครื อข่ายที่โดดเด่น จูงใจ และเป็ น
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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โอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผปู ้ ระกอบอาชี พอิสระและสมาชิ กที่ตอ้ งการสร้างเครื อข่าย ปั จจุบนั ธุ รกิจเครื อข่าย
ศรี ไทย เน็ทเวิร์ค สามารถขยายฐานสมาชิกและลูกค้าในประเทศ ตลอดจนส่ งสิ นค้าไปจําหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน
หลายประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และมาเลเซี ย และยังสามารถเติบโตได้อีกในอนาคต
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
ภาพรวมการประกอบธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่จะอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างธุ รกิ จ
หลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่ สายธุ รกิจพลาสติกซึ่ งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้
ในครัวเรื อน และสายธุ รกิจซื้ อมาขายไปและแม่พิมพ์ โดยรวมกลุ่มบริ ษทั ย่อยที่ทาํ ธุ รกิ จแม่พิมพ์ซ่ ึ งถือว่าเป็ นหัวใจ
สําคัญของสายธุ รกิจพลาสติก และกลุ่มบริ ษทั ในเครื ออื่นๆ ที่ทาํ ธุ รกิจนอกเหนื อจากธุ รกิจหลักทั้งสองของบริ ษทั ฯ
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ได้วางกลยุทธ์ให้การทําธุ รกิจมีลกั ษณะครบวงจร ลดการพึ่งพาธุ รกิจนอกกลุ่ม เพื่อเสริ มสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริ ษทั ให้มากขึ้น

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ – แยกตามสายธุรกิจ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ – แยกตามประเภทของเงินลงทุน

หมายเหตุ : สัดส่ วนการถือหุ น้ ร้อยละ 100.0 ใน Srithai (Hanoi) Company Limited และร้อยละ 48.0 ใน Sanko
Srithai (Malaysia) SDN. BHD. เป็ นการถือหุ น้ ทางอ้อมของบริ ษทั ฯผ่าน Srithai (Vietnam) Company Limited และ
บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด ตามลําดับ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย รายได้จากการขายและงานรับจ้าง รายได้อื่น และส่ วนแบ่ง
กําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ดังต่อไปนี้
รายได้ ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินรวม
รายได้ จากการขายและงานรับจ้ าง
สายธุรกิจพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ในครัวเรือน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
Srithai (Vietnam) Company Limited
Srithai Superware Manufacturing
Private Limited
Srithai Superware India Limited
รวมผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ในครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์ เพือ่ งานอุตสาหกรรม
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด
บริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด
Srithai (Vietnam) Company Limited
Srithai (Hanoi) Company Limited
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
รวมผลิตภัณฑ์ เพือ่ งานอุตสาหกรรม
สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่ พมิ พ์
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
รวมสายธุรกิจซื้อมาขายไป
และสายงานแม่ พมิ พ์
รวมรายได้ จากการขายและงานรับจ้ าง
รายได้ อนื่

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

% การถือหุ้น
ของบริษัทฯ

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท %

พ.ศ. 2557
ล้ านบาท
%

พ.ศ. 2556
ล้ านบาท
%

100.0
100.0

1,541
276
147

15.5
2.8
1.5

1,554
238
89

15.7
2.4
0.9

1,715
161
64

18.0
1.7
0.7

100.0

3

0.0

0

0.0

0

0.0

82.4
-

73
2,040

0.7
20.5

71
1,952

0.7
19.7

69
2,009

0.7
21.1

100.0
100.0
100.0
100.0
51.0
-

4,760
16
15
1,387
1
1,076
7,255

47.8
0.2
0.2
13.9
0.0
10.8
72.9

5,107
32
22
1,294
0
669
7,124

51.5
0.3
0.2
13.0
0.0
6.8
71.8

4,867
98
33
1,071
0
678
6,747

50.9
1.0
0.4
11.2
0.0
7.1
70.6

71.0
51.0

251
98
119

2.5
1.0
1.2

481
73
121

4.9
0.7
1.2

425
94
122

4.4
1.0
1.3

-

468

4.7

675

6.8

641

6.7

-

9,763
109

98.1
1.1

9,751
111

98.3
1.1

9,397
107

98.4
1.1
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รายได้ ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินรวม
ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
และการร่ วมค้ า
รายได้ รวมทั้งสิ้น

% การถือหุ้น
ของบริษัทฯ

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท %

พ.ศ. 2557
ล้ านบาท
%

พ.ศ. 2556
ล้ านบาท
%

-

79

0.8

63

0.6

50

0.5

9,951 100.0

9,925

100.0

9,554

100.0

-

หมายเหตุ :
1) Srithai Superware Manufacturing Private Limited เปิ ดดําเนินการและเริ่ มมีรายได้ในปี พ.ศ. 2558
2) Srithai (Hanoi) Company Limited เป็ นบริ ษทั ย่อยของ Srithai (Vietnam) Company Limited และบริ ษทั ย่อยโดย
อ้อมของบริ ษทั ฯ เปิ ดดําเนินการและเริ่ มมีรายได้ในปี พ.ศ. 2558
3) บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยรายละเอียดเพิ่มเติ มไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 หัวข้อ 6 ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน หน้า 35 – 36
2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
2.2.1 สายธุรกิจพลาสติก
สายธุ ร กิ จพลาสติ ก ประกอบด้ว ยกลุ่ มสิ นค้า หลัก คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ พื่ อ งานอุ ต สาหกรรมและผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ อ งใช้ใ นครั วเรื อ น ซึ่ งเป็ นการแบ่ งตามวัต ถุ ประสงค์ของการใช้งานของผลิ ต ภัณ ฑ์ บริ ษ ทั ฯได้จัด กลุ่ มของ
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ เพือ่ งานอุตสาหกรรม
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
จําแนกออกเป็ น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 บรรจุภัณฑ์ อาหารและเครื่องดืม่
บรรจุภัณฑ์ อาหาร ได้แก่ ภาชนะพลาสติ กสําหรั บบรรจุ อาหารและเครื่ องดื่ มที่ ใช้เทคโนโลยีการฉี ดขึ้ น
รู ปแบบผนังบาง โดยจําแนกเป็ นแต่ละประเภทดังนี้
• บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เน้นความสวยงามโดยใช้เทคโนโลยีการติดฉลากในแม่พิมพ์ IML (In Mould Labeling)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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• บรรจุภณ
ั ฑ์ที่พิมพ์ลวดลายด้วยระบบ Offset

• บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารแช่ เย็นและแช่แข็ง และบรรจุภณ
ั ฑ์ใส่ อาหารแบบมีแถบป้ องกันการเปิ ด (Tamper
Evident)

บรรจุภัณฑ์ เครื่ องดื่ม ได้แก่ ฝาเกลียว (Closure) และพรี ฟอร์ ม (Preform) ขวดนํ้าอัดลมและนํ้าดื่ ม PET
รวมถึงการให้บริ การเป่ าขึ้นรู ปบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม (Blowing)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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กลุ่มที่ 2 บรรจุภัณฑ์

ถังบรรจุ ภั ณฑ์ ได้แ ก่ ถังเพื่ อใช้บรรจุ สีทาบ้า น
เคมีภณ
ั ฑ์ นํ้ามันเครื่ อง และจาระบี

กลุ่มที่ 3 อุปกรณ์ ขนถ่ ายวัสดุ

ลังบรรจุขวด คือ ลังพลาสติ ก ภายในแบ่งเป็ นช่องๆ
สําหรับใช้บรรจุขวด เช่น ขวดนํ้าอัดลม ขวดเบียร์ และ
เครื่ องดื่มประเภทต่างๆ เป็ นต้น

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ลัง ได้แก่ ลังใส่ ปลา กล่องอะไหล่ ลังใส่ นม ลังใส่ ผกั
ผลไม้

พาเลท คื อ แท่ น วางสิ นค้ า มี ล ั ก ษณะเป็ นแท่ น
สี่ เหลี่ยมขนาดใหญ่ ใช้สําหรับวางสิ นค้าในสถานที่ เก็บ
สิ นค้า ภายในแท่นมีช่องสําหรับให้งาของรถยกเสี ยบเพื่อ
ยกแท่นได้

ถังขยะ ได้แก่ ถังขยะทั้งแบบมีลอ้ เคลื่อนที่ได้ ใช้วาง
ริ มทางเดิ นเท้า หรื อในที่ สาธารณะทัว่ ไป และแบบไม่มี
ล้อ

กลุ่มที่ 4 เฟอร์ นิเจอร์ และของใช้ ในครัวเรือน

เฟอร์ นิเจอร์ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

- 10 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ของใช้ ใ นครั ว เรื อ น ได้แ ก่ สิ นค้า จํา พวกอุ ปกรณ์
อํานวยความสะดวก อุปกรณ์ตกแต่ง และเครื่ องใช้ต่างๆ

สิ นค้ าพรี เมี่ยม ได้แก่ สิ นค้าที่ ผลิตเพื่อเป็ นของแถม
ในรายการส่ งเสริ มการขายของผูผ้ ลิตสิ นค้าหรื อร้านค้า
ต่างๆ ซึ่ งออกแบบโดยผูว้ ่าจ้างผลิตหรื อบริ ษทั ฯเอง และ
เมื่อผลิตเสร็ จแล้ว ต้องติดเครื่ องหมายการค้าของเจ้าของ
สิ นค้า/ผูว้ า่ จ้างผลิต

กลุ่มที่ 5 ผลิตภัณฑ์ เกีย่ วกับยานยนต์ และอืน่ ๆ
เปลือกแบตเตอรี่ คือ แบตเตอรี่ เฉพาะส่ วนนอกสุ ดซึ่ ง
ทํา มาจากพลาสติ ก ประกอบด้วยตัวแบตเตอรี่ แ ละฝา
รวมถึ งขั้ วแบตเตอรี่ ทั้ งแบตเตอรี่ รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์

ชิ้นส่ วนยานยนต์ คือ ชิ้นส่ วนต่างๆ ที่ใช้ประกอบเป็ นรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ชิ้ น ส่ วนอุ ต สาหกรรม คื อ ชิ้ น ส่ ว นต่ า งๆ ที่ ใ ช้
ประกอบเป็ นสิ นค้าอุตสาหกรรม เช่ น ตูอ้ บไมโครเวฟ
เครื่ องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น เครื่ องซักผ้า เครื่ องโทรสาร
เครื่ องพิมพ์ เป็ นต้น

(ข) การตลาดและการแข่ งขัน
ลักษณะลูกค้ า
บรรจุภัณฑ์ อาหาร

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน
โรงภาพยนตร์ที่ตอ้ งการส่ งเสริ มการขาย และร้านสะดวกซื้ อ

บรรจุภัณฑ์ เครื่องดืม่

โรงงานอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม

พาเลท ลังบรรจุขวด ลัง
ถัง และถังขยะ

ลูกค้าซื้ อเพื่อนําไปใช้งานโดยตรง ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม
หรื อธุรกิจต่างๆ ที่จาํ เป็ นต้องใช้สินค้าประเภทนี้

เฟอร์ นิเจอร์ และของใช้ ในครัวเรือน

ตัว แทนจํา หน่ า ยหรื อร้ า นค้า ปลี ก เพื่ อ จํา หน่ า ยต่ อ ให้ แ ก่
ผูบ้ ริ โภค

สิ นค้ าพรีเมีย่ ม

จํา หน่ า ยโดยตรงให้ แ ก่ เ จ้า ของสิ น ค้า และร้ า นค้า ต่ า งๆ ที่
ต้องการส่ งเสริ มการขาย

ชิ้นส่ วนยานยนต์ เปลือกแบตเตอรี่
และชิ้นส่ วนอุตสาหกรรม

ลูกค้าสั่งซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯเพื่ อนําไปประกอบเป็ นสิ นค้า
สําเร็ จรู ปเพื่อขายต่อไป

ระยะเวลาให้ สินเชื่อ

สิ นค้าพลาสติกมีระยะเวลาให้สินเชื่ อแก่ลูกค้าประมาณ 30-90 วัน ยกเว้นการ
ขายในงานมหกรรมจะขายเป็ นเงินสด

กลยุทธ์ การแข่ งขัน

• เน้นสิ นค้าที่มีคุณภาพสูงและแตกต่างจากสิ นค้าคู่แข่งด้วยเทคโนโลยีในการ
ผลิตที่ทนั สมัย
• เพิ่มมูลค่าของสิ นค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
• เน้นความหลากหลายของสิ นค้าและบริ การที่ครบวงจรรวมถึงการรับจ้างเป่ า
ขึ้นรู ปบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่มและการมีบริ ษทั ย่อยที่สามารถผลิตแม่พิมพ์ให้
ลูกค้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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• ร่ วมวิจยั และพัฒนาสิ นค้ากับลูกค้า ผูผ้ ลิตวัตถุดิบ และผูผ้ ลิตแม่พิมพ์ เพื่อให้
สิ นค้ามีรูปแบบตรงกับความต้องการและ/หรื อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ลกู ค้า
• มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ในประเทศเวียดนามและสิ ทธิ บตั รในตัวสิ นค้า ซึ่ ง
ช่วยสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลกู ค้าและเสริ มกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริ ษทั ฯ
ช่ องทางการจําหน่ าย

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมมีช่องทางการจําหน่ายดังนี้
ส่ งออกต่างประเทศ
16%
ขายภายในประเทศ
84%

ตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศ ได้แก่ บริ ษทั ศรี ไทยมาร์ เก็ตติ้ง จํากัด บริ ษทั สยามเมลามีน มาร์ เก็ตติ้ง
จํากัด บริ ษทั ธนศิริ อินดัสทรี ส์ จํากัด และบริ ษทั ส.ศิริไทย เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่ งเป็ นคู่คา้ ที่ดาํ เนิ นธุ รกิจร่ วมกันเป็ น
ระยะเวลายาวนาน
นอกจากนี้ บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ ายที่ อยู่ภายในกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้
(ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
(ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่ งขัน
ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าพลาสติ กส่ วนใหญ่เน้นการทําธุ รกิ จกับกลุ่มสิ นค้าใดกลุ่มสิ นค้าหนึ่ ง เพื่ อแข่งขันเฉพาะใน
ตลาดที่ตนเองถนัด เช่น โรงงานฉี ดพลาสติกเครื่ องใช้ในครัวเรื อนก็จะผลิตเฉพาะเครื่ องใช้ในครัวเรื อนเท่านั้น จะไม่
ผลิ ต สิ นค้า ชนิ ด อื่ น เป็ นต้น โรงงานพลาสติ กทั่วประเทศมี หลายพันราย ส่ วนใหญ่ เ ป็ นโรงงานขนาดเล็กหรื อ
อุตสาหกรรมในครัวเรื อนซึ่ งใช้เงิ นลงทุนน้อยและเทคโนโลยีต่าํ โรงงานพลาสติกขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตสิ นค้า
พลาสติ กป้ อนให้แก่ ผูบ้ ริ โภคและภาคธุ รกิ จต่ างๆ ได้มีอยู่ไม่กี่โรงงาน เพราะต้องใช้เงิ นลงทุ นสู ง มี การควบคุ ม
คุณภาพอย่างเข้มงวดและต้องมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดี นอกจากนั้น ชื่ อหรื อตรายี่หอ้ ก็เป็ นสิ่ งสําคัญมากในการสร้าง
ความน่าเชื่ อถือแก่ลูกค้าโดยเฉพาะโรงงานที่ผลิตชิ้นส่ วนอุตสาหกรรม เพราะเป็ นสิ นค้าที่ตอ้ งการคุณภาพและการ
ส่ งมอบตรงเวลา
กลุ่ ม บริ ษ ัท เป็ นผูน้ ํา ในวงการสิ น ค้า พลาสติ ก มี ก ระบวนการผลิ ต ที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพและเป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อมด้วยเครื่ องจักรที่ ทนั สมัยและเทคโนโลยีข้ นั สู ง และมีสิทธิ บตั รในตัวสิ นค้า ซึ่ งช่ วยเพิ่มผลผลิ ต ลด
ปริ มาณการใช้วตั ถุดิบ ลดการใช้แรงงานคน และลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ตามแนวทาง 3 Save : Save
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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Material, Save Energy, Save the World ของบริ ษทั ฯ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีโรงงานที่ทนั สมัยสําหรับผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อ
งานอุตสาหกรรม 3 โรงงาน และมีกาํ ลังการผลิตรวมกันเป็ นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย บริ ษทั ฯมีความเชี่ ยวชาญ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมที่ตอ้ งการความเที่ยงตรงสูง ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม โดยมี
ความสามารถขั้นสู งในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ดว้ ยเทคนิ คเฉพาะด้านของบริ ษทั ฯ และความร่ วมมือจาก
พันธมิตรในต่างประเทศที่ สามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า บริ ษทั ฯจะไม่ทาํ ธุ รกิจแข่งขันกับ
โรงงานพลาสติ กขนาดเล็กที่ ผลิ ตสิ นค้าโภคภัณฑ์ทว่ั ๆ ไป ซึ่ งมี การแข่ งขันด้านราคาค่ อนข้างสู งและไม่ได้เน้น
คุณภาพมากนัก เพื่อให้ได้รับส่ วนแบ่งทางการตลาดเพิ่ม แต่บริ ษทั ฯจะมุ่งเน้นการทําธุ รกิ จในตลาดอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ด ้ว ยการนํา เสนอสิ น ค้า ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง มี ค วามทัน สมัย และสนองตอบความต้อ งการของลู ก ค้า ที่
หลากหลาย และ/หรื อช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการของลูกค้าทั้งในส่ วนของระบบการจัดเก็บสิ นค้า
และการขนส่ ง ควบคู่ไปกับการพิจารณาเลือกผลิตสิ นค้าที่มีอตั รากําไรดี ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯให้ความสําคัญและ
ยังคงเดิ นหน้า ขยายธุ รกิ จอย่างต่ อเนื่ องทั้งในส่ วนของกํา ลังการผลิ ต และตลาดทั้งในประเทศไทยและประเทศ
เวี ย ดนามของกลุ่ มผลิ ต ภัณ ฑ์บรรจุ ภ ัณ ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ ม ตลอดจนผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ใ ช้จดั เก็บ และขนย้า ยวัส ดุ
(Material Handling) ได้แก่ พาเลท และลังอุตสาหกรรม ซึ่ งเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการของตลาดสู ง มีอตั รา
การเติบโตและกําไรดี โดยตั้งเป้ าหมายที่จะขยายต่อไปโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพ การได้รับการรับรองของระบบ
มาตรฐานต่ างๆ โดยเฉพาะมาตรฐานเกี่ ยวกับคุ ณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร การได้รับใบรั บรอง “The
Carbon Footprint Reduction Label Scheme for Food Box” จากองค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การ
มหาชน) และการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ได้แก่ เทคโนโลยีการติดฉลากในแม่พิมพ์ IML (In Mould Labeling) และ
เทคโนโลยี Thin Recess Injection Molding (“TRIM”) ทําให้สินค้าของบริ ษทั ฯมีความแตกต่างและแข่งขันได้กบั
ผูป้ ระกอบการรายอื่นทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สี สันสวยงามโดดเด่น เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และสามารถ
ช่ ว ยลดต้น ทุ น ให้แ ก่ ลู ก ค้า จากการลดการใช้ว ตั ถุ ดิ บ และพลัง งานโดยยัง คงประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ง านได้ดี
เหมือนเดิม อีกทั้งยังได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในระดับนานาชาติมาแล้วหลายครั้ง ซึ่ งเป็ นเครื่ องพิสูจน์ถึงการ
ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจในระดับสากล และบริ ษทั ฯสามารถเปิ ดตลาดในต่างประเทศได้มากขึ้ นและ
ส่ งผลให้ยอดขายเติบโตได้อีก นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมุ่งมัน่ พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน (readyto-eat) อย่างต่อเนื่องด้วยการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและการพัฒนารู ปแบบสิ นค้าร่ วมกับลูกค้า ตลอดจน
ขยายไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้น จากการขยายตลาดของผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมอาหารและกระแสนิ ยมในการใช้
ชี วิตของสังคมคนเมื อง แม้ในสภาวะชะลอตัวของอุตสาหกรรมอาหารไทยจากปั ญหาแรงงานประมงเถื่ อนและ
การค้ามนุษย์
กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม บริ ษทั ฯเป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตที่มีอยูเ่ พียงไม่กี่แห่งทัว่ โลกที่สามารถผลิตฝา (Closure)
ที่มีน้ าํ หนักเบาและผลิตได้เร็ ว และจากการประสบความสําเร็ จในการผลิตและจําหน่ายในประเทศเวียดนาม รวมถึง
การเปิ ดโรงงานแห่ งใหม่ทางตอนเหนื อของประเทศเวียดนามใกล้กรุ งฮานอยโดยบริ ษทั ย่อยซึ่ งเปิ ดดําเนิ นการใน
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558 ทําให้กลุ่มบริ ษทั ได้กา้ วสู่ การเป็ นผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ มรายใหญ่ของภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งยังคงไม่หยุดยั้งและจะก้าวต่ อไปในการขยายธุ รกิ จผลิ ต ภัณฑ์บรรจุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ มทั้งใน
ประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซี ยนที่มีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดขนาดใหญ่ที่
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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มีมลู ค่าสูง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นํ้าหนักเบาจากการลดปริ มาณวัตถุดิบ มีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการ
ให้บริ การที่ครบวงจรครอบคลุมการเป่ าขึ้นรู ปบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม นอกจากนี้ ด้วยความมุ่งมัน่ พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
เครื่ องดื่มของบริ ษทั ฯให้เป็ นผลิตภัณฑ์ Lightweight จึงสามารถสร้างความสนใจให้แก่ลูกค้าเป็ นอย่างมาก และเป็ น
การเปิ ดโอกาสในการขยายไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มเติมในอนาคต
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Material Handling ได้แก่ ลัง และพาเลท บริ ษทั ฯให้ความสําคัญในการออกแบบและพัฒนา
ตัวสิ นค้าอยู่เสมอ รวมถึงการนําเสนอสิ นค้าให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมด้วยการให้บริ การที่ครบวงจรและช่ วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการของลูกค้าทั้งในส่ วนของระบบการจัดเก็บสิ นค้าและการขนส่ ง เพื่อให้ลูกค้าของ
บริ ษทั ฯสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและลดการสู ญเปล่า ซึ่ งจากกลยุทธ์ดงั กล่าว
กอปรกับความเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพสู ง การมีเทคนิ คการผลิตเฉพาะด้านของบริ ษทั ฯ ตลอดจนแนวโน้มของการใช้
พาเลทพลาสติ กเพื่ อ ทดแทนพาเลทที่ ทาํ จากไม้ที่มากขึ้ นในอุต สาหกรรมอาหาร ทําให้สิ นค้า ในกลุ่ มผลิ ตภัณ ฑ์
Material Handling มีความโดดเด่นและเติบโตได้อีก
กลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ ยวกับยานยนต์ ด้วยกระบวนการผลิตที่ ทนั สมัย เทคนิ คการผลิตเฉพาะด้านของบริ ษทั ฯ
และความร่ วมมื อจากพันธมิ ตรต่ า งประเทศที่ มีความรู ้ เทคนิ คเฉพาะด้า นและความเชี่ ยวชาญในกลุ่มผลิ ต ภัณ ฑ์
เกี่ยวกับยานยนต์ ทําให้ผลิตภัณฑ์เปลือกแบตเตอรี่ ของบริ ษทั ฯยังคงพัฒนาต่อไปได้อีกและรักษาความเป็ นผูน้ าํ ตลาด
ทั้งในด้านการผลิตและส่ วนแบ่งทางการตลาด โดยผลิตภัณฑ์เปลือกแบตเตอรี่ ของบริ ษทั ฯและชิ้นส่ วนยานยนต์ของ
บริ ษัท ย่ อ ยสามารถเติ บ โตได้อี ก ตามการขยายตัว ของอุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละการกระตุ ้น ยอดขายของ
ผูป้ ระกอบการรถยนต์
ด้ว ยเหตุ ผ ลดังกล่ า ว ทํา ให้บริ ษ ทั ฯมี ค วามเชื่ อมัน่ ในศัก ยภาพของการแข่ งขัน ของบริ ษ ทั ฯ และธุ ร กิ จ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมสามารถที่จะเติบโตได้อย่างมัน่ คงในอนาคต
ขนาดของบริษทั เมือ่ เทียบกับคู่แข่ งขัน
บริ ษทั ฯไม่สามารถเทียบขนาดกับคู่แข่งขันได้โดยตรง เนื่ องจากโรงงานพลาสติกขนาดกลางและขนาดเล็ก
มีจาํ นวนนับพันแห่ง อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีในการผลิต กําลังการผลิตในปัจจุบนั ตลอดจนความหลากหลาย
ของสิ นค้า ทําให้บริ ษทั ฯเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมในอันดับต้นๆ ของประเทศ
ไทย ที่ลกู ค้าให้การยอมรับและไว้วางใจในคุณภาพสิ นค้า ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้ประเมินส่ วนแบ่งทางการตลาด
ของบริ ษทั ฯในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักดังนี้
ประเภทผลิตภัณฑ์
เปลือกแบตเตอรี่
ลังบรรจุขวด
ลัง
ถังบรรจุภณ
ั ฑ์
พาเลท

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

%
70
50
40
40
35
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ประเภทผลิตภัณฑ์
ถังขยะ
เฟอร์นิเจอร์
กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม

%
30
30
20

(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั ฯมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานสุ ขสวัสดิ์ โรงงานบางปู
และโรงงานอมตะนคร ชลบุรี ซึ่ งผลิตสิ นค้าแตกต่างกันดังนี้

โรงงานสุ ขสวัสดิ์
ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร และถังบรรจุภณ
ั ฑ์

โรงงานบางปู
ผลิตเปลือกแบตเตอรี่

โรงงานอมตะนคร ชลบุรี
ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภททั้ง
ชิ้ นงานขนาดเล็กและชิ้ นงานขนาดใหญ่ ได้แก่ พาเลท
ลังบรรจุขวด ถังขยะ บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ ม
กล่องบรรจุ แผ่นซี ดี และดี วีดี อุ ปกรณ์ ตกแต่ ง เปลื อก
แบตเตอรี่ และชิ้นส่ วนอุตสาหกรรม

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามอีก 2 โรงงาน
ภายใต้บริ ษทั ย่อยสองแห่ งที่บริ ษทั ฯถือหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100 คือ Srithai (Vietnam) Company Limited และ
Srithai (Hanoi) Company Limited

Srithai (Vietnam) Company Limited
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม ลังบรรจุขวด ถังบรรจุภณ
ั ฑ์
เปลื อกแบตเตอรี่ ของใช้ในครั วเรื อน หมวกกันน็อ ค
และชิ้นส่ วนอุตสาหกรรม

Srithai (Hanoi) Company Limited
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ ม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Material
Handling

วัตถุดิบที่ สําคัญ ได้แก่ เม็ดพลาสติ กชนิ ดต่างๆ ซึ่ งซื้ อส่ วนใหญ่ภายในประเทศจากตัวแทนจําหน่ ายของ
ผูผ้ ลิตหลายรายซึ่ งไม่มีปัญหาคุณภาพวัตถุดิบและไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ราคา
เม็ดพลาสติกมักจะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก ซึ่ งหากราคาเม็ดพลาสติกมีความผันผวนมาก
บริ ษทั ฯจะทําการสั่งซื้ อวัตถุดิบบ่ อยครั้ งมากขึ้ น เพื่ อลดความเสี่ ยงจากการขึ้ นลงของราคา ตลอดจนการต่ อรอง
เงื่ อนไขทางการค้า กับ ผูจ้ าํ หน่ า ยวัตถุ ดิบ เป็ นครั้ งคราวเพื่ อให้บริ ษ ทั ฯได้ราคาวัต ถุดิ บที่ เหมาะสม โดยผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้ อวัตถุดิบของบริ ษทั ฯ เพื่อติดตามและประเมินการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบจาก
ผูข้ ายและผูผ้ ลิตภายในประเทศและต่างประเทศ พิจารณาปริ มาณการใช้ รวมถึงการเจรจาต่อรองราคากับผูจ้ าํ หน่าย
นอกจากนี้ เมื่อราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น บริ ษทั ฯก็สามารถปรับราคาขายกับลูกค้าได้ เนื่ องจากผลิตภัณฑ์บาง
กลุ่มมีการกําหนดราคาขายในลักษณะของต้นทุนบวกส่ วนเพิ่ม (Cost Plus) หรื อในกรณี ที่มีการตกลงกันมาก่อน
โดยบริ ษทั ฯจะหลีกเลี่ยงการรับคําสัง่ ซื้ อล่วงหน้านานๆ
แม้วา่ กระบวนการผลิตของบริ ษทั ฯไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและได้รับการรับรองมาตรฐานที่
เกี่ยวกับด้านสิ่ งแวดล้อม แต่บริ ษทั ฯก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยยังคงประสิ ทธิ ภาพใน
กระบวนผลิต และประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานของตัวสิ นค้า เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างจํากัด
อย่างมี คุณค่ าและมี ประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนมี ส่วนร่ วมในการช่ วยลดมลภาวะต่ อสิ่ งแวดล้อมและภาวะโลกร้ อน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังให้ความสําคัญกับการศึ กษาและวิจยั ร่ วมกับองค์กรและสถาบันการศึ กษาชั้นนําเพื่ อพัฒนา

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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สิ นค้าพลาสติกที่ สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และสามารถผลักดันไปสู่ ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในเชิ งพาณิ ชย์
มากขึ้นในอนาคต
(จ) งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
ด้วยฐานลูกค้า ของบริ ษ ทั ฯค่ อ นข้า งกว้า งตามประเภทของผลิ ต ภัณ ฑ์ที่หลากหลาย ประกอบกับการมี
ประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิตและการส่ งมอบสิ นค้าให้เป็ นไปตามแผนการสั่งซื้ อล่วงหน้าของลูกค้า บริ ษทั ฯจึง
ไม่มีลกู ค้ารายใหญ่ที่มีงานที่ยงั ไม่ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม
2. ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ในครัวเรือน
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ได้แก่ เครื่ องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวซึ่ งผลิตมาจากผงเมลามีนโดยพิมพ์ลวดลายให้สวยงาม เช่น จาน
ชาม โถใส่ ขา้ ว ทัพพี ช้อน ถ้วยนํ้า เป็ นต้น
บริ ษทั ฯจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนตามแผนกลยุทธ์ดา้ นการตลาดที่ ตอ้ งการขยายตลาดไปยัง
กลุ่มลูกค้าทั้งระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง และเพื่อให้บริ ษทั ฯสามารถจัดทําแผนการพัฒนาและผลิตสิ นค้าที่
ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งในด้านคุณภาพ การออกแบบ และราคา ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งจําแนก
ได้ดงั นี้
กลุ่มที่ 1 Niche Market
ได้แก่ กลุ่มสิ นค้าที่มีคุณภาพสู ง มีรูปแบบและลวดลายที่สวยงาม ทันสมัย เข้ากับกระแสนิ ยม สําหรับกลุ่ม
ลูกค้าที่ มีกาํ ลังซื้ อสู ง หรื อเน้นการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีลกั ษณะคล้ายเครื่ องกระเบื้ อง แต่มีความคงทนต่อการใช้
งานมากกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของธุ รกิ จโรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และธุ รกิ จจัดเลี้ยง
(Catering) หรื อ HORECA
• กลุ่มลูกค้าที่มีกาํ ลังซื้ อสูง

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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• ธุรกิจโรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering) หรื อ HORECA

กลุ่มที่ 2 Mass Market
ได้แก่ กลุ่มสิ นค้าที่วางจําหน่ายทัว่ ไป มีลวดลายและรู ปแบบสวยงาม หลากหลาย สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ท้ งั ในด้านคุณภาพและราคา

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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กลุ่มที่ 3 New Emerging Market
ได้แก่ กลุ่มสิ นค้าที่ผใู ้ ช้ไม่เน้นความสวยงาม แต่มีความคงทน ราคาไม่แพง

(ข) การตลาดและการแข่ งขัน
ลักษณะลูกค้ า
จําหน่ ายผ่านตัวแทนจําหน่ าย (Wholesale) ระบบการขายตรง (Direct Sales)
โดยขายตรงแก่ผบู ้ ริ โภค และส่ งออกไปต่างประเทศ
ระยะเวลาให้ สินเชื่อ

1) ขายในระบบการขายตรง (Direct Sales) ส่ วนใหญ่เป็ นเงินสด
2) ขายผ่านตัวแทนจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ให้เครดิตเทอม
ประมาณ 30-150 วัน
3) ขายลูกค้าทัว่ ไปในต่างประเทศ มีท้ งั ที่เป็ นเงินสดและให้เครดิตเทอม
ประมาณ 30-60 วัน
4) ขายในงานมหกรรมลดราคาจะขายเป็ นเงินสด

กลยุทธ์ การแข่ งขัน

เน้นสิ นค้าที่มีคุณภาพ การออกแบบลวดลาย สี สันที่งดงาม ตลอดจนการพัฒนา
รู ปทรงผลิ ตภัณ ฑ์ให้มีความเหมาะสมต่ อการใช้งานของกลุ่ มลูกค้าในแต่ ละ
ระดับ

ช่ องทางการจําหน่ าย

ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนมีสดั ส่ วนยอดขายตามช่องทางการจําหน่ายในปี
พ.ศ. 2558 เปรี ยบเทียบปี พ.ศ. 2557 ดังนี้

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศ ได้แก่ บริ ษทั สยามเมลามีน มาร์เก็ตติ้ง จํากัด และบริ ษทั ศรี ไทยมาร์ เก็ตติ้ง
จํากัด ซึ่ งเป็ นคู่คา้ ที่ดาํ เนินธุรกิจร่ วมกันเป็ นระยะเวลายาวนาน
(ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่ งขัน
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ ด้วย “ผงเมลามีน” เป็ นสารพลาสติกที่สามารถทนทานต่อความร้อนได้
สู งถึง 100 องศาเซลเซี ยส เหมาะที่ จะใช้ทาํ เป็ นภาชนะใส่ อาหารเพราะปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ผลิตภัณฑ์ชนิ ดนี้ มี
ผูผ้ ลิตในประเทศอยูเ่ พียงไม่กี่ราย ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนของบริ ษทั ฯมีความแข็งแรงทนทาน มีลวดลายและ
สี สนั สวยงาม ประกอบกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคด้วยวัตถุดิบหลักที่ใช้
ในการผลิ ต มาจากผงเมลามี น 100% ทํา ให้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งใช้ใ นครั ว เรื อ นของบริ ษ ัทฯเป็ นที่ นิย มของตลาด
โดยทัว่ ไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริ ษทั ฯส่ งออกไปยังประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศทัว่ โลก และ
ตลาดยังมีล่ทู างที่จะขยายตัวได้อีก
บริ ษทั ฯมีตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ ด้วยเมลามีน 6 ตรา ได้แก่ Superware, Vanda,
Flowerware, Melamineware, Unica และ Ektra ทั้งนี้ บริ ษทั ฯเป็ นผูจ้ าํ หน่ายผลิตภัณฑ์เมลามีนเพียงแห่ งเดียวใน
ประเทศไทยที่มีระบบขายตรง

กลุ่มของสิ นค้าภายใต้ ชื่ อ “เอกตรา” (Ektra) เป็ นผลิตภัณฑ์เมลามีนที่ เน้นการออกแบบที่ ทนั สมัยและ
สอดคล้องกับกระแสแนวนิ ยมของสิ นค้าที่ มีรูปแบบและการใช้งานที่เหมาะกับสภาพชี วิตคนเมืองยุคใหม่ (Metro
Living) จึ งเป็ นการขยายฐานลูกค้าสู่ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบนมากขึ้ น ซึ่ งได้รับความนิ ยม
และมี การขยายตัวของยอดขายอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯจัดจําหน่ ายสิ นค้าดังกล่าวผ่านระบบการขายตรง และวาง
จําหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าชั้นนําหลายแห่ง รวมถึงการส่ งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศ
แม้ปัจจุ บนั ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนจะมีการแข่งขันสู งขึ้ น โดยเฉพาะจากสิ นค้าด้อยคุณภาพจาก
ต่างประเทศและการเผชิญกับอุปสรรคในการเติบโตที่เป็ นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและกําลังซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ลดลง แต่บริ ษทั ฯก็ยงั คงเป็ นผูน้ าํ ในวงการผลิตภัณฑ์เมลามีน และมัน่ ใจว่าจะสามารถรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาด
ในประเทศไทยและผลักดันการขยายตลาดในต่ า งประเทศต่ อไปได้ ส่ ง ผลให้ภ าพรวมผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ องใช้ใ น
ครัวเรื อนของกลุ่มบริ ษทั สามารถเติบโตได้อีก ด้วยจุดแข็ง กลยุทธ์และการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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• กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตภาชนะเมลามีน 100% รายใหญ่ที่สุดในโลก มีกาํ ลังการผลิตกว่า 15,000 ตันต่อปี
จากฐานการผลิ ตขนาดใหญ่ในประเทศไทยของบริ ษทั ฯ และในประเทศเวียดนามและอิ นเดี ยของ
บริ ษทั ย่อย ซึ่ งเพียงพอต่อการรองรับปริ มาณคําสัง่ ซื้ อและการขยายตัวของยอดขาย
• บริ ษทั ฯมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทนั สมัยด้วยการนําระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) มา
ใช้ในการผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครั วเรื อนและพัฒนาเทคนิ คการผลิ ตให้เป็ นอัตโนมัติมากขึ้ น
ตลอดจนร่ วมศึกษาค้นคว้ากับสถาบันการศึกษาอยูเ่ สมอเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิต
ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ สิ่ งที่ สําคัญอี กประการหนึ่ งคื อ การมี ทีมงานที่ มีคุณภาพและ
ประสบการณ์ (Knowledge Management Team) สําหรับจัดเก็บ รักษา และถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่เป็ น
เทคนิ คเฉพาะด้านของบริ ษทั ฯให้พนักงานรุ่ นต่ อๆ ไป เพื่ อรั กษามาตรฐาน สร้างที มงานต้นแบบที่
แข็งแกร่ งและมีความพร้อมสําหรับการขยายธุรกิจโดยเฉพาะการขยายฐานการผลิตในต่างประเทศ
• การขยายฐานการตลาดและการผลิตในประเทศเวียดนามและอินเดีย ซึ่ งเป็ นประเทศที่ มีประชากรวัย
ทํางานจํานวนมากและมีอตั ราค่ าแรงที่ เหมาะสม โดยปั จจัยบวกของประเทศเวียดนามทั้งอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีและกําลังซื้ อของผูบ้ ริ โภค จะส่ งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
ในประเทศเวียดนามมีการเติบโตที่ดี ในขณะที่ประเทศอินเดีย ด้วยช่องทางผูจ้ ดั จําหน่ายหลายรายและ
การเปิ ดดําเนิ นการของโรงงานแห่ งใหม่ของ Srithai Superware Manufacturing Private Limited ใน
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 จะมีส่วนช่วยในการขยายตลาดในประเทศอินเดียและแข่งขันทางด้านราคา จึง
นับเป็ นโอกาสและลู่ทางที่ดีในการเติบโตของธุรกิจและยอดขาย ตลอดจนพัฒนาเป็ นฐานการผลิตเพื่อ
ส่ งออกไปยังประเทศข้างเคียง หรื อกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางต่อไปในอนาคต
• การเพิ่มช่องทางการจําหน่ายในประเทศไทยโดยเปิ ดร้านขายสิ นค้าจากโรงงาน หรื อ ศรี ไทย ซุ ปเปอร์
เอาท์เล็ท ที่ จงั หวัดชลบุ รี ซึ่ งนับเป็ นเอาท์เล็ทแห่ งแรกและแห่ งเดี ยวที่ เป็ นศูนย์รวมจําหน่ ายสิ นค้า
เครื่ องใช้ในครัวเรื อนแบบครบวงจรด้วยสิ นค้าที่บริ ษทั ฯเป็ นผูผ้ ลิต สิ นค้าจากบริ ษทั ชั้นนําอื่นๆ และ
สิ นค้าคุ ณภาพดี ในราคาที่ เหมาะสมจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ศรี ไทย ซุ ปเปอร์ เอาท์เล็ท ยังเป็ น
ช่ องทางให้บริ ษ ทั ฯสามารถเข้า ถึ งผูบ้ ริ โ ภคได้โ ดยตรงเพื่ อรั บทราบความต้องการของลูกค้า และ
ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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• การเพิ่มกลุ่มสิ นค้าใหม่ภายใต้ตราสิ นค้า “เดอะ พอตเตอร์ ส (The Potters)” ซึ่ งเป็ นกลุ่มสิ นค้าที่ ให้
ความสําคัญกับรู ปแบบและลวดลายโดยเน้นการใช้งานแบบมิกซ์ แอนด์ แมตช์ มีเรื่ องราวและแนวคิด
ของตราสิ นค้า ที่ เป็ นเอกลักษณ์ แ ละถ่า ยทอดเรื่ องราวผ่านตัวการ์ ตู นที่ ออกแบบขึ้ นใหม่เ ป็ นพิ เ ศษ
สําหรับเดอะ พอตเตอร์ ส เพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์ที่หลากหลายของคนรุ่ นใหม่และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แ ก่ สิ นค้า สิ นค้า ของเดอะ พอตเตอร์ ส ไม่ ไ ด้มีเ พี ย งเฉพาะผลิ ต ภัณ ฑ์เ มลามี นของบริ ษ ทั ฯ แต่
ประกอบด้วยผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ทาํ จากผ้า ได้แ ก่ ผ้า กันเปื้ อน ถุ งมื อจับของร้ อน กระเป๋ า และหมอนอิ ง
เป็ นต้น เพื่อการใช้งานและการจําหน่ายร่ วมกันในลักษณะของ Collection Set ซึ่ งบริ ษทั ฯมีแผนพัฒนา
และออกแบบกลุ่มสิ นค้า 3 คอลเล็กชัน่ ต่อปี แบ่งเป็ น สปริ ง-ซัมเมอร์ , ออทัม่ -วินเทอร์ และเฟสที ฟ
สําหรั บช่ วงเทศกาล ทั้งนี้ เดอะ พอตเตอร์ ส ได้วางจําหน่ ายอย่างเป็ นทางการในประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2558 ที่แผนกเครื่ องครัวของห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล 6 สาขา หลังจากได้เปิ ดตัวครั้งแรกที่ฮ่องกง
และได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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• การพัฒนาสิ นค้าให้มีความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และทันการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยร่ วมกับผูผ้ ลิตวัตถุดิบ ผูผ้ ลิตแม่พิมพ์ และผูผ้ ลิต
Decal ในการคิ ดค้นนวัตกรรม การหาสี สันและเทคนิ คใหม่ๆ มาทําให้เกิ ดมูลค่าเพิ่มของตัวสิ นค้า
ตลอดจนให้ค วามสํา คัญกับการนํา วัส ดุ ธรรมชาติ มาผสมกับผงเมลามี นเพื่ อลดสัด ส่ วนการใช้ผ ง
เมลามี นและเป็ นการช่ วยรั กษาสิ่ งแวดล้อม ปั จจุ บันบริ ษ ทั ฯมี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์เ มลามี นที่ เ ป็ นผลมาจาก
นวัตกรรมใหม่ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Porceline ซึ่ งเป็ นภาชนะจานชามที่ ให้ความรู ้สึกเหมือนภาชนะ
กระเบื้อง ทั้งทางด้านผิวสัมผัส ความเงางาม รวมถึงทําความสะอาดง่าย แต่มีจุดเด่นที่เหนื อกว่าภาชนะ
กระเบื้ องคื อไม่แตกหักง่ าย ผลิ ตภัณฑ์ที่มีสีสันเรื องแสง และผลิ ตภัณฑ์ที่มีลวดลายและสี สันคล้าย
โลหะ

- ผลิตภัณฑ์ Porceline

- ผลิตภัณฑ์ที่มีสีสนั เรื องแสง

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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- ผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายและสี สนั
คล้ายโลหะ

- ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ
วัสดุธรรมชาติ (เยื่อไผ่)

• การปรับรู ปแบบแนวทางการดําเนินงานของสมาชิ ก กลุ่มผูน้ าํ และผูบ้ ริ หารการขายของธุ รกิจขายตรง
ในประเทศ เพื่อให้ทนั การเปลี่ยนแปลงค่านิ ยมของสังคมยุคใหม่โดยเน้นการจัดการด้านทุนมนุษย์ ทั้ง
การส่ งเสริ มให้ความรู ้ ปลูกจิตสํานึ กให้รู้สึกร่ วมเป็ นเจ้าของ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างผลประโยชน์ตอบ
แทน รวมถึ งให้การสนับ สนุ นทั้งด้า นการส่ งเสริ มการขายและสร้ างโอกาสในการขายให้ส มาชิ ก
ตัวแทนขาย เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในธุรกิจและแรงจูงใจในการร่ วมผลักดันให้ธุรกิจและยอดขายมีการ
เติบโต

ขนาดของบริษทั เมือ่ เทียบกับคู่แข่ งขัน
บริ ษทั ฯมีกาํ ลังการผลิ ตมากที่ สุดในประเทศไทยและมี ส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 80 ของ
ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากเมลามีนในประเทศไทย ซึ่ งมากกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั ฯผลิตสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่
สาขาโรงงานโคราช ภายในเขตอุ ต สาหกรรมสุ ร นารี
จังหวัด นครราชสี มา เพื่ อจําหน่ ายภายในประเทศและ
ส่ งออกไปต่างประเทศ วัตถุดิบที่ สําคัญ คือ ผงเมลามีน
ซึ่ งส่ วนใหญ่สั่งซื้ อจากผูผ้ ลิตภายในประเทศ บริ ษทั ฯมี
ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี กับ ผู ้ผ ลิ ต วัต ถุ ดิ บ วัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ไ ม่ มี
ปั ญหาด้านคุ ณภาพหรื อการขาดแคลนแต่ อย่างไร และ
กระบวนการผลิตไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากเมลามีนอีก 2 โรงงาน ภายใต้
บริ ษทั ย่อยสองแห่ งที่ บริ ษทั ฯถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 คื อ Srithai (Vietnam) Company Limited ประเทศ
เวียดนาม และ Srithai Superware Manufacturing Private Limited ประเทศอินเดีย

Srithai (Vietnam) Company Limited

Srithai Superware Manufacturing Private Limited

บริ ษทั ฯซื้ อผงเมลามีนจากบริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของยอด
สัง่ ซื้ อผงเมลามีนทั้งหมดในแต่ละปี เนื่องจากเป็ นบริ ษทั ในเครื อ จึงซื้ อผงเมลามีนได้ในราคาที่เหมาะสมและคุณภาพ
ได้ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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(จ) งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
การขายของบริ ษทั ฯกระจายไปยังลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจํานวนมาก ซึ่ งเป็ นทั้งลูกค้าราย
ย่อยและตัวแทนจําหน่าย บริ ษทั ฯไม่มีงานที่ยงั ไม่ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เกินกว่า 10% ของรายได้
รวม
2.2.2 สายธุรกิจซื้อมาขายไป
สายธุรกิจซื้ อมาขายไปเป็ นสายธุ รกิจที่ช่วยเสริ มสร้างรายได้ให้บริ ษทั ฯนอกเหนื อจากรายได้หลักที่มาจาก
สายธุ รกิ จพลาสติ ก โดยการสรรหาสิ นค้าใหม่ๆ ที่ มีคุณภาพ มีความทันสมัย และเป็ นที่ นิยมของตลาดจากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมาจําหน่ายในราคาที่เหมาะสม ดังนี้
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
สิ นค้าที่บริ ษทั ฯจัดหามาจําหน่ายในสายธุรกิจซื้ อมาขายไปสามารถจําแนกได้ดงั นี้
1. ผลิตภัณฑ์ ที่จาํ หน่ ายผ่ านระบบธุรกิจเครือข่ ายศรีไทย เน็ทเวิร์ค จําแนกเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักดังนี้

- ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมสุ ขภาพ
(Healthnovation)

- ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมความงาม
(Beautnovation)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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- ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมครัวเรื อน
(Homenovation)

- ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมเกษตร
(Agrinovation)

2. ผลิตภัณฑ์ ประเภทซื้อมาขายไปอืน่ จําแนกตามแหล่งผลิตสิ นค้าได้ดงั นี้

- ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ได้แก่ ชุ ดเครื่ องนอน
ภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหารต่างๆ

- ผลิตภัณฑ์ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ล็อกแอนด์ล็อก กล่องถนอมอาหารระบบล็อกพิเศษจากประเทศ
เกาหลีใต้ โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอนชายหาด ตรา Evolutif และ Kettal จากประเทศฝรั่งเศสและสเปน
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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(ข) การตลาดและการแข่ งขัน
ลักษณะลูกค้ า
กลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคสิ น ค้า โดยตรง และกลุ่ ม ธุ ร กิ จ HORECA ซึ่ งประกอบด้ว ย
โรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering)
ระยะเวลาให้ สินเชื่อ

1) ขายผ่านตัวแทนจําหน่าย ให้เครดิตเทอมประมาณ 90-150 วัน
2) ขายผ่านระบบการขายตรงแบบ Single-level Marketing ส่ วนใหญ่
เป็ นเงินสด
3) ขายผ่านระบบธุรกิจเครื อข่ายศรี ไทย เน็ทเวิร์ค แบบ Multi-level Marketing
ทั้งหมดเป็ นเงินสด
4) ขายในงานมหกรรมลดราคาทั้งหมดเป็ นเงินสด

กลยุทธ์ การแข่ งขัน

• เน้นความหลากหลายของสิ นค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการ
สรรหาสิ นค้านวัตกรรม สิ นค้าคุณภาพที่มีความปลอดภัย ทันสมัย และเป็ นที่
นิยมของตลาดหรื อมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ มาจําหน่ายในราคาที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
• เน้นการจําหน่ายสิ นค้าที่ครบวงจรหรื อเป็ นกลุ่มสิ นค้าที่สามารถเสนอขายให้
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเดียวกัน ควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มการขาย
• ขยายฐานสมาชิกของระบบธุรกิจขายตรงแบบ Single-level Marketing และ
ธุรกิจเครื อข่ายแบบ Multi-level Marketing
• พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้รองรับการสัง่ ซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผา่ นมือถือ
สมาร์ทโฟน เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคและลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
ได้มากขึ้น มีความสะดวก รวดเร็ ว ทันสมัย สร้างความได้เปรี ยบเชิงกลยุทธ์
ตลอดจนช่วยให้สินค้าติดตลาดและเป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคอย่างแพร่ หลาย

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

- 29 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ช่ องทางการจําหน่ าย

บริ ษ ทั ฯจํา หน่ า ยให้แ ก่ ผูบ้ ริ โ ภคโดยตรงและผ่า นตัวแทนจํา หน่ า ยบางส่ ว น
ตลอดจนจําหน่ายโดยใช้ระบบการขายตรง (Direct Sales) ทั้งระบบธุ รกิจแบบ
Single-level Marketing และธุ รกิ จเครื อข่ายแบบ Multi-level Marketing โดย
เป็ นการจําหน่ายในประเทศเป็ นส่ วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90

(ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่ งขัน
ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯนํามาจําหน่ายในสายธุ รกิ จซื้ อมาขายไปมีความหลากหลายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของ
ธุ รกิ จเครื อข่ า ยศรี ไทย เน็ ทเวิร์ค ซึ่ งบริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการคัดสรรสิ นค้าที่ มีคุณภาพและความปลอดภัย
สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าตามกระแสนิ ยมของตลาด และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชี วิตประจําวัน
หรื อเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากสิ นค้าทัว่ ไป หรื อเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากการใช้งานจริ งและมี
ตลาดขนาดใหญ่รองรับ ทําให้ระบบธุ รกิ จเครื อข่ายของบริ ษทั ฯมีสินค้าที่ มีคุณภาพมานําเสนอเป็ นทางเลือกให้แก่
ผูบ้ ริ โภคอยูเ่ สมอทั้งในส่ วนที่เพิ่มเติม หรื อทดแทนสิ นค้าที่ความต้องการของตลาดถึงจุดอิ่มตัว หรื อมีกระแสนิ ยมที่
ลดลง ประกอบกับบริ ษทั ฯได้จดั กิ จกรรมกระตุ ้นสมาชิ กในการสร้ างยอดขายและขยายธุ รกิ จผ่านกิ จกรรมงาน
ประชุมสัมมนาสมาชิ กและการแสดงสิ นค้าอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ งได้รับการตอบรับที่ ดีจากผูท้ ี่ สนใจเข้าร่ วมงาน โดย
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรั บที่ ดีจากผูบ้ ริ โภคและเป็ นที่ นิยม ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมสุ ขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมเกษตร
แม้ในปี พ.ศ. 2558 ธุรกิจเครื อข่ายศรี ไทย เน็ทเวิร์ค จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ปั ญหาภัย
แล้ง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า ภาระหนี้สินครัวเรื อน กําลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ลดลง รวมถึงการแข่งขันที่สูงขึ้น
จากจํานวนธุรกิจเครื อข่ายขายตรงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทําให้ยอดขายธุ รกิจเครื อข่ายศรี ไทย เน็ทเวิร์ค ลดลงจากปี
พ.ศ. 2557 แต่ บริ ษทั ฯก็เชื่ อมัน่ ว่า ธุ รกิ จเครื อข่ ายศรี ไทย เน็ทเวิร์ค จะยังคงเป็ นทางเลือกที่ ดีในอันดับต้นๆ ของ
ประเทศไทย สําหรับผูท้ ี่ ตอ้ งการทําธุ รกิ จเครื อข่าย และสามารถรักษาสถานภาพการแข่งขัน ตลอดจนมียอดขายที่
เติบโตขึ้นในอนาคต ด้วยจุดแข็งและแผนดําเนินงานของบริ ษทั ฯดังนี้
• ความพร้อมทางด้านการเงินที่สามารถสนับสนุนธุ รกิจเครื อข่าย การเป็ นที่ยอมรับในสังคมและแวดวง
ธุรกิจ
• การมีทรั พยากรที่ มีประสิ ทธิ ภาพและเพี ยบพร้ อม ได้แก่ ฐานสมาชิ กของระบบการขายตรง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าที่มีอยูท่ วั่ ทุกภูมิภาค
• การสรรหานวัตกรรมหรื อแผนธุรกิจที่ช่วยส่ งเสริ มการขายหรื อการสร้างเครื อข่าย ได้แก่ การร่ วมเป็ น
พันธมิตรกับธนาคารชั้นนําในประเทศ
• การดําเนิ นธุ รกิจแบบรหัสเดียวทําธุ รกิจได้ทวั่ โลก หรื อ One Code One World ที่ช่วยให้การขายและ
การขยายฐานสมาชิ กของนักธุ รกิ จศรี ไทย เน็ทเวิร์คไม่จาํ กัดแค่เพียงในประเทศไทย แต่มีโครงสร้าง
พื้นฐานอยูภ่ ายใต้ระบบเดียวกัน
• การต่อยอดความสําเร็ จของการเปิ ดศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้ากลุ่มนวัตกรรมเกษตรจนครอบคลุมพื้นที่ ได้
เกื อบทุ กจังหวัดในประเทศ โดยการเปิ ดศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้ากลุ่มนวัตกรรมสุ ขภาพ (Food Matrix
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Express) ซึ่ งมี ผสู ้ นใจร่ วมทําธุ รกิ จและเปิ ดดําเนิ นการไปแล้วหลายราย โดยตั้งเป้ าหมายขยายให้
ครอบคลุมพื้นที่ได้ทุกจังหวัดในประเทศเช่นเดียวกับศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้ากลุ่มนวัตกรรมเกษตร ทั้งนี้
เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสิ นค้าและขยายฐานลูกค้า
• การดําเนิ นแผนกลยุทธ์เชิ งรุ กทั้งการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดสัมมนาและกิ จกรรมต่างๆ เพื่อ
ดึงดูดสมาชิ กใหม่เข้าสู่ ธุรกิจ ควบคู่กบั แผนกลยุทธ์เชิ งรับ ในการรับฟั งและสํารวจความคิ ดเห็นของ
สมาชิ ก เพื่อนํามาปรับปรุ งแผนธุ รกิ จให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิ จและพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
• การร่ วมมือกับหุน้ ส่ วนธุรกิจในระดับผูน้ าํ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร/แนวคิดของธุ รกิจเครื อข่ายที่
เป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน และร่ วมกันแก้ไขสิ่ งต่างๆ ที่ เป็ นจุ ดอ่อนของหุ ้นส่ วนธุ รกิ จ เพื่อสร้างความ
เชื่ อ มัน่ ในระบบธุ ร กิ จเครื อ ข่ า ยของบริ ษทั ฯและมี ระบบการทํางานของหุ ้นส่ วนธุ รกิ จในแนวทาง
เดียวกันและประสบความสําเร็ จได้เหมือนกัน
• การมุ่งเน้นขยายฐานสมาชิ กและตลาดในต่างประเทศให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้ นโดยเฉพาะประเทศใน
กลุ่มอาเซี ยน เพื่อลดผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย
• การให้ความสําคัญและพัฒนาระบบการขายสิ นค้าผ่านตลาดออนไลน์ ซึ่ งเป็ นช่องทางที่ ทนั สมัยและ
เป็ นที่ นิยมของสังคมยุคใหม่ เพื่ อเพิ่ มช่ องทางให้หุ้นส่ วนธุ รกิ จที่ มีความถนัดในการทํา ธุ ร กิ จผ่า น
อินเทอร์เน็ตและสิ นค้าของบริ ษทั ฯเป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายอย่างรวดเร็ ว
บริ ษทั ฯจะศึ กษาสิ นค้าและตลาดอย่างถี่ถว้ นก่อนนําสิ นค้ามาจําหน่ ายหรื อต้องเป็ นสิ นค้าที่ มีมูลค่าตลาด
รองรับไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด เพื่อลดความเสี่ ยงและการแข่งขันที่ไม่จาํ เป็ น นอกจากนี้ สายธุ รกิจซื้ อมาขายไป
ยังเป็ นสายธุ รกิ จที่ ไม่ตอ้ งใช้เงิ นลงทุนมาก และหากสิ นค้าที่ นาํ มาจําหน่ ายไม่สามารถทํากําไรหรื อเป็ นที่ นิยมของ
ตลาดได้ตามที่คาดการณ์ บริ ษทั ฯก็สามารถเลิกจําหน่ายสิ นค้าชนิดนั้นได้โดยไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ซึ่ งเป็ นข้อดี
ของธุรกิจประเภทนี้
ขนาดของบริษทั เมือ่ เทียบกับคู่แข่ งขัน
บริ ษทั ฯไม่สามารถเปรี ยบเทียบขนาดกับคู่แข่งขันได้โดยตรง เนื่องจากสิ นค้าที่บริ ษทั ฯนํามาจําหน่ายมีชนิ ด
และประเภทของการใช้งานที่ แตกต่างกัน และมีคู่แข่งขันที่มากมายหลากหลายขนาด จึงไม่สามารถประเมินสภาพ
ตลาดโดยรวมของแต่ ละผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละส่ วนแบ่ งทางการตลาดของบริ ษ ทั ฯที่ ชัด เจนได้ แต่ จากคุ ณ ภาพและ
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะ ตลอดจนสิ ทธิ บตั รในตัวสิ นค้าที่บริ ษทั ฯนํามาจําหน่าย ทําให้สินค้าของบริ ษทั ฯยากต่อการ
ลอกเลียนแบบและเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งให้แก่ผบู ้ ริ โภคได้
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั ฯจัดหาสิ นค้าจากผูผ้ ลิตหลายรายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งในการติดต่อกับผูผ้ ลิตสิ นค้า
แต่ละรายเพื่อนําสิ นค้ามาจําหน่ายนั้น บริ ษทั ฯได้ศึกษาและพิจารณาถึงคุณภาพของตัวสิ นค้าและการเป็ นที่ยอมรับ
จากลูกค้าทัว่ ไป ขีดความสามารถในการผลิต ข้อมูลด้านการตลาด ตลอดจนข้อมูลด้านอื่นๆ ของผูผ้ ลิตสิ นค้าตาม
หลักเกณฑ์ของการเป็ นคู่คา้ ที่ดี (Good Supplier Selection Program) เช่น การสนับสนุนด้านการตลาด การขนส่ งและ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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การกระจายสิ นค้า และการสนับสนุนด้านวิทยากร/ฝึ กอบรม เป็ นต้น ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั ฯมีความมัน่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯจะไม่มีปัญหาขาดแคลนสิ นค้าที่จะนํามาจําหน่าย
(จ) งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
บริ ษทั ฯมีการจําหน่ายสิ นค้าให้แก่ลกู ค้ามากมายหลากหลายประเภททั้งกลุ่มผูบ้ ริ โภคโดยตรง ลูกค้ารายย่อย
ตัวแทนจําหน่าย และกลุ่มธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และธุ รกิจจัดเลี้ยง ซึ่ งบริ ษทั ฯไม่มีงานที่ยงั ไม่ส่งมอบ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558 เกินกว่า 10% ของรายได้รวม

2.2.3 สายธุรกิจอืน่
สายธุรกิจอื่นประกอบด้วยสายงานแม่พิมพ์ซ่ ึ งเป็ นส่ วนสนับสนุนของสายธุรกิจพลาสติก และกลุ่มธุ รกิจอื่น
นอกเหนือจากสายธุรกิจพลาสติกและสายธุรกิจซื้ อมาขายไป โดยมีรายละเอียดของสายธุรกิจอื่นดังต่อไปนี้
1. สายงานแม่ พมิ พ์
บริ ษทั ฯไม่ได้ดาํ เนินธุ รกิจผลิตแม่พิมพ์เองเพื่อจําหน่ายให้บุคคลภายนอก แต่ธุรกิจดังกล่าวดําเนิ นการโดย
บริ ษทั ในเครื อ ได้แก่ บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด และบริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด ซึ่ งทั้งสองบริ ษทั ต่างก็เป็ น
บริ ษทั ที่ดาํ เนินธุรกิจรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสําหรับใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ อง
สุ ขภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มแบบผนังบาง (Thin Wall) ที่ชิ้นงานมีความละเอียด เที่ยงตรง

บริ ษทั ฯมี ความจําเป็ นต้องใช้แม่พิมพ์ในการผลิตสิ นค้าพลาสติ กทั้งผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน แม่พิมพ์จึงมีความสําคัญต่อสายธุ รกิจพลาสติกมาก เนื่ องจากแม่พิมพ์แต่ละชุดจะมี
ลักษณะและประสิ ทธิ ภาพในการผลิตชิ้นงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น หากนําแม่พิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิต
ชิ้ นงานที่ ผลิ ตได้ก็จะไม่มีคุณ ภาพ ไม่ไ ด้มาตรฐาน และอาจก่ อให้เ กิ ด ของเสี ย ในกระบวนการผลิ ต ได้ ปั จจุ บ ัน
แม่พิมพ์สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
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กลุ่มที่ 1

แม่พิ มพ์สําหรั บผลิ ต อุปกรณ์ เครื่ องใช้ต่า งๆ ที่ มีรูปแบบเรี ยบง่ าย ได้แก่ เครื่ องใช้ใน
ครัวเรื อน และของเด็กเล่น ซึ่ งใช้ระบบการฉี ดพลาสติกแบบธรรมดาในการผลิต ดังนั้น
แม่พิมพ์จึงมีราคาตํ่า และมีผผู ้ ลิตรายย่อยที่สามารถผลิตแม่พิมพ์ในกลุ่มนี้ ได้เป็ นจํานวน
มาก

กลุ่มที่ 2

แม่พิมพ์สําหรับผลิตอุปกรณ์และชิ้ นงานเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ชิ้นส่ วนยานยนต์และสุ ขภัณฑ์
ต่างๆ ซึ่ งต้องใช้เทคนิ คในการผลิ ตและมี ข้ นั ตอนในการผลิ ตค่อนข้างมาก โดยผูผ้ ลิ ต
แม่พิมพ์ตอ้ งใช้เงิ นลงทุนสู งในเครื่ องจักรและ Software จึงจะสามารถผลิตแม่พิมพ์ใน
กลุ่มนี้ได้

กลุ่มที่ 3

แม่พิมพ์ที่มีรูปร่ างทรงกลมหรื อสี่ เหลี่ยมและผิวเรี ยบ ได้แก่ แม่พิมพ์สาํ หรับผลิตถัง แก้ว
หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ มแบบผนังบาง (Thin Wall) ซึ่ งใช้กบั เครื่ องจักรที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตสู ง ส่ วนใหญ่ผผู ้ ลิตแม่พิมพ์ในประเทศไทยยังไม่สามารถผลิต
แม่พิมพ์ในกลุ่มนี้ได้ จึงต้องว่าจ้างผูผ้ ลิตในต่างประเทศและนําเข้ามาในราคาที่สูง

บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด และบริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด จัดเป็ นผูผ้ ลิตแม่พิมพ์ที่มีความสามารถใน
การผลิตแม่พิมพ์ในกลุ่มที่ 2 และ 3
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เป็ นการรับจ้างผลิ ตแม่พิมพ์สําหรั บผลิตชิ้ นงานพลาสติ ก หรื อชิ้ นงานเมลามี น ตามรู ปแบบและขนาดที่
ลูกค้ากําหนด พร้อมทั้งให้บริ การซ่อมแก้ไขแม่พิมพ์ตามที่ลกู ค้าต้องการ
(ข) การตลาดและการแข่ งขัน
ธุรกิจต่างๆ มีความต้องการผลิตชิ้นงานและสิ นค้าพลาสติกในแต่ละปี เพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากผูผ้ ลิตสิ นค้าใน
อุตสาหกรรมต่างๆ มีการออกแบบสิ นค้าใหม่อยู่เสมอ พร้อมกับพยายามลดต้นทุนด้วยการเปลี่ยนวัตถุดิบจากเหล็ก
หรื อโลหะต่างๆ ที่มีราคาสูงมาเป็ นพลาสติกที่มีราคาขายและต้นทุนในการผลิตตํ่ากว่า ไม่วา่ จะเป็ นอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุตสาหกรรมเครื่ องสุ ขภัณฑ์ และอื่ นๆ ประกอบกับแม่พิมพ์ซ่ ึ งถือว่าเป็ นส่ วน
สําคัญและเป็ นจุดเริ่ มต้นของธุ รกิจผลิตสิ นค้าพลาสติก จึงทําให้มีผปู ้ ระกอบการจํานวนมากทั้งคนไทยและต่างชาติ
ลงทุนในธุ รกิ จรับจ้างทําแม่พิมพ์ท้ งั ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงเป็ นจํานวนมาก นอกจากนี้ จาก
การส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศให้มีความก้าวหน้าและมีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้
ผูป้ ระกอบการในประเทศมีความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์มากขึ้นและไม่ขาดแคลนบุคลากร ตลอดจนมีกาํ ลังการ
ผลิ ต ที่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้อ งการแม่พิ มพ์ในประเทศ โดยมี การนํา เข้าจากต่ างประเทศเฉพาะแม่พิ มพ์ที่มีรูปร่ า ง
ซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีข้ นั สูงในการผลิต
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากตลาดแม่พิมพ์ได้เปิ ดกว้างมากขึ้ น ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าสามารถว่าจ้างผลิ ตแม่พิมพ์จาก
ผูป้ ระกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาจากคุณภาพ ความสามารถในการผลิต และราคาแม่พิมพ์
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ทํา ให้ อุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ใ นประเทศไทยต้อ งแข่ ง ขัน กับ ผู ้ป ระกอบการต่ า งชาติ สู ง ขึ้ นทั้ง ด้า นราคาและ
ความสามารถในการผลิต
(ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่ งขัน
ด้ว ยศักยภาพและความพร้ อมทางด้า นบุ ค ลากร เครื่ องจักรและอุ ปกรณ์ ที่ ทันสมัย ตลอดจน Software
Computer ทําให้บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด และบริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด มีความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์
ที่มีความละเอียดและเที่ยงตรงสูง และสามารถผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ชิ้นส่ วนยานยนต์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ อง
สุ ขภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มแบบผนังบาง (Thin Wall) และอื่นๆ ได้ปีละจํานวนมากขึ้นอยู่กบั ความยาก
ง่ายและขนาดของแม่พิมพ์ที่ผลิต โดยสามารถผลิตได้คุณภาพที่ใกล้เคียงกับผูผ้ ลิตชั้นแนวหน้าในต่างประเทศด้วย
ราคาที่ แข่งขันได้กบั ราคาแม่พิมพ์ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ และเป็ นอี กหนึ่ งทางเลื อกให้แก่กลุ่มบริ ษทั และลูกค้า
ทัว่ ไปในประเทศ แต่ จากภาวะการแข่ งขันทางด้านราคาที่ สูงขึ้ นและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชะลอตัวตามภาวะ
เศรษฐกิ จ ทั้งสองบริ ษทั ได้พยายามลดต้นทุนการผลิตเพื่ อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านราคาควบคู่กบั การ
สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย
ขนาดของบริษทั เมือ่ เทียบกับคู่แข่ งขัน
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด มีเครื่ องจักร อุปกรณ์ และกําลังคนที่ สามารถผลิตแม่พิมพ์ขนาดนํ้าหนัก
ตั้งแต่ 200 กิ โลกรัม ถึง 5,000 กิ โลกรัม ส่ วนบริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด สามารถผลิตขนาดใหญ่ได้ถึง 15,000
กิ โลกรัม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริ มาณคู่แข่งขันจะเพิ่มสู งขึ้ น แต่ผปู ้ ระกอบการแต่ละรายต่างก็มีลูกค้าและความ
ชํานาญในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติ กของสิ นค้าแต่ละชนิ ดที่ไม่เหมือนกัน ทําให้ท้ งั สองบริ ษทั ยังมีการแข่งขันที่ไม่สูงใน
ตลาดแม่พิมพ์ประเภทที่ท้ งั สองบริ ษทั มีความชํานาญ
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เหล็กเป็ นวัตถุดิบในการผลิตแม่พิมพ์ ประเทศไทยมีตวั แทนจําหน่ ายและผูน้ าํ เข้าจํานวนมาก ทําให้มีการ
แข่งขันสูง กลุ่มบริ ษทั จึงสามารถจัดซื้ อได้ง่ายและสะดวก ไม่มีปัญหาขาดแคลน
(จ) งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
เนื่ อ งจากงานแม่ พิ มพ์เ ป็ นงานที่ ต ้องใช้เ วลาค่ อนข้า งมากในการออกแบบและการผลิ ต ตลอดจนการ
ทดสอบแม่พิ มพ์ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนการผลิ ตปกติ นอกจากนี้ แม่ พิมพ์แ ต่ ละประเภทก็ใช้เวลาในการผลิ ต ต่ า งกัน
ดังนั้น หากในปี ใดมีการรับงานแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการผลิตจํานวนมาก หรื อมีปริ มาณงาน
แม่พิมพ์ที่เข้ามาในช่วงปลายปี สูง ก็จะทําให้มีโอกาสที่จะมีงานที่ยงั ไม่ส่งมอบเมื่อคิดเป็ นสัดส่ วนของรายได้ผนั แปร
ตามมูลค่าของงานแม่พิมพ์ในลักษณะดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด และบริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด ไม่มีงานที่
ยังไม่ส่งมอบเกินกว่า 10% ของรายได้รวม
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สัดส่ วนยอดขายของธุรกิจเครื อข่าย ซื้ อมาขายไปอื่น และแม่พิมพ์ ในปี พ.ศ. 2558 เปรี ยบเทียบปี พ.ศ. 2557 ดังนี้

2. สายงานอืน่
บริ ษทั ที่จดั อยู่ในกลุ่มสายงานอื่นมีเพียงแห่ งเดียว คื อ บริ ษทั ศรี ไทยบรรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้
บริษทั ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จํากัด
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์กล่องกระดาษพิมพ์ดว้ ยระบบ Offset เพื่อขายให้ผผู ้ ลิตสิ นค้า (สามารถผลิตได้ตามคําสั่ง
ของผูซ้ ้ื อ)
(ข) การตลาด การแข่ งขัน และสภาพการแข่ งขัน
ธุรกิจมีการแข่งขันรุ นแรงพอสมควร แต่เนื่องจากมีลกู ค้าประจําและเน้นการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพและการ
ให้บริ การที่ดี จึงไม่มีปัญหาในการดําเนินธุรกิจ
(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
วัต ถุ ดิบหลัก คื อ กระดาษกล่องแป้ งและกระดาษคราฟท์ ซื้ อจากผูค้ า้ ในประเทศทั้งหมด มี ปั ญ หาเยื่ อ
กระดาษขึ้นราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบในตลาดเป็ นบางครั้ง ทําให้วตั ถุดิบมีราคาสู งขึ้นและต้องใช้ระยะเวลาใน
การสัง่ ซื้ อ อย่างไรก็ตาม จากแนวทางแก้ไขปั ญหาและการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้ไม่มีผลกระทบที่
เป็ นสาระสําคัญต่อการผลิตและต้นทุนของผลิตภัณฑ์
(ง) งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด ไม่มีงานที่ยงั ไม่ส่งมอบเกิน 10% ของรายได้รวม
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2.3 ลักษณะของลูกค้ าและความสั มพันธ์
(ก) ลักษณะของลูกค้ าและความสั มพันธ์ สําหรับสายธุรกิจพลาสติก
ประเภทของลูกค้าแบ่งได้เป็ น 5 ประเภท คือ
1. ผูน้ าํ เข้าในต่างประเทศ มีท้ งั ประเภทนําเข้าเพื่อใช้งานเองและนําเข้าเพื่อจัดจําหน่ายในประเทศของตน
เช่น ห้างสรรพสิ นค้า และตัวแทนจําหน่าย เป็ นต้น โดยผูน้ าํ เข้าจะสัง่ ซื้ อจากบริ ษทั ฯเป็ นครั้งๆ ไป
2. ลูกค้าสถาบัน ได้แก่ บริ ษทั หรื อองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ซ้ื อสิ นค้าไว้ใช้เอง เช่น
โรงงานผลิตนํ้าอัดลมซื้ อลังบรรจุขวด หรื อกลุ่มธุ รกิจ HORECA ซึ่ งประกอบด้วย กลุ่มธุ รกิจโรงแรม
(Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และธุ รกิ จจัดเลี้ยง (Catering) เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าสถาบันที่
ซื้ อ สิ น ค้า เพื่ อนํา ไปประกอบหรื อเพื่ อ ใช้ส นับสนุ น ธุ ร กิ จ ของตน เช่ น ผูป้ ระกอบรถยนต์ ผูผ้ ลิ ต
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็ นต้น
ลูกค้าประเภทนี้มีสมั พันธ์ที่ดีกบั บริ ษทั ฯและลูกค้าบางรายก็เป็ นคู่คา้ กันมานาน
3. ระบบการขายตรง ซึ่ งมี พิธีกรหรื อพนักงานขายตรงเป็ นผูข้ ายสิ นค้าซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบอาชี พอิ สระ
พิธีกรจะมีรายได้หลักจากส่ วนลดที่ได้รับจากราคาขายปลีกที่ต้ งั ไว้ และค่านายหน้า
4. ตัวแทนจําหน่ าย เป็ นนิ ติบุคคลซึ่ งมี ความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริ ษทั ฯมานาน และซื้ อสิ นค้าโดย
ได้รับเครดิตทางการค้าเพื่อนําไปจัดจําหน่ายให้ผคู ้ า้ ปลีกและห้างสรรพสิ นค้าอีกทอดหนึ่ง
5. ขายเงินสดในงานมหกรรม เป็ นการจัดงานมหกรรมลดราคาสิ นค้า ซึ่ งจัดขึ้นปี ละประมาณ 5-6 ครั้ง
ตามโรงงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ สิ นค้าที่นาํ มาขายได้แก่ สิ นค้ามีรอยตําหนิ สิ นค้าที่ผลิตเกินคําสั่งซื้ อ
จากลูกค้า และสิ นค้าค้างสต็อก ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นแม่บา้ น และผูบ้ ริ โภคโดยตรง
(ข) ลักษณะของลูกค้ าและความสั มพันธ์ สําหรับสายธุรกิจซื้อมาขายไป
ประเภทของลูกค้าสามารถแบ่งได้ดงั นี้
1. ระบบการขายตรงแบบ Multi-level Marketing หรื อระบบธุ รกิจเครื อข่าย ซึ่ งมีนกั ธุ รกิจอิสระร่ วมทํา
ธุ รกิจในลักษณะหุ น้ ส่ วนธุ รกิจ (Srithai Network Business Partner) โดยนักธุ รกิจอิสระจะมีรายได้
หลักตามแผนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
2. ระบบการขายตรงแบบ Single-level Marketing ซึ่ งมีพิธีกรหรื อพนักงานขายตรงเป็ นผูข้ ายสิ นค้าอิสระ
พิธีกรจะมีรายได้หลักจากส่ วนลดที่ได้รับจากราคาขายปลีกที่ต้ งั ไว้และค่านายหน้า
3. กลุ่มผูบ้ ริ โภคสิ นค้าโดยตรง หรื อองค์กรต่างๆ ที่มีความต้องการสิ นค้าไว้ใช้งานเอง เช่น กลุ่มพ่อบ้าน
แม่บา้ น และกลุ่มธุรกิจ HORECA ซึ่ งประกอบด้วย กลุ่มธุ รกิจโรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant)
และธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering) เป็ นต้น
4. ตัวแทนจําหน่ าย เป็ นนิ ติบุคคลซึ่ งมี ความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริ ษทั ฯมานาน และซื้ อสิ นค้าโดย
ได้รับเครดิตทางการค้าเพื่อนําไปจัดจําหน่ายให้ผคู ้ า้ ปลีกและห้างสรรพสิ นค้าอีกทอดหนึ่ง
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(ค) ลักษณะของลูกค้ าและความสั มพันธ์ สําหรับสายธุรกิจอืน่
- สายงานแม่ พมิ พ์
บริ ษทั ศรี ไทย มิ ย ากาวา จํา กัด และบริ ษ ทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด จัดส่ งผูท้ ี่ มีความชํานาญในการผลิ ต
แม่พิมพ์ไปติ ด ต่ อให้คาํ ปรึ กษาแก่ โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายที่ ตอ้ งการผลิ ตชิ้ นส่ วนอุตสาหกรรม หรื อผลิ ต
เครื่ องใช้พลาสติก เพื่อเสนอบริ การผลิตแม่พิมพ์ ลูกค้าที่ติดต่อจึงมักเป็ นลูกค้าประจําที่มีความสัมพันธ์ยาวนาน
- สายงานอืน่ ๆ
บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด มีลูกค้าที่เป็ นผูใ้ ช้สินค้าโดยตรงประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และส่ วน
ใหญ่เป็ นลูกค้าประจําที่มีความสัมพันธ์ยาวนาน
2.4 บัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับอนุ มตั ิ บตั รส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรั บ
ผลิตภัณฑ์หลายรายการ สิ ทธิ ประโยชน์หลักเป็ นการได้รับยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงิ นได้นิติบุคคลในช่วงเวลาที่
ได้รับการส่ งเสริ ม ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558 หัวข้อ 36 สิ ทธิ พิเศษที่ได้รับจากการส่ งเสริ มการลงทุน หน้า 95 – 98
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
3.1 ความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ ยงจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่ น้อยราย
กลุ่มบริ ษทั ให้ความสําคัญและเดิ นหน้าขยายธุ รกิ จกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุ ภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ มอย่าง
ต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการของตลาดสู ง ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุ
ภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่มเพิ่มขึ้นเป็ นลําดับ ทําให้ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั มีสัดส่ วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ มคิ ดเป็ นประมาณหนึ่ งในสามของรายได้จากการขายและงานรั บจ้างรวมของกลุ่ม
บริ ษทั และสัดส่ วนดังกล่าวยังมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นได้อีกด้วยอัตราการเติบโตของยอดขายที่ดีกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ
เนื่ อ งจากรายได้จากกลุ่ มผลิ ต ภัณฑ์บรรจุ ภ ัณ ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ มในปั จจุ บันมาจากการจํา หน่ า ยให้
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและโรงภาพยนตร์ 3-4 ราย และอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม 4-5 ราย
โดยทําสัญญาขายสิ นค้ากับกลุ่มลูกค้าดังกล่าว ซึ่ งเป็ นจํานวนที่ ไม่มากรายนัก ประกอบกับธุ รกิ จบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
และเครื่ องดื่มมีผปู ้ ระกอบการที่เป็ นคู่แข่งขันกับกลุ่มบริ ษทั อีกหลายราย จึงมีโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่ต่อสัญญากับกลุ่ม
บริ ษทั หรื อเปลี่ยนไปสั่งซื้ อสิ นค้าบางส่ วนจากคู่แข่งขัน และหากกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวไปโดยไม่
สามารถหาลูกค้ามาทดแทนได้ทนั ที ก็อาจส่ งผลกระทบต่อความสมํ่าเสมอและต่อเนื่ องของรายได้ หรื อส่ งผลให้
รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต
แนวทางรองรับความเสี่ ยง
ด้วยสิ นค้าของบริ ษทั ฯมีจุดแข็งทั้งจากการมีสิทธิ บตั รในตัวสิ นค้าและสิ นค้ามีคุณภาพสู งจากการผลิตด้วย
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ เทคโนโลยีการฉี ดขึ้นรู ปแบบผนังบางและการ
ติดฉลากในแม่พิมพ์ (In Mould Labeling) ที่ทาํ ให้ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารของบริ ษทั ฯใช้วตั ถุดิบน้อยลงแต่มี
ความคงทนและสวยงาม และสิ ทธิ บตั รในตัวผลิตภัณฑ์ฝาเกลียว (Closure) ซึ่ งมีจุดเด่นที่มีน้ าํ หนักเบาจากการใช้
วัตถุดิบน้อยลงเช่นกัน ทําให้ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่มของบริ ษทั ฯสามารถช่วยลดต้นทุนและส่ งเสริ มการทํา
CSR ให้แก่ลูกค้าได้ ซึ่ งบริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ ในการเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ ายภายใต้สิทธิ บตั รดังกล่าวครอบคลุม 14
ประเทศ การมีฐานะทางการเงินที่มน่ั คง ทําให้มีความพร้อมสําหรับการลงทุนในธุ รกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
และเครื่ องดื่มซึ่ งต้องใช้เครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่มีมูลค่าสู ง และการมีฐานการผลิตขนาดใหญ่ในประเทศ
ไทยและเวียดนามของกลุ่มบริ ษทั ที่ สามารถผลิตสิ นค้าแทนกันได้ เป็ นจุดแข็งที่ ทาํ ให้ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรม
เครื่ องดื่ มรายใหญ่มีความมัน่ ใจมากยิ่งขึ้ นในคุณภาพของสิ นค้า ความต่ อเนื่ องของการผลิ ต และการจัดส่ งสิ นค้า
ให้แก่ ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั ด้วยเหตุ ผลดังกล่าว บริ ษทั ฯจึ งมี ความเชื่ อมัน่ ว่า ผลิ ตภัณฑ์บรรจุ ภณ
ั ฑ์อาหารและ
เครื่ องดื่มสามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม หรื อยากที่ผปู ้ ระกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันเพิ่มเติม แต่บริ ษทั ฯก็
ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้วางแนวทางรองรับความเสี่ ยงเพิ่มเติมดังนี้
1. รั กษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ทั้งลูกค้าในปั จจุ บนั และลูกค้ารายอื่ นๆ ในอุ ตสาหกรรมที่ บริ ษ ทั ฯยังไม่
สามารถรับคําสัง่ ซื้ อได้ในปัจจุบนั อันเนื่องมาจากความพร้อมของกําลังการผลิต และเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

ทําให้กลุ่มบริ ษทั รับคําสั่งซื้ อจากลูกค้ารายใหญ่ซ่ ึ งมีความต้องการสิ นค้าจํานวนมากได้ไม่กี่ราย โดย
การให้ความรู ้และช่วยเหลือในด้านการผลิตตามความเหมาะสมของโอกาสและความจําเป็ น
เพิ่มปริ มาณผลผลิตด้วยการลงทุนขยายกําลังการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศและ/หรื อปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
พิจารณาปรับเปลี่ยนอายุของสัญญาขายสิ นค้าตามความเหมาะสมของโอกาสและการเจรจาทางการค้า
กับลูกค้า
ร่ วมวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์กบั ลูกค้า ผูผ้ ลิตวัตถุดิบและผูผ้ ลิ ตแม่พิมพ์ เพื่อให้ผลิ ตภัณฑ์สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
ทํากิ จกรรมทางการตลาดและส่ งเสริ มจุดแข็งของตัวสิ นค้าอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะการมีส่วนร่ วมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเสริ มสร้างตราสิ นค้าให้แข็งแกร่ งและเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
เน้นการให้บริ การที่ ครบวงจรควบคู่ไปกับการนําเสนอสิ นค้าที่ มีคุณภาพ โดยการลงทุนในธุ รกิ จที่
ต่อเนื่องทั้งการลงทุนโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ได้แก่ ธุรกิจรับจ้างเป่ าขึ้นรู ปบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม ซึ่ ง
นอกจากจะช่ วยลดภาระในการลงทุนหรื อการจัดหาผูผ้ ลิตรายอื่นของลูกค้าแล้ว ยังสามารถช่ วยลด
ต้นทุ นในการขนส่ งให้แก่ ลูกค้าได้ โดยกลุ่มบริ ษทั ก็ได้รับผลตอบแทนเป็ นคําสั่งซื้ อในส่ วนของฝา
เกลียว (Closure) และหลอดพรี ฟอร์ม (Preform) ที่สมํ่าเสมอและแน่นอนมากขึ้น พร้อมกับรายได้ส่วน
เพิ่มจากการรับจ้างเป่ าขึ้นรู ปบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม
ติดตามกระแสและทิศทางของเทคโนโลยีในการผลิตอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสิ ทธิ บตั รหรื อเทคโนโลยี
เกิ ดใหม่ที่อาจมาแทนสิ ทธิ บตั รหรื อเทคโนโลยีในปั จจุบนั เพื่อให้บริ ษทั ฯสามารถปรับตัวได้ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงและวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม แม้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ หรื อ
บ่อยๆ ก็ตาม เนื่ องจากจะมีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ ยนทั้งสายการผลิ ตของผูผ้ ลิตบรรจุ ภณ
ั ฑ์และ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม นอกจากนี้ ด้วยความเชี่ ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการฉี ดขึ้นรู ป
พลาสติ ก การวิจยั และพัฒนากระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อง และการมีสัมพันธ์ที่ดี
กับองค์กรต่างๆ หรื อผูป้ ระกอบการที่อยูใ่ นห่วงโซ่อุปทานของแวดวงธุรกิจพลาสติก จะเป็ นส่ วนเสริ ม
ให้บริ ษทั ฯได้รับทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงได้

3.1.2 ความเสี่ ยงด้ านราคาวัตถุดบิ
ราคาเม็ดพลาสติ กซึ่ งเป็ นวัต ถุดิ บหลักเป็ นผลพลอยได้จากการกลัน่ นํ้ามัน ซึ่ งหากราคานํ้ามันดิ บใน
ตลาดโลกมีการปรับราคาสู งขึ้นหรื อลดลง จะมีผลทําให้ราคาวัตถุดิบเพิ่มสู งขึ้นหรื อลดลงเช่นกัน แม้ว่าบริ ษทั ฯจะ
ซื้ อวัตถุดิบส่ วนใหญ่จากผูผ้ ลิตภายในประเทศ แต่ราคาปั จจัยที่ใช้ผลิตวัตถุดิบและราคาวัตถุดิบจะอ้างอิงกับราคาใน
ตลาดโลกที่ซ้ื อขายกันด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาท
กับเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา จึงมีผลต่อราคาวัตถุดิบด้วย นอกจากนี้ ระดับของอุปสงค์และอุปทานของการผลิต
และการบริ โภคทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่ างประเทศก็มีผลต่ อราคาวัต ถุดิบ เพราะหากราคาวัตถุ ดิบใน
ตลาดโลกมีการปรับราคา ก็จะทําให้ตอ้ งมีการปรับราคาขายในประเทศ
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บริ ษทั ฯมีปริ มาณการใช้เม็ดพลาสติกคิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 60-70 ของต้นทุนของผลิตภัณฑ์ จึง
ทําให้บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงต่อความผันผวนของต้นทุนและการไม่สามารถกําหนดราคาขายที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับต้นทุนที่เปลี่ยนไปเมื่อเกิดภาวะความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้
แนวทางรองรับความเสี่ ยง
1. คณะกรรมการจัดซื้ อวัตถุดิบติดตามและประเมินการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบจากผูข้ ายและผูผ้ ลิต
ภายในประเทศและต่างประเทศ พิจารณาปริ มาณการใช้ รวมถึงการเจรจาต่อรองราคากับผูจ้ าํ หน่าย
2. จัด หาแหล่ ง ผลิ ต วัต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามที่ บ ริ ษัท ฯกํา หนดจากในประเทศและ
ต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อให้บริ ษทั ฯมีแหล่งผลิตวัตถุดิบที่เพียงพอและเป็ นทางเลือกในการสอบราคา
วัตถุดิบจากผูข้ ายหรื อผูผ้ ลิตหลายรายก่อนการสัง่ ซื้ อ เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบเงื่อนไขที่ดีที่สุด
3. ตรวจและติ ดตามคุณภาพวัตถุดิบให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนดอย่างสมํ่าเสมอ ด้วยวิธีการสุ่ ม
ตรวจสอบวัตถุดิบโดยบริ ษทั กลางหรื อหน่วยงานราชการที่รับบริ การตรวจสอบคุณภาพ
4. หากวัตถุดิบมีแนวโน้มขึ้นราคา บริ ษทั ฯจะซื้ อวัตถุดิบล่วงหน้าในปริ มาณที่เพียงพอต่อการใช้ผลิตใน
ระยะเวลาหนึ่ งเพื่อสามารถผลิตและจัดส่ งสิ นค้าได้ตามที่ ตกลงไว้ล่วงหน้ากับลูกค้า หรื อหากราคา
วัตถุดิบมีความผันผวนมาก บริ ษทั ฯก็จะสัง่ ซื้ อวัตถุดิบบ่อยครั้งมากขึ้น
5. กรณี ที่ ร าคาวัต ถุ ดิ บ ในต่ า งประเทศตํ่า กว่ า ราคาภายในประเทศ บริ ษ ัทฯจะนํา เข้า วัต ถุ ดิ บ จาก
ต่างประเทศ
6. ใช้ห ลัก การบริ ห ารจัด การของ Supply Chain ในการประมาณการคํา สั่ง ซื้ อ ร่ ว มกับ ลู ก ค้า และ
ประสานงานกับผูผ้ ลิตวัตถุดิบเพื่อให้การจัดส่ งวัตถุดิบและการผลิตของบริ ษทั ฯมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล
7. เจรจาทําสัญญาหรื อข้อตกลงขอปรับราคาขายสิ นค้ากับลูกค้าตามความเหมาะสม
8. กําหนดราคาขายของผลิ ตภัณฑ์บางกลุ่มในลักษณะของต้นทุนบวกส่ วนเพิ่ ม (Cost Plus) และการ
เปลี่ยนแปลงราคาขายตามการเปลี่ ยนแปลงของราคาวัตถุดิบตามรอบระยะเวลาที่ ตกลงร่ วมกันกับ
ลูกค้า ซึ่ งจะมีส่วนช่ วยให้บริ ษทั ฯสามารถรักษากําไรให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมและไม่ผนั ผวนตาม
การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบมากจนเกินไป
3.1.3 ความเสี่ ยงด้ านการแข่ งขันของธุรกิจขายตรงและเครือข่ าย
ตลาดของธุ รกิจขายตรงและเครื อข่ายในประเทศไทยมีมูลค่าสู งและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยมีคู่แข่ง
อยู่ เ ป็ นจํา นวนมากและมี แ นวโน้ม ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง คู่ แ ข่ ง ที่ เ ป็ นธุ ร กิ จ ขายตรงและเครื อข่ า ย
ภายในประเทศและธุ รกิ จแบบข้ามชาติ ซึ่ งอาจส่ งผลให้ระบบธุ รกิ จขายตรงและเครื อข่ายของบริ ษทั ฯไม่เติ บโต
เท่าที่ควรและสูญเสี ยส่ วนแบ่งทางการตลาดได้

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

- 40 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แนวทางรองรับความเสี่ ยง
1. วางแผนการสั่งซื้ อสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับปริ มาณการขายของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภท เพื่อเพิ่มอํานาจต่อรองด้านราคาสิ นค้ากับผูผ้ ลิตโดยเฉพาะกลุ่มสิ นค้าที่ ขายดี ในอันดับต้นๆ
หรื อเป็ นสิ นค้า ที่ มีการหมุนเวี ยนซื้ อขายเร็ ว (Fast Moving) ซึ่ งสามารถช่ วยลดต้นทุ นของสิ นค้า
สําเร็ จรู ปหรื อปัญหาสิ นค้าหมดอายุได้
2. ใช้กลยุทธ์การสร้ างตราสิ นค้าเพื่ อสร้ างฐานลูกค้าของธุ รกิ จให้มนั่ คงและมี ความจงรั กภักดี ต่อตรา
สิ นค้า (Customer Royalty Program) รวมถึงให้ความสําคัญกับการสร้างความพึงพอใจในตัวสิ นค้าและ
การให้บริ การแก่ลกู ค้า
3. มุ่งเน้นแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในด้านระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแตกต่าง
ให้กบั ธุรกิจ และผลักดันให้เป็ นผูน้ าํ ด้านนวัตกรรมในตลาดของธุรกิจเครื อข่าย
4. คัดสรรสิ นค้าโดยพิจารณาผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยหลักเกณฑ์ในการเป็ นคู่
ค้าที่ดี (Good Supplier Selection Program) ซึ่ งเป็ นการพิจารณาผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าในด้านหลักๆ ได้แก่
การสนับ สนุ น ด้า นการตลาด การขนส่ งและการกระจายสิ น ค้า และการสนับสนุ นด้า นวิ ทยากร/
ฝึ กอบรม เป็ นต้น ซึ่ งช่วยลดปัญหาสต็อกคงค้างและก่อให้เกิดระบบการส่ งสิ นค้าเมื่อต้องการใช้ (Justin-time) นอกจากนี้ การคัดเลื อกผูผ้ ลิ ตและผูจ้ าํ หน่ ายที่ ได้มาตรฐานการปฏิ บตั ิ ต ามกฎหมายของ
หน่ วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวเนื่ องกับสิ นค้าที่ ผลิต รวมถึงการทําสัญญารักษาความลับสู ตรการผลิตและ
ข้อมูลผลิ ตภัณ ฑ์ จะช่ วยสร้ างความมัน่ ใจในคุ ณภาพสิ นค้า และเสริ มภาพลักษณ์ ที่ดี ใ ห้สิ นค้า ของ
บริ ษทั ฯ ตลอดจนช่วยป้ องกันปัญหาสิ นค้าลอกเลียนแบบ
5. มุ่งเน้นและให้ความสํา คัญต่ อสิ นค้าที่ อยู่ในกระแสนิ ย มหรื อมี การตอบรั บจากผูบ้ ริ โภคที่ ดี ได้แ ก่
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมสุ ขภาพและความงาม และผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมเกษตร ซึ่ งเป็ นกลุ่มสิ นค้า
หลักในการดําเนิ นธุ รกิ จในขณะนี้ รวมถึงขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นด้วยการ
นําเสนอสิ นค้าใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและนักธุ รกิจขายตรงและเครื อข่าย และมี
ตลาดรองรับในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ ยงจากการวางตลาดสิ นค้าใหม่
6. ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา มาเลเซี ย ฯลฯ เพื่อ
ลดความเสี่ ยงของตลาดภายในประเทศ เพิ่มโอกาสทางธุ รกิ จและรองรับความต้องการของสมาชิ กที่
ต้องการขยายตลาดให้กว้างขวางขึ้ น ภายใต้หลักแนวคิ ดทางธุ รกิ จแบบรหัสเดี ยวทําธุ รกิ จได้ทวั่ โลก
หรื อ One Code One World
7. สรรหาและร่ วมเป็ นพัน ธมิ ต รกับ ธนาคารชั้น นํา ทั้ง ในประเทศและในภู มิ ภ าคอาเซี ย น เพื่ อ ช่ ว ย
สนับสนุ นและพัฒนาให้ระบบการจ่ ายชําระค่ าสิ นค้าและการจ่ ายค่ าผลประโยชน์ตอบแทนเป็ นไป
อย่างถูกต้อง แม่นยําและรวดเร็ ว อีกทั้งมีความทันสมัยและโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ
8. พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่า งต่ อเนื่ อ ง เพื่ อรองรั บการเติ บโตของธุ ร กิ จ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจขายตรงและเครื อข่ายทั้งในด้านส่ งเสริ มการผลักดันยอดขายและ
ด้านอื่นๆ ได้มากขึ้น
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3.2 ความเสี่ ยงเกีย่ วกับการผลิต
3.2.1 ความเสี่ ยงด้ านการผลิต
เนื่ องจากผงเมลามีนซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนเป็ นสิ นค้าที่มีลกั ษณะเฉพาะ
และมีผผู ้ ลิตและจําหน่ ายในประเทศไม่มากรายนัก ในขณะที่ กลุ่มบริ ษทั มีความต้องการใช้ผงเมลามีนเพิ่มมากขึ้ น
ตามการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน และการขยายฐานการผลิตในประเทศอินเดียและเวียดนาม
ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั อาจประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และส่ งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้
ในครัวเรื อนของกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถเติบโตได้ตามที่ควร
แนวทางรองรับความเสี่ ยง
1. บริ ษทั ฯมีสัดส่ วนการถื อหุ ้นอยู่ร้อยละ 45 ของจํานวนหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี
จํา กัด ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ต ผงเมลามี นรายสํา คัญให้บริ ษ ทั ฯ และจากการวิ จัย และพัฒ นาวัต ถุ ดิ บร่ วมกัน
ตลอดจนกําลังการผลิ ตของบริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด ที่ มีอยู่อย่างเพี ยงพอต่ อความต้องการของ
บริ ษทั ฯและยังสามารถจําหน่ายให้แก่ผผู ้ ลิตรายอื่นได้อีก ทําให้บริ ษทั ฯมีความมัน่ ใจว่ามีแหล่งวัตถุดิบ
ผงเมลามีนที่มีคุณภาพและไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
2. บริ ษ ัท ฯมี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ดี กับ ผูผ้ ลิ ต ผงเมลามี น รายอื่ นและเป็ นคู่ ค ้า กัน มานาน และมี ก ารสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูผ้ ลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพในต่างประเทศ ทําให้บริ ษทั ฯสามารถจัดหาวัตถุดิบได้
ในราคาที่ เหมาะสม และมัน่ ใจได้ว่าวัตถุดิบจะมีปริ มาณเพียงพอต่อการผลิตที่ มีการขยายตัว หรื อ
สามารถรองรับการขยายฐานการผลิตทั้งในประเทศและในกลุ่มประเทศเป้ าหมายได้
ส่ วนของเม็ดพลาสติกซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่สาํ คัญของผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม บริ ษทั ฯไม่มีความเสี่ ยง
ต่อการประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากมีผผู ้ ลิตและจัดจําหน่ายหลายราย ประกอบกับบริ ษทั ฯสามารถ
จัดหาได้จากแหล่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3.2.2 ความเสี่ ยงด้ านแรงงาน
การปรับขึ้ นของอัตราค่าแรงขั้นตํ่าทัว่ ประเทศ การเติบโตของหลายอุตสาหกรรม และการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 ทําให้กลุ่มแรงงานมีฝีมือในประเทศไทยมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบ
อาชี พมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยเริ่ มเข้าสู่ การเป็ นประเทศของสังคมผูส้ ู งอายุ (Aging Society) และมีจาํ นวน
ประชากรวัยทํางานในอัตราส่ วนที่ลดลง จึงอาจส่ งผลให้เกิดปั ญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและต้นทุนแรงงาน
ที่เพิ่มสู งขึ้นจากการเพิ่มค่าแรงพิเศษเพื่อการจูงใจ ซึ่ งเหตุปัจจัยดังกล่าวจะกระทบกระบวนการผลิตสิ นค้าเมลามีน
เนื่ องจากบริ ษทั ฯจําเป็ นต้องพึ่งพาแรงงานมีฝีมือ และมีความต้องการแรงงานจํานวนมากเพื่อรองรับแผนการขยาย
ตลาด
แนวทางรองรับความเสี่ ยง
1. บริ หารจัดการแผนการผลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อลดขั้นตอนการทํางานที่ ไม่จาํ เป็ น และพัฒนา
กระบวนการทํางานในโรงงานเป็ นแบบ Lean Manufacturing
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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2. จัด ตั้งศู นย์ฝึ กอบรมเพื่ อ ฝึ กทักษะการผลิ ต ให้พ นักงานก่ อนปฏิ บัติงานจริ ง และเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพ
กําลังคนเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อคนให้มากขึ้น
3. จัดโครงการอบรมผูส้ ื บทอดตําแหน่ง เพื่อถ่ายทอดและพัฒนาพนักงานรุ่ นต่อๆ ไป ให้มีความรู ้ความ
เข้าใจในเทคนิ คเฉพาะด้าน เสริ มแนวคิ ดของการพัฒนาและการแก้ไขปั ญหา ตลอดจนได้เรี ยนรู ้ใน
ด้านอื่นๆ เพิ่มเติมทั้งด้านการตลาด การผลิต การเงิน และการขนส่ ง เพื่อให้มีความรู ้ที่หลากหลายมาก
ขึ้น
4. นําเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายมาทํางานในบางกระบวนการผลิต
5. จัดให้มีสวัสดิการในปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ นอกเหนือจากค่าแรงตามที่กฎหมายกําหนด สิ ทธิ ในการได้รับ
การอบรมเพื่ อพัฒนาความรู ้ และทักษะ ตลอดจนโอกาสที่ จะได้รับความก้าวหน้าในอาชี พและการ
พัฒนาคุณภาพชี วิตความเป็ นอยู่ผ่านกระบวนการส่ งเสริ มและปลูกฝังจิตสํานึ กของการรักองค์กรและ
ร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร ทั้งนี้เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานอยูก่ บั องค์กรในระยะยาว
6. ร่ วมกับสถาบันการศึ กษาชั้นนําในการพัฒนาเครื่ องจักรอัตโนมัติหรื อกึ่ งอัตโนมัติเพื่ อลดการพึ่งพา
แรงงาน
7. ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่แรงงานมีศกั ยภาพในการผลิต ยังไม่เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน และ
มีอตั ราค่าแรงที่เหมาะสม
3.3 ความเสี่ ยงด้ านการเงิน
3.3.1 ความเสี่ ยงจากการผิดข้ อกําหนดทางการเงิน
บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทางการเงิน ซึ่ งระบุไว้ในสัญญาเงินกูร้ ะหว่างบริ ษทั ฯกับธนาคารเจ้าหนี้
และยังคงมีผลอยูจ่ นกว่าบริ ษทั ฯจะชําระคืนหนี้ เงินกูเ้ สร็ จสิ้ น ดังนั้น หากบริ ษทั ฯไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ทางการเงิน อาจทําให้บริ ษทั ฯตกอยูใ่ นสถานะการผิดนัดชําระหนี้
แนวทางรองรับความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯได้จดั ทําประมาณการงบการเงิ นขึ้ นใช้ภายในองค์กร เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อของฝ่ ายบริ หารในการ
ประมาณการอัตราส่ วนทางการเงินต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนมีการติดตามผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริ ง
ในแต่ละงวดเพื่อลดโอกาสของการปฏิบตั ิผิดข้อกําหนดทางการเงิน
3.3.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
เนื่ องจากธุ รกิจการส่ งออกสิ นค้า และการนําเข้าวัตถุดิบ สิ นค้าสําเร็ จรู ป เครื่ องจักรและอุปกรณ์บางชนิ ด
ของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงเงิ นกูย้ ืมส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั ย่อย มีความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ ทําให้กลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถประมาณการรายได้และต้นทุน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ตลอดจนกระแสเงิน
สดได้อย่างแม่นยํา
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แนวทางรองรับความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯมีรายได้จากการส่ งออกส่ วนใหญ่เป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาในสัดส่ วนมากกว่าร้อยละ 60
ของรายได้จากการส่ งออกทั้งหมด และจะเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของธุ รกิจส่ งออก ขณะที่การนําเข้าของบริ ษทั ฯ
ส่ วนใหญ่ก็ส่ังซื้ อเป็ นเงิ นสกุลดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กาเช่ นเดี ยวกัน แต่ การใช้จ่ายจะผันแปรขึ้ นอยู่กบั งบลงทุนใน
สิ นทรัพย์ในแต่ละปี บริ ษทั ฯได้บริ หารจัดการเพื่อลดความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้วิธีบริ หารกระแสเงินสด
รับและจ่ายเงินตราต่างประเทศให้มีความสมดุล (Natural Hedge) ควบคู่กบั การพิจารณาทําสัญญาซื้ อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าเพื่ อป้ องกันความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั้น การทําสัญญาดังกล่าวจะช่วยให้บริ ษทั ฯสามารถทราบรายได้ ต้นทุนของสิ นค้า
และกระแสเงินสดที่แน่นอน ตลอดจนกําหนดกลยุทธ์ต่างๆ ที่เหมาะสมของบริ ษทั ฯได้
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้เจรจาและเสนอราคาขายสิ นค้าให้ลูกค้า เป็ นเงิ นสกุลอื่ นนอกเหนื อจากดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและลดผลกระทบจากการพึ่งพิงเงินสกุลใดสกุล
หนึ่งมากเกินไป
ในส่ ว นของบริ ษัท ย่ อ ยในต่ า งประเทศซึ่ งมี ร ายได้เ ป็ นเงิ น สกุ ล ท้อ งถิ่ น จากการจํา หน่ า ยให้ ลู ก ค้า
ภายในประเทศมากกว่าร้อยละ 90 ขณะที่การนําเข้าวัตถุดิบ เครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิต รวมถึงเงินกูย้ ืมส่ วนหนึ่ ง
ของบริ ษทั ย่อยแห่ งนั้นส่ วนใหญ่ส่งั ซื้ อหรื อกูย้ ืมเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และจะผันแปรตามปริ มาณการ
ใช้วตั ถุดิบ งบลงทุนในสิ นทรัพย์ในแต่ละปี และนโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนและภาวะอัตราดอกเบี้ย บริ ษทั ย่อย
ได้บ ริ หารจัด การเพื่ อลดความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นในแนวปฏิ บัติ เ ช่ น เดี ย วกันกับของบริ ษ ทั ฯตามความ
เหมาะสมของสภาวการณ์ ทั้งการขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายรับสกุลเงิ นตราต่างประเทศ ควบคู่กบั
การหาผูจ้ ํา หน่ า ยวัต ถุ ดิ บในประเทศเพื่ อ ลดการนํา เข้า หรื อ เจรจาขอซื้ อ สิ น ค้า จากผูจ้ ํา หน่ า ยเป็ นเงิ นสกุล อื่ น
นอกเหนือจากดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและลดผลกระทบจากการ
พึ่งพิงเงิ นสกุลใดสกุลหนึ่ งมากเกินไป นอกจากนี้ การวางแผนการลงทุน แผนการจัดหาแหล่งเงิ น ตลอดจนการ
พิจารณาทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความเหมาะสม ก็เป็ นอีกหนึ่ งแนวทางที่จะช่วยลดความ
เสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่บริ ษทั ย่อยได้
3.3.3 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯมีเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ ประกอบด้วย
1. วงเงินกูห้ มุนเวียนของบริ ษทั ฯมีอตั ราดอกเบี้ยอิงอัตรา MOR หรื อ Money Market Rate ซึ่ งเป็ นอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว
2. เงินกูย้ ืมระยะยาวเพื่อการลงทุนตามแผนงานขยายธุ รกิจในแต่ละปี โดยมีเงื่อนไขดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่
ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ และแบบลอยตัวอิงอัตรา MLR, THBFIX, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา และ
BIBOR
ทําให้บ ริ ษ ทั ฯมี ค วามเสี่ ย งของการขึ้ นลงของอัตราดอกเบี้ ย ซึ่ งอิ งกับอัต ราลอยตัวดังกล่ าวเมื่ ออัตราดอกเบี้ ยใน
ท้องตลาดมีความผันผวน
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แนวทางรองรับความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯมีแนวทางรองรับเพื่อลดความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้
• จัดทําประมาณการเงิ นสดและแผนการลงทุ นไว้ล่วงหน้าเพื่ อที่ บริ ษทั ฯจะได้มีเวลาเพี ยงพอในการ
จัดหาและพิจารณาแหล่งวงเงินสิ นเชื่อต่างๆ ที่มีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับบริ ษทั ฯ
• จัดหาวงเงิ นสิ นเชื่ อหมุนเวียนเพิ่มเติ มจากสถาบันการเงิ นต่างๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้เงิ นกูย้ ืม
ระยะสั้นและมีตน้ ทุนทางการเงินที่เหมาะสม
• พิจารณาชําระคื นเงิ นต้นก่อนกําหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม หากบริ ษทั ฯมีสภาพคล่องส่ วนเกิ น
ซึ่ งบริ ษทั ฯสามารถกระทําได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่มและไม่ผิดต่อเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
• ติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวของภาวะอัตราดอกเบี้ ยในท้องตลาดและปั จจัยต่างๆ ที่ มีผลกระทบต่อ
การเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ ย เพื่ อ ใช้ป ระเมิ น ทิ ศ ทางของอัต ราดอกเบี้ ยและเป็ นข้อ มู ล
ประกอบการพิ จารณาเงื่ อนไขอัตราดอกเบี้ ยเมื่ อบริ ษทั ฯมี ความจําเป็ นต้องจัดหาเงิ นกูย้ ืมระยะยาว
เพิ่มเติม
• พิจารณาเลือกใช้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่หรื ออัตราดอกเบี้ยที่อิงอัตราลอยตัวอื่นๆ สําหรับเงิ น
กูย้ ืมระยะยาวที่ จะจัดหาเพิ่มเติ ม เพื่อช่ วยถ่วงดุลหรื อกระจายความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยในท้องตลาด
• พิจารณาใช้เครื่ องมือทางการเงินตามความเหมาะสมเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยและบริ ษทั ฯสามารถทราบภาระต้นทุนทางการเงินที่แน่นอน
3.3.4 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
เนื่องจากการขายสิ นค้าให้ลกู ค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯเป็ นการขายเชื่ อทั้งลูกค้าภายในและต่างประเทศ การ
จัดจําหน่ายให้ลกู ค้ารายเก่าที่ซ้ื อขายกับบริ ษทั ฯมานาน และลูกค้ารายใหม่ๆ ตามฐานลูกค้าของบริ ษทั ฯที่เพิ่มมากขึ้น
เรื่ อยๆ รวมถึงระยะเวลาการให้เครดิ ตแก่ลูกค้าที่ต่างๆ กัน ทําให้บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากการไม่สามารถเรี ยกเก็บ
ชําระหนี้จากลูกค้าได้
แนวทางรองรับความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดเกณฑ์การจัดระดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นก่อนการให้สินเชื่ อแก่ลูกค้า ทําให้ความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่ อแก่ลูกค้าของบริ ษทั ฯไม่มี
สาระสําคัญ การกระจุกตัวของความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวกับลูกหนี้ การค้าอยู่ในระดับที่ เหมาะสม แม้ว่า
ลูกค้า ของบางสายธุ รกิ จจะมี น้อ ยรายก็ต าม เนื่ องจากเป็ นลูกค้าขนาดใหญ่ มี ค วามน่ าเชื่ อถื อด้า นฐานะการเงิ น
ประกอบกับบริ ษทั ฯยังมีลูกค้ารายอื่นอีกเป็ นจํานวนมาก มีตลาดที่กระจายอย่างหลากหลาย มีประสบการณ์การเก็บ
หนี้ ในอดีตและมีการควบคุมการอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่ อ ทําให้ฝ่ายบริ หารเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี่ ยงทางด้านการให้
สิ นเชื่อเพิ่มเติมจากจํานวนเงินที่บริ ษทั ฯได้บนั ทึกไว้เป็ นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว
กรณี ลูกค้าต่ างประเทศโดยเฉพาะลูกค้ารายใหม่หรื อลูกค้าที่ บริ ษทั ฯยังไม่มีความมัน่ ใจในฐานะการเงิ น
บริ ษทั ฯจะกําหนดเงื่อนไขการชําระเงินด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต หรื อต้องโอนชําระเงินก่อนบางส่ วนหรื อทั้งหมด
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทั ย่ อย
4.1.1 ทรัพย์ สินหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจและการผลิต
1) บริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
• สํานักงานใหญ่ และโรงงาน 4 แห่ง คือ
1. สํานักงานใหญ่และโรงงานสุ ขสวัสดิ์
2. โรงงานบางปู
3. โรงงานอมตะนคร ชลบุรี
4. โรงงานโคราช

เนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา
เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา
เนื้อที่ 49 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา
เนื้อที่ 48 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา

• ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า รวม 18 สาขา และศรี ไทย ซุ ปเปอร์ เอาท์เล็ท ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล และ
ต่างจังหวัด
• เครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตของโรงงานแต่ละสาขา
บริ ษทั ฯเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น และมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 ของทรัพย์สินหลักของบริ ษทั ฯดังนี้
ทรัพย์ สิน
สํานักงานใหญ่และ
โรงงานสุ ขสวัสดิ์
โรงงานบางปู
โรงงานอมตะนคร ชลบุรี
โรงงานโคราช
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า
รวม

ที่ดนิ และ
อาคาร

หน่วย : ล้านบาท
เครื่องจักรและ
รวม
อุปกรณ์

247.38

402.51

649.89

28.49
290.08
* 157.75
75.89
799.59

263.27
1,961.66
259.79
2,887.23

291.76
2,251.74
417.54
75.89
3,686.82

หมายเหตุ * รวมมูลค่ าที่ ดินและอาคารของพื้ นที่ บางส่ วนที่ ไม่ได้ใช้ในการประกอบธุ รกิ จหลัก โดยจัด
ประเภทเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่ งหากไม่รวมมูลค่าของพื้นที่ดงั กล่าว มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ของ
ที่ ดินและอาคารโรงงานโคราชที่ บริ ษทั ฯใช้ในการประกอบธุ รกิ จหลักและมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี รวมของ
ทรัพย์สินหลักของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จะเท่ากับ 106.49 ล้านบาท และ 3,635.56 ล้าน
บาท ตามลําดับ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แม้วา่ บริ ษทั ฯมีการจัดหาทรัพย์สินเพิ่มเติม แต่มลู ค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ของทรัพย์สินหลักดังกล่าวก็ลดลงจากปี
พ.ศ. 2557 จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์และค่าเสื่ อมราคาระหว่างปี บริ ษทั ฯได้แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของ
มูลค่าตามบัญชี ของที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 หัวข้อ 15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ หน้า 57 – 61
นอกจากนี้ บริ ษ ัทฯได้เ ช่ า พื้ นที่ อาคารส่ วนหนึ่ งเพื่ อใช้เ ป็ นสํา นัก งานขายของธุ ร กิ จเครื อข่ า ยศรี ไ ทย
เน็ทเวิร์ค มีระยะเวลาการเช่ า 1-3 ปี โดยในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯมีค่าเช่ าพื้นที่ และค่าบริ การอื่นๆ เป็ นเงินจํานวน
12.10 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 จากการขยายพื้นที่เช่าเพื่อรองรับการขยายตัวของธุ รกิจและสมาชิ กของ
ศรี ไทย เน็ทเวิร์ค ตลอดจนใช้เป็ นสถานที่จดั ประชุมสัมมนาหรื อจัดกิจกรรมต่างๆ ของศรี ไทย เน็ทเวิร์ค
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯไม่มีทรัพย์สินติ ดภาระจํานองกับสถาบันการเงิ น ภาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมระยะยาว ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 2,121.43 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินกูย้ ืมระยะยาวที่บริ ษทั ฯจะจัดหาเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อ
การลงทุ นตามแผนงานประจําปี มีหลักประกันเป็ นเพียงข้อตกลงที่ จะไม่ก่อภาระผูกพันหรื อทํานิ ติกรรมใดๆ ใน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรทั้งหมดของบริ ษทั ฯทั้งที่มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อที่จะมีข้ ึนในอนาคต (Negative
Pledge) เท่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจัดหาวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ฯ
2) บริษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
บริ ษ ัท โคราช ไทย เทค จํา กัด (“KTT”) ใช้พ้ื น ที่ ส่ ว นหนึ่ ง ของโรงงานโคราชของบริ ษ ัท ฯเป็ นที่ ต้ ัง
สํานักงานและโรงงาน ด้วยเนื้ อที่ 4 ไร่ 3 งาน 57.5 ตารางวา โดยได้ต่ออายุสัญญาเช่ ากับบริ ษทั ฯในปี พ.ศ. 2557
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี และมีอตั ราค่าเช่าปี ละ 1.50 ล้านบาท
นอกจากนี้ KTT ยังมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเป็ นทรัพย์สินหลักโดยถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองและ
ไม่ติดภาระจํานอง มีมลู ค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 45.05 ล้านบาท
วงเงินสิ นเชื่ อหมุนเวียนในปั จจุบนั ที่ KTT ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ 2 แห่ ง จํานวน 50.0 ล้าน
บาท มีหลักประกันเป็ นการคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100.0
3) บริษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด
บริ ษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด (“PETB”) ใช้พ้ืนที่ส่วนหนึ่งของสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯเป็ นที่ต้ งั สํานักงาน
และโรงงาน ด้วยเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 11.5 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2558 PETB ได้ต่ออายุสัญญาเช่าแบบปี ต่อปี กับบริ ษทั ฯ
และมีค่าเช่าต่อปี เป็ นเงินจํานวน 3.19 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในสัญญาเช่าฉบับใหม่สาํ หรับปี พ.ศ. 2559 PETB ได้
ขอปรับลดขนาดพื้นที่ เช่ าเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับลดกําลังการผลิตของ PETB เนื่ องจากการลดคําสั่งซื้ อ
ของลูกค้ารายใหญ่และยังไม่สามารถหาทดแทนได้
PETB ยังมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเป็ นทรั พย์สินหลักโดยถื อกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองและไม่ติด
ภาระจํานอง มีมลู ค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 27.68 ล้านบาท
ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558 PETB ได้ชาํ ระคืนหนี้ เงินกูย้ ืมระยะยาวก่อนกําหนดทั้งจํานวนให้แก่ธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศด้วยแหล่งเงินสนับสนุนเป็ นเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยอีกสองแห่ งของบริ ษทั ฯที่บริ ษทั ฯถือ
หุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100.0 เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการเงิ นในระหว่างที่ PETB พิจารณาทบทวนแนวทางและความ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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เหมาะสมของนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิ จ ตลอดจนขอยกเลิกวงเงินสิ นเชื่ อหมุนเวียนพร้อมทั้งไถ่
ถอนหลักประกันที่ เป็ นการคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 100.0 ส่ งผลให้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558 PETB ไม่มีภาระหนี้เงินกูแ้ ละวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนกับสถาบันการเงินใดๆ
4) บริษทั ซุ ปเปอร์ ไอเดีย จํากัด
นับตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั บริ ษทั ซุ ปเปอร์ ไอเดีย จํากัด (“SPI”) ยังไม่ได้เริ่ มดําเนิ นธุ รกิจ จึงยังไม่มี
การจัดหาทรัพย์สินที่จะใช้ในการประกอบธุ รกิจ และเนื่ องจาก SPI ไม่มีความจําเป็ นต้องประกอบธุ รกิจแล้ว จึงได้
จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสร็ จสิ้ นการชําระบัญชีในระหว่างปี พ.ศ. 2558
5) บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จํากัด
บริ ษทั ศรี ไ ทย นาโนพลาส จํากัด (“SNP”) ใช้พ้ื นที่ ส่วนหนึ่ งของโรงงานโคราชของบริ ษ ทั ฯเป็ นที่ ต้ ัง
สํานักงานและโรงงาน ด้วยเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 47.5 ตารางวา โดยในปี พ.ศ. 2558 SNP ได้ต่ออายุสัญญาเช่าแบบปี ต่อ
ปี กับบริ ษทั ฯ และมีค่าเช่าต่อปี เป็ นเงินจํานวน 0.57 ล้านบาท
นอกจากนี้ SNP ยังมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเป็ นทรัพย์สินหลักโดยถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองและ
ไม่ติดภาระจํานอง มีมลู ค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 15.64 ล้านบาท
ปัจจุบนั SNP ไม่มีภาระหนี้เงินกูแ้ ละวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนกับสถาบันการเงินใดๆ
6) Srithai (Vietnam) Company Limited
• สํานักงานใหญ่ และโรงงาน 2 แห่ง คือ
1. สํานักงานใหญ่และโรงงานที่ Song Than 1 Industrial Zone เนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
2. โรงงานที่ Viet Huong Industrial Zone
เนื้อที่ 2 ไร่ 0 งาน 51.25 ตารางวา
• เครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตของโรงงานแต่ละสาขา
ส่ วนของที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ได้เช่าจากผูป้ ระกอบการ
นิคมอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม 2 แห่ง รวม 2 สัญญาเช่า ประกอบด้วย
สัญญาฉบับที่ 1 เป็ นสัญญาเช่าที่ดินซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของสํานักงานใหญ่และโรงงานที่ Song Than 1 Industrial
Zone ซึ่ งมีอายุของสิ ทธิ การเช่ ารวมเป็ นระยะเวลาทั้งสิ้ น 48 ปี นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 โดยมีค่าเช่ าในปี พ.ศ. 2558
จํานวนเทียบเท่า 32,727 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
สัญญาฉบับที่ 2 เป็ นสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของโรงงานที่ Viet Huong Industrial Zone ซึ่ งอายุ
ของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยมีค่าเช่าในปี พ.ศ. 2558 จํานวนเทียบเท่า 67,419 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา SVN มีสิทธิ ที่จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าฉบับนี้ได้ครั้งละ 4 ปี รวม 4 ครั้ง รวมเป็ นระยะเวลาที่ต่ออายุสัญญา
เช่าได้ท้ งั สิ้ น 16 ปี ซึ่ งจะทําให้สญ
ั ญาสิ้ นสุ ดในปี พ.ศ. 2575
SVN ถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองในส่ วนของอาคารสํานักงานใหญ่และโรงงานที่ Song Than 1 Industrial
Zone เท่านั้น โรงงานทั้งสองแห่ งไม่ติดภาระจํานอง และมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนเงินเทียบเท่า 64.38 ล้านบาท
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ส่ วนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต SVN ถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองและไม่ติดภาระจํานองเช่นเดียวกัน
มีมลู ค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวนเงินเทียบเท่า 624.07 ล้านบาท
ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 SVN ได้ทาํ สัญญาเช่าที่ดินจากผูป้ ระกอบการนิ คมอุตสาหกรรมของประเทศ
เวียดนามเพิ่มเติมอีกหนึ่ งแห่ ง อยู่ไม่ไกลจากที่ต้ งั ของโรงงานและสํานักงานใหญ่ของ SVN มีเนื้ อที่ 18 ไร่ 3 งาน 75
ตารางวา อายุสญ
ั ญาเช่า 43 ปี ค่าสิ ทธิ การเช่าทั้งหมดเป็ นเงินจํานวน 1.55 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และไม่มีค่าเช่า
รายเดือน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารโรงงานสําหรับรองรับการขยายธุรกิจและกําลังการผลิตของ SVN
ในอนาคต
ด้วยฐานะทางการเงิ นที่ ดีข้ ึ นของ SVN และการได้รับความไว้วางใจจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ
เวียดนามและประเทศไทย ทําให้ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558 SVN สามารถไถ่ถอนหลักประกันวงเงินสิ นเชื่ อระยะ
ยาวและวงเงิ นสิ นเชื่ อหมุ นเวี ยนที่ เ ป็ นการคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นในสัด ส่ วนร้ อยละ 100.0 และ
คงเหลือหลักประกันเพียงข้อตกลงที่จะไม่ก่อภาระผูกพันหรื อทํานิ ติกรรมใดๆ ในทรัพย์สินของ SVN ทั้งที่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั หรื อที่จะมีข้ ึนในอนาคต (Negative Pledge) เท่านั้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 SVN มีภาระหนี้
เงินกูย้ ืมระยะยาวจํานวน 69,284 ล้านเวียดนามดอง กับ 4.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา และวงเงินสิ นเชื่ อหมุนเวียน
รวมทุกสถาบันการเงินจํานวน 10.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
7) Srithai (Hanoi) Company Limited
Srithai (Hanoi) Company Limited (“SHN”) ทําสัญญาเช่าที่ดินจากผูป้ ระกอบการนิ คมอุตสาหกรรมของ
ประเทศเวียดนาม เพื่อก่อสร้างเป็ นสํานักงานและโรงงาน ด้วยเนื้อที่ 14 ไร่ 0 งาน 44.5 ตารางวา อายุสัญญาเช่า 43 ปี
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ค่าสิ ทธิ การเช่าทั้งหมดเป็ นเงินจํานวน 42,039 ล้านเวียดนามดอง หรื อเทียบเท่าประมาณ 63.06
ล้านบาท และไม่มีค่าเช่ารายเดือน
SHN ซึ่ งได้เปิ ดดําเนินการในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558 ถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองในส่ วนของอาคารสํานักงาน
และโรงงาน โดยไม่ติดภาระจํานอง และมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวนเงินเทียบเท่า
173.76 ล้านบาท
ส่ วนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต SHN ถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองและไม่ติดภาระจํานองเช่นเดียวกัน
มีมลู ค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวนเงินเทียบเท่า 148.52 ล้านบาท
วงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนที่ SHN ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศเวียดนามและประเทศไทยในไตรมาส
1 ปี พ.ศ. 2559 รวมจํานวน 5.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา มีหลักประกันเป็ นการคํ้าประกันโดย SVN ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100.0
8) Srithai Superware Manufacturing Private Limited
Srithai Superware Manufacturing Private Limited (“SSMP”) ทําสัญญาเช่าที่ดินจากผูป้ ระกอบการนิ คม
อุตสาหกรรมของประเทศอินเดีย เพื่อก่อสร้างเป็ นสํานักงานและโรงงาน ด้วยเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 70.75 ตารางวา อายุ
สัญญาเช่า 99 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และมีค่าสิ ทธิ การเช่าแบบชําระครั้งเดียวทั้งจํานวนรวมเป็ นเงิน 98.46 ล้าน
อินเดียรู ปี หรื อเทียบเท่ากับ 48.72 ล้านบาท
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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SSMP ซึ่ งได้เปิ ดดําเนิ นการในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 ถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองในส่ วนของอาคาร
สํานักงานและโรงงาน โดยไม่ติดภาระจํานอง และมีมลู ค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวนเงิน
เทียบเท่า 133.17 ล้านบาท
ส่ วนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต SSMP ถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองและไม่ติดภาระจํานองเช่นเดียวกัน
มีมลู ค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวนเงินเทียบเท่า 84.81 ล้านบาท
9) Srithai Superware India Limited
สํานักงานและคลังสิ นค้าตั้งอยู่ในเมือง Gurgaon, Mumbai, Bangalore, Kolkatta และ Aizawl โดยเป็ นการ
ทําสัญญาเช่ าจากผูใ้ ห้เช่ าแต่ละราย และมีระยะเวลาการเช่ า 3-5 ปี ค่าใช้จ่ายในการเช่ าพื้นที่ทุกแห่ งสําหรับปี พ.ศ.
2558 รวมเป็ นเงินจํานวน 2.81 ล้านบาท และเนื่องจากธุ รกิจของ Srithai Superware India Limited (“SSI”) เป็ นธุ รกิจ
ซื้ อมาขายไป ทรัพย์สินหลักอื่นที่ SSI ใช้ในการประกอบธุรกิจ จึงมีเพียงเครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
10) บริษทั ศรีไทยโมลด์ ส จํากัด
ทรั พย์สินหลักที่ บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด (“SMO”) ใช้ในการประกอบธุ รกิ จได้แก่ สํานักงานและ
โรงงานตั้งอยูบ่ นเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเอง มี
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 34.29 ล้านบาท และ 58.74 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมี
ทรัพย์สินบางส่ วนที่ติดจํานองอยูก่ บั ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ ได้แก่ ที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 32.6 ตารางวา พร้อม
สิ่ งปลูกสร้าง เพื่อเป็ นหลักประกันสําหรับสําหรับวงเงินกูย้ ืมระยะยาวและวงเงิ นสิ นเชื่ อหมุนเวียน ซึ่ ง ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558 SMO มีภาระหนี้ เงินกูย้ ืมระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่ อหมุนเวียนดังกล่าวจํานวน 17.77 ล้านบาท
และ 37.0 ล้านบาท ตามลําดับ
11) บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จํากัด
ทรัพย์สินหลักที่บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด (“SMW”) ใช้ในการประกอบธุ รกิจได้แก่ สํานักงานและ
โรงงานตั้งอยู่บนเนื้ อที่รวม 11 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ถือกรรมสิ ทธิ์ ของ
ตนเอง มีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 187.90 ล้านบาท และ 403.44 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยมีทรัพย์สินบางส่ วนที่ติดจํานองอยูก่ บั ธนาคารผูใ้ ห้สินเชื่อแต่ละรายดังนี้
1. เครื่ องจักรส่ วนหนึ่ งติ ดจํานองกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศและข้อตกลงที่ จะไม่นาํ ที่ ดินจํานวน 2
แปลง พร้อมสิ่ งปลูกสร้างไปทํานิ ติกรรมใดๆ หรื อก่อให้เกิ ดภาระผูกพันตลอดอายุสัญญาเงิ นกู้ เพื่อ
เป็ นหลักประกันสําหรับเงินกูย้ ืมระยะยาวในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ ง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 SMW มีภาระหนี้เงินกูย้ ืมระยะยาวส่ วนนี้จาํ นวน 4.18 ล้านบาท
2. ที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรส่ วนหนึ่ ง ติดจํานองกับธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศและข้อตกลงที่ จะไม่นาํ ที่ ดินจํานวน 2 แปลง พร้ อมสิ่ งปลูกสร้างไปทํานิ ติกรรม
ใดๆ หรื อก่อให้เกิดภาระผูกพัน ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ เพื่อเป็ นหลักประกันสําหรับเงินกูย้ ืมระยะยาว
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และวงเงิ นสิ นเชื่ อหมุนเวียน ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 SMW มีภาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมระยะยาว
และวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนดังกล่าวจํานวน 98.60 ล้านบาท และ 40.0 ล้านบาท ตามลําดับ
3. เครื่ องจักรส่ วนหนึ่งติดจํานองกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ และข้อตกลงที่จะไม่นาํ ทรัพย์สินทั้งหมด
หรื อแต่บางส่ วนที่สาํ คัญไปทํานิติกรรมใดๆ หรื อก่อให้เกิดภาระผูกพัน ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ เพื่อเป็ น
หลักประกันสําหรับเงินกูย้ ืมระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่ อหมุนเวียน ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
SMW มีภาระหนี้ เงินกูย้ ืมระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่ อหมุนเวียนดังกล่าวจํานวน 134.35 ล้านบาท และ
55.0 ล้านบาท ตามลําดับ
4.1.2 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั ฯประกอบด้วย ลิขสิ ทธิ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดําเนิ นงาน
และสิ ทธิ บตั รทางด้านการผลิต ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้แก่ สิ ทธิ ในการเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายฝาเครื่ องดื่ม และสิ ทธิ ในการ
เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์บางรายการของสายธุ รกิ จซื้ อมาขายไป สิ ทธิ ในการผลิตและจําหน่ ายสิ นค้าตาม
สัญญาต่างๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของลิขสิ ทธิ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ฯมีอายุระหว่าง 5 – 10 ปี
บริ ษทั ฯได้แสดงรายละเอี ยดและมูลค่ าตามบัญชี สุทธิ ของสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หัวข้อ 16 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุ ทธิ หน้า 62 – 63
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริ ษทั ฯมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่ สายธุ รกิจพลาสติก ซึ่ ง
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน และสายธุ รกิจซื้ อมาขายไป ที่ มี
ศักยภาพในการสร้างผลกําไรและมีโอกาสในการเจริ ญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของกลุ่มบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังให้ความสําคัญกับการลงทุนในธุ รกิ จที่ เอื้อประโยชน์หรื อสนับสนุ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ
ตามแผนกลยุทธ์ที่ตอ้ งการเน้นให้การทําธุ รกิจมีลกั ษณะครบวงจร ลดการพึ่งพาธุ รกิจนอกกลุ่ม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ธุรกิจของบริ ษทั ฯ และเสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริ ษทั ให้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากเป็ นการลงทุนในกลุ่มธุ รกิ จหรื อผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯให้ความสําคัญตามนโยบายของ
บริ ษทั ฯ หรื อมีความเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษด้วยเทคนิคเฉพาะทาง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม
และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Material Handling บริ ษทั ฯก็มีนโยบายที่ จะลงทุนในสัดส่ วนที่ ทาํ ให้บริ ษทั นั้นมีสถานะเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯเพื่อให้บริ ษทั ฯมีอาํ นาจในการควบคุม กําหนดนโยบาย และบริ หารจัดการธุ รกิจของบริ ษทั
นั้นได้
ในการดูแลและบริ หารงานบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ฯจะส่ งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯซึ่ ง
ประกอบด้ว ยกรรมการที่ เ ป็ นผู ้บ ริ หารและ/หรื อผู ้บ ริ หารของบริ ษัท ฯ หรื อบุ ค คลใดๆ ที่ มี คุ ณ สมบัติ แ ละ
ประสบการณ์เหมาะสมในธุ รกิ จนั้นๆ เพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมใน
จํานวนที่สอดคล้องกับสัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ หรื อเข้าร่ วมประชุมในฐานะผูถ้ ือหุน้ โดยผูแ้ ทนของบริ ษทั ฯมี
หน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารจัดการ หรื อออกเสี ยงในที่ประชุมตามแนวทางหรื อทิศทางที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้
กําหนดไว้
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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4.3 การประเมินราคาทรัพย์ สิน
บริ ษทั ฯไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและการผลิตในปี พ.ศ. 2558
4.4 อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
กลุ่ ม บริ ษัท มี ท รั พ ย์สิ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ใ นการประกอบธุ ร กิ จ หลัก ของกลุ่ ม บริ ษัท และถื อ ครองไว้เ พื่ อ หา
ประโยชน์จากรายได้ค่ าเช่ า ระยะยาวหรื อยังมิ ได้ระบุ วตั ถุประสงค์ข องการใช้ในอนาคต โดยจัด เป็ นสิ นทรั พ ย์
ประเภทอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามที่แสดงในงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ ที่ดินเปล่า ที่ดินและอาคาร
และอาคารห้องชุ ด ซึ่ งมีอยู่หลายแห่ งทั้งในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัด โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรม
ตามงบการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 122.49 ล้านบาท และ 1,080.65 ล้านบาท ตามลําดับ
บริ ษทั ฯได้แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของมูลค่าตามบัญชี ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หัวข้อ 14 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุ ทธิ
หน้า 55 – 56
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีคดีหรื อข้อพิพาททางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยที่มีจาํ นวนสู งกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2. คดี ที่กระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯอย่างมีนยั สําคัญแต่ ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ น
ตัวเลขได้
3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสํ าคัญอืน่
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริษทั :
ชื่อย่ อหลักทรัพย์ :
เลขทะเบียนบริษทั :
ประเภทธุรกิจ :

ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ ว :

ที่ต้งั บริษทั :

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
SITHAI
0107536001516
1. ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากเมลามีน
2. ธุ ร กิ จ ซื้ อ มาขายไป โดยการจัด หาสิ น ค้า จากทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศมาจําหน่าย
2,709,904,800 บาท
ประกอบด้วย หุน้ สามัญจํานวน 2,709,904,800 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
สํ านักงานใหญ่
15 ถนนสุ ขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กรุ งเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 66 2427 0088 โทรสาร 66 2428 9675
URL : www.srithaisuperware.com
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ พลาสติกเพือ่ งานอุตสาหกรรม
1. โรงงานสุ ขสวัสดิ์
15 ถนนสุ ขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กรุ งเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 66 2427 0088 โทรสาร 66 2874 5010
2. โรงงานบางปู
610 ซอย 8 เอ เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตําบลแพรกษา
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 66 2324 0922-3 โทรสาร 66 2324 0924
3. โรงงานอมตะนคร ชลบุรี
700/13 หมู่ 1 เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตําบลคลองตําหรุ
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 66 3821 3250 โทรสาร 66 3821 3234
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ที่ต้งั บริษทั (ต่ อ) :

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ในครัวเรือนที่ทําจากเมลามีน
โรงงานโคราช
335 หมู่ 6 เขตนิคมอุตสาหกรรมสุ รนารี ถนนราชสี มา-โชคชัย
ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา 30000
โทรศัพท์ 66 4421 2100 โทรสาร 66 4421 2036
สํ านักงาน ศรีไทย เน็ทเวิร์ค
9 อาคารภคินท์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ 109 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 2246 1111 โทรสาร 66 2246 1113
URL : www.srithainetwork.com
1 มกราคม – 31 ธันวาคม
รอบระยะเวลาบัญชี :
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
เลขานุการบริษทั /
หัวหน้ าหน่ วยงานนักลงทุนสั มพันธ์ : บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
15 ถนนสุ ขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กรุ งเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 66 2427 0088, 66 2874 5016 โทรสาร 66 2428 9675
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 2009 9000 โทรสาร 66 2009 9991
นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ผู้สอบบัญชี :
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิ ต้ ีทาวเวอร์
179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 66 2286 9999, 66 2344 1000 โทรสาร 66 2286 5050
ที่ปรึกษากฎหมาย :
1. บริษทั สํ านักงานกฎหมายนิตปิ รีชา จํากัด
69/33 ซอยโรงภาพยนตร์เอเธนส์ เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 2252 9494, 66 2251 3225
โทรสาร 66 2251 3226, 66 2255 5201
2. สํ านักงานกฎหมาย มารุ ต – รุ จริ ะ บุนนาค
16-18 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสื อ เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 66 2221 2191-4 โทรสาร 66 2226 3321, 66 2622 1262
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นิตบิ ุคคลที่บริษทั ฯถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้ อม ตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
บริษทั ย่ อย
1. ชื่อ
: บริษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
ที่ต้ งั
: 325-328 นิคมอุตสาหกรรมสุ รนารี หมู่ที่ 6 ถนนราชสี มา-โชคชัย
ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากเมลามีน
โทรศัพท์
: 0 4421 8766-8
โทรสาร
: 0 4421 8769
ทุนจดทะเบียน
: 30,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 3,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 30,000,000 บาท
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้ว
2.

ชื่อ
ที่ต้ งั

: บริษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด
: 15 ซอยสุ ขสวัสดิ์ 36 ถนนสุ ขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ
ประเภทธุรกิจ
: รับจ้างเป่ าขึ้นรู ปบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม และ/หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์อื่นๆ
โทรศัพท์
: 0 2427 0088
โทรสาร
: 0 2427 9268
ทุนจดทะเบียน
: 20,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 2,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 20,000,000 บาท
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้ว

3.

: บริษทั ซุ ปเปอร์ ไอเดีย จํากัด (1)
: 15 ซอยสุ ขสวัสดิ์ 36 ถนนสุ ขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและ/หรื อจัดจําหน่ายสิ นค้าเฟอร์นิเจอร์พลาสติก
โทรศัพท์
: 0 2427 0088
โทรสาร
: 0 2427 9268
ทุนจดทะเบียน
: 25,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 2,500,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 6,250,000 บาท
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้ว
จดทะเบียนเลิกบริ ษทั และการชําระบัญชีเสร็ จสิ้ นในระหว่างปี พ.ศ. 2558
ชื่อ
ที่ต้ งั

(1)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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4.

ชื่อ
ที่ต้ งั

: บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จํากัด
: 325-328 นิคมอุตสาหกรรมสุ รนารี หมู่ที่ 6 ถนนราชสี มา-โชคชัย
ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์
: 0 4421 2650
โทรสาร
: 0 4421 2649
ทุนจดทะเบียน
: 40,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 4,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 40,000,000 บาท
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้ว

5.

: Srithai (Vietnam) Company Limited (2)
: 9 Street 2, Song Than 1 Industrial Park, Di An District,
Binh Duong Province, Socialist Republic of Vietnam
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
และผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากเมลามีน
โทรศัพท์
: 84 6503 790023-4
โทรสาร
: 84 6503 790025
ทุนจดทะเบียน
: เทียบเท่า 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ทุนชําระแล้ว
: เทียบเท่า 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้ว
จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 20.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เป็ น 40.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ในไตรมาส 1
ปี พ.ศ. 2558
ชื่อ
ที่ต้ งั

(2)

6.

ชื่อ
ที่ต้ งั

: Srithai (Hanoi) Company Limited
: 1 Street 3, VSIP Bac Ninh, Tu Son District,
Bac Ninh Province, Socialist Republic of Vietnam
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์
: 84 6503 790023-4
โทรสาร
: 84 6503 790025
ทุนจดทะเบียน
: 424,920 ล้านเวียดนามดอง
ทุนชําระแล้ว
: 270,000 ล้านเวียดนามดอง
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้ว
(ทางอ้อมผ่าน Srithai (Vietnam) Company Limited)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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7.

ชื่อ
ที่ต้ งั

(3)

: Srithai Superware Manufacturing Private Limited
: SM-22, GIDC Sanand-II (Bol), Taluka Sanand, Ahmedabad-382170,
Gujarat, Republic of India
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากเมลามีน
โทรศัพท์
: 91 792 745 6876
ทุนจดทะเบียน
: 600,000,000 อินเดียรู ปี ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 60,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 อินเดียรู ปี
ทุนชําระแล้ว
: 600,000,000 อินเดียรู ปี (3)
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้ว
เมื่อรวมกับจํานวนเงินที่ชาํ ระเป็ นค่าส่ วนเกินมูลค่าหุน้ จํานวน 149.975 ล้านอินเดียรู ปี จะทําให้เงินลงทุนทั้งหมด
ในบริ ษทั ย่อยเท่ากับ 749.975 ล้านอินเดียรู ปี

8.

ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

: Srithai Superware India Limited
: 507 Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon-122001, Haryana, Republic of India
: ค้าขายผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
: 91 124 411 0404
: 91 124 411 0505
: 50,000,000 อินเดียรู ปี ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 5,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 อินเดียรู ปี
ทุนชําระแล้ว
: 42,500,000 อินเดียรู ปี
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 82.4 ของทุนชําระแล้ว

9.

ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ

: บริษทั ศรีไทยโมลด์ ส จํากัด
: 55/1 และ 55/6 หมู่ที่ 1 ตําบลหนองซํ้าซาก อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
: รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ และผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
เพื่องานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์
: 0 3837 9280-2
โทรสาร
: 0 3847 6352, 0 3837 9283
ทุนจดทะเบียน
: 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 1,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 100,000,000 บาท
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 71.0 ของทุนชําระแล้ว

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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10. ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ

: บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จํากัด
: 539 หมู่ที่ 4 ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
: รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ และผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
เพื่องานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์
: 0 2324 0425-6
โทรสาร
: 0 2324 0427
ทุนจดทะเบียน
: 120,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 1,200,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 120,000,000 บาท
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 51.0 ของทุนชําระแล้ว

บริษทั ร่ วม
1. ชื่อ
ที่ต้ งั

: บริษทั ศรีไทย ซันโค จํากัด
: 15 ซอยสุ ขสวัสดิ์ 36 ถนนสุ ขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ
ประเภทธุรกิจ
: ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์
: 0 2427 0088, 0 2428 9936
โทรสาร
: 0 2428 9935
ทุนจดทะเบียน
: 20,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 200,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 20,000,000 บาท
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 48.0 ของทุนชําระแล้ว

2.

ชื่อ
ที่ต้ งั

: Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.
: Lot 18, Jalan Sementa 27/91, Section 27, 40400 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
ประเภทธุรกิจ
: ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์
: 603 5191 4921
โทรสาร
: 603 5191 4926
ทุนจดทะเบียน
: 500,000 มาเลเซี ยริ งกิต ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 500,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 มาเลเซี ยริ งกิต
ทุนชําระแล้ว
: 500,000 มาเลเซี ยริ งกิต
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 48.0 ของทุนชําระแล้ว (ทางอ้อมผ่านบริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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3.

ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

: บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
: 1 ถนนปูนซิ เมนต์ไทย แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ กรุ งเทพฯ
: ผลิตและจําหน่ายผงเมลามีน
: 0 2586 3894-6
: 0 2586 4878
: 200,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 2,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 200,000,000 บาท
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 45.0 ของทุนชําระแล้ว

4.

ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ

5.

ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

: บริษทั ชีวามาลา จํากัด
: 1/132 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
: ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากเมลามีน
โทรศัพท์
: 0 3449 0130-1
โทรสาร
: 0 3449 0132
ทุนจดทะเบียน
: 49,800,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 600,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 83 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 49,800,000 บาท
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 40.0 ของทุนชําระแล้ว

: บริษทั ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จํากัด
: 30/27 หมู่ที่ 2 ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
: ผลิตและจําหน่ายกล่องกระดาษ
: 0 3445 2100-7
: 0 3445 2108-9
: 60,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 600,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 60,000,000 บาท
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 39.2 ของทุนชําระแล้ว

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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6.

ชื่อ
ที่ต้ งั

: PT. Srithai Maspion Indonesia
: Maspion Industrial Area unit 2, Tebel Village, Buduran, Sidoarjo,
East Java, Republic of Indonesia
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากเมลามีน
โทรศัพท์
: 62 31 891 1061-3
โทรสาร
: 62 31 891 3630
ทุนจดทะเบียน
: 10,394,130,000 อินโดนีเซี ยรู เปี ยะ ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 9,320 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1,115,250 อินโดนีเซี ยรู เปี ยะ
ทุนชําระแล้ว
: 10,394,130,000 อินโดนีเซี ยรู เปี ยะ
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 32.5 ของทุนชําระแล้ว

กิจการร่ วมค้ า
1. ชื่อ
ที่ต้ งั

: บริษทั ศรีไทย-อ๊ อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
: 15 ซอยสุ ขสวัสดิ์ 36 ถนนสุ ขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ
ประเภทธุรกิจ
: ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์
: 0 2427 0088
โทรสาร
: 0 2874 5015
ทุนจดทะเบียน
: 20,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 200,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 10,000,000 บาท
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 50.0 ของทุนชําระแล้ว

บริษทั อืน่
1. ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

: บริษทั แอลเอ็น ศรีไทย คอม จํากัด
: 71/12 หมู่ที่ 5 ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
: ผลิตและส่ งออกเครื่ องรับโทรศัพท์
: 0 3857 3061-3
: 0 3857 3069
: 76,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 76,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1,000 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 76,000,000 บาท
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 20.0 ของทุนชําระแล้ว

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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6.2 ข้ อมูลสํ าคัญอืน่
ในปี พ.ศ. 2558 และภายหลังวันที่ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯไม่มี
ข้อ มู ล และ/หรื อเหตุ ก ารณ์ ใ ดๆ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การตัด สิ น ใจของผู ้ล งทุ น อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ เพิ่ ม เติ ม
นอกเหนื อไปจากที่ บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยสารสนเทศแก่ ผูล้ งทุ นอย่างเท่ าเที ยมกันผ่านช่ องทาง ELCID ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ฯ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ ของบริษทั ฯ
บริ ษ ทั ฯมี โ ครงสร้ า งเงิ น ทุ นจากการออกหุ ้นสามัญ ประเภทเดี ย ว และไม่ มี การระดมทุ น โดยการออก
หลักทรัพย์ประเภทอื่ น เช่ น หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ หุ ้นกู้ หลักทรัพย์แปลงสภาพ เป็ นต้น บริ ษทั ฯมีทุนจดทะเบี ยนจํานวน
2,709,904,800 บาท ชําระทุนเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 2,709,904,800 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
1 บาท
บริ ษทั ฯไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ที่ มีผลกระทบต่อการออกและ
เสนอขายหลักทรั พย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯมี การกําหนดในข้อบังคับของบริ ษทั ฯเฉพาะ
ข้อจํากัดในการถือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯของคนต่างด้าว ซึ่ งระบุให้คนต่างด้าวมีสิทธิ ถือครองหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ
รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 45 ของจํานวนหุน้ สามัญที่ได้ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมด
ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่ งเป็ นวันที่บริ ษทั ฯปิ ดสมุดทะเบียนรายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ครั้งสุ ดท้ายของปี พ.ศ.
2558 หุน้ สามัญของบริ ษทั ฯที่ถือครองโดยผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าวมีจาํ นวนร้อยละ 4.15
7.2 ผู้ถือหุ้นสามัญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
7.2.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนร่ วมกําหนดทิศทางนโยบายของบริ ษทั ฯ
รายชื่อ
อันดับ
จํานวนหุ้น
%
ธุรกิจหลัก
นายสนัน่ อังอุบลกุล
1
440,823,510 16.27
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์
7.2.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีส่วนร่ วมกําหนดทิศทางนโยบายของบริ ษทั ฯ
รายชื่อ
อันดับ
นางมยุรี ศิริวจั นางกูร
2
นางศรี สุดา เลิศสุ มิตรกุล
3
นายสมยศ เลิศสุ มิตรกุล
4
นายสมเกียรติ เลิศสุ มิตรกุล
5
นางสาวบุญนภา เลิศสุ มิตรกุล
6
7
นายสมบัติ เลิศสุ มิตรกุล
นายไพวรรณ ชาติพิทกั ษ์

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

8

จํานวนหุ้น
163,073,490
150,000,000
103,650,500
101,000,000
80,000,000
79,126,200

%
6.02
5.54
3.82
3.73
2.95
2.92

74,700,000

2.76
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รายชื่อ
อันดับ
นางสาวมิตดา เลิศสุ มิตรกุล
9
นายไพศาล ชาติพิทกั ษ์
10
รวมจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
จํานวนหุ้นสามัญทั้งหมด

จํานวนหุ้น
68,935,920
55,700,000
1,317,009,620
2,709,904,800

%
2.54
2.05
48.60
100.00

หมายเหตุ :
(1) แม้ว่าส่ วนหนึ่ งของกลุ่มผูถ้ ือหุ ้น 10 อันดับแรกของบริ ษทั ฯมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะของนิ ยาม
“ญาติสนิท” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย แต่บริ ษทั ฯพิจารณาเห็นว่า
ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ ล ะรายในกลุ่ มดัง กล่ า วก็มีค วามต้องการซื้ อหรื อขายหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั ฯ ตลอดจน
แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงเป็ นของตนเอง ซึ่ งจากการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ในหลายปี ที่ ผ่านมา ก็ไม่
เคยปรากฏเหตุการณ์ของการรวมกลุ่มกันใช้สิทธิ ออกเสี ยงร่ วมกันอย่างมีสาระสําคัญเพื่อควบคุมมติ
ของที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ดังนั้น ด้วยความเป็ นอิสระต่อกันของผูถ้ ือหุ น้ แต่ละรายดังกล่าว บริ ษทั ฯจึ ง
เปิ ดเผยการถื อหุ ้นเป็ นรายบุ คคล โดยไม่ได้นาํ มารวมกันและแสดงการถื อหุ ้นในลักษณะของกลุ่ม
ตระกูลเดียวกัน
(2) ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลผูถ้ ือหุ น้ 10 อันดับแรกที่เป็ นปั จจุบนั ได้จาก website ของบริ ษทั ฯก่อนการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
7.3 สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั ฯของกรรมการบริษทั และผู้บริหาร
บริ ษทั ฯมีสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ฯของผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เปรี ยบเทียบกับ
สัดส่ วนการถือหุน้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ดังนี้
รายชื่อ
นายสนัน่ อังอุบลกุล
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
นางสิ ริพร ไศละสูต
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายณพล เลิศสุ มิตรกุล
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
440,823,510
16.27 440,823,510
16.27
0
0.00
0
0.00
59,000
0.00
59,000
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
11,587,200
0.43
11,587,200
0.43
0
0.00
0
0.00
2,000,000
0.07
2,000,000
0.07
0
0.00
0
0.00

จํานวนหุ้น
เพิม่ / (ลด)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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รายชื่อ
นายประยูร ขจิตต์
นางสาวบุญนภา เลิศสุ มิตรกุล
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิ ต
นายภาวัต เฉลิมพงศ์
นายพงษ์ศกั ดิ์ กันติรัตนาวงศ์
นายราเกส ซิ งห์
นายชัยชาญ เจริ ญสุ ข
นายอนุพช ภาษวัธน์
นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์
รวมจํานวนหุ้น
จํานวนหุ้นสามัญทั้งหมด

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
900,000
0.04
900,000
0.04
80,000,000
2.95
80,000,000
2.95
1,420
0.00
1,420
0.00
1,050,000
0.04
350,000
0.01
1,650,000
0.06
1,700,000
0.06
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.00
1,000
0.00
538,072,130
19.86 537,422,130
19.83
2,709,904,800 100.00 2,709,904,800 100.00

จํานวนหุ้น
เพิม่ / (ลด)
0
0
0
700,000
(50,000)
0
0
0
0
650,000

7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯมีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลจากเงินกําไรในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ
ประจําปี ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั และบริ ษทั ฯต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น
บริ ษทั ฯสามารถจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้อย่างต่อเนื่ องเป็ นประจําทุกปี และสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาํ หนดไว้ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี สรุ ปได้ดงั นี้
ปี
อัตรากําไรสุ ทธิ ต่อหุน้ (บาท)
อัตราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ (%)

พ.ศ. 2557
0.15
0.10
65.86

พ.ศ. 2556
0.16
0.10
63.95

พ.ศ. 2555
0.17
0.11
64.89

พ.ศ. 2554
0.12
0.075
64.36

พ.ศ. 2553
0.10
0.06
58.13

* จํานวนหุ น้ ที่ ใช้ในการคํานวณอัตราส่ วนข้างต้นเท่ากับ 2,709,904,800 หุ น้ ซึ่ งเป็ นจํานวนหุ น้ สามัญทั้งหมดหลัง
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ในปี พ.ศ. 2557

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยแต่ละแห่ งไม่ได้มีการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไว้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อย
ได้พิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลในแต่ละปี จากผลกําไรจากการดําเนิ นงานและเมื่อไม่มีผลขาดทุนสะสม ซึ่ งหาก
ไม่มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใด บริ ษทั ย่อยจะจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราที่ บริ ษทั ย่อยเห็นเหมาะสมต่อสภาพฐานะทาง
การเงินของตนเองในขณะนั้น โดยพิจารณาจากผลกําไร สภาพการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อย เงื่อนไขและ
ข้อจํากัดที่อาจระบุไว้ในนิติกรรมสัญญา ตลอดจนต้องเป็ นไปตามระเบียบข้อกําหนดการจ่ายเงินปั นผลของ
แต่ละประเทศที่บริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจอยู่
อนึ่ ง ในการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในแต่ ล ะปี ที่ ผ่ า นมาของบริ ษ ัท ย่ อ ย ไม่ เ คยปรากฏเหตุ ติ ด ขัด จาก
หน่วยงานภายนอกที่ทาํ ให้บริ ษทั ย่อยไม่สามารถดําเนินการจ่ายเงินปันผลตามที่ตนเองประกาศได้

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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8. โครงสร้ างการจัดการ
บริ ษทั ฯบริ หารงานโดยคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมี
กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯมี
กรรมการจํานวน 8 คน ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการที่ เข้าร่ วมประชุ มต้องมีจาํ นวนอย่างน้อย
ครึ่ งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็ นครบองค์ประชุม กรรมการบริ ษทั แต่งตั้งโดยผูถ้ ือหุ น้ มีวาระคราว
ละ 3 ปี กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการต่อไปอีก หากได้รับการเสนอชื่ อและแต่งตั้ง
ใหม่โดยผูถ้ ือหุ น้ ในการบริ หารงานประจําของบริ ษทั ฯนั้น คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
8.1 คณะกรรมการบริษทั

แถวยืนจากซ้ายไปขวา : นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี , นายปริ ญช์ ผลนิวาศ, นายเอ้งฮัก นนทิการ,
นายมานิต อติวานิชยพงศ์, นายณพล เลิศสุ มิตรกุล
แถวนัง่ จากซ้ายไปขวา :

นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์, นายสนัน่ อังอุบลกุล, นางสิ ริพร ไศละสูต
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8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษทั และการเข้ าร่ วมประชุมในปี พ.ศ. 2558

รายชื่อกรรมการ
นายสนัน่ อังอุบลกุล
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
นางสิ ริพร ไศละสูต

นายณพล เลิศสุ มิตรกุล
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ

การประชุมคณะกรรมการบริษทั
ตําแหน่ ง
จํานวนครั้ง จํานวนครั้งที่
การประชุม เข้ าร่ วมประชุม
ประธานกรรมการ, กรรมการผู ้จัด การ, และ
6
6
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ
6
6
กรรมการอิ ส ระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
6
6
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิ ส ระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
6
4
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและ
6
5
พิจารณาค่ าตอบแทน, และกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
กรรมการ
6
6
กรรมการ, และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
6
6
กรรมการ, กรรมการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ,
6
6
ประธานอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ย ง, และ
เลขานุการบริ ษทั

บริ ษ ทั ฯได้แ สดงข้อ มูลของกรรมการตามที่ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั
8.1.2 ผู้มอี าํ นาจควบคุมบริษทั
บริ ษทั ฯไม่มีบุคคลที่ เข้าข่ายเป็ น ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ตามมาตรา 89/1 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ งโดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบาย
การจัดการ หรื อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯอย่างมีนยั สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นบุคคลที่เข้าลักษณะข้อ
ใดข้อหนึ่งดังนี้
1) บุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ น้ ที่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
2) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการของบริ ษทั ฯได้
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3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ ่ ึ งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อ
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯให้ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อ
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4) บุคคลที่ ตามพฤติการณ์มีการดําเนิ นงานในบริ ษทั ฯหรื อมีความรับผิดชอบในการดําเนิ นงาน
ของบริ ษ ัท ฯเยี่ ย งกรรมการหรื อ ผู ้บ ริ ห าร รวมทั้ง บุ ค คลที่ มี ต ํา แหน่ ง ซึ่ งมี อ าํ นาจหน้า ที่
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริ ษทั ฯ
8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯมีคณะผูบ้ ริ หารซึ่ งประกอบไปด้วยบุคคลที่ เข้าข่ายนิ ยามคําว่า
ผูบ้ ริ หาร ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 จํานวน 14 คน ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร
นายสนัน่ อังอุบลกุล
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ

ตําแหน่ ง
1.
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
2.
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริ หาร และ
รักษาการผูอ้ าํ นวยการส่ วนบัญชีและการเงิน
3. นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านธุรกิจเครื อข่าย
4. นายณพล เลิศสุ มิตรกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
5. นายมานิต อติวานิชยพงศ์
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน*
6. นายประยูร ขจิตต์
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนบุคลากรและธุรการ*
7. นางสาวบุญนภา เลิศสุ มิตรกุล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8. นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิ ต
ผูอ้ าํ นวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรรม
9. นายภาวัต เฉลิมพงศ์
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
10. นายพงษ์ศกั ดิ์ กันติรัตนาวงศ์
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์
11. นายราเกส ซิ งห์
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบตั ิการองค์กร
12. นายชัยชาญ เจริ ญสุ ข
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาดต่างประเทศ
13. นายอนุพช ภาษวัธน์
ผูอ้ าํ นวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม
14. นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการขายตรง
* ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 นายมานิ ต อติวานิ ชยพงศ์ และนายประยูร ขจิตต์ พ้นจากตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
ส่ ว นการตลาดอาวุโ ส-ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งใช้ในครั วเรื อ น และผูอ้ าํ นวยการส่ วนบุ ค ลากรและธุ ร การ ตามลํา ดับ
เนื่องจากครบกําหนดการต่อวาระการเกษียณอายุแล้ว
บริ ษทั ฯได้แสดงข้อมูลของผูบ้ ริ หารตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุ การบริ ษทั โดยมีแผนภาพโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2558 เป็ นดังนี้
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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หมายเหตุ : บริ ษทั ฯได้พิจารณาบทบาทและอํานาจในการบริ หารจัดการของบุคคลผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ
ผูอ้ าํ นวยการตามโครงสร้างองค์กรในปั จจุบนั แล้ว เห็นสมควรถือเป็ นบุคคลผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่ งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รง
ตําแหน่งระดับบริ หารในลําดับที่สี่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551
8.3 เลขานุการบริษทั
ดํารงตําแหน่ งโดยกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร คื อ นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ข้อมูลของ
เลขานุการบริ ษทั และหน้าที่ความรับผิดชอบของผูด้ าํ รงตําแหน่ง “เลขานุการบริ ษทั ” ของบริ ษทั ฯ ปรากฏในเอกสาร
แนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯมี หลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลัน่ กรองของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งได้กาํ หนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็ นธรรม
และมีความเหมาะสม โดยเปรี ยบเทียบกับประเภทธุ รกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันจากข้อมูลการสํารวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ในส่ วนของกรรมการชุดย่อยนั้น คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปริ มาณงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็ นข้อมูลเพิ่มเติ มสําหรับการ
กําหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้บรรจุไว้เป็ น
วาระเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด
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นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯมี ห ลัก เกณฑ์ในการกํา หนดค่ า ตอบแทนผูบ้ ริ ห ารโดยผ่ า นกระบวนการพิ จารณา
กลัน่ กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคํานึ งถึงประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ
ผลงานที่สร้างคุณค่าให้กบั บริ ษทั ฯ และความเหมาะสมภายใต้โครงสร้างค่าตอบแทนที่บริ ษทั ฯกําหนด ซึ่ งปั จจุบนั
แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน คือ ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจําปี เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ กับค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ รถยนต์ประจําตําแหน่ง
ในการพิจารณาอัตราการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจําปี ของผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการสรรหาและ
พิ จารณาค่ า ตอบแทนโดยการอนุ มตั ิ ข องคณะกรรมการบริ ษ ทั เป็ นผูใ้ ห้ค วามเห็ นชอบนโยบายอัต ราการปรั บ
เงิ นเดื อนและการจ่ายโบนัส ซึ่ งต้องสอดคล้องกับผลประกอบการของบริ ษทั ฯในแต่ละปี พร้อมทั้งมอบหมายให้
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารอีก 2 คน กําหนดเป็ นหลักเกณฑ์ ตลอดจนมอบหมายให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การและรองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณาอัตราการปรับเงินเดือน และอัตราการจ่าย
โบนัสประจําปี ตามผลงานของผูบ้ ริ หารแต่ละคน
บริ ษัท ฯได้ก ํา หนดแผนการจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้แ ก่ ผู ้บ ริ หารรวมถึ ง กรรมการผู ้จัด การโดยแบ่ ง เป็ น
ผลประโยชน์ระยะสั้นและผลประโยชน์ระยะยาวดังนี้
• ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั ฯจ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือนและโบนัส ตามผลประเมินการปฏิบตั ิงานประจําปี และค่าดัชนี ช้ ี
วัดผลงาน (Key Preformance Indicators) ของแต่ละส่ วนงาน อาทิ
- ยอดขาย
- ผลผลิต
- อัตรากําไรขั้นต้น
- การควบคุมค่าใช้จ่าย
ตลอดจนอาจพิจารณาปรั บเงิ นเดื อนและโบนัสด้วยอัตราพิเศษ ตามผลการดําเนิ นงานและค่าดัชนี ช้ ี
วัดผลงานดังกล่าวของบริ ษทั ฯ
• ผลประโยชน์ระยะยาว
บริ ษทั ฯยังไม่มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผลประโยชน์ระยะยาว แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้
สิ ทธิ ผูบ้ ริ หารในการซื้ อหลักทรั พย์ของบริ ษทั ฯตามโครงการสะสมหุ ้นสําหรั บพนักงานบริ ษทั จด
ทะเบี ยน (Employee Joint Investment Program : EJIP) หรื อสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นในราคาที่ กาํ หนด
(Employee Stock Options : ESOP)
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯสําหรับปี พ.ศ. 2558 เป็ นดังนี้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

8.4.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1) ค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท ได้รับการอนุมตั ิ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยบริ ษทั ฯกําหนด
จ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายตามจํานวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้
จํานวนเงิน (บาท)
รายชื่อ-ตําแหน่ ง
ปี 2558
ปี 2557
คณะกรรมการบริษทั
300,000
300,000
ประธานกรรมการ – นายสนัน่ อังอุบลกุล
กรรมการ 8 คน ประกอบด้วย
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
150,000
150,000
นายเอ้งฮัก นนทิการ
150,000
150,000
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
100,000
150,000
นางสิ ริพร ไศละสูต
125,000
150,000
นางศรี สุดา เลิศสุ มิตรกุล
0
100,000
นายณพล เลิศสุ มิตรกุล
150,000
150,000
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
150,000
150,000
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
150,000
150,000
รวมค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
1,275,000
1,450,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
350,000
350,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ – นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
กรรมการตรวจสอบ 2 คน ประกอบด้วย
นายเอ้งฮัก นนทิการ
150,000
150,000
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
150,000
150,000
รวมค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
650,000
650,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน –
37,500
25,000
นางสิ ริพร ไศละสูต
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คน ประกอบด้วย
นายสนัน่ อังอุบลกุล
30,000
20,000
นายเอ้งฮัก นนทิการ
30,000
20,000
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
0
10,000
รวมค่ าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
97,500
75,000

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รายชื่อ-ตําแหน่ ง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี –
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 3 คน ประกอบด้วย
นางสิ ริพร ไศละสูต
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
รวมค่ าตอบแทนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
ปี 2558
ปี 2557

50,000

50,000

30,000
30,000
40,000
150,000
2,172,500

40,000
30,000
40,000
160,000
2,335,000

หมายเหตุ :
1. ปี พ.ศ. 2558 ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ที่ บ ริ ษัท ฯจ่ า ยให้แ ก่ ก รรมการแต่ ล ะคนอยู่ภ ายในวงเงิ น รวมไม่ เ กิ น
2,490,000 บาท ที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558) ดังนี้
1.1. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการ
จํานวน 300,000 บาท/ปี
กรรมการ
จํานวน 150,000 บาท/ปี /คน
รวมเป็ นค่าเบี้ยประชุม
จํานวน 1,500,000 บาท/ปี /คณะ
1.2. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 350,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ
จํานวน 150,000 บาท/ปี /คน
รวมเป็ นค่าเบี้ยประชุม
จํานวน 650,000 บาท/ปี /คณะ
1.3. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 50,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวน 40,000 บาท/ปี /คน
รวมเป็ นค่าเบี้ยประชุม
จํานวน 170,000 บาท/ปี /คณะ
1.4. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จํานวน 50,000 บาท/ปี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จํานวน 40,000 บาท/ปี /คน
รวมเป็ นค่าเบี้ยประชุม
จํานวน 170,000 บาท/ปี /คณะ
อัตราค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิเป็ นต้นไป
2. นางศรี สุดา เลิศสุ มิตรกุล ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558
3. บริ ษทั ฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

2) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ดังนี้
ปี 2558
ปี 2557
ค่ าตอบแทน
จํานวนราย จํานวนเงินรวม จํานวนราย จํานวนเงินรวม
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
เงินเดือน
14
58.28
15
57.76
โบนัส
14
7.87
15
10.78
รวม
14
66.15
15
68.54
หมายเหตุ :
1. รายชื่อผูบ้ ริ หารที่ได้รับค่าตอบแทนในปี พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
1.1 นายสนัน่ อังอุบลกุล
1.2 นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
1.3 นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ
1.4 นายณพล เลิศสุ มิตรกุล
1.5 นายมานิต อติวานิชยพงศ์
1.6 นายประยูร ขจิตต์
1.7 นางสาวบุญนภา เลิศสุ มิตรกุล
1.8 นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิ ต
1.9 นายภาวัต เฉลิมพงศ์
1.10 นายพงษ์ศกั ดิ์ กันติรัตนาวงศ์
1.11 นายราเกส ซิ งห์
1.12 นายชัยชาญ เจริ ญสุ ข
1.13 นายอนุพช ภาษวัธน์
1.14 นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์
2. รวมโบนัสค้างจ่ายของปี ด้วย

8.4.2 ค่ าตอบแทนอืน่
1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
บริ ษทั ฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัว
เงินให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

- 74 -
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2) ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริ หาร
2.1) ค่าตอบแทนอื่นที่เป็ นตัวเงิน ประกอบด้วย
- เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พสําหรับผูบ้ ริ หารที่สมัคร
เป็ นสมาชิก 2 คน รวมทั้งสิ้ น 0.20 ล้านบาท
- สวัสดิการอื่นๆ
บริ ษ ัท ฯจัด ให้มี ส วัส ดิ ก ารอื่ น ๆ แก่ ผูบ้ ริ ห ารทั้ง ในส่ ว นของสวัส ดิ ก ารพื้ น ฐานตาม
กฎหมาย ได้แ ก่ เงิ นประกันสังคมส่ ว นที่ บริ ษ ทั ฯจ่ า ยสมทบ เงิ นชดเชยกรณี เ กษี ย ณอายุ และ
สวัสดิ การพิ เศษซึ่ งเป็ นไปตามเงื่ อนไขของบริ ษทั ฯ ได้แก่ เงิ นช่ วยเหลื อเพิ่ มเติ มพิ เศษสําหรั บ
พนักงานที่เกษียณอายุ และรางวัลทองคําสําหรับพนักงานที่ครบรอบอายุการทํางานและมิได้เป็ น
สมาชิ กกองทุ นสํา รองเลี้ ย งชี พของบริ ษทั ฯ โดยในปี พ.ศ. 2558 บริ ษ ทั ฯได้จ่า ยเงิ นสํา หรั บ
สวัสดิการอื่นๆ แก่ผบู ้ ริ หารรวมทั้งสิ้ น 3.84 ล้านบาท
2.2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ รถประจําตําแหน่ง

8.5 บุคลากร
8.5.1 อัตรากําลังคนแยกตามสายงาน สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่ วย : คน)

สํ านักงาน

ผูบ้ ริ หาร
สายงานสนับสนุน
สายงานการขายและการตลาด
สายงานการผลิต
รวม

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

12
174
369
0
555

สุ ขสวัสดิ์
0
0
0
422
422

พ.ศ. 2558
โรงงาน
โคราช
บางปู
0
0
0
1,448
1,448

0
0
0
345
345

อมตะนคร
ชลบุรี
2
0
0
644
646

รวม
14
174
369
2,859
3,416
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(หน่ วย : คน)

สํ านักงาน

ผูบ้ ริ หาร
สายงานสนับสนุน
สายงานการขายและการตลาด
สายงานการผลิต
รวม

(หน่ วย : คน)

12
177
367
0
556

สํ านักงาน

ผูบ้ ริ หาร
สายงานสนับสนุน
สายงานการขายและการตลาด
สายงานการผลิต
รวม

12
182
378
0
572

สุ ขสวัสดิ์
0
0
0
421
421

สุ ขสวัสดิ์
0
0
0
433
433

พ.ศ. 2557
โรงงาน
โคราช
บางปู
0
0
0
1,381
1,381

1
0
0
358
359

พ.ศ. 2556
โรงงาน
โคราช
บางปู
0
0
0
1,696
1,696

1
0
0
387
388

อมตะนคร
ชลบุรี
2
0
0
646
648

รวม

อมตะนคร
ชลบุรี
2
0
0
716
718

รวม

15
177
367
2,806
3,365

15
182
378
3,232
3,807

หมายเหตุ :
1. ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯมีผบู ้ ริ หารเกษียณอายุตามเกณฑ์จาํ นวน 1 คน โดยยังไม่มีการแต่งตั้งทดแทน
2. อัตรากําลังคนในสายงานการผลิตของโรงงานทั้ง 4 สาขา ในปี พ.ศ. 2557 ลดลงจากปี พ.ศ. 2556
เนื่ องจากการปรับปรุ งกระบวนการผลิตและการลงทุนในเครื่ องจักรใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพ และการ
ลดลงของผลผลิตตามคําสัง่ ซื้ อของลูกค้า ส่ งผลให้ใช้กาํ ลังคนลดลง
3. อัตรากําลังคนในสายงานการผลิตของโรงงานโคราชเพิ่มขึ้ นในปี พ.ศ. 2558 ตามปริ มาณผลผลิตที่
เพิ่มขึ้ น ในขณะที่อตั รากําลังคนในส่ วนของสํานักงาน โรงงานสุ ขสวัสดิ์ โรงงานบางปู และโรงงาน
อมตะนคร ชลบุรี ในปี พ.ศ. 2558 ใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2557 จากการหมุนเวียนเข้าออกตามปกติของ
พนักงาน
4. บริ ษทั ฯไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่สาํ คัญในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา
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8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน
ผลตอบแทนที่บริ ษทั ฯจัดให้มีแก่พนักงานทุกระดับชั้นและทุกชนชาติอย่างเสมอภาคและเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เดี ยวกัน ประกอบด้วย เงิ นเดื อน ค่ าแรง ค่าล่วงเวลา เงิ นโบนัสและเบี้ ยขยัน เงิ นสมทบ
ประกันสังคม เงิ นสมทบกองทุ นสํารองเลี้ยงชี พ เงิ นชดเชยกรณี เกษี ยณอายุ รวมจนถึ งสวัสดิ การพิ เศษ
สําหรับพนักงานที่ มิได้เป็ นสมาชิ กกองทุนสํารองเลี้ยงชี พซึ่ งเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ บริ ษทั ฯกําหนด ได้แก่
เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมพิเศษสําหรับพนักงานที่เกษียณอายุ และรางวัลทองคําสําหรับพนักงานที่ครบรอบอายุ
การทํางาน โดยในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้จ่ายผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่พนักงานทั้งองค์กรรวมทั้งสิ้ น
913.07 ล้านบาท
นอกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่บริ ษทั ฯจัดตั้งเพื่อเป็ นสวัสดิการให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานแล้ว
ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน บริ ษทั ฯก็ดาํ เนิ นการด้วยความโปร่ งใส ชัดเจน เป็ นธรรม และจูงใจ
ซึ่ งสอดคล้องกับแผนการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผบู ้ ริ หาร สําหรับผลประโยชน์ระยะสั้น จะมีการประเมิน
การปฏิบตั ิงานประจําปี และค่าดัชนีช้ ีวดั ผลงาน ควบคู่กบั ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ส่ วนผลประโยชน์
ระยะยาวนั้น บริ ษทั ฯอยู่ระหว่างการพิ จารณาความเหมาะสมของการให้สิทธิ ในการซื้ อหลักทรั พย์ของ
บริ ษทั ฯตามโครงการสะสมหุ น้ สําหรับพนักงานบริ ษทั จดทะเบียน (Employee Joint Investment Program :
EJIP) หรื อสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ ในราคาที่กาํ หนด (Employee Stock Options : ESOP)
8.5.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
ทรัพยากรบุคคลเป็ นสิ่ งที่ บริ ษทั ฯให้ความสําคัญอย่างมาก โดยถือว่า Employees Come First
เพราะบุคลากรเป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดที่ จะผลักดันให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ขณะเดียวกัน
บุคลากรเหล่านั้นก็ตอ้ งทํางานอย่างมีความสุ ขด้วย จึงได้มอบหมายให้สาํ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กาํ หนด
แผนงานและหลักสูตร รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริ มสร้าง พัฒนา และเพิ่มศักยภาพพนักงานทุกคนใน
องค์กรให้มีความรู ้ความสามารถ มีความเชี่ ยวชาญในสายงานที่ ตนเองปฏิบตั ิ ตลอดจนมีความพร้อมและ
ศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต
นอกจากหลักสู ตรการอบรมต่างๆ ซึ่ งจัดให้แก่พนักงานตามลําดับความสําคัญและความเร่ งด่วน
ของงานแล้ว สํา นัก พัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ไ ด้ใ ห้ค วามสํา คัญ และร่ ว มกับ หน่ ว ยงานภายในบริ ษ ัท ฯ
สนับสนุนให้มีการจัดฝึ กอบรมในรู ปแบบ On the Job Training (OJT) อย่างต่อเนื่ องในทุกหน่วยงานใน
องค์กร ที่เน้นการฝึ กอบรมด้วยการปฏิบตั ิ งานจริ งโดยมีผบู ้ งั คับบัญชาหรื อผูช้ าํ นาญงานนั้นๆ เป็ นผูส้ อน
งานอย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ ทําให้เกิดทักษะในการทํางาน และฝึ กฝนความคิดในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการทํางาน ให้แก่ผรู ้ ับการสอนงานในระหว่างการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนเป็ นการสร้าง
บรรยากาศของการเรี ยนรู ้และการแบ่งปันองค์ความรู ้ต่างๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯจัดให้มีการอบรมและรณรงค์เรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ ดี
และจรรยาบรรณทางธุรกิจให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั ฯทุกส่ วนงานและสาขา โดยเริ่ มต้นจากพนักงาน
รายเดื อนอย่างทัว่ ถึ ง และจะขยายหลักสู ตรให้ครอบคลุมพนักงานรายวันของบริ ษทั ฯและพนักงานของ
บริ ษทั ย่อยต่อไป โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสํานึ กแก่พนักงานถึงการมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วน
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ได้เสี ยทุกกลุ่ม การดําเนิ นธุ รกิจอย่างโปร่ งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยให้ถือเป็ นมาตรฐานที่
บริ ษทั ฯต้องรักษาและพัฒนาต่อไป เพื่อเป็ นการรองรับการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนขององค์กร
ตลอดปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้จดั อบรมให้พนักงานทั้งแบบการจัดอบรมภายในและภายนอก
บริ ษทั ฯด้วยจํานวนชัว่ โมงอบรมถัวเฉลี่ย 10 ชัว่ โมง 30 นาที ต่อคนต่อปี ซึ่ งครอบคลุมหมวดหมู่หลักสู ตร
ของบริ ษทั ฯทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Core Culture)
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการบริ หาร (Managerial Skill)
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการปฏิบตั ิงาน (Functional Skill)
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System)
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Health & Safety)
การสร้ างวัฒนธรรมองค์ กร
ด้วยวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมัน่ ในการพัฒนาธุรกิจสู่ระดับสากล ให้องค์กรสามารถเติบโตอย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืน อีกทั้งสร้างสรรค์บุคลากรของบริ ษทั ฯให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นโดยการยกระดับความสามารถ
ทักษะวิชาชี พ คุ ณภาพการทํางานและคุ ณภาพชี วิต เพื่ อช่ วยกันสร้ างผลงานที่ ดีให้แก่ องค์กรและนําพา
บริ ษทั ฯไปสู่เป้ าหมายต่างๆ ที่ได้ต้ งั ไว้ บริ ษทั ฯจึงมุ่งเน้นที่จะนํา “หลักการจัดการ 4 ประการ (4S)” ซึ่ งเป็ น
ปรั ช ญาการทํา งานที่ มุ่ ง เน้น ปลู ก ฝั ง ให้บุ ค ลากรขององค์ก รมี ก ารปฏิ บัติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิ ทธิ ผ ลในงาน มาใช้ในการพัฒ นาบุ ค ลากรและพร้ อมที่ จะปลูกฝั งให้เ ป็ นวัฒ นธรรมองค์กรของ
บริ ษทั ฯต่อไป โดย หลักการจัดการ 4 ประการ (4S) ประกอบด้วย
STRENGTH (แข็งแกร่ ง) ทีมงานแข็งแกร่ ง องค์กรแข็งแกร่ ง
• บุ ค ลากรมี จิต สํา นึ กในจริ ย ธรรมและคุ ณธรรม ร่ วมแรงร่ วมใจทํา งานเป็ นที ม รั กองค์กร
เสมือนหนึ่งคือ ชีวิตของพนักงาน
STRETCH (ก้าวไกล) ทําวันนี้ให้ดีกว่า ทําวันหน้าให้กา้ วไกล
• บุคลากรสามารถพัฒนาและปรับปรุ งศักยภาพตนเอง และงานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้ นอยู่
ตลอดเวลา
SPEED (ฉับไว)
ตอบรับฉับไว ใส่ ใจบริ การ
• บุคลากรสามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กรด้วยข้อมูลที่
เป็ นปัจจุบนั ถูกต้อง รวดเร็ ว และสร้างความประทับใจในการบริ การ
SYSTEM (มีระบบ)
มีระบบ สอบกลับได้
• บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างเป็ นระบบ และมีหลักการตัดสิ นใจบนพื้ นฐานของข้อมูล
ข้อเท็จจริ งที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างถูกต้องแม่นยํา
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บริ ษทั ฯได้รณรงค์และดําเนิ นกิจกรรมทบทวนความรู ้ความเข้าใจหลักการจัดการ 4 ประการ (4S)
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พ.ศ. 2558 เพื่อปลูกฝัง 4S ให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษทั ฯ โดยสํานักพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษย์ได้จดั หลักสู ตรและกิ จกรรมต่างๆ ให้พนักงานทุกระดับชั้นมี ส่วนร่ วมและปฏิ บตั ิ เพื่ อ
เสริ มสร้างและทบทวนจนเกิดความรู ้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบตั ิตามหลักการจัดการ 4 ประการ (4S)
ได้อย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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9. การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษ ัท ฯดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยความเป็ นธรรม โดยยึ ด มั่น ในวัฒ นธรรมที่ ไ ด้ถื อ ปฏิ บ ัติ ภายใต้ก รอบของ
จรรยาบรรณที่ ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ซึ่ งผลจากการดําเนิ นการดังกล่าว ทําให้บริ ษทั ฯได้รับผลการประเมินระดับ “ดีมาก” (Very
Good) จากการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนไทย ประจําปี 2558 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายบริ ษทั ฯ และ
ประกาศใช้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่ งในแต่ละปี ที่ผา่ นมาก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุ งนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตามความเหมาะสม ต่อมาคณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบตั ิงานร่ วมกับคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 เพื่อทําหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุ งนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯให้ทนั สมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั จดทะเบียนตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่กาํ กับดูแลกําหนด
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิ และประกาศใช้นโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 3
(พ.ศ. 2556) เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งครอบคลุมในแต่ละหมวดโดยสรุ ปดังนี้

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556)
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั เคารพในสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือ
หุ น้ และอํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นในการใช้สิทธิ ในเรื่ องต่างๆ ที่ผถู ้ ือหุ น้ สมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
โปร่ งใส ทันต่อเวลา ซึ่ งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
2. การประชุมผูถ้ ือหุน้
3. การดําเนินการในการประชุม
4. การจัดทํารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุน้
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงหน้าที่ ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายด้วยความเป็ นธรรม
และเท่ า เที ย มกัน ไม่ ว่า จะเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูถ้ ื อหุ ้น รายย่ อย รวมถึ งผูถ้ ื อหุ ้น ที่ เ ป็ นต่ า งชาติ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริ ษ ทั สนับ สนุ น ให้ผูถ้ ื อหุ ้น ใช้สิ ทธิ ใ นการดู แ ลผลประโยชน์ข องตนโดยการแสดงความเห็ น
ข้อเสนอแนะและออกเสี ยงลงมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อใช้สิทธิ ร่วมการตัดสิ นใจในการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญต่างๆ
ตลอดจนการเลื อกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่ าวสารต่ างๆ อย่า งถูกต้อ ง
ครบถ้วน โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
3. สิ ทธิ เพื่อความเท่าเทียมกับคณะกรรมการบริ ษทั /ฝ่ ายบริ หาร
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั เคารพสิ ทธิ และให้ความเป็ นธรรมแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบหรื อ
อาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ่ วมลงทุน ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้
ผูส้ อบบัญชีอิสระ สื่ อมวลชน ชุมชนที่บริ ษทั ฯตั้งอยู่ สังคมรอบข้าง ตลอดจนภาครัฐ ตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่
เกี่ ยวข้องกับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯกับผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยอย่างสมํ่าเสมอในการสร้างความมัน่ คงและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ
ดังนี้
1. การปฏิบตั ิต่อพนักงาน
2. การดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็ นธรรม
3. การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
4. การต่อต้านการทุจริ ต และการแจ้งเบาะแสในการกระทําผิด
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ค วามสํา คัญกับ การเปิ ดเผยข้อ มูล อย่า งถู กต้อ ง ครบถ้ว น และทัน เวลาอย่ า ง
เหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดําเนิ นงาน และข้อมูลที่
มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างผูถ้ ือหุ น้ การกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯ และข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และบุคคลภายนอก โดยได้จดั ให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
นําเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นปั จจุบนั และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริ ษทั ฯกําหนดอยู่
เสมอ เพื่อให้นกั ลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. ข้อมูลบริ ษทั ฯ กรรมการ และผูถ้ ือหุน้
2. การกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ
3. ผลการดําเนินงาน
4. ช่วงเวลา และความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ซึ่ งครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั
2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
3. หลักปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั
4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
5. การสรรหากรรมการ
6. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
7. จํานวนบริ ษทั ที่กรรมการแต่ละคนไปดํารงตําแหน่งกรรมการ
8. ประธานกรรมการ
9. กรรมการผูจ้ ดั การ
10. วาระการเป็ นกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
11. การดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หาร
12. ประธานกรรมการและผูบ้ ริ หารสูงสุ ดเป็ นบุคคลเดียวกัน
13. ค่าตอบแทนกรรมการ
14. เลขานุการบริ ษทั
15. คณะกรรมการชุดย่อย
16. การพัฒนากรรมการ
17. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริ ษทั
18. การส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดี
19. รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เผยแพร่ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556) ฉบับเต็ม บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯที่ www.srithaisuperware.com
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
9.2.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริษทั และหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ตามข้อ บัง คับ ของบริ ษัท ศรี ไทยซุ ป เปอร์ แ วร์ จํา กัด (มหาชน) กํา หนดองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้ “คณะกรรมการของบริ ษทั ให้มีจาํ นวนไม่เกินสิ บสองคนและไม่นอ้ ยกว่าห้าคน
และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร”
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ว ยกรรมการที่ มี ค วามรู ้ ประสบการณ์ ความเชี่ ย วชาญ ที่
หลากหลายและจําเป็ นต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ตลอดจนอุทิศเวลาในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามความ
รับผิดชอบของตน เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ปัจจุบนั มีจาํ นวน 8 คน โดยรวมกรรมการที่เป็ นสุ ภาพสตรี 1
คน ประกอบด้วยตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นผูบ้ ริ หารรวม 4 คน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ความสามารถและ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ความเชี่ ยวชาญในธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และกรรมการอิ สระ 4 คน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีทกั ษะและประสบการณ์
หลากหลายที่ สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างอิ สระ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจํานวน 3 คน เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ ทํา
หน้าที่สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริ ษทั ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง คุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551
หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นเกี่ยวกับการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและการ
กํากับดูแล เพื่อให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดและเพิ่มมูลค่าแก่ผถู ้ ือหุ น้ อย่างต่อเนื่ อง มีจริ ยธรรมที่ดีและคํานึ งถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
กลุ่มทั้งในปัจจุบนั และระยะยาว หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั มีดงั นี้
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. กําหนดเป้ าหมายและนโยบายการดําเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริ หารนําไปปฏิบตั ิ
3. ควบคุมดูแลฝ่ ายบริ หารให้บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และซื่ อสัตย์สุจริ ตและเป็ นไปตาม
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. จัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างน้อยปี ละครั้ง เพื่อรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯให้ผถู ้ ือหุ ้น
รับทราบและอนุมตั ิ และเพื่อขอมติต่างๆ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในเรื่ องที่อยู่นอกเหนื ออํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั เช่น การประกาศจ่ายเงินปันผล เป็ นต้น
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี
6. ทําธุ รกรรมหรื อการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญต่อฐานะการเงิ น ภาระหนี้ สิน และ
ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ เช่น การกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็ นต้น
7. พิจารณาการทํารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม กับบุคคลที่ เกี่ยว
โยงกัน ในส่ วนที่ไม่จาํ เป็ นต้องขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
8. กําหนดให้บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ
9. กํากับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่างๆ เป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ งใส
10. แต่งตั้งและกําหนดอํานาจหน้าที่ให้กบั คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ
11. กําหนดและเปลี่ยนแปลงผูม้ ีอาํ นาจในการทํานิติกรรมผูกพันของบริ ษทั ฯ
12. กําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุ งให้สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบนั
13. อนุมตั ิกลยุทธ์การทําธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจําปี ของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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14. พิจารณาและทบทวนนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบนั
15. ติ ดตามผลการดําเนิ นงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจําปี ของบริ ษทั ฯ และ
เปรี ยบเทียบกับงบประมาณ
16. พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
17. ทําสัญญาใดๆ ที่ ไม่เกี่ ยวกับการทําธุ รกิ จปกติ และสัญญาที่ เกี่ ยวกับการทําธุ รกิ จปกติ ที่เป็ น
สาระสําคัญ
18. จัดให้มีการกํากับดูแลให้มีการบริ หารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
19. จัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
20. ปรับเปลี่ยนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั ตามหน้าที่ขา้ งต้น
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริ ษทั
ได้ทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิ จของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งอนุ มตั ิ กลยุทธ์การทําธุ รกิ จ แผนงานและงบประมาณ
ของบริ ษทั ฯสําหรับปี พ.ศ. 2559
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
• ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
• ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุน้ (Duty of Loyalty)
• ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย วัต ถุ ประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษ ทั ฯ มติ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั มติ ที่
ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น รวมทั้ง หลัก เกณฑ์แ ละข้อ กํา หนดของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และหน่ วยงานที่ กาํ กับ
ดูแล (Duty of Obedience)
• เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และ
ทันเวลา (Duty of Disclosure)
คณะกรรมการบริ ษทั แต่ งตั้งคณะผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเป็ นบุคคลที่ มีความรู ้ความสามารถ เพื่อทําหน้าที่
ดําเนิ นธุ รกิ จให้เป็ นไปตามนโยบายและเป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้ คณะกรรมการบริ ษทั มีการติ ดตามผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีสิทธิ ร้องขอข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ฯได้อย่างอิสระ
อํานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ใช้อาํ นาจอนุ มตั ิภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติ ที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ในปี พ.ศ. 2558 อาทิ
• การอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อทางการค้ากับผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบเพื่อบริ ษทั ย่อย
• การอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯกูย้ ืมเงินระยะยาวและเพิ่มวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนกับสถาบันการเงิน
• การอนุมตั ิให้บริ ษทั ย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั
• การอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯลงทุนในบริ ษทั จัดตั้งใหม่เพื่อขยายธุรกิจและตลาดในต่างประเทศ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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เงือ่ นไขการลงนามผูกพันบริษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรองบริษทั
กรรมการบริ ษทั 2 ใน 4 คน คื อ นายสนัน่ อังอุบลกุล, นายมานิ ต อติ วานิ ชยพงศ์, นายณพล
เลิศสุ มิตรกุล และนายปริ ญช์ ผลนิวาศ ลงนามร่ วมกันพร้อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
การประชุมของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 6 ครั้ ง โดย
กําหนดวันที่ จะประชุ ม พร้อมด้วยเวลาและสถานที่ ประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี กรรมการมีหน้าที่ เข้าร่ วม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนครั้งที่จดั ประชุม โดยในปี พ.ศ. 2558 มีการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั รวมทั้งสิ้ น 6 ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้จดั ประชุมกันเองโดยไม่มีผบู ้ ริ หาร
เข้าร่ วมจํานวน 1 ครั้ง ซึ่ งได้เปิ ดเผยจํานวนครั้งของการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนไว้ในหัวข้อ 8.1
คณะกรรมการบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเสนอประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมให้
กรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพื่อได้มีเวลาศึกษาและพิจารณา ในการพิจารณาวาระต่างๆ จะคํานึ งถึง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม
วาระการประชุมตามปกติที่สําคัญประกอบด้วยการรับทราบผลการสอบทานหรื อการตรวจสอบ
รายงานทางการเงินโดยผูส้ อบบัญชี ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว การพิจารณา
และการติดตามผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนงาน การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในเรื่ องสําคัญเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เช่ น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมายทาง
การเงิ น แผนงานและงบประมาณ เป็ นต้น การรับทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการชุ ดย่อยต่ า งๆ การรั บทราบรายงานการถื อครองหลักทรั พ ย์บริ ษ ทั ฯของกรรมการ การ
พิจารณาการทํารายการที่มีลกั ษณะเกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่เข้าข่ายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
(ถ้ามี) ตลอดจนการพิจารณาวาระต่างๆ ที่ฝ่ายบริ หารนําเสนอ
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ประธานมอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั ทําหน้าที่ นาํ เสนอ
สาระสําคัญของแต่ละวาระการประชุม เพื่อประมวลความเห็น และให้ได้ขอ้ สรุ ปเป็ นมติที่ประชุมเพื่อนําไป
ดําเนิ นการต่ อไป โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการร่ วมแสดงความเห็ นและอภิ ปรายในแต่ ละวาระได้อย่า ง
เพียงพอ พร้อมทั้งเชิ ญผูบ้ ริ หารที่ เกี่ ยวข้องเข้าร่ วมประชุ มเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดที่ ชดั เจนในวาระ
นั้นๆ ตามความเหมาะสม
หากมีกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยในวาระใดและเข้าร่ วมประชุม เลขานุการบริ ษทั จะแจ้งกรรมการ
คนนั้น เพื่ อ ขอให้ไ ม่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม เฉพาะวาระนั้น อย่ า งไรก็ ต าม ต้อ งมี ก รรมการอยู่ใ นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษ ทั อย่างน้อยสองในสามของจํานวนกรรมการที่ เข้า ประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง ซึ่ ง
เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในการสรุ ปมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้ถือเสี ยงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง เว้นแต่กรณี การแต่งตั้งกรรมการ
ทดแทนในตําแหน่ งกรรมการที่ ว่างลงเพราะเหตุ อื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ มติ คณะกรรมการ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บริ ษทั ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการที่ ยงั เหลืออยู่ ซึ่ งเป็ นไป
ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 17 และ 21
เลขานุ ก ารบริ ษ ัท เป็ นผูจ้ ดบันทึ ก และจัด ทํา รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ซึ่ งมี
รายละเอียดที่สมบูรณ์เพียงพอ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษทั
ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุ ม เพื่อพร้อมสําหรับการค้นหาหรื อตรวจสอบจากกรรมการและผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
วาระการเป็ นกรรมการและกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยกําหนดให้ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นแต่ละปี กรรมการ
จํา นวน 1 ใน 3 ต้อ งออกจากตํา แหน่ ง กรรมการที่ พ น้ จากตํา แหน่ ง สามารถได้รั บการแต่ งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่งกรรมการใหม่ได้ หากได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งใหม่โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หากกรรมการคนใดพ้นจากตําแหน่งกรรมการ ก็ให้พน้ จากการเป็ นกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการ
แต่งตั้งนั้นด้วย
กรรมการส่ วนใหญ่ มีวาระการดํารงตําแหน่งมากกว่า 9 ปี เนื่ องจากกรรมการทุกคนของบริ ษทั ฯ
ประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิและประสบการณ์ ที่หลากหลายทั้งจากธุ รกิ จด้านการผลิ ตและธุ รกิ จอื่ นๆ จึ ง
สามารถกําหนดนโยบายทิ ศทางองค์กร พร้อมทั้งติดตามการบริ หารจัดการของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนดูแลผูม้ ีส่วน
ได้เ สี ยทุ กกลุ่มอย่า งเป็ นธรรม ทําให้ได้รับความเชื่ อถื อเชื่ อมัน่ และได้รั บการอนุ มตั ิ ต่อวาระการดํารง
ตําแหน่งจากที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ตลอดมา
จํานวนบริษทั ที่กรรมการแต่ ละคนไปดํารงตําแหน่ งกรรมการ
เพื่ อ ให้ก ารปฏิ บัติ งานของกรรมการ มี ประสิ ทธิ ภ าพและมี เ วลาปฏิ บัติ หน้า ที่ กรรมการอย่า ง
เพียงพอ จึงกําหนดให้กรรมการแต่ละคน สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ซึ่ งเมื่อ
รวมบริ ษทั ฯด้วยแล้ว ต้องไม่เกิน 5 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2558 กรรมการทุกคนได้ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ดงั กล่าว
นอกจากนี้ กรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นด้วย ต้องปฏิบตั ิตามมาตรา
86 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่ งครัด รวมถึงต้องไม่เป็ นกรรมการใน
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ
รายงานของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดของแต่ละ
ไตรมาสและ ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯตามลําดับ และจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ ตามที่กฎหมายกําหนด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่พิจารณางบการเงินของ
บริ ษทั ฯและงบการเงิ นรวมว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้ขอ้ กําหนดของตลาด
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทาง
การเงิน ซึ่ งลงนามโดยประธานกรรมการ รวมถึงรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดที่คณะกรรมการ
บริ ษทั อนุมตั ิแต่งตั้ง ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 5
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูเ้ ลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการซึ่ งปัจจุบนั คือ นายสนัน่ อังอุบลกุล
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็ นผูน้ าํ ด้านนโยบาย กําหนดวิสยั ทัศน์ และกํากับดูแลการทํางานของผูบ้ ริ หารระดับสู ง และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่กาํ หนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
3. ดูแลให้มน่ั ใจว่าการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับ
บริ ษทั ฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้กรรมการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งหลีกเลี่ยง
การแสดงให้เห็นถึงการชักนําให้เห็นคล้อยตามกรรมการคนใดคนหนึ่ง
5. ลงคะแนนเสี ย งชี้ ข าดในกรณี ที่ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั มี การลงคะแนนเสี ยงและ
คะแนนเสี ยงของแต่ละฝ่ ายมีจาํ นวนเท่ากัน
6. เป็ นผูน้ าํ ในการกําหนดและปฏิ บตั ิ ตามจริ ยธรรมหรื อวัฒนธรรมองค์กรและนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
7. ให้คาํ แนะนํา และการแยกบทบาทที่ชดั เจนระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับฝ่ ายบริ หาร
8. เป็ นตัวแทนคณะกรรมการบริ ษทั ต่ อบุ คคลภายนอกและเป็ นผูน้ าํ ในการชี้ แจงสื่ อสาร ต่ อ
สาธารณชน ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ
การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่ างคณะกรรมการบริษทั กับฝ่ ายบริหาร
บริ ษทั ฯได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับฝ่ ายบริ หาร ซึ่ ง
นอกจากจะปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้กาํ หนดไว้และกํากับดูแลการดําเนิ นงานของฝ่ าย
บริ หารในระดับนโยบายแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริ หารโดย
แยกเป็ นส่ วนของกรรมการผูจ้ ดั การ ซึ่ งเป็ นตําแหน่งผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และของคณะผูบ้ ริ หาร เพื่อ
ความชัดเจนของการปฏิบตั ิหน้าที่ และเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั สามารถกํากับดูแลและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งจัดทําเป็ นประจําทุกปี ได้อย่างเหมาะสม ดังนี้
หน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
1. บริ หารและกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯให้มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามทิ ศทาง/
เป้ าหมายบริ ษทั ฯ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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2. บริ หารจัดการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของ
บริ ษทั ฯ
3. บริ หารจัดการด้านบริ หารการเงิน เพื่อให้มีโครงสร้างและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและ
มัน่ คง
4. บริ หารจัดการการประชาสัมพันธ์เชิ งรุ ก ตลอดจนเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยัง่ ยืน
5. บริ หารจัดการด้านการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
6. บริ หารจัดการการเสริ มสร้างกิจกรรมการรักษาสิ่ งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
7. ดูแลและปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และระเบียบ
บริ ษทั ฯโดยเคร่ งครัด
8. ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริ หารต้องบริ หารงานเพื่อให้มีการปฏิ บตั ิ ตามแผนงานและนโยบายของคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
1. บริ หารและกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯให้มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามทิ ศทาง/
เป้ าหมายบริ ษทั ฯ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั
2. พิ จ ารณากลั่น กรองเรื่ อง/วาระต่ า งๆ ที่ จ ะเสนอคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อพิ จ ารณาและ
ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
3. รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. วางแผนและพิ จ ารณากลั่น กรองแผนงานต่ า งๆ ทั้ง ระยะสั้ นและระยะยาว เพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ
5. วางแผนการบริ หารทางการเงิ น เพื่ อลดภาระทางการเงิ นและให้บริ ษทั ฯมี โครงสร้ างทาง
การเงินที่มนั่ คง
6. ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริ ษทั ฯ
โดยเคร่ งครัด
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังได้กาํ หนดระเบียบปฏิบตั ิและขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ ง
ประกอบด้วยประเภทของรายการและวงเงิ นอนุมตั ิ เพื่อความคล่องตัวของการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หาร
และเป็ นการแบ่ งแยกอํานาจการอนุ มตั ิ ของคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารให้มีความชัดเจนและ
ถูกต้องตามกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ ง แม้ว่า ปั จจุ บันผูด้ าํ รงตํา แหน่ งประธานกรรมการและตํา แหน่ งกรรมการผูจ้ ัด การซึ่ งเป็ น
ตําแหน่ งสู งสุ ดของฝ่ ายบริ หาร เป็ นบุคคลเดียวกัน คื อ นายสนัน่ อังอุบลกุล แต่บริ ษทั ฯก็ได้มีการกําหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของทั้งสองตําแหน่งแยกกันไว้อย่างชัดเจนดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่ องจากนายสนัน่ อังอุบลกุล ซึ่ งเป็ นตัวแทนจากกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริ ษทั ฯเป็ นเวลานาน และเป็ นที่ยอมรับในวงการธุ รกิจและสังคม
อย่างแพร่ หลาย
การดํารงตําแหน่งทั้งสองตําแหน่งในเวลาเดียวกันนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้
ตระหนักและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ งได้อย่างชัดเจน ทั้งในส่ วน
ของการบริ หารงานประจํา การประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และอื่ นๆ ตลอดจน
สามารถปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่และตัดสิ นใจตามขอบเขตอํานาจของแต่ละตําแหน่งได้เป็ นอย่างดี โดยได้
ใช้ประโยชน์จากการเป็ นบุคคลเดียวกันที่สามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานดังนี้
• ในฐานะประธานกรรมการ ช่ วยให้สามารถรับทราบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารได้อย่าง
ใกล้ชิ ด และในสภาพความเป็ นปั จ จุ บัน ซึ่ งจะควบคุ ม ดู แ ลให้อ ยู่ใ นกรอบของนโยบาย
คณะกรรมการบริ ษทั และในฐานะกรรมการผูจ้ ดั การ ก็สามารถบริ หารงานให้สอดรั บกับ
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั
• ในฐานะประธานกรรมการ นอกจากการปฏิบตั ิ หน้าที่ ในการเป็ นประธานในที่ ประชุ มของ
การประชุ มผูถ้ ือหุ น้ และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งต้องกํากับและควบคุมดูแลการ
ประชุมให้เป็ นไปตามวาระและถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม
ทุกท่านได้แสดงความคิ ดเห็นและอภิ ปรายได้อย่างอิสระแล้ว ยังสามารถชี้ แจงข้อมูลให้ที่
ประชุมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารสูงสุ ดพร้อมกันได้
ทั้งนี้ ด้วยสัด ส่ วนกรรมการอิ ส ระที่ มีจาํ นวนครึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ทํา ให้
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถถ่วงดุล พร้อมให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระในการสอบทานการบริ หารงาน
ของฝ่ ายบริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การดํารงตําแหน่ งกรรมการที่บริษทั อืน่ ของกรรมการผู้จดั การและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายว่า หากกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารได้รับการเสนอให้
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อื่น ซึ่ งมิใช่อยู่ภายในกลุ่มของบริ ษทั ฯโดยจะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
หรื อไม่กต็ าม ให้กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารรายงานคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อื่นที่ กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารจะไปเป็ นกรรมการนั้น ต้องไม่ดาํ เนิ น
ธุ รกิ จที่ แข่งขันกับบริ ษทั ฯ และเมื่อรวมจํานวนบริ ษทั อื่นที่ กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารดํารงตําแหน่ ง
เป็ นกรรมการแล้วต้องไม่เกิ น 5 บริ ษทั จดทะเบี ยน ซึ่ งเป็ นหลักเกณฑ์เดี ยวกันกับที่ คณะกรรมการบริ ษทั
ยึดถือปฏิบตั ิ โดยในปี พ.ศ. 2558 ก็ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
9.2.2 คณะกรรมการชุดย่ อยและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทําหน้าที่ช่วยพิจารณาในรายละเอียด
กลัน่ กรองงานและแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ในด้านใดด้านหนึ่ง ประกอบด้วย
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1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดย
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู ้ ความชํานาญ และประสบการณ์ดา้ นบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ กาํ กับดูแลให้มีการจัดทํารายงานทางการเงิ นและการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่ ถูกต้องครบถ้วน เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนมีองค์ประกอบ คุณสมบัติและหน้าที่ตามที่กาํ หนดในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นไปตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนด ทั้งนี้ รายชื่ อคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมในปี
พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
รายชื่อ
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

การเข้ าร่ วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ประชุมวาระปกติ
ประชุมวาระพิเศษ
4/4
1/1
4/4
1/1
4/4
-

นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นบัญชี การสอบบัญชี การเงิน และภาษีอากร
ส่ วนนายเอ้งฮัก นนทิ การ และนายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี เป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการเงิ น
การธนาคาร และการบัญชี
หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริ หารที่ รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิ นทั้งในรายไตรมาสและประจําปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให้ผสู ้ อบบัญชี สอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็ น
และเป็ นเรื่ องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯก็ได้
2. สอบทานให้ บ ริ ษัท ฯมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบที่ มี ค วามเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ผลโดยสอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน
3. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดย
คํานึ งถึงความน่าเชื่ อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริ มาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบ
บัญชีน้ นั รวมถึงพิจารณาเสนอให้เลิกจ้างผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯตามความเหมาะสม
4. ตรวจสอบการทํา รายการที่ เ กี่ ย วโยงหรื อรายการที่ อาจมี ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ใ ห้มีความ
ถูกต้องตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
5. ทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงิน การบริ หารความเสี่ ยง การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุ รกิจ
ของผูบ้ ริ หาร และทบทวนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯในรายงานสําคัญที่ตอ้ งเสนอต่อสาธารณชน
ตามที่กฎหมายกําหนด
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6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ ถึง
ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
6.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (“การทุจริ ต”)
6.6 รายงานอื่นใดที่ เห็นว่าผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ นทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุ มเพื่อพิจารณาในเรื่ องต่างๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
ดังต่อไปนี้
7.1 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชี และวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี การดํารงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สาํ คัญ
รวมถึงเหตุผลของฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายบัญชี ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อเผยแพร่ แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป
7.2 การพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
7.3 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ของบริ ษทั ฯ ขั้นตอนการประสานงาน
ของแผนการตรวจสอบที่ เกี่ยวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่ วมกับผูต้ รวจสอบ
ภายในและผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ ได้
วางแผนไว้ เพื่ อ ให้มนั่ ใจว่า แผนการตรวจสอบดังกล่ า วจะช่ วยให้ต รวจพบการทุ จริ ต หรื อ
ข้อบกพร่ องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน
7.4 การพิจารณาร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายใน ถึงปั ญหาหรื อข้อจํากัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ
และทบทวนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน
7.5 การพิจารณาร่ วมกับผูส้ อบบัญชีถึงปัญหาหรื อข้อจํากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
7.6 การพิจารณาร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการ
และการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความ
ปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้ องกันการทุจริ ตหรื อการใช้คอมพิวเตอร์ ไปในทางที่ ผิดโดยพนักงาน
บริ ษทั ฯหรื อบุคคลภายนอก
7.7 การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

7.8 การติ ดตามความคื บ หน้า การดําเนิ นการตามมาตรการต่ อต้านการทุ จริ ตของบริ ษทั ฯ จากฝ่ าย
บริ ห ารหรื อ หน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษ ัท ฯ ตลอดจนข้อ มู ลจากระบบการแจ้ง ข้อ
ร้องเรี ยนจากบุคคลทัว่ ไป (Whistle Blower)
7.9 การปฏิบตั ิอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
7.10 การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
สอบทานให้บริ ษทั ฯมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรื อเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ตลอดจนร่ วมกับ
ฝ่ ายบริ หาร ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สอบทานกับฝ่ ายบริ หารในเรื่ อ งนโยบายและความเพี ยงพอในการบริ หารความเสี่ ย งที่ สําคัญของ
บริ ษทั ฯ
ทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงินของบริ ษทั ฯ
รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ปฏิ บตั ิ การอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายและด้วยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บัติ ห น้า ที่ ด ้ว ยความรอบคอบและเคร่ ง ครั ด ตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ อง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.
2551 โดยในปี พ.ศ. 2558 จัดให้มีการประชุ มร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริ หารด้านการเงิ นและบัญชี ฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน และผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง รวม 5 ครั้ง การประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯโดยไม่มี
ผูบ้ ริ หารร่ วมประชุ ม 1 ครั้ ง รวมจนถึงการทําหน้าที่ รับแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ ยวกับการทุจริ ตหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามระบบ Whistle Blower ของบริ ษทั ฯ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
ก่อนรายงานผลการตรวจสอบ และเสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป ซึ่ งใน
ปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนหรื อการแจ้งเบาะแสในระบบ Whistle Blower
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุ มแก่คณะกรรมการบริ ษทั ไตรมาสละ 1 ครั้ ง
ตลอดจนจัด ทํา รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ครบทุ ก หมวดตามที่ ประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด และแสดงไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
2. การสอบทานการบริ หารความเสี่ ยง
3. การสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. การดูแลด้านการปฏิบตั ิงานตามระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
6. การปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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7. การพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั ฯ สําหรับงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2559
8. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยวิธีการประเมิ นด้วยตนเอง ตามแบบประเมิ นของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และนําผลการ
ประเมินมาพิจารณาปรับปรุ งวิธีการทํางาน
คณะกรรมการตรวจสอบ มี วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 รอบปี บัญชี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุ ด ปั จจุ บัน มี วาระการดํา รงตํา แหน่ งถึ งสิ้ นรอบปี บัญชี พ.ศ. 2558 และได้รั บอนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ต่ อ วาระการดํา รงตํา แหน่ ง ระหว่ า งปี พ.ศ. 2559 – 2561 ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งประกอบด้วย
กรรมการ 3 คน โดยเป็ นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 คน ผูด้ าํ รงตําแหน่งประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ รายชื่ อคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนและการเข้าร่ วมประชุมในปี พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
รายชื่อ
นางสิ ริพร ไศละสูต
นายสนัน่ อังอุบลกุล
นายเอ้งฮัก นนทิการ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)

การเข้ าร่ วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
3/3
3/3
3/3

คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน ทําหน้าที่ พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ ายและ
รู ปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยในส่ วน
ค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่ งจ่ายเฉพาะ “ค่าเบี้ ยประชุ มกรรมการ” คณะกรรมการบริ ษทั ต้องนําเสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิทุกครั้ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังทําหน้าที่ พิจารณาหลักเกณฑ์ และ
ขั้นตอนในการสรรหาบุ คคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่ อดํารงตําแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมทั้ง
คัดเลื อกบุคคลตามขั้นตอนการสรรหาที่ ได้กาํ หนดไว้ และเสนอความเห็นต่ อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อ
นําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการเช่นกัน
หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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2. พิจารณาและอนุมตั ิผงั โครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
3. พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ทั้งในกรณี ที่มีตาํ แหน่งว่าง
หรื อกรรมการครบวาระการดํารงตําแหน่ง
4. พิจารณาอนุ มตั ิ ผูส้ มควรได้รับแต่ งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง ตามที่ ฝ่ายบริ หารได้คดั สรรและเสนอ
พิจารณา ทั้งในกรณี ที่มีตาํ แหน่งว่างลงหรื อเพิ่มตําแหน่งใหม่
5. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งได้แก่ เงินเดือน บําเหน็จ โบนัส
สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน
6. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิ บ ัติงานอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย อันเกี่ ยวเนื่ องกับการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุ มรวม 3 ครั้ง
โดยได้รายงานผลการปฏิ บตั ิ งานแก่คณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้งที่ มีการจัดประชุ มคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนประจําปี ด้วยวิธีประเมินด้วยตนเอง และจัดทํารายงานคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทนแสดงไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 รอบปี บัญชี
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบนั มีวาระการดํารงตําแหน่งถึงสิ้ นปี บัญชี พ.ศ.
2558 และได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ต่อวาระการดํารงตําแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561
ตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ในคราวประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการ 4 คน
โดยเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 2 คน และกรรมการอิสระจํานวน 2 คน ผูด้ าํ รงตําแหน่งประธาน
กรรมการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีตอ้ งเป็ นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ รายชื่ อคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี
และการเข้าร่ วมประชุมในปี พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
รายชื่อ
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
นางสิ ริพร ไศละสูต
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ

การเข้ าร่ วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
4/4
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
3/4
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3/4
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเลขานุการ
4/4

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ตําแหน่ ง
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หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับบริ ษทั ฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์
ระเบี ยบและข้อบังคับของหน่ วยงานที่ ทาํ หน้าที่ กาํ กับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
สํา นักงานคณะกรรมการกํา กับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อง ตลอดจน
แนวทางในการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
2. กํากับ ดูแลและให้คาํ แนะนําแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ และความรับผิดชอบตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบตั ิและมีความต่อเนื่อง
3. พิจารณาทบทวน และปรับปรุ งนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย
หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. จัดทํารายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีประจําปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริ ษทั พร้อม
ทั้งนําเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
5. เสนอแนะข้อกําหนดและแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิจ
และข้อพึงปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
6. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่สนับสนุนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจําเป็ น
7. ปฏิบตั ิงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี ได้จดั ให้มีการประชุ มรวม 4 ครั้ง โดยได้
รายงานผลการปฏิบตั ิงานแก่คณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีประจําปี ด้วยวิธีประเมินด้วย
ตนเอง และจัดทํารายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีแสดงไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี ว าระการดํา รงตํา แหน่ ง คราวละ 3 รอบปี บัญ ชี โดย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีชุดปัจจุบนั มีวาระการดํารงตําแหน่งถึงสิ้ นปี บัญชี พ.ศ. 2558 และได้รับ
อนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ต่ อวาระการดํา รงตํา แหน่ ง ระหว่า งปี พ.ศ. 2559 – 2561 ตามมติ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในคราวประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558
4) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง
จํานวนไม่เกิน 10 คน มีภารกิจช่วยคณะกรรมการบริ ษทั ดูแลกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของ
บริ ษทั ฯให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ มีรายชื่ออนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและการเข้าร่ วมประชุมใน
ปี พ.ศ. 2558 ดังนี้

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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รายชื่อ
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิ ต
นายภาวัต เฉลิมพงศ์
นายประมวล ภิญโญ
นายชัยชาญ เจริ ญสุ ข
นายสมทรง รักษาพล
นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์
นายธนัช ศรี ปาน

ตําแหน่ ง
ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และเลขานุการ

การเข้ าร่ วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
12/12
11/12
12/12
11/12
12/12
7/12
12/12
10/12

คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องดําเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯมีการบริ หารความ
เสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพครอบคลุมความเสี่ ยงทั้งหมด
หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. ศึกษา ทบทวนและประเมินความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร
ทั้งความเสี่ ยงจากภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้
1.1 ความเสี่ ยงทางการเงิน
1.2 ความเสี่ ยงด้านการดําเนินงาน
1.3 ความเสี่ ยงด้านธุรกิจ
1.4 ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
2. กําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาในเรื่ องการบริ หาร
ความเสี่ ยงโดยรวม
3. กําหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรที่ ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. กําหนดวงเงิ นหรื อประเภทของกิ จกรรมตามความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุ มตั ิ
เป็ นเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์ตามความเสี่ ยงแต่ละประเภท
5. กํากับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิ บตั ิ เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้นาํ กลยุทธ์การบริ หาร
ความเสี่ ยงไปปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
6. ให้มีอาํ นาจแต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ ยงทัว่ องค์กร
7. เรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ในปี พ.ศ. 2558 คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง จัดให้มีการประชุ มรวม 12 ครั้ง โดยได้
รายงานผลการดําเนิ นงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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รับทราบทุกไตรมาส รวมถึงได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะอนุ กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงประจําปี ด้วยวิธีประเมินด้วยตนเอง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงทําหน้าที่ ทบทวนและ
ประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตเป็ นประจํา และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในโดยการอนุ มตั ิ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ บรรจุ งานตรวจสอบการทุ จริ ตไว้ในแผนงานตรวจสอบ ตลอดจนดําเนิ นการ
ตรวจสอบ และติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ตเป็ นประจําทุกปี ด้วย
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ว าระการดํา รงตํา แหน่ ง คราวละ 3 รอบปี บัญ ชี โดย
คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงชุ ดปั จจุบนั มีวาระการดํารงตําแหน่ งถึ งสิ้ นปี บัญชี พ.ศ. 2558 และ
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ต่อวาระการดํารงตําแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในคราวประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
9.3.1 การสรรหากรรมการ
ในปี พ.ศ. 2558
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ ม ั ติ น โยบายและแนวปฏิ บ ั ติ เรื่ อง
การสรรหากรรมการบริ ษทั เพื่อให้การสรรหากรรมการบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมาย หลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี มีข้ นั ตอนการทํางานที่ชดั เจนและโปร่ งใส และให้ได้มาซึ่ งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ธุรกิจและรองรับการเติบโตอย่างยัง่ ยืนขององค์กร โดยกําหนดหัวข้อแนวปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวดังนี้
1. การกําหนดจํานวนกรรมการของบริ ษทั ฯ
2. การกําหนดโครงสร้างความหลายหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ของบริ ษทั ฯ
3. กระบวนการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
4. การอนุมตั ิและแต่งตั้งเป็ นกรรมการ ซึ่ งกําหนดให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ในปี พ.ศ. 2558 มีกรรมการลาออก 1 คน คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการชุดย่อย ทําหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ตลอดจนกอปรด้วยความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะ
ช่วยพัฒนาบริ ษทั ฯให้มีความเจริ ญเติบโตก้าวหน้าอย่างมัน่ คง และเป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ อง
การสรรหากรรมการบริ ษทั ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาความเหมาะสม เพื่อ
1. แต่งตั้งเป็ นกรรมการ ทดแทนกรรมการรายเดิมที่พน้ จากวาระก่อนวาระการดํารงตําแหน่งใน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คราวถัดไปหลังจากตําแหน่งได้ว่างลงตามรอบการประชุ ม
ปกติที่บริ ษทั ฯได้กาํ หนดไว้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2
เดื อน โดยบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน มติคณะกรรมการบริ ษทั ที่อนุมตั ิแต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการ
แทนดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการที่ยงั
เหลืออยู่ ซึ่ งเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 17 หรื ออาจพิจารณา
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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2. เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งเป็ นกรรมการ แทนกรรมการราย
เดิ มที่ พน้ วาระการดํารงตําแหน่ ง หรื อในกรณี ที่มีการเพิ่ มจํานวนกรรมการ ซึ่ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 13 และข้อ 14 ดังนี้
“ข้อ 13 ให้ที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่ งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
(3) บุ ค คลซึ่ งได้รั บ คะแนนเสี ย งสู งสุ ด ตามลํา ดับ ลงมาเป็ นผูไ้ ด้รั บ การเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่ จะพึ งมี หรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่
บุ ค คลซึ่ ง ได้รั บการเลื อ กตั้งในลํา ดับ ถัด ลงมามี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กัน เกิ นจํา นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้
ขาด
ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตําแหน่ งตามวาระเป็ น
จํานวนหนึ่ งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้
ใช้วิธีจบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุด
นั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง”
วาระการแต่งตั้งกรรมการของที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ จะพิจารณาเป็ นรายบุคคล กรรมการแต่ละ
รายที่ ได้รับการเสนอชื่ อต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็ นชอบเกิ นกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษัท กํา หนดนโยบายให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนอาจพิจารณาคัดสรรผูท้ ี่จะได้รับการเสนอชื่ อแต่งตั้งเป็ นกรรมการจากรายชื่ อที่ ผถู ้ ือหุ ้นเสนอ
ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสและมอบสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกันในการเสนอชื่ อเป็ นประจํา
ทุกปี เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันสิ้ นรอบปี บัญชี ไม่นอ้ ยกว่าสามเดื อน หรื อจากทะเบี ยนกรรมการอาชี พใน
ทําเนี ยบของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้และประสบการณ์
เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ เพื่ อ ให้ มี ค วามหลากหลายตามโครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษัท (Board
Diversity) โดยประกอบด้วยกรรมการที่ มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้ นการผลิต การเงิ น
การบัญชี การตลาด และกฎหมายด้านการบัญชีและภาษีอากร ซึ่ งมีความเหมาะสมกับการดําเนิ นธุ รกิจ และ
สอดคล้องกับแผนงานและกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
ตามโครงสร้าง Board Diversity ปั จจุบนั กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯคือ นายสุ ชาติ
บุญบรรเจิดศรี และนางสิ ริพร ไศละสู ต เป็ นกรรมการที่มีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นอุตสาหกรรมการ
ผลิต แต่ไม่ใช่ธุรกิจที่เป็ นคู่แข่งทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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อนึ่ ง บริ ษทั ฯไม่ได้กาํ หนดจํานวนครั้งสู งสุ ดของกรรมการที่ จะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็ น
กรรมการใหม่ รวมทั้งไม่ได้กาํ หนดคุณสมบัติเรื่ องอายุของกรรมการ โดยให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯข้อ 14 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม กรณี ที่เป็ นกรรมการอิสระ กรรมการรายนั้นต้องมีคุณสมบัติตาม
นิ ยามกรรมการอิ สระที่ บริ ษทั ฯกําหนด ซึ่ งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่ อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(ก) ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดย
ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(ข) ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้า ง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้
เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ ยื่นคําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึ งกรณี ที่กรรมการอิ สระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่
ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
(ค) ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่ เป็ น บิ ดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ
รายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท ฯ ในลัก ษณะที่ อ าจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั หรื อผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จดังกล่าวข้างต้น รวมถึ งการทํารายการทางการค้าที่ กระทําเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ
หรื อการให้หรื อรับความช่ วยเหลือทางการเงิ น ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม คํ้าประกัน การให้
สิ นทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ
หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุ ทธิ ของบริ ษทั ฯหรื อตั้งแต่ ยี่สิบล้านบาทขึ้ นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การ
คํานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
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อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ ที่เกิ ดขึ้นในระหว่างหนึ่ งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่ มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
หุน้ ส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ฉ) ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผูใ้ ห้บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ งรวมถึ ง การให้บ ริ ก ารเป็ นที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และ
ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วม
บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่ งของ
จํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิจการ
ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
กรรมการอิสระทั้ง 4 คนของบริ ษทั ฯ ได้ดาํ รงความเป็ นกรรมการอิสระทั้งในด้านคุณสมบัติและ
การปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหน่ง แม้ว่าจะมีกรรมการอิสระจํานวน 3 คน
ที่ดาํ รงตําแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี และไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสํารวจโครงการสํารวจการกํากับ
ดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนไทยของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ซึ่ งกําหนดให้กรรมการ
อิสระไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี แต่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ ประกอบกับกรรมการอิสระทั้ง 4 คนของบริ ษทั ฯมี
ความรอบรู ้ในธุรกิจของบริ ษทั ฯเป็ นอย่างดี ได้อุทิศเวลา ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ท้ งั ในด้าน
การบัญชี การเงิน การธนาคาร และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มธุรกิจและองค์กรต่างๆ ในการให้ขอ้ เสนอแนะ
หรื อคําแนะนํา อันนํามาซึ่ งประโยชน์สูงสุ ดแก่ บริ ษทั ฯ รวมถึ งผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม ตลอดจนปฏิ บตั ิ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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หน้าที่ ดว้ ยความรอบคอบและระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ตและมีความโปร่ งใส โดยไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้นาํ เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในคราว
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ น
กรรมการอิสระจํานวน 1 คน คือ นางสิ ริพร ไศละสูต ซึ่ งครบวาระการดํารงตําแหน่งในปี พ.ศ. 2558 ดํารง
ตําแหน่ งกรรมการที่ มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิ สระอี กวาระหนึ่ ง โดยที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติ อนุ มตั ิ
แต่งตั้งตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เสนอ
9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯทําหน้าที่พิจารณาและสรรหาบุคคลที่ เหมาะสมและมีคุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการ และสอดคล้องกับลักษณะงานและธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมตั ิ แต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งรายงานการอนุ มตั ิ แต่งตั้ง
ผูบ้ ริ หารดังกล่าวให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ฯ
ไม่ได้จาํ กัดการสรรหาเฉพาะบุ คคลจากภายนอกเท่ านั้น แต่ บริ ษทั ฯเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุ กคนได้มี
โอกาสเติ บโตในหน้าที่ การงานและก้าวขึ้ นสู่ ตาํ แหน่ งระดับผูบ้ ริ หารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการคัด
สรรจากความสามารถที่โดดเด่นและการเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานทั้งในสายงาน
เดียวกันและคนรอบข้าง และมีการประเมินศักยภาพพนักงานในแต่ละด้านเป็ นรายบุคคลเพื่อการวางแผน
อบรมและพัฒนาให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งในส่ วนของการเพิ่มพูนความรู ้และพัฒนาทักษะการ
เป็ นผูน้ าํ และการมอบหมายงานที่ทา้ ทาย ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมให้พนักงานของบริ ษทั ฯมีความพร้อม
สําหรับการดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริ หารทั้งในกรณี ทดแทนเมื่อมี ตาํ แหน่ งว่างลง หรื อแต่งตั้งเพิ่มเติ มเมื่อกลุ่ม
บริ ษทั มีการขยายธุรกิจหรื อในกรณี ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ินโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ อง การจัดทําแผนการสื บทอด
ตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง (Succession Plan) ซึ่ งรวมถึงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้ฝ่ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯใช้เป็ นแนวทางจัดเตรี ยมบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการ
เจริ ญเติบโตขององค์กรในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งครอบคลุมหลักเกณฑ์โดยสรุ ป ดังนี้
1. การกําหนดตําแหน่งของผูบ้ ริ หารระดับสูงที่ตอ้ งดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิฯ
2. การกําหนดคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ที่ตอ้ งการของแต่ละ
ตําแหน่ง โดยให้พิจารณาบุคคลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร
3. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน และความรู ้ ความสามารถของผูบ้ ริ หารที่ มีคุ ณ สมบัติต าม
หลักเกณฑ์
4. การพิจารณาอนุมตั ิ และแต่งตั้งบุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหาฯ เพื่อเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ขององค์กร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2558 ยังไม่มีการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารคนใหม่
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9.3.3 การพัฒนากรรมการ
กรรมการที่ได้ รับการแต่ งตั้งใหม่
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที่จดั เตรี ยมข้อมูล เช่น คู่มือกรรมการ
บริ ษทั จดทะเบียน ทิศทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคม จรรยาบรรณทางธุ รกิจ เป็ นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการแนะนําเกี่ยวกับลักษณะธุ รกิจ แนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2558 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่
กรรมการปัจจุบัน
คณะกรรมการบริ ษ ทั มอบหมายให้เ ลขานุ ก ารบริ ษ ทั คัด สรรหลักสู ต รจากสถาบัน ที่ มีค วาม
น่าเชื่ อถือและสอดคล้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั จดทะเบี ยน เช่ น สถาบันวิทยาการตลาดทุน สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย เป็ นต้น เพื่ อสนับสนุ นให้กรรมการเข้ารับการอบรม หรื อเข้าร่ วม
กิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
ในปี พ.ศ. 2558 มีกรรมการจํานวน 1 คน จากจํานวนกรรมการรวม 8 คน เข้าร่ วมการอบรมกับ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย คือ นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ในหลักสู ตร Advanced Audit
Committee Program (AACP) ส่ วนกรรมการที่เหลือจํานวน 7 คนนั้น ก็ได้เข้าร่ วมรับฟั งการสัมมนาข้อมูล
ด้านธุรกิจตลอดจนการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ
ข้อ มู ล การเข้า ร่ ว มอบรมหรื อ เข้า ร่ ว มกิ จ กรรมสั ม มนาของกรรมการได้เ ปิ ดเผยไว้ใ นหัว ข้อ
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ ม และเลขานุ การบริ ษทั ดังปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1
9.3.4 การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งแบบรวมทั้ง
คณะและเป็ นรายบุคคล และการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการผูจ้ ดั การซึ่ งเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งสู งสุ ดของฝ่ าย
บริ หารเป็ นประจําทุกปี โดยมีหวั ข้อการประเมินดังต่อไปนี้
ก. การประเมินคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ เป็ นการประเมินด้วยตนเอง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทําหน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
เลขานุ การบริ ษทั นําผลประเมินของกรรมการทุกคน เพื่อคํานวณคะแนนเฉลี่ยแยกตามราย
หมวดและผลคะแนนรวมเฉลี่ยของทุกหมวด ก่อนแสดงผลการประเมินเป็ น “ดี มาก” “ดี ”
“พอใช้” และ “ควรปรับปรุ ง” เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานทั้งคณะแล้ว ได้ผลการ
ประเมินระดับ “ดี มาก” แต่เนื่ องจากคะแนนในหมวด “การพัฒนาตนเองของกรรมการและ
การพัฒนาผูบ้ ริ หาร” ยังมีโอกาสที่ควรได้รับการปรับปรุ ง จึ งมอบหมายให้สํานักเลขานุ การ
บริ ษทั สนับสนุนด้วยการจัดหาหลักสูตรให้กรรมการและผูบ้ ริ หารได้เข้าร่ วมต่อไป
ข. การประเมินกรรมการรายบุคคล เป็ นการประเมินด้วยตนเอง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1) กลยุทธ์
2) จริ ยธรรมและค่านิยม
3) ความรู ้
4) ความขยันหมัน่ เพียร
5) การทําหน้าที่ในฐานะกรรมการ
6) การพัฒนาตนเอง
7) การประเมินผลโดยรวม
กรรมการแต่ ละคนส่ งผลการประเมิ นให้เ ลขานุ ก ารบริ ษ ทั เพื่ อรวบรวมและจัด เก็บเป็ น
ความลับ ก่อนแสดงผลเป็ นภาพรวมจํานวนกรรมการที่ได้รับผลประเมินแต่ละระดับเป็ น “ดี
มาก” “ดี” “พอใช้” และ “ควรปรับปรุ ง” ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั
ในปี พ.ศ. 2558 กรรมการได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นรายบุคคลแล้ว ได้ผลการประเมิน
ระดับ “ดี มาก” โดยคะแนนในหมวด “กลยุทธ์” และ “ความขยันหมัน่ เพี ยร” ยังมีโอกาสที่
ควรได้รับการปรับปรุ ง ซึ่ งได้แจ้งให้กรรมการทุกคนได้รับทราบแล้ว
ค. การประเมินกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการทุกคน ไม่รวมกรรมการที่ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูป้ ระเมินผล ตาม
หัวข้อดังต่อไปนี้
1) ความเป็ นผูน้ าํ
2) การวางแผนกลยุทธ์
3) การบริ หารกํากับดูแลทางธุรกรรม
4) การบริ หารด้านการเงิน
5) การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
6) การสื่ อสาร
7) การสร้างความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการบริ ษทั
8) การวัดผลการดําเนินงาน
เลขานุ การบริ ษ ทั นํา ผลประเมิ นของกรรมการทุ กคนตามเกณฑ์ที่ กาํ หนดไว้ เพื่ อคํานวณ
คะแนนเฉลี่ยแยกตามรายหมวดและผลคะแนนรวมเฉลี่ยของทุ กหมวด ก่ อนแสดงผลการ
ประเมินเป็ น “ดีมาก” “ดี” “พอใช้” และ “ควรปรับปรุ ง” เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
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นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทน และ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ ดี ได้ประเมินผลการปฏิบตั ิ งานของแต่ละคณะเป็ นประจําทุกปี โดยใช้
หลักปฏิบตั ิในการประเมินผลเช่นเดียวกับการประเมินคณะกรรมการบริ ษทั
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริ ษทั ฯมีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมหลายแห่ งทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่
แล้วบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมเหล่านั้นจะดําเนินธุรกิจและอยูภ่ ายใต้โครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างธุ รกิจหลักของ
บริ ษทั ฯ ได้แก่ สายธุ รกิ จพลาสติ ก ซึ่ งประกอบด้วยผลิ ตภัณฑ์เพื่ องานอุตสาหกรรมและผลิ ตภัณ ฑ์เครื่ องใช้ใน
ครัวเรื อน สายธุ รกิจซื้ อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ได้วางกลยุทธ์ให้การทําธุ รกิ จมีลกั ษณะ
ครบวงจร ลดการพึ่งพาธุ รกิ จนอกกลุ่ม เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริ ษทั ให้มากขึ้น ดังนั้น ใน
การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ฯได้ส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารและ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯไปดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริ ษทั ฯจะไม่ได้กาํ หนดให้กลุ่มบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบ
จากที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั แต่กลุ่มบุคคลที่ เป็ นตัวแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและ
เห็นชอบของฝ่ ายบริ หาร และต้องเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯที่ดูแลรับผิดชอบในสายธุ รกิจเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกับ
ธุรกิจของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งจะมีส่วนช่วยให้การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ในการใช้สิท ธิ อ อกเสี ย งของบุ ค คลที่ เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั หรื อ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม บุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯสามารถตัดสิ นใจหรื อดําเนิ นการใน
เรื่ องสามัญทัว่ ไปของการดําเนิ นธุ รกิ จได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนการตัดสิ นใจ
หรื อ ลงมติ โดยให้ค าํ นึ งถึ งประโยชน์ที่ดีที่สุด ของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษ ทั ร่ วมนั้นๆ เป็ นเกณฑ์ ควบคู่ ไปกับการ
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริ ษทั ฯในฐานะผูถ้ ือหุน้ ตามความเหมาะสม เช่น การตัดสิ นใจเข้าทํารายการเมื่อ
มีความจําเป็ นต้องทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ฯ การกําหนดราคาหรื อเงื่ อนไขทางการค้าของรายการดังกล่าวก็
จะเป็ นไปตามปกติการค้ากับบุคคลภายนอกทัว่ ไป หรื อสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้ เป็ นต้น แต่หากเป็ นการ
ใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องที่มีนยั สําคัญ บุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ใน
หลักเกณฑ์เดียวกันกับการดําเนินการโดยบริ ษทั ฯเอง
ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯไม่มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมแห่ งใดที่มีขอ้ ตกลงระหว่างบริ ษทั ฯกับผูถ้ ือหุ น้ อื่น
ในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม (Shareholders’ Agreement) ในลักษณะที่มีผลอย่างมีสาระสําคัญต่อ
การริ ดรอนอํานาจในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ หรื อทําให้บริ ษทั ฯไม่สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงได้อย่างเต็มที่ตาม
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ หรื อมีการแบ่งผลตอบแทนที่นอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ปกติ
กรณี ของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ฯถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100 และมีอาํ นาจเด็ดขาดใน
การกําหนดนโยบายและบริ หารงาน บริ ษทั ฯได้กาํ หนดให้บุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯต้องดูแลและผลักดันให้
บริ ษทั ย่อยมีการปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์ของการทํารายการที่ เกี่ ยวโยง เกณฑ์การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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การทํารายการสําคัญอื่นใด ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ดังกล่าวให้
ถูกต้องครบถ้วนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิ รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและ
การบันทึ กบัญชี ของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั ฯสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทํางบการเงิ นรวมได้ทนั กําหนด
ถูกต้องและครบถ้วนด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯเข้าไป
ตรวจสอบการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมตามแผนงานประจําปี หรื อเมื่อมีการพบเหตุผิดปกติดว้ ยก็ได้

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดมาตรการไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารนําข้อมูลของบริ ษทั ฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
และเพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ โดยห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์นบั แต่ 15 วันก่อนวันทําการสุ ดท้ายของแต่ละ
ไตรมาส จนถึงก่อนวันที่บริ ษทั ฯรายงานผลการดําเนินงานสําหรับงวดระยะเวลานั้นแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยและสาธารณชน มาตรการที่ ให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารรายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์แก่คณะกรรมการบริ ษทั
หรื อกรรมการผูจ้ ดั การตามลําดับ พร้อมทั้งบทลงโทษทางวินยั ของบริ ษทั ฯ และการรับโทษในความผิดส่ วนบุคคล
เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2551 และในปี พ.ศ. 2557
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิประกาศใช้ระเบียบปฏิบตั ิงาน เรื่ องการซื้ อขายหลักทรัพย์บริ ษทั ฯของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร (พ.ศ. 2557) โดยกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องแจ้งประธานกรรมการหรื อเลขานุการบริ ษทั ก่อน
การซื้ อขายหลักทรัพย์บริ ษทั ฯอย่างน้อย 1 วันทําการ
นอกจากนี้ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั ฯ กําหนดให้กรรมการรายงานการซื้ อขาย
หลักทรั พย์บริ ษทั ฯ ตลอดจนหลักทรั พย์คงเหลื อให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกรายไตรมาส และให้
ผูบ้ ริ หารจัดส่ งรายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์บริ ษทั ฯให้เลขานุการบริ ษทั ตามระยะเวลาที่กาํ หนด โดยตลอดปี พ.ศ.
2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรั พย์บริ ษทั ฯของกรรมการ ส่ วนผูบ้ ริ หารมีเพี ยง 2 คน ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริ ษทั ฯคือ นายภาวัต เฉลิมพงศ์ และนายพงษ์ศกั ดิ์ กันติรัตนาวงศ์ ซึ่ งมีการซื้ อ
หลักทรัพย์ตามสภาพการซื้ อขายหลักทรัพย์ปกติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั ฯแต่อย่างใด

9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2558
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอบบัญชี ใ ห้แ ก่ บ ริ ษ ทั ไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส
เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ PwC ในรอบปี ที่ผ่านมาเป็ นจํานวนเงิน 3.46 ล้าน
บาท และ 580.00 ล้านเวียดนามดอง
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2. ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริ การอื่นในส่ วนของการตรวจสอบตามที่ตกลงร่ วมกัน
ได้แก่ ค่าตรวจสอบตามข้อกําหนดของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) และการสอบทานและ
ตรวจสอบข้อมูลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสําหรับการจัดทํางบการเงินรวมให้แก่ PwC ในรอบปี บัญชี
ที่ ผ่านมาเป็ นจํานวนเงิ นรวม 0.86 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึ กค่ าตอบแทนงาน
บริ การอื่นดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบปี บัญชี พ.ศ. 2558 ครบถ้วนแล้ว
9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่องอืน่ ๆ
นอกเหนือจากการกํากับดูแลกิจการในด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯยังได้ดาํ เนิ นการ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีในด้านอื่นๆ ดังนี้
9.7.1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญในสิ ทธิ การเป็ นผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเที ยมกันของผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย รวมถึงผูถ้ ือ
หุน้ ส่ วนน้อยและผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ ตามที่กฎหมายกําหนดสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานต่างๆ เช่น สิ ทธิ ได้รับส่ วนแบ่งใน
กําไร เงินปั นผล การรับซื้ อหุ น้ คื น สิ ทธิ การโอนหุ น้ เป็ นต้น และตามข้อบังคับบริ ษทั ฯที่ กาํ หนดให้ “ผูถ้ ือ
หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง”
บริ ษทั ฯมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ และอํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือ
หุ ้นในการใช้สิทธิ ในเรื่ องต่ างๆ ที่ ผถู ้ ื อหุ ้นสมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่ งใสและทันต่ อเวลา
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ร่ วมมีสิทธิ ในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ หรื อตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีผลกระทบอย่างมี
นัย สํา คัญ ผ่า นการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น โดยการซักถาม แสดงความคิ ด เห็ น และพิ จารณาลงคะแนนเสี ย ง
ตลอดจนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็ นกรรมการเพื่อทําหน้าที่แทนผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการเพื่อส่ งเสริ มสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั ที่
สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ตามที่ กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
หากมีเหตุ จาํ เป็ นโดยเร่ งด่ วนอันอาจกระทบต่อหรื อเกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น
แล้ว ผูถ้ ือหุ ้นอาจใช้สิทธิ เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เรี ยกประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นตามที่
กฎหมายกําหนดไว้กไ็ ด้
บริ ษทั ฯมอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนาย
ทะเบี ยนหลักทรัพย์ จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่ มีรายละเอี ยดวัน เวลา สถานที่ จดั
ประชุ ม วาระการประชุ มซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศอย่า งเพี ย งพอพร้ อมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละวาระ รายงานประจําปี ตลอดจนเอกสารการมอบ
ฉัน ทะและวิ ธี ก ารใช้อ ย่ า งชัด เจน พร้ อมทั้ง เปิ ดเผยผ่ า นเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นระยะเวลา 30 วัน ก่อนการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุม เพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้รับทราบเป็ นการเบื้องต้น
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บริ ษทั ฯอํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่าง
เต็มที่ โดยไม่กาํ หนดแนวทางการปฏิ บตั ิ ที่อาจเป็ นการจํากัดโอกาสการเข้าร่ วมประชุม เช่ น
กําหนดขั้นตอนการลงทะเบียนหรื อวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงที่ยุ่งยาก เป็ นต้น
บริ ษทั ฯสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ งคําถาม รายชื่ อบุคคลที่ เหมาะสมเพื่อพิจารณาเป็ นกรรมการ
หรื อวาระการประชุ มอื่นล่วงหน้าก่อนการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อย 3 เดื อนก่อนวันสิ้ นสุ ด
รอบปี บัญชี ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเหมาะสมก่อนบรรจุ
เป็ นวาระการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559) โดยได้แจ้งสิ ทธิ
ดังกล่ าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรั พย์แ ห่ งประเทศไทยและของบริ ษ ทั ฯเมื่ อวันที่ 29
กันยายน พ.ศ. 2558 และเสนอให้ใช้สิทธิ ช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่ งเมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่ อ
บุคคลหรื อวาระการประชุมอื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด
บริ ษทั ฯได้อาํ นวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง โดย
1) จัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบที่ผถู ้ ือหุ ้นสามารถระบุคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ย งในแต่ ละวาระเพื่ อกํา หนดทิ ศ ทางการลงคะแนนเสี ย งได้ ตลอดจน
คําแนะนําวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยงุ่ ยาก เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถจัดเตรี ยมได้อย่างถูกต้อง
และผูร้ ับมอบฉันทะไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่ วมประชุม
2) แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
2. หนังสื อเชิญประชุม
บริ ษทั ฯนําหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นฉบับภาษาไทยและอังกฤษเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยเผยแพร่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม
พ.ศ. 2558 สําหรับการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558) ที่ผ่านมา
พร้อมทั้งได้แจ้งการเผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระมีขอ้ มูลและสารสนเทศที่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
ประกอบด้วย
• วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งก่อน
• วาระรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของ บริ ษทั ฯ
ในรอบปี ที่ผา่ นมา
• วาระพิจารณาอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ซึ่ งผูส้ อบบัญชี ได้
ตรวจสอบแล้ว
• วาระพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี และการจ่ายเงินปันผล

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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เสนอตัวเลขกําไรสุ ทธิ ประจําปี ข้อมูลการตั้งสํารองตามกฎหมาย นโยบายการจ่ายเงินปั น
ผล จํานวนเงิ นที่ ต้ งั สํารองตามกฎหมายและอัตราเงิ นปั นผลที่เสนอจ่ายปี นี้ เปรี ยบเที ยบ
กับปี ก่อน พร้อมด้วยเหตุผลและข้อมูลประกอบ
• วาระแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
เสนอชื่อผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั ที่สงั กัด ประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถของผูส้ อบบัญชี
ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี พร้อมทั้งค่าบริ การสอบบัญชี ของปี ที่เสนอเปรี ยบเทียบ
กับปี ก่อน
• วาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั
เสนอประวัติ ย่อของกรรมการแต่ ละคน ได้แ ก่ ประวัติ การศึ กษา ประวัติ การทํา งาน
จํานวนบริ ษทั ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการที่เสนอ พร้อมทั้งข้อมูลการเข้า
ร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ด ย่อยในรอบปี ที่ ผ่านมา โดย
บริ ษทั ฯเสนอผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
• วาระค่าตอบแทนกรรมการ
เสนอข้อมูลโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยชุดต่างๆ ทั้งนี้ นอกเหนือจากการคํานึงถึงความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์
ของกรรมการในการกําหนดอัตราค่าตอบแทนแล้ว บริ ษทั ฯมีนโยบายให้เปรี ยบเทียบกับ
ผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
เข้าร่ วมโครงการสํารวจดังกล่าวที่ดาํ เนินการโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย ด้วย
3. การดําเนินการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ว ย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี
กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลอดจนผูบ้ ริ หารที่ เกี่ ยวข้อง ให้ความสําคัญเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอย่างพร้อมเพรี ยงกัน
อย่างไรก็ตาม ในคราวประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558) ประธาน
กรรมการตรวจสอบไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้
บริ ษทั ฯจัดให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงเพื่อความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
พร้ อ มทั้งเชิ ญที่ ปรึ กษาด้า นกฎหมาย ทําหน้าที่ เป็ นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสี ย ง
ร่ วมกับตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นอาสาสมัครจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที่แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการออกเสี ยงและนับคะแนน
เสี ย งของผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ต ้องลงมติ ใ นแต่ ล ะวาระตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ ตลอดจนข้อ มู ล
ประกอบการประชุมของแต่ละวาระ หากวาระใดมีกรรมการคนใดมีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วน
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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เกี่ยวข้อง ก็จะแจ้งให้กรรมการคนนั้นทราบเพื่อขอให้ไม่เข้าร่ วมประชุมและงดออกเสี ยงใน
วาระนั้นๆ
ประธานดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุม ไม่มีการ
เพิ่มเติมวาระโดยไม่แจ้งผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้สิทธิ ในการ
แสดงความคิ ดเห็น ซักถาม รวมถึงข้อเสนอแนะในแต่ ละวาระอย่างเพียงพอ ประธานหรื อ
เลขานุ การบริ ษทั ทําหน้าที่ ช้ ี แจงและตอบข้อซักถามจนเป็ นที่ พึงพอใจของผูถ้ ื อหุ ้นแล้ว จึ ง
เสนอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงมติในวาระนั้นๆ
4. การจัดทํารายงานการประชุมและเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
เมื่ อการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแล้วเสร็ จ บริ ษทั ฯนําข้อมูลสรุ ปผลการประชุ มเผยแพร่ ผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภายในวันเดียวกันหรื อก่อน 9.00 น. ของ
วันทําการถัดไป และนําส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ฉบับรายละเอียดภาษาไทยซึ่ งมีขอ้ มูล
และสาระสําคัญ ผลการออกเสี ยงแยกเป็ นคะแนนเสี ยงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยง รวมถึงคําถามจากที่ประชุม คําชี้แจงและข้อเสนอแนะ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น จากนั้นจึ งนํารายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ดังกล่าวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯต่อไป
ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้รับผลการประเมินการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558
(AGM Checklist) โดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ด้วยคะแนน 97.25 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน และจัดอยูใ่ นกลุ่ม “ดีเยี่ยม” หลายปี ติดต่อกัน
9.7.2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีทุนจดทะเบี ยนและชําระแล้วจํานวน 2,709,904,800 บาท เป็ นหุ น้ สามัญทั้งสิ้ น
รวม 2,709,904,800 หุน้ โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯมีอตั ราการถือหุน้ โดยผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย
(% Free float) ร้อยละ 52.13 นักลงทุนสถาบันร้อยละ 7.87 และกรรมการบริ ษทั รวมทางตรงและทางอ้อม
ร้อยละ 16.77 ของหุน้ ที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ว
ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯมีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. การจัดทํารายงานประจําปี
บริ ษทั ฯจัดทํารายงานประจําปี 2557 และจัดส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายภายใน 4 เดือนนับจาก
วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี
2. การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษ ทั ฯจัดส่ งหนังสื อ เชิ ญ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นฉบับภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ซึ่ งให้ข ้อมูล
สารสนเทศเกี่ ยวกับระเบี ยบวาระ วัตถุประสงค์ เหตุ ผลและความเห็ นของคณะกรรมการ
บริ ษทั ในวาระต่างๆ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุ มและขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ ข้อบังคับ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ของบริ ษทั ฯส่ วนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ หนังสื อมอบฉันทะและข้อมูลสถานที่ เวลา ที่
พิจารณาจัดไว้อย่างเหมาะสม
ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯจัดส่ งเอกสารให้ผถู ้ ื อหุ ้นผ่านนายทะเบี ยนหลักทรั พย์เมื่อวันที่ 8
เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่ งเป็ นการจัดส่ งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันนัดประชุ ม ตลอดจน
ได้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิ มพ์ 3 วัน ติ ดต่ อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วัน
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
3. การคุ้มครองสิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯเสนอให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ในการเสนอวาระการประชุ มโดยไม่จาํ เป็ นต้อง
รวบรวมจํา นวนหุ ้นให้ไ ด้สัด ส่ วนตามที่ กฎหมายกํา หนด อย่า งไรก็ต าม บริ ษ ทั ฯโดย
คณะกรรมการบริ ษทั สงวนสิ ทธิ ในการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมได้ตามกฎหมาย
นอกจากนี้ การประชุมผูถ้ ือหุน้ จะดําเนินการตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุม หาก
ไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า ก็จะไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ในที่ประชุมนอกเหนื อจากที่
ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
4. สิ ทธิเพือ่ ความเท่ าเทียมกับคณะกรรมการ/ฝ่ ายบริหาร
บริ ษทั ฯกําหนดนโยบายป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)
และนโยบายในการซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัทฯและการใช้ข ้อมู ล ภายใน (Securities
Trading and Inside Information Policy) เพื่อป้ องกันไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ และละเว้นการซื้ อหรื อ
ขายหุ น้ ของบริ ษทั ฯในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ งบการเงินหรื อสถานะของบริ ษทั ฯ รวมถึง
ข้อมูลสําคัญอื่ นๆ แก่ ส าธารณชน ซึ่ งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงานของบริ ษทั ฯ
รับทราบและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
1) การควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายใน (ตามรายละเอียดหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูล
ภายใน)
2) รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้มีการปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผย
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ งกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อควบคุมและดูแลการทําธุรกรรมระหว่างบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยกับ
บุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน เช่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั เป็ นต้น
ซึ่ งเป็ นรายการที่ อ าจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ เ พื่ อให้เกิ ดความ
โปร่ งใสในการทํารายการดังกล่าว ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ น้
โดยตลอดปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯมีรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นธุ รกรรมประเภท
รายการธุรกิจปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และ/หรื อรายการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ระยะสั้น บริ ษทั ฯได้พิจารณาราคาและเงื่อนไขตามเกณฑ์ปกติเช่นเดียวกับธุ รกรรมที่ทาํ
กับบุ คคลหรื อนิ ติบุคคลทัว่ ไปและ/หรื ออยู่ภายใต้ขอบเขตที่ คณะกรรมการบริ ษทั ได้
พิจารณาและอนุมตั ิ หลักการไว้ โดยบริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ 12 รายการระหว่าง
กัน
3) รายการการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
คณะกรรมการบริ ษ ัทมี น โยบายเน้นความเข้มงวดในการดู แ ลรายการที่ เ ข้า ข่ า ยเป็ น
รายการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มา
หรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อ
จําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่ งตลอดปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯไม่มีรายการการได้มา
หรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าขนาดของรายการเป็ นนัยสําคัญ หรื อเข้าข่ายต้อง
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
4) การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร จัดทํารายงานแสดงส่ วนได้เสี ยของตนเองและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั เก็บไว้เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และหากในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีวาระที่ เกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ได้เ สี ย ของกรรมการคนใดแล้ว ก็ กาํ หนดให้กรรมการรายนั้น ต้องไม่ อยู่ใ นสถานที่
ประชุม เพื่อให้กระบวนการตัดสิ นใจได้ดาํ เนินการอย่างโปร่ งใสและยุติธรรม
ในปี พ.ศ. 2557 บริ ษทั ฯได้ประกาศใช้ระเบี ยบปฏิ บตั ิ งานเรื่ องการซื้ อขายหลักทรัพย์
บริ ษทั ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร (พ.ศ. 2557) ซึ่ งกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้อง
แจ้งประธานกรรมการหรื อเลขานุการบริ ษทั ทุกครั้ง ก่อนการซื้ อขายหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทําการ ซึ่ งกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ ซ้ื อและขายหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯก็ได้มีการแจ้งก่อนทําธุรกรรมทุกครั้ง
9.7.3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯเคารพในสิ ทธิ และให้ความเป็ นธรรมแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบหรื อ
อาจได้รับผลกระทบจากการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้แก่ พนักงาน ผูถ้ ือหุ ้น ผูร้ ่ วมลงทุน ลูกค้า คู่คา้
คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผูส้ อบบัญชี อิสระ สื่ อมวลชน ชุมชนที่บริ ษทั ฯตั้งอยู่ สังคมรอบข้าง ตลอดจนภาครัฐ รวมทั้ง
ส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสร้างความมัน่ คงและการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยการนํา เสนอของคณะกรรมการกํา กับดูแลกิ จการที่ ดี ได้อนุ มตั ิ และ
ประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) เพื่อให้เหมาะสมกับความเป็ น
ปัจจุบนั และธรรมเนียมปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งนํานโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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รวมทั้งสิ้ น 26 นโยบาย ที่ได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2556 มารวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ
ฉบับปรับปรุ งด้วย ดังนี้
ลําดับ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุ ง
ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) เรื่อง

ลําดับ

1.
2.

ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.1
2.1

3.
4.
5.

การซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั และ
การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
การปฏิบตั ิต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์
การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้

6.
7.

การปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
การปฏิบตั ิต่อพนักงาน

3.1
3.2
4.1
5.1
5.2
6.1
7.1
7.2
7.3
7.4

8.

9.

7.5
การปฏิ บตั ิ ตนของพนักงาน และการปฏิ บตั ิ 8.1
ต่อพนักงานอื่น
8.2
การรั กษาและการใช้สิ นทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท 9.1
และทรัพยากร
9.2

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติ ตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของ
ผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องสื่ อมวลชน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องลูกค้า
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องคู่คา้
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องเจ้าหนี้
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องคู่แข่งทางการค้า
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องค่าตอบแทน
และสวัสดิการพนักงาน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการพัฒนาความรู ้
และศักยภาพของพนักงาน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการไม่ละเมิด
สิ ทธิ มนุษยชน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการร้องทุกข์
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการปฏิบตั ิตน
ของพนักงานและการปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงาน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการป้ องกันการ
คุกคามทางเพศในที่ทาํ งาน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการไม่ล่วง
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องความรับผิดชอบ
ของพนักงานต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั
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ลําดับ

9.

10.

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุ ง
ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) เรื่อง

ลําดับ

การรั กษาและการใช้สิ นทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท 9.3
และทรัพยากร (ต่อ)
9.4
การให้ห รื อ รั บ สิ น บน ของขวัญ หรื อ การ 10.1
บันเทิง
10.2
10.3

11.

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ วนรวม

11.1
11.2
11.3

12.

ระบบการควบคุ ม ภายในและตรวจสอบ 12.1
ภายในและการรายงานทางการเงิน

นโยบายและแนวปฏิบัติ ตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของ
ผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการอนุรักษ์พลังงาน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการต่อต้านทุจริ ตและ
ห้ามจ่ายสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการให้ของขวัญหรื อ
การบันเทิง
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการคุม้ ครองและให้ความ
เป็ นธรรมแก่บุคคลที่แจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแสเกี่ยวกับ
การทุ จ ริ ตหรื อไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องเกี่ยวกับสังคม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการพัฒนาชุมชน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการดําเนินธุรกิจ
ภายใต้มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการควบคุมภายใน
และการรายงานทางการเงิน

บริ ษทั ฯได้เผยแพร่ รายละเอียดของจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯที่ www.srithaisuperware.com
ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯจัดให้มีการฝึ กอบรมเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั ฯทุกส่ วนงานและสาขา โดยเริ่ มต้นจากพนักงานรายเดือนอย่างทัว่ ถึง
และจะขยายหลักสูตรให้ครอบคลุมพนักงานรายวันของบริ ษทั ฯและพนักงานของบริ ษทั ย่อยต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษัท ฯได้ม อบหมายให้ สํ า นัก พัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ร่ ว มกับ ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ กําหนดมาตรการติ ดตามความเข้าใจเรื่ องดังกล่าวผ่านกิ จกรรมและแบบสอบถามบนระบบ
Internal web และกิจกรรมภายในสํานักงานและสาขาโรงงานอย่างสมํ่าเสมอ
9.7.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดําเนิ นงาน และข้อมูลที่
มิใช่ ขอ้ มูลทางการเงิ น ได้แก่ โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น การกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯ และข้อมูลต่างๆ ที่
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ เพื่ อเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้นและบุคคลภายนอก โดยได้จดั ให้มีหน่ วยงานนักลงทุ น
สัมพันธ์ รับผิดชอบนําเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นปั จจุบนั และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุก
ช่องทางที่ บริ ษทั ฯกําหนดอยู่เสมอ เพื่อให้นกั ลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติ ดต่อสอบถามข้อมูลได้
อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ปรับปรุ งฐานข้อมูลของเว็บไซต์เพื่อให้เป็ นปั จจุบนั
สําหรับข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ข้ อมูลบริษทั ฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ กรรมการและผูถ้ ือหุน้ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• ข้อบังคับบริ ษทั ฯ
• โครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั และโครงสร้างองค์กร
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี และงบการเงิ น ซึ่ ง
นําเสนอทั้งข้อมูลของปี ปัจจุบนั และข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
• รายชื่อและประวัติกรรมการและผูบ้ ริ หาร
• โครงสร้างผูถ้ ือหุ น้ ข้อมูลผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ 10 อันดับแรก และการถือหุ น้ ของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการถือหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ
• ราคาหลักทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั ฯ โดยเชื่ อมโยงกับเว็บ ไซต์อื่นที่ มี ค วามน่ า เชื่ อถื อได้แ ก่
www.settrade.com
• ช่ องทางการแจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแสเกี่ ยวกับการทุ จริ ตหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ (Whistle Blower) ให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯโดยตรง โดยในปี
พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯไม่ได้รับแจ้งข้อร้ องเรี ยนการปฏิ บตั ิ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบี ยบ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯในระบบ Whistle Blower
2. การกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
บริ ษ ทั ฯเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ย วกับการกํากับดู แลกิ จการของบริ ษทั ฯบนเว็บไซต์และรายงาน
ประจําปี ดังนี้
• นโยบายการกํา กับดู แ ลกิ จการที่ ดี นโยบายด้า นการบริ หารความเสี่ ย ง และนโยบาย
เกี่ยวกับการดูแลสิ่ งแวดล้อม ผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย รวมทั้งกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าวพร้อมเหตุผล
• บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั้งของ
การประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม รวมถึงการฝึ กอบรมและ
พัฒนาความรู ้ดา้ นวิชาชีพ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

- 114 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

• นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารที่ สะท้อนภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบหรื อลักษณะของค่าตอบแทน
• รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร การมีส่วนได้เสี ยและรายการ
ระหว่างกันที่สาํ คัญที่ได้รับการพิจารณาและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
• จรรยาบรรณทางธุรกิจสําหรับกรรมการและพนักงาน
• ข้อมูลผูส้ อบบัญชี คุณสมบัติ ค่าตอบแทน ค่าบริ การอื่นๆ และความเป็ นอิสระของผูส้ อบ
บัญชี
3. ผลการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯจัดให้มีรายงานทางการเงิ นที่ มีความถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรอง
ทัว่ ไป ซึ่ งผ่านการสอบทาน/การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี บริ ษทั ฯ และการพิจารณาโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทําคําอธิ บายเชิ งวิเคราะห์เกี่ ยวกับผลการดําเนิ นงาน
โอกาส อุปสรรค ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน ตลอดจนตัวชี้ วดั ที่ชดั เจน วัดได้และบรรลุ
ได้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และเพื่อประเมินศักยภาพการแข่งขันของ
ธุ รกิ จในอุตสาหกรรม รวมถึ งวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ เพื่ อหา
แนวทางป้ องกันและวัดผลที่เป็ นรู ปธรรม
รายงานทางการเงิ นจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์บริ ษทั ฯทุ กรายไตรมาสและรายปี นอกจากนี้
บริ ษทั ฯยังให้ข่าวสารอื่นๆ ผ่านการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์กบั สื่ อมวลชน ทั้งในรู ปสื่ อ
สิ่ งพิมพ์และการเผยแพร่ ทางโทรทัศน์ ตามช่ วงเวลาที่ เหมาะสม ตลอดจนการร่ วมกิ จกรรม
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ
(1) งาน Thai Equity Yield Play Corporate Access Day เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558
(2) งาน SET THAI CORPORATE DAY เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558
(3) งาน Opportunity Day เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558
(4) การจัดให้ผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิ จการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.
2558
(5) งาน Thailand Focus เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
4. ช่ วงเวลาและความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษทั ฯมีนโยบายเปิ ดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลที่ มิใช่ ทางการเงิ น ในช่ วง
เวลาที่เหมาะสม และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ด้วยการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามกฎเกณฑ์
หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญแก่สาธารณชน
โดยการแถลงข่าว หรื อผ่านตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยเป็ นลําดับแรก เพื่อมิให้เป็ น
ประโยชน์ต่อบุคคลหนึ่ งบุคคลใดโดยเฉพาะ และหากบริ ษทั ฯจําเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลใดแก่
ผูเ้ กี่ ยวข้อง บริ ษทั ฯจะดําเนิ นการเพื่อให้แน่ ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาไว้ซ่ ึ งความลับของ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ข้อมูลดังกล่ า ว จนกว่า บริ ษ ทั ฯจะเปิ ดเผยข้อมูลสู่ ส าธารณชน หรื อบริ ษ ทั ฯอาจพิ จารณา
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนทันที
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯได้นํา บทวิ เ คราะห์ หลักทรั พ ย์บ ริ ษ ทั ฯจากนักวิ เ คราะห์ ส ถาบันต่ า งๆ
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯด้วย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ไม่แสดงความเห็ น
หรื อประเมิ นข้อคิ ด เห็ นหรื อประมาณการของบทวิ เคราะห์น้ ันๆ เว้นแต่ กรณี มีขอ้ ความที่
คลาดเคลื่อนอย่างมีนยั สําคัญ บริ ษทั ฯจะชี้ แจงและทําความเข้าใจกับนักวิเคราะห์ เพื่อไม่ให้
เกิดความเข้าใจผิดต่อนักลงทุนที่อ่านบทวิเคราะห์ดงั กล่าว
5. หน่ วยงานนักลงทุนสั มพันธ์
บริ ษ ทั ฯมอบหมายให้สํา นักเลขานุ ก ารบริ ษ ทั ทํา หน้า ที่ เ ป็ นหน่ ว ยงานนักลงทุ น สัมพัน ธ์
รวมถึงเปิ ดช่องทาง Investor Relations (IR) ที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร และเป็ นช่ องทางในการติ ดต่อสื่ อสารกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร สํานักเลขานุ การ
บริ ษทั จะรวบรวมคําถามและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผูต้ ิดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ โทรสาร
หรื อส่ งผ่านช่ องทาง IR ดังกล่าว เสนอให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่ เกี่ ยวข้องเพื่อพิจารณา
ติดตามผลและรายงานความคืบหน้า/ผลการพิจารณาตามความเหมาะสม
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
10.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและประกาศใช้อย่างเป็ นทางการเพื่อให้ผมู ้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบ เข้าใจ และปฏิ บตั ิ ตาม รวมถึงเป็ นการเน้นยํ้าถึงการให้
ความสําคัญและสิ่ งที่ บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิ ตลอดมา ทั้งในส่ วนของการดําเนิ นธุ รกิ จตามหลักธรรมาภิ บาล การดูแลผูม้ ี
ส่ ว นได้เ สี ย ทุ กกลุ่ ม และความตั้งใจที่ จะสร้ า งสมดุ ลให้ธุร กิ จของบริ ษ ทั ฯ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ด้วยมุ่ งเห็ น
คุณประโยชน์ของการอยูร่ ่ วมกันและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนเคียงคู่กนั ไป เนื้อหาของนโยบายมีดงั นี้
นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม
“บริ ษัท ศรี ไทยซุ ป เปอร์ แ วร์ จํา กัด (มหาชน) ผู ้ผ ลิ ต และจัด จํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์พ ลาสติ ก เพื่ อ งาน
อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน มีความมุ่งมัน่ ในการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
โดยคํานึ งถึงความรับผิดชอบของผลกระทบต่อชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม ต่อผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องและสังคมโดยรวมใน
ด้านต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นจากการประกอบกิ จการขององค์กร โดยยึดหลักการดําเนิ นธุ ร กิ จที่ โปร่ งใสตรวจสอบได้ มี
จริ ยธรรม เคารพหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน และผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและข้อกําหนด
อื่นๆ หรื อแนวทางปฏิบตั ิสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมัน่ พัฒนา ปรับปรุ ง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง”
บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งคณะกรรมการกํากับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ฯ และผูท้ รงคุณวุฒิ รวม 14 คน ประกอบด้วย
1. นายสนัน่ อังอุบลกุล
ประธานกรรมการฯ
2. นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
รองประธานกรรมการฯ
3. นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ
กรรมการฯ
4. นายมานิต อติวานิชยพงศ์
กรรมการฯ
5. นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิ ต
กรรมการฯ
6. นายภาวัต เฉลิมพงศ์
กรรมการฯ
7. นายพงษ์ศกั ดิ์ กันติรัตนาวงศ์
กรรมการฯ
8. นายชัยชาญ เจริ ญสุ ข
กรรมการฯ
9. นายประยูร ขจิตต์
กรรมการฯ
10. นางสาวบุญนภา เลิศสุ มิตรกุล
กรรมการฯ
11. นายประมวล ภิญโญ
กรรมการฯ
12. นายสุ รสิ ทธิ์ ศิริสมภพ
กรรมการฯ
13. นายสมทรง รักษาพล
กรรมการฯและเลขานุการ
14. นายบัณฑิต หิ รัญวิวฒั น์กลุ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการฯ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1. กําหนดทิศทางการดําเนิ นงาน การอนุมตั ิแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร
2. กําหนดแผนการดําเนินงาน งบประมาณด้านการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ น
3. แต่งตั้งคณะทํางานชุดย่อย ตลอดจนให้คาํ แนะนํา
4. ติดตามและประเมินผลตามดัชนีช้ ีวดั ที่กาํ หนดร่ วมกันโดยคณะกรรมการฯ
5. ส่ งเสริ มให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานในการทํางานที่โปร่ งใสและตรวจสอบได้
นอกจากคุ ณภาพสิ นค้าของบริ ษทั ฯที่ เป็ นจุดแข็งและกระบวนการผลิ ตที่ ไม่ส่งผลกระทบต่ อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อ ม การได้รับการรั บรองมาตรฐานต่ างๆ จากองค์กรภายนอกทั้งที่ เ กี่ ยวกับสิ นค้า ของบริ ษ ทั ฯ การจัด
การพลังงานและสิ่ งแวดล้อม และการจัดให้มีช่องทางและการติดตามรับฟั งข้อร้องเรี ยนจากทั้งภายในและภายนอก
องค์กรแล้ว บริ ษทั ฯได้นาํ แนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ที่ได้กาํ หนดขึ้น มาเป็ น
หัวใจหลักของแนวคิ ด แนวปฏิ บตั ิ และเป็ นตัวขับเคลื่อนการดําเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
ผลักดันให้เป็ นวัฒนธรรมในการทํางานของพนักงานทุกคนในองค์กร เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีความเชื่ อมัน่ ว่า บุคลากร
ของบริ ษทั ฯจะเป็ นปั จจัยสําคัญอี กประการหนึ่ งที่ จะมีส่วนช่ วยให้การดําเนิ นงานด้านความรั บผิดชอบต่ อสังคม
ประสบความสํา เร็ จและนําพาบริ ษทั ฯไปสู่ การเติ บโตที่ ย ง่ั ยื นได้ โดยบริ ษทั ฯได้กาํ หนดให้‘การส่ งเสริ มความ
รับผิดชอบของธุ รกิจต่อสังคม – CSR Implementation’ เป็ นหนึ่ งในหัวข้อของแผนงานประจําปี ที่ทุกหน่วยงานต้อง
ระดมความคิดและนําไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง เพื่อกําหนดให้เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของพนักงานทุกคน
และปลูกฝังจิตสํานึ กให้พนักงานได้รู้ถึงความสําคัญและคุณประโยชน์ของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม อีกทั้งช่วยกันส่ งเสริ ม พัฒนา หรื อชี้แนะข้อบกพร่ องเพื่อนําไปสู่การปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน
10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
บริ ษทั ฯกําหนดให้การดําเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นส่ วนหนึ่ งของพันธกิจ (Mission) ของ
บริ ษทั ฯภายใต้หวั ข้อ การดําเนิ นธุ รกิจบนพื้นฐานของจริ ยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงให้เห็นถึง
เจตนาและความต้องการอย่า งจริ งจังที่ จะดํา เนิ นธุ ร กิ จหลักของบริ ษ ทั ฯควบคู่ไ ปกับการดํา เนิ นงานด้า นความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างเป็ นธรรม (CSR In-process) เพื่อ
ความยัง่ ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยไม่จาํ กัดเพียงแต่การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯเท่านั้น แต่บริ ษทั ฯยัง
มุ่งหวังและต้องการผลักดันให้ธุรกิ จของบริ ษทั ย่อยสามารถบรรลุการดําเนิ นงานด้านความรั บผิดชอบต่อสังคม
เช่นเดียวกันกับบริ ษทั ฯด้วย
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นกรอบแนวทางในการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานในองค์กร และเป็ นที่ เข้าใจตรงกันของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ินโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดี
ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556) หลักจรรยาบรรณทางธุ รกิจ ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) และนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดการคํานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังปรากฏในหัวข้อ
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9 การกํากับดูแลกิจการ และรายละเอียดฉบับเต็มตามที่บริ ษทั ฯได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสอดคล้องกับ
หลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จดั ทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
8. การมี น วัต กรรมและเผยแพร่ น วัต กรรมซึ่ งได้จ ากการดํา เนิ น งานที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
แนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ และการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯที่ต่อเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั สรุ ปได้
ดังนี้

1. ด้ านการปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญต่อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นเจ้าของกิจการ และได้กาํ หนดนโยบายให้กรรมการใน
ฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้น ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั ฯ
รวมถึงให้การคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น อํานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ื อหุ ้นในการใช้สิทธิ ต่างๆ ที่ สมควร
ได้รับ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และเพิ่มมูลค่าแก่ผถู ้ ือหุ น้
อย่างยัง่ ยืน โดยมีแนวปฏิบตั ิ อาทิ
1) บริ หารจัดการองค์กรให้เป็ นไปตามวิสัยทัศน์ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว
2) เคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่
กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
2. ด้ านการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
บริ ษทั ฯมุ่งมัน่ ที่ จะบริ หารทรั พยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุ นนโยบาย เป้ าหมายทาง
ธุ รกิ จ และกลยุทธ์ขององค์กร พร้ อมทั้งพัฒนาบุ คลากรให้มีความรู ้ ความสามารถและทัศนคติ ที่ดี โดย
บริ ษทั ฯมีนโยบายให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็ นธรรมและเท่าเทียมกันไม่ว่าชนชาติใด
มี ส ถานที่ ป ฏิ บ ัติ งานที่ มีการจัด การระบบคุ ณ ภาพ ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อมที่ ไ ด้
มาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อพนักงาน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนและเสรี ภาพของบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนจัดให้มีมาตรการป้ องกันการคุกคามทางเพศในที่ทาํ งาน
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ส่ วนของความปลอดภัย บริ ษทั ฯกําหนดให้สํานักความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
ซึ่ งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) เป็ นหน่วยงานขึ้นตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การ
ทําหน้าที่ติดตามและเสนอความเห็นต่อผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการร้องทุกข์หรื อบอกกล่าวในเรื่ องที่จะ
ส่ งผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนักงาน หรื อต่อตนเอง และกําหนดวิธีการบริ หารจัดการข้อร้องทุกข์ดงั กล่าว
พร้อมกับการปกป้ องพนักงานผูร้ ้องทุกข์
การดําเนินการของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวกับพนักงานมีดงั นี้
1) จัด ให้มีกองทุ นสํา รองเลี้ ย งชี พ สํา หรั บพนักงาน ซึ่ งบริ หารโดยบริ ษ ทั หลักทรั พ ย์จัด การ
กองทุนที่มีประสบการณ์ ความรู ้ และความชํานาญเป็ นอย่างดี รวมถึงจัดให้มีการอบรมและ
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานมีความรู ้และเห็นประโยชน์ของการออมเพื่อเป็ นการเตรี ยมความ
พร้อมก่อนวัยเกษียณ
2) ควบคุมสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงานให้มีความปลอดภัย โดยบริ ษทั ฯมีรายงานอุบตั ิเหตุและ
จัดเก็บสถิติของพนักงานรวม 4 โรงงาน อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่ อง ซึ่ งตลอดปี พ.ศ. 2558
บริ ษทั ฯไม่มีอุบตั ิเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นกับพนักงานทั้ง 4 โรงงาน
3) จัดให้มีการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน โดยในแต่ละปี บริ ษทั ฯจะจัดให้มีการ
ฝึ กอบรมพนักงานในจํา นวนไม่ น้อยกว่า ร้ อยละ 50 ของจํา นวนพนักงานทั้งหมด ตาม
ข้อกําหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาฝี มื อแรงงาน พ.ศ. 2545 และในปี พ.ศ.
2558 บริ ษทั ฯได้จดั อบรมให้พนักงานทั้งแบบการจัดอบรมภายในและภายนอกบริ ษทั ฯด้วย
จํานวนชัว่ โมงอบรมถัวเฉลี่ย 10 ชัว่ โมง 30 นาที ต่อคนต่อปี
4) ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยนใดๆ ที่เป็ นสาระสําคัญจากพนักงาน
การดําเนินงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่าง
จริ งจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดจิตสํานึกในการทํางานที่มีความปลอดภัยด้วยความรู ้ข้ นั พื้นฐานที่จาํ เป็ นและ
ความระมัดระวังที่ มีอย่างเพี ยงพอ สถานที่ ทาํ งานที่ ปลอดจากมลภาวะ และการทํางานอย่างมี ความสุ ข
ได้แก่
• การอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานตั้งแต่ก่อนเริ่ มทํางาน
• การจัดทําคู่มือปฏิบตั ิงาน
• การกระจายข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยอย่างทัว่ ถึง
• การลงทุนและปรับปรุ งกระบวนการทํางาน
• การมีคณะกรรมการบริ หารความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม คณะอนุกรรมการ
บริ หารความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนคณะทํางานด้านความ
ปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อมในแต่ละโรงงาน เพื่อกํากับให้โรงงานแต่ละสาขามี
การปฏิบตั ิเป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทั้งองค์กรอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีการ
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ตั้ง เป้ าหมายการดํา เนิ น งาน ร่ ว มสร้ า งแนวทางและมาตรฐานทางด้า นความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
• การจัด กิ จกรรมเสริ มสร้ า งให้พ นักงานตระหนัก และมี ส่ วนร่ วมในการตรวจสอบความ
ปลอดภัย การปรับปรุ งแก้ไข และการประเมินผล
การดําเนิ นการดังกล่ าว เพื่ อให้บรรลุตามนโยบายที่ บริ ษ ทั ฯกําหนด มี ค วามเหมาะสมกับการ
ดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และนําไปสู่ การมีมาตรฐานในการดําเนิ นงานด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานในระดับสากล ซึ่ งจะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กบั องค์กร
โดยลดการสู ญเสี ยทั้งในด้านของบุคลากร เวลาทํางาน และผลผลิ ต อี กทั้งยังมี ผลต่ อภาพลักษณ์ที่ดีของ
บริ ษทั ฯด้วย
บริ ษ ัท ฯจัด อบรมหลัก สู ต ร “เจ้า หน้า ที่ ค วามปลอดภัย ระดับ บริ ห าร” และ “เจ้า หน้า ที่ ค วาม
ปลอดภัยระดับหัวหน้างาน” ให้แก่พนักงานในแต่ละสาขาตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
แต่งตั้งให้เป็ นเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริ หารและหัวหน้างาน นอกจากนี้ โรงงาน
สาขาโคราชได้ผ่า นการตรวจสอบและได้รั บ การรั บ รองในระบบการจัด การอาชี วอนามัย และความ
ปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และมาตรฐาน มอก. หรื อ TIS 18001:1999 ซึ่ งการรับรองดังกล่าวมีส่วน
ช่ ว ยเพิ่ ม ความมัน่ ใจให้แ ก่ ลูก ค้า ในกระบวนการผลิ ต สิ นค้า ของบริ ษ ทั ฯว่ า มี ค วามปลอดภัย ในระดับ
มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล ส่ วนโรงงานที่เหลืออีก 3 สาขา ได้แก่ โรงงาน
อมตะนคร ชลบุรี โรงงานบางปู และโรงงานสุ ขสวัสดิ์ แม้ปัจจุบนั จะยังไม่ได้ยื่นขอรับการรับรองในระบบ
การจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 แต่โรงงานทั้ง 3 สาขา ก็มีการปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างครบถ้วนอยูแ่ ล้ว
บริ ษทั ฯมีการใช้ทรัพย์สินอย่างคุม้ ค่าและดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ในส่ วนของอาคารสํานักงาน
ใหญ่และโรงงานทั้ง 4 สาขา แม้วา่ จะมีอายุการใช้งานนานหลายปี แล้ว แต่บริ ษทั ฯก็ไม่ได้ละเลยและจัดให้มี
การตรวจรับรองความปลอดภัยอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ระบบไฟฟ้ า สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน และอื่นๆ โดยหน่ วยงานภายนอกเป็ นประจําทุกปี ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
และกฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกําหนด ทั้งนี้เพื่อให้บริ ษทั ฯมัน่ ใจได้ว่า สถานประกอบการของบริ ษทั ฯ
มีความปลอดภัยและลดโอกาสของการเกิดอุบตั ิเหตุให้เหลือน้อยที่สุด โดยเฉพาะส่ วนที่เป็ นผลมาจากเหตุ
ปัจจัยที่บริ ษทั ฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น
การดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
• ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี
• จัดทําคู่มือความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้แต่ละสาขามีแนวทางวิธีการ
ปฏิบตั ิ กฏระเบียบต่างๆ ในเรื่ องดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกัน
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• จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้พนักงาน
ลดอุบตั ิเหตุและการเจ็บป่ วยจากการทํางานเป็ นศูนย์
• ตรวจสุ ขภาพพนักงานประจําปี ตามโปรแกรมการตรวจตามที่กฏหมายกําหนด
บริ ษ ัทฯให้ค วามสํา คัญ กับ ทรั พ ยากรบุ ค คลอย่า งจริ งจัง จึ ง จัด ให้มีกิ จกรรมต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งมีท้ งั กิจกรรมที่บริ ษทั ฯเป็ นผูด้ าํ เนิ นการและกิจกรรมที่บริ ษทั ฯร่ วมกับหน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่
• โครงการอยูด่ ีมีสุข
• โครงการแรงงานปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยดี
• โครงการโรงงานสี ขาว และโครงการทูบีนมั เบอร์วนั (To Be Number One)
• โครงการองค์กรแห่งความสุ ข (Happy Workplace)
เหล่ า นี้ ล ้วนเป็ นกิ จกรรมที่ มีว ตั ถุ ประสงค์ใ ห้พ นัก งานมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี จากการดํา เนิ น ชี วิต ตามแนว
พระราชดํา ริ เศรษฐกิ จพอเพี ยง มี ความปลอดภัย และสุ ขภาพอนามัยดี ตลอดจนห่ างไกลจากยาเสพติ ด
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังมีกิจกรรม “โครงการศูนย์ฝึกอบรมศรี ไทย” ที่จะช่วยส่ งเสริ มให้พนักงานโดยเฉพาะ
พนักงานด้านการผลิ ตได้เรี ยนรู ้ และพัฒนาทักษะก่ อนปฏิ บตั ิ งานจริ ง และได้จดั ให้มีการเรี ยนการสอน
ภาษาไทยเพิ่มเติมสําหรับพนักงานต่างด้าวเพื่อให้สามารถใช้ในการติดต่อสื่ อสารและปฏิบตั ิงานได้ รวมถึง
จัดให้มีกล่องรับความคิ ดเห็นทั้ง 3 ภาษา คื อ ภาษาไทย ภาษาเมียนมาร์ และภาษากัมพูชา ซึ่ งนอกจากจะ
เป็ นการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรี ยนต่างๆ ในการนํามาปรับปรุ งแก้ไขหรื อชี้ แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถกู ต้องแล้ว ยังเป็ นการแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันไม่วา่ จะเป็ นชนชาติใด
ในปี พ.ศ. 2558 โรงงานสาขาโคราชซึ่ งมีจาํ นวนแรงงานมากที่สุดใน 4 สาขา ได้รับรางวัลสถาน
ประกอบการดี เด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิ การแรงงาน จากกรมสวัสดิ การและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน เป็ นปี ที่ 10 ติ ดต่อกัน ในขณะที่โรงงานสาขาบางปูก็ได้รับรางวัลดังกล่าวเช่ นเดียวกัน
เป็ นปี ที่ 5 ติดต่อกัน โดยเป็ นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มีการบริ หารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่
ดี ของนายจ้างและลูกจ้างที่ ตระหนักถึ งความสําคัญของการทํางานร่ วมกัน การแบ่งปั นประโยชน์อย่าง
เหมาะสมและเป็ นธรรม และก่อให้เกิดระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ อันเป็ นหนึ่ งใน
นโยบายสําคัญของกระทรวงแรงงานที่มุ่งเน้นการส่ งเสริ มให้สถานประกอบการเป็ นพื้นที่ที่มีความรักและ
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ความผูกพันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2558 โรงงานสาขาโคราชยังได้รับรางวัล
ต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้
1) ใบรั บรองมาตรฐานการป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหายาเสพติ ดในสถานประกอบการ จาก
สํานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน จังหวัดนครราชสี มา
2) รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
3) เกียรติบตั รจากการสามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบชมรม To Be Number One ใน
สถานประกอบการ ระดับเพชร ปี ที่ 1 จากกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข
3. ด้ านการดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็ นธรรม
บริ ษทั ฯส่ งเสริ มให้เกิ ดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยการปฏิ บตั ิ งานด้วย
ความเป็ นธรรม โปร่ งใส ไม่มีการรับหรื อจ่ายอามิสสิ นจ้าง และเพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ คงและความ
ยัง่ ยืนให้กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มดังนี้
• มุ่งมัน่ ที่จะรักษาความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า ด้วยความเป็ นธรรมทั้งในด้านราคา คุณภาพ
ความปลอดภัย และการรับประกัน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• ให้ความสําคัญกับคู่คา้ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก ประเมิน จนถึงการดําเนิ นธุ รกิ จ
ร่ วมกันอย่างโปร่ งใสและเสมอภาค เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ ด้วยผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมแก่ท้ งั สองฝ่ าย
• ใช้วิธีการแข่งขันอย่างมืออาชี พ เป็ นไปตามวิถีทางของการแข่งขันที่ ดี รวมทั้งส่ งเสริ มความ
ร่ วมมื อกับคู่แข่ งทางการค้าอย่างโปร่ งใส และเป็ นประโยชน์แก่ ผูบ้ ริ โภค ไม่มีการปกปิ ด
ข้อตกลงหรื อแสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อที่มิชอบด้วย
กฎหมาย
• ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ทุกประเภทด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และโปร่ งใส โดยจัดทําและปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่ งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย
• ซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การกับบุคคลภายนอก หรื อดําเนินธุรกรรมด้วยความเป็ นธรรม โปร่ งใส
ไม่มีการให้หรื อรับอามิสสิ นจ้าง สิ นบน รางวัล การบันเทิ งกับบุคคลที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งจะส่ งผล
ใดๆ ต่อการตัดสิ นใจเชิงธุรกิจ
• ปฏิ บัติต ามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับทรั พย์สิ นทางปั ญ ญา และไม่ ล่วงละเมิ ด ทรั พ ย์สินทาง
ปัญญาทุกประเภทอย่างเคร่ งครัด ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู ้ ความสามารถ
และความคิ ดสร้างสรรค์ในการประดิ ษฐ์ผลงานของตนเองออกมาอย่างต่อเนื่ อง และไม่นาํ
ผลงานหรื อข้อมูลอันเป็ นสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นมาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
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• ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของบริ ษทั จดทะเบี ยน รวมถึงเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่ อาจจะมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ผ่านสื่ อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่ อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคัญและการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและกระบวนการผลิต
อย่างต่อเนื่ องเพื่อก้าวไปสู่ การมีมาตรฐานในระบบสากล นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้รับการรับรองในระบบ
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ดังนี้
มาตรฐานในระบบการจัดการด้ านคุณภาพสํ าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
โรงงานสาขาบางปูได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ISO/TS 16949:2009 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานข้อกําหนดเฉพาะทางด้านเทคนิ คของอุตสาหกรรมยานยนต์และเป็ น
ที่ยอมรับทัว่ โลก ทั้งในด้านการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การติ ดตั้ง และการบริ การของผลิตภัณฑ์/
บริ การที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์
มาตรฐานด้ านการบริหารงานคุณภาพ
โรงงานทั้ง 4 สาขาของบริ ษทั ฯได้รับการรั บรองมาตรฐานด้านการบริ หารงานคุ ณภาพ ISO
9001:2008 จาก URS เพื่อเป็ นการรับรองว่าฝ่ ายผลิตของทุกโรงงานมีระบบพัฒนาและปรับปรุ งระบบการ
บริ หารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยปั จจุบนั โรงงานทั้ง 4 สาขา อยู่ระหว่างเตรี ยม
ความพร้อมและจัดทําแผนดําเนิ นการสําหรับการ upgrade การรับรองมาตรฐานดังกล่าวจาก version 2008
เป็ น version 2015 ในปี พ.ศ. 2559
มาตรฐานเกีย่ วกับคุณภาพและความปลอดภัยด้ านอาหาร
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับกระบวนการผลิตที่เน้นสุ ขอนามัยและความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคของ
โรงงานสาขาสุ ขสวัสดิ์และโรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ซึ่ งเป็ นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
และเครื่ องดื่ ม โดยได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งระบบการจัดการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการ
ผลิตของโรงงานและการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้กระบวนการ
ผลิตและสิ นค้าของบริ ษทั ฯมีมาตรฐานและความปลอดภัยในระดับสากล และสามารถสร้างความมัน่ ใจ
ให้แก่ลกู ค้าของบริ ษทั ฯที่เป็ นผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม ตลอดจนผูบ้ ริ โภค
นอกจากทั้งสองโรงงานจะได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) หรื อ
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร และมาตรฐานการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤติที่ตอ้ งควบคุมใน
การผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) แล้ว สาขาโรงงานทั้งสองแห่ งยัง
ได้รับการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารเพิ่มเติม ดังนี้
• โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ได้รับใบรับรองมาตรฐาน Food Safety System Certification
(FSSC 22000:2011) ซึ่ งเป็ นระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสําหรับการผลิตอาหาร
จาก SGS
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• โรงงานสาขาสุ ขสวัสดิ์ได้รับใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร BRC/IOP (Issue
4) สําหรับบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร จาก TUV NORD ในปี พ.ศ. 2558 ทําให้โรงงานสาขาสุ ขสวัสดิ์
เป็ นโรงงานแห่ งแรกในประเทศไทยที่ ได้รับการรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์บรรจุ
ภัณฑ์อาหารที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตระบบฉี ด (Injection) ด้วยคะแนนที่ได้รับในระดับ A
รางวัลแห่ งความสํ าเร็จในด้ านการบริหารจัดการธุรกิจที่กลุ่มบริษทั ได้ รับในปี พ.ศ. 2558
• รางวัล Prime Minister’s Export Award 2015 (Best Thai Brand)
เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 โรงงานสาขาโคราชได้รับรางวัล Prime Minister’s Export
Award 2015 (Best Thai Brand) จากสถาบันส่ งเสริ มการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการค้า กรม
ส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ งเป็ นรางวัลที่มอบให้แก่ผสู ้ ่ งออกไทยที่มี
การส่ งออกภายใต้ตราสิ นค้าของตนเองด้วยมูลค่าที่ สูง และมีการทําตลาดภายใต้ตราสิ นค้า
ตนเองที่ส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีงามของประเทศไทย

• รางวัล ASEAN Excellent Enterprise & Businessman
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ได้รับรางวัล ASEAN Excellent Enterprise & Businessman จาก Vietnam Industry
and Trade Information Center (VITIC) ซึ่ งเป็ นรางวัลที่มอบให้แก่นกั ธุ รกิจที่มีความคิ ด
สร้างสรรค์ในการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็ จ ช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ
ในประเทศและประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น เป็ นผูบ้ ุ กเบิ ก ในการพัฒ นานวัต กรรมและ
วิทยาการ ตลอดจนการปกป้ องสังคมและสิ่ งแวดล้อม เข้าร่ วมโครงการพัฒนาความเป็ นอยู่
ของชุ มชนและสัง คม ได้รั บการรั บ รองจาก ISO และใบรั บรองความมี คุ ณ ธรรมจาก
หน่วยงานต่างๆ
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• รางวัล ASEAN Admired Brands
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้รับรางวัล ASEAN Admired Brands จาก
Vietnam Industry and Trade Information Center (VITIC) ซึ่ งเป็ นรางวัลที่มอบให้แก่ตรา
สิ นค้า ที่ ไ ด้รั บความไว้วางใจจากลูกค้า มี ส่ วนแบ่ งทางการตลาดจากต่ า งประเทศหรื อใน
ภูมิภาค มี ความทุ่ มเทในการสร้ า งและพัฒนาตราสิ นค้า ได้รั บการรั บรองจาก ISO และ
ใบรับรองความมีคุณธรรมจากหน่วยงานต่างๆ

4. ด้ านการปฏิบัตทิ ี่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่ อชุมชน สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯตระหนักถึ งความรั บผิ ดชอบต่ อสังคมและเป็ นมิ ต รกับสิ่ งแวดล้อม โดยถื อเป็ นความ
รับผิดชอบโดยตรงของพนักงานทุกคน ด้วยการมุ่งมัน่ ที่จะผลิตและจําหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภค รวมถึงการสนับสนุ นกิ จกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตและเสริ มสร้ างประโยชน์สุขของชุ มชน
สนับสนุนให้พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการสร้างปฏิสัมพันธ์อนั ดี และทําประโยชน์ให้ชุมชนที่
บริ ษทั ฯตั้งอยู่ ป้ องกันและควบคุมอุบตั ิ เหตุ ของเสี ย หรื อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ใช้และ
ดูแลการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู ้คุณค่า เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและมีประสิ ทธิ ภาพที่ สุด ตลอดจน
ปรับปรุ งระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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สาขาโรงงานทั้งสามแห่ ง ได้แก่ โรงงานสาขาสุ ขสวัสดิ์ โรงงานสาขาบางปู และโรงงานสาขา
อมตะนคร ชลบุรี ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works :
CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ งเป็ นรางวัลสําหรับสถานประกอบการ
ที่ พฒ
ั นาการดํา เนิ นงานด้านความรั บผิ ดชอบต่ อสังคม โดยมี เกณฑ์พิจารณาในมิ ติต่า งๆ ได้แ ก่ การจัด
องค์กรอย่า งมี ธรรมาภิ บาล สิ ทธิ มนุ ษ ยชน การปฏิ บัติ ดา้ นแรงงาน การดํา เนิ นงานอย่า งเป็ นธรรมต่ อ
ผูบ้ ริ โภค การจัดการสิ่ งแวดล้อมในโรงงาน และการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงได้อย่างยัง่ ยืน
ซึ่ งในปี พ.ศ. 2558 โรงงานสาขาโคราชก็ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2015 และโรงงานสาขาอมตะนคร
ชลบุรี ได้รับการยกระดับมาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมเป็ น CSRDIW Continuous Award 2015 จากการร่ วมกันพัฒนาชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
อนึ่ ง ในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯในปั จจุบนั นอกจากพยายามผลักดันให้ธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
ได้รับการรับรองในมาตรฐานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
แล้ว บริ ษทั ฯได้พยายามผลักดันและส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการต่างๆ ได้เห็นถึงความสําคัญและเป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและ
กลุ่ มประเทศอาเซี ยน อี กทั้งให้ค วามสํา คัญอย่างมากกับ การจัด การพลังงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพและ
ส่ งเสริ มให้มีการดําเนินการด้านการจัดการพลังงานที่โดดเด่น มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดผลอย่างต่อเนื่ อง โดย
สรุ ปการดําเนินงานในแต่ละด้านได้ดงั นี้
ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่ช่วยในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
ในการดําเนิ นงานตามแนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World บริ ษทั ฯได้
มุ่งพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์อย่างต่ อเนื่ องโดยเฉพาะกลุ่มผลิ ต ภัณ ฑ์บรรจุ ภ ัณฑ์เครื่ องดื่ ม ได้แ ก่ ฝาเกลี ย วและ
พรี ฟอร์ มขวดนํ้าอัดลมและนํ้าดื่ม (PET) ของบริ ษทั ฯ ที่ช่วยส่ งเสริ มการทํา CSR ของผูป้ ระกอบการใน
อุตสาหกรรมนํ้าอัดลมและนํ้าดื่ม เนื่ องจากมีน้ าํ หนักเบาด้วยนวัตกรรมที่ช่วยลดการใช้วตั ถุดิบในการผลิต
และช่ วยลดต้นทุนให้แก่ลูกค้าของบริ ษทั ฯ โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯสามารถก้าวไปอีกขั้นจากความสามารถ
ผลิตพรี ฟอร์มขวดนํ้าอัดลมและนํ้าดื่มด้วยวัตถุดิบที่ลดลงกว่าเดิมอีกประมาณ 10% และลดการใช้พลังงาน
ซึ่ งเป็ นการตอกยํ้า ถึ ง การใช้ท รั พ ยากรให้คุ ้ม ค่ า อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ส่ ว นร่ ว มกับ การอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อม
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังมีเทคโนโลยีการผลิตที่ ช่วยลดการใช้วตั ถุดิบสําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุ
ภัณฑ์อาหาร และการดําเนิ นการต่างๆ ภายใต้แนวคิด 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the
World และมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้
• การนําเทคโนโลยี Thin Recess Injection Molding (“TRIM”) ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีการลดความ
หนาของผนังชิ้นงาน มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร โดยเริ่ ม
จาก bucket ขนาด 64 ออนซ์ เพื่ อให้สามารถลดการใช้วตั ถุดิบและพลังงานโดยที่ ยงั คง
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานได้ดีเหมือนเดิม
• การเปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในการขนส่ งพรี ฟอร์มให้แก่ลกู ค้าจากพาเลทไม้และกล่องกระดาษ
มาเป็ นตะแกรงเหล็ก (Mesh Pallet) เป็ นผลให้สามารถลดการใช้กระดาษและไม้ได้อย่างมาก
ซึ่ งนอกจากจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรป่ าไม้แล้ว ยังสามารถลดต้นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับการ
ขนส่ งพรี ฟอร์มของบริ ษทั ฯด้วย
• การพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานโดยยังคงประสิ ทธิ ภาพในกระบวนผลิ ตและประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานของตัว
ผลิตภัณฑ์ ส่ งผลให้ปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่าของผลิตภัณฑ์ลดลง
และร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งในการลดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน โดยโรงงานสาขา
สุ ขสวัสดิ์ ซึ่ งเป็ นโรงงานผลิตผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่าวได้รับใบรับรอง “The Carbon Footprint
Reduction Label Scheme for Food Box” จากองค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก
(องค์การมหาชน) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
• โรงงานสาขาสุ ขสวัสดิ์ ได้รับโล่ประกาศเกี ยรติ คุณจากสํานักโลจิ สติ กส์ กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมื องแร่ จากการเข้าร่ วมเป็ นสถานประกอบการนําร่ องภายใต้โครงการ
“การจัดทําแนวทางปฏิ บตั ิ ที่เป็ นเลิ ศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของ
อุตสาหกรรมเป้ าหมายเพื่อการส่ งออก” ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
และเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดการค้าโลก โดย
การส่ งเสริ มให้ผูป้ ระกอบการไทยปรับปรุ งกระบวนการดําเนิ นธุ รกิจทั้งภายในองค์กรและ
ระหว่างองค์กรด้วยหลักการจัดการโลจิสติกส์และห่ วงโซ่ อุปทานที่ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
(Green Supply Chain Logistics Management, G-SCLM) ซึ่ งเกิดจากการนําองค์ความรู ้ดา้ น
การจัดการโลจิ สติ กส์และห่ วงโซ่ อุปทานกับองค์ความรู ้ดา้ นการจัดการสิ่ งแวดล้อมเพื่อการ
ประกอบการอย่างเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
• โรงงานสาขาโคราชได้รับใบประกาศเกียรติ คุณจากองค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก
(องค์การมหาชน) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 จากการเข้าร่ วมโครงการสนับสนุนกิ จกรรม
ลดก๊าซเรื อนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ซึ่ งเป็ นโครงการสําหรับ
ผูป้ ระกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 และได้รับการรับรองผลการประเมิน
จากองค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) ว่าลดการปล่อยก๊าซเรื อ น
กระจกได้ตามปริ มาณที่กาํ หนด
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังให้ความสําคัญกับการศึ กษาและวิจยั ร่ วมกับองค์กรและสถาบันการศึ กษา
ชั้นนํา เพื่อพัฒนาสิ นค้าพลาสติกและเมลามีนที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และสามารถผลักดัน
ไปสู่ ลูกค้าเฉพาะกลุ่ มในเชิ งพาณิ ชย์มากขึ้ นในอนาคต เพื่ อเป็ นการเน้นยํ้าถึ งมาตรฐานผลิ ต ภัณฑ์ของ
บริ ษทั ฯว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนได้
การดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
บริ ษทั ฯมีความมุ่งมัน่ และใส่ ใจกับคุณค่าของพลังงาน ได้ดาํ เนิ นการตามมาตรการต่างๆ ทั้งใน
ส่ วนของโรงงานและสํานักงานอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ให้พนักงานทุกระดับชั้นในองค์กรเห็นคุณค่าของ
พลังงานและให้ความร่ วมมือดําเนิ นมาตรการประหยัดพลังงาน บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งคณะทํางานด้านการจัด
การพลังงานตามสาขาโรงงานทั้ง 4 สาขา เพื่อดําเนิ นงาน ติดตาม และประเมินผลด้านการจัดการพลังงาน
อย่างจริ งจังและเป็ นรู ปธรรม ควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิ ด เห็ น และเสนอแนะ เพื่ อ แก้ไ ขข้อ บกพร่ องหรื อจุ ด ที่ อ าจก่ อให้เ กิ ด การสู ญ เสี ย พลังงานโดยไม่ เ กิ ด
ประโยชน์ ตลอดจนการจัด กิ จกรรมด้า นการอนุ รั กษ์พ ลังงานร่ วมกัน ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการคํา นึ งถึ ง
ประโยชน์ในด้านการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริ ษทั ฯแล้ว ยังเป็ นการคํานึ งถึงประโยชน์
ของส่ วนรวมและประเทศชาติ
ด้านการผลิต บริ ษทั ฯดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานในหลายลักษณะ ได้แก่
• การลงทุ นในเครื่ องจักรใหม่ ที่ มีประสิ ทธิ ภ าพในการผลิ ต สู งและประหยัด พลังงาน เพื่ อ
ทดแทนเครื่ องจักรเก่าที่เริ่ มเสื่ อมสภาพและสิ้ นเปลืองพลังงานมากเกินความเหมาะสม
• การบํารุ งรักษาและการปรับปรุ งกระบวนการผลิต ควบคู่กบั การนํานวัตกรรมใหม่ที่ทนั สมัย
มาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่ งจะช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการใช้วตั ถุดิบ และทําให้บริ ษทั ฯมีอตั รา
การใช้พลังงานต่อนํ้าหนักสิ นค้าที่ผลิตลดลง
• การพัฒนาและส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและลดการก่อมลพิษ
• การร่ วมกับสถาบันอุดมศึ กษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี และ
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี สุ ร นารี ด้วยการส่ ง บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลัย เข้า มาร่ วมศึ ก ษา
ปรับปรุ งระบบการผลิต และการจัดการพลังงานของบริ ษทั ฯอย่างต่อเนื่อง
• การเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิและผูบ้ ริ หารจากภายนอก หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน มาให้คาํ ปรึ กษา
ด้านการอนุ รักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงาน ตลอดจนบรรยายถ่ายทอดความรู ้ให้แก่
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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คณะทํางานด้านพลังงานของบริ ษทั ฯเพื่อนําไปใช้ในการดําเนิ นโครงการอนุรักษ์พลังงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วยผลการดําเนิ นงานด้านการจัดการพลังงานที่ โดดเด่นจากการปฏิ บตั ิอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง
บริ ษทั ฯสามารถก้าวไปสู่ การเป็ นโรงงานต้นแบบในการจัดการอนุ รักษ์พลังงานให้กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุ รั กษ์พ ลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี่ ส นใจ ตลอดจนนักศึ กษาและ
คณาจารย์ผูเ้ ชี่ ย วชาญจากสถาบันการศึ กษา ได้เ ข้า ร่ วมสัมมนาแลกเปลี่ ยนความรู ้ และประสบการณ์ ที่
โรงงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯจะได้เผยแพร่ ผลงานและวิธีการที่ทาํ ให้บริ ษทั ฯประสบความสําเร็ จในด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนดําเนินกิจกรรมและทําการประเมินผลร่ วมกัน
บริ ษทั ฯได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 สําหรับโรงงานสอง
แห่ ง ซึ่ งเป็ นอีกสิ่ งหนึ่ งที่ สะท้อนถึงความตั้งใจในการปฏิ บตั ิ อย่างจริ งจังในด้านการจัดการพลังงานและ
ประสบผลสําเร็ จ ได้แก่ โรงงานสาขาสุ ขสวัสดิ์ได้รับการรับรองจาก TUV NORD สําหรับกระบวนการฉี ด
พลาสติ กผลิ ตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์อุตสาหกรรม และโรงงานสาขาโคราชได้รับการ
รับรองจาก URS สําหรับกระบวนการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน ซึ่ งเป็ นการรับรองว่า โรงงาน
ทั้งสองแห่ งของบริ ษทั ฯมีระบบการจัดการ การปรับปรุ งสมรรถนะด้านพลังงาน และการดําเนิ นการตาม
กระบวนการที่ เป็ นระบบเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการใช้
พลังงานอย่างยัง่ ยืน
ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์พลังงานดังนี้
• เปลี่ ยนมาใช้หลอดไฟฟ้ าแสงสว่า ง LED ภายในบริ เวณสํานักงานและพื้ นที่ การผลิ ต ของ
โรงงานส่ วนหนึ่ง
• ติดตั้งฉนวนหุม้ เครื่ องฉี ดขึ้นรู ปพลาสติกจํานวนหนึ่งโดยเฉพาะเครื่ องที่ติดตั้งและทําการผลิต
ในห้องปรั บอากาศ เพื่ อให้เครื่ องฉี ดขึ้ นรู ปพลาสติ กไม่สูญเสี ยความร้ อนที่ ตอ้ งใช้ในการ
หลอมเหลววัตถุดิบก่อนการฉี ดขึ้นรู ปและลดการทํางานของเครื่ องปรับอากาศ
• ลงทุนในเครื่ องจักรใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งเพิ่มเติมหรื อทดแทนเครื่ องเก่า ได้แก่ เครื่ องผลิต
นํ้าเย็นสําหรับช่ วยระบายความร้อนขณะขึ้ นรู ปพลาสติ ก เครื่ องอัดอากาศที่ ใช้ในการผลิ ต
และระบบระบายความร้อนให้แก่เครื่ องจักรและบริ เวณภายในโรงงาน
การดําเนินงานด้ านสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยถือว่าเป็ นหน้าที่
ความรับผิดชอบโดยตรงของพนักงานทุกคน และได้กาํ หนดเป็ นนโยบายสิ่ งแวดล้อมเพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ฯได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวกับด้านสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
• โรงงานสาขาบางปู โรงงานสาขาโคราช และโรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ได้รับใบรับรอง
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:2004 จาก URS ซึ่ งเป็ นผลจากการให้
ความสําคัญและการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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• โรงงานทุ ก สาขาของบริ ษัท ฯได้ รั บ การรั บ รองจากกระทรวงอุ ต สาหกรรมว่ า เป็ น
อุตสาหกรรมสี เขียว ระดับที่ 3 ระบบสี เขียว (Green System) ซึ่ งสะท้อนถึงการบริ หารจัดการ
สิ่ งแวดล้อ มอย่ า งเป็ นระบบ มี การติ ด ตามประเมิ น ผล และทบทวนเพื่ อการพัฒ นาอย่า ง
ต่อเนื่อง โดยแต่ละโรงงานมีแผนงานที่จะยกระดับจากอุตสาหกรรมสี เขียว ระดับที่ 3 ระบบสี
เขี ยว (Green System) ขึ้ นเป็ นอุตสาหกรรมสี เขี ยว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสี เขี ยว (Green
Culture) ต่อไป
ส่ วนธุ รกิ จเครื อข่ าย ศรี ไทย เน็ทเวิร์ค ซึ่ งเป็ นอี กหนึ่ งธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ก็ได้จดั ทํา โครงการ 1
จังหวัด 1 แปลง ปลอดสารพิษ กับศรี ไทยฯ เพื่อส่ งเสริ มการทําเกษตรปลอดสารเคมี โดยจัดอบรม แนะนํา
และสาธิ ตการทําแปลงเกษตรปลอดสารพิษให้เกษตรกรในพื้นที่ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์เอส-แมททริ กซ์
ของบริ ษทั ฯซึ่ งเป็ นอาหารพืชนวัตกรรมปลอดสารเคมี เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และช่วยเพิ่มผลผลิต เพื่อ
สร้างให้เป็ นเกษตรกรต้นแบบในการลด-ละ-เลิกการใช้สารเคมี ซึ่ งโครงการดังกล่าว นอกจากจะมีส่วนช่วย
ในเรื่ องของอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมทั้งการลดมลพิษในดินและนํ้า ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรแล้ว ยังเป็ น
การช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯด้วย
นอกจากการได้รับรองในมาตรฐานสากลต่างๆ ดังที่ ได้กล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯยังต้องผ่านการรับรอง
หรื อตรวจสอบเพื่ อวัดประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานในด้านต่ างๆ และประเมิ นคุ ณสมบัติของการเป็ นผูผ้ ลิ ตและ
จําหน่าย ตามมาตรฐานหรื อข้อกําหนดของลูกค้าหลายรายโดยเฉพาะลูกค้าในต่างประเทศ
อนึ่ ง บริ ษทั ฯได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2558 เพื่อเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯด้วย
10.3 การดําเนินธุรกิจที่มผี ลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการดําเนิ นธุ รกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ลักษณะดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถูกตรวจสอบหรื ออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่ วยงานที่ มีอาํ นาจหน้าที่
ประเมิน วินิจฉัย หรื อชี้ ขาดว่าการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยมีการฝ่ าฝื นกฎหมายอย่างมี
นัยสําคัญในเรื่ องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จดั ทําโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนหรื อถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อม หรื อไม่เป็ นไปตามหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิ จการที่
จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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10.4 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ สังคมและสิ่ งแวดล้ อม (CSR After Process)
บริ ษทั ฯตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าไปมีบทบาทและส่ วนร่ วมในการสร้างประโยชน์และตอบแทน
กลับคื นสู่ สังคม โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้ร่วมเป็ นคณะกรรมการ
บริ หารในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่ งเสริ มให้มีการปรับปรุ งและพัฒนาในด้านต่างๆ
ได้แก่ การศึ กษา สังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม พลังงาน การค้า และการทูตระหว่างประเทศ อาทิ ประธาน
กรรมการบริ หารมูลนิธิ เอ เอฟ เอส ประเทศไทย, ประธานกรรมการบริ หารมูลนิ ธิโรเกชัน่ , ประธานคณะกรรมการ
บริ หารมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปั กกิ่ ง กรุ งเทพฯ, รองประธานคณะกรรมการหอการค้าไทย, ประธาน
คณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทย, นายกสมาพันธ์สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนในเครื อมูลนิ ธิคณะเซนต์
คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย, นายกสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ, ประธานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กงสุ ลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจําประเทศไทย,
และประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการเข้าไปมีบทบาทและพร้อมสําหรับการมีส่วนร่ วมในการสร้างประโยชน์เพื่อ
ตอบแทนกลับ คื น สู่ สั งคมและชุ ม ชนทั้งในภาวะปกติ แ ละในยามที่ บ้า นเมื องประสบภัย พิ บัติ สิ่ ง ที่ บ ริ ษ ทั ฯได้
ดําเนินการตลอดมาไม่จาํ กัดขอบเขตเพียงการบริ จาคเงินและสิ่ งของหรื อบริ การสาธารณะ แต่บริ ษทั ฯยังดําเนิ นการ
ในด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาชุมชน ได้แก่
• ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้พนักงานและผูส้ นใจที่ อยู่ในชุ มชนใกล้เคี ยงได้รับการศึ กษาอย่างทัว่ ถึ ง
ตลอดจนสนับสนุ นสถานศึ กษาตามจังหวัด ต่ า งๆ ในด้า นของสุ ขอนามัย อุ ปกรณ์ การศึ กษา และ
ทุนการศึกษา ด้วยความเชื่อว่า การศึกษาจะก่อให้เกิดความรู ้ สิ่ งใหม่ และการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งสามารถ
นําไปสู่การพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้
• เปิ ดรับนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เข้าทํางานเพื่อฝึ กประสบการณ์
โดยได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ เหมือนพนักงาน เพื่อเป็ นการสนับสนุนอาชี พและส่ งเสริ ม
ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
• ดําเนิ นกิ จกรรมต่ างๆ ที่ เป็ นการเสริ มสร้างความรู ้ ให้แก่ คนในชุ มชน ทั้งในด้านของการเสริ มสร้ าง
รายได้และการพึ่ งพาตนเองด้วยหลักของการใช้ชีวิตตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ตลอดจนเปิ ด
โอกาสให้ผูท้ ี่ สนใจที่ อยู่ในชุ มชนใกล้เคี ยงได้เข้ามาศึ กษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการผลิ ตของ
บริ ษทั ฯ
• ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรเห็นความสําคัญและมีส่วนร่ วมในการทํากิ จกรรม CSR
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ในประโยชน์ของการทํา
CSR ต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ
• ส่ งเสริ มด้านการศึกษาและพัฒนาฝี มือแรงงานของผูพ้ ิการโดยเป็ นหนึ่ งในผูป้ ระกอบการภาคเอกชนที่
ให้การสนับสนุ นและร่ วมกับกระทรวงศึ กษาธิ การ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการผลักดัน “โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผู ้
พิการสู่ ภาคอุตสาหกรรม” เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผพู ้ ิการได้รับการพัฒนาด้านฝี มือแรงงานและเป็ นการ
เตรี ยมความพร้อมสําหรับการทํางานในภาคอุตสาหกรรม อันเป็ นการช่วยเหลือให้ผูพ้ ิการมีคุณภาพ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ชีวิตที่ดี สามารถประกอบอาชี พในสังคมได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี ในสิ ทธิ และความเป็ นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับ
คนทัว่ ไป ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้รับรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงาน
ด้านคนพิการดี เด่น จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ และใบประกาศเกี ยรติ คุณ
จากหอการค้าไทย จากการร่ วมสนับสนุนและขับเคลื่อน “โครงการ 1 บริ ษทั ดูแล 1 ชุมชน” ประเภท
Best Practice ภายใต้นโยบายลดความเหลื่ อมลํ้าของการกระจายรายได้ ซึ่ งบริ ษทั ฯได้รับรางวัล
เกียรติยศทั้งสองดังกล่าวจากการสนับสนุนคนพิการอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง

• เข้าร่ วมโครงการ “การนําธุ รกิ จไทยไปลงทุ นในสาธารณรั ฐสังคมนิ ยมเวียดนาม” ซึ่ งเป็ นโครงการ
ความร่ วมมื อ ระหว่า งมูลนิ ธิ เ พื่ อ สถาบันการศึ กษาวิ ช าการจัด การแห่ ง ประเทศไทย (IMET) และ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนํา ด้าน
การบริ หารจัดการ การลงทุน และส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการ SMEs ไทยที่มีศกั ยภาพและต้องการไปจัดตั้ง
หรื อขยายธุ รกิ จในเวียดนาม ในรู ปแบบของพี่ เลี้ ยงอาสาสมัครซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการไทยที่ ประสบ
ความสําเร็ จในเวียดนาม โดยบริ ษทั ฯได้ร่วมลงนามเป็ นหนึ่ งในหลายองค์กรที่ เข้าร่ วมเป็ นพี่เลี้ยงใน
โครงการดังกล่าว
• ร่ วมเป็ นคณะกรรมการสภาธุ รกิจไทย-เวียดนาม ซึ่ งเป็ นกลไกในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทางการค้า
การลงทุน รวมถึงผลักดันการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางธุรกิจระหว่างไทย-เวียดนาม ตลอดจนเป็ น
ช่ อ งทางช่ วยเหลื อ ให้ค าํ แนะนํา แก่ ผูป้ ระกอบการไทยที่ ส นใจเข้า ไปลงทุ น ในประเทศเวี ย ดนาม
และผูป้ ระกอบการเวียดนามที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2558 เพื่อเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯด้วย
10.5 การป้ องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯส่ งเสริ มและปลูกฝั งให้พนักงานและผูเ้ กี่ ยวข้องทุ กคนปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตและการห้ามจ่ายสิ นบนทุกรู ปแบบ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการต่อต้าน
ทุจริ ตและห้ามจ่ายสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผู ้
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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มีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ที่ได้ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยบริ ษทั ฯได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิสาํ หรับ
พนักงานดังนี้
• ไม่ ให้แ ละไม่ ส่งเสริ มให้มีการมอบหรื อรั บของกํา นัล การเลี้ ย งรั บรอง หรื อค่ า ใช้จ่า ยที่ เ กิ นความ
เหมาะสม
• ไม่ มี ก ารจ่ า ยเงิ น เพื่ อ อํา นวยความสะดวก เพื่ อ เร่ ง การดํา เนิ น การหรื อ เพื่ อ ความคล่ อ งตัว ในการ
ดําเนินการ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
• ไม่ให้มีการจ่ายสิ นบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด ซึ่ งเกิดขึ้นโดยตรงหรื อผ่านบุคคลที่สาม
• ดําเนิ นการที่ เกี่ ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยความโปร่ งใส ซื่ อสัตย์ ตรงไปตรงมา และสอดคล้องกับ
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• ไม่ให้เงิ นสนับสนุ นทางการเมื อง ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ พรรคการเมื อง เจ้า หน้า ที่ ของพรรค
การเมือง ผูล้ งสมัครรับเลือกตั้ง องค์กรหรื อบุคคลซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการจ่ายสิ นบน เว้นแต่การให้เงินสนับสนุนทางการเมืองจะดําเนินการด้วยความโปร่ งใสและถูกต้อง
ตามกฎหมาย
• ติดตาม ตรวจสอบ และหาแนวทางป้ องกันเป็ นประจําอย่างต่อเนื่ อง สําหรับการกระทําใดๆ ที่ส่อการ
ทุจริ ตต่อองค์กรและการติดสิ นบน
• สื่ อสาร เผยแพร่ และรณรงค์ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับได้รับทราบ และปฏิ บตั ิตามนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตและการห้ามจ่ายสิ นบนของบริ ษทั ฯได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ฯแสดงเจตนารมณ์ เป็ นแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จริ ต และได้ก ํา หนดนโยบายและแนวปฏิ บัติ เรื่ อ งการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ ด้วยความมุ่งมัน่ ที่ จะดําเนิ นธุ รกิ จอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
โดยให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ทั้งนี้ เพื่ อใช้ในการสื่ อสารและครอบคลุมการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. การปฏิบตั ิงานใดๆ จะต้องไม่ส่อพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเป็ นการรับจากหรื อให้สินบนแก่ผมู ้ ีส่วน
ได้เสี ย หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ได้มา
ซึ่ งผลประโยชน์ หรื อทําให้ผอู ้ ื่นเสี ยผลประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่ งครอบคลุมพฤติกรรมดังต่อไปนี้
1.1 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่ งของ หรื อผลประโยชน์อื่นใด อันอาจเป็ นการชักนําให้มีการปฏิบตั ิหน้าที่โดย
มิชอบ
1.2 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่ งของ หรื อผลประโยชน์อื่นใด เพื่อโน้มน้าวการตัดสิ นใจ หรื อทําให้ผรู ้ ับละเว้น
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ หรื อระเบียบปฏิบตั ิที่กาํ หนดไว้
1.3 ไม่เป็ นตัวแทนในการเสนอทรัพย์สิน สิ่ งของ หรื อผลประโยชน์อื่นใดให้ผทู ้ ี่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ
หน่ วยงานราชการ หรื อองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิ ทธิ พิเศษที่ ไม่ควรได้ หรื อทําให้เกิดการละเว้น
การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบตั ิที่กาํ หนดไว้
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2. การจัดหา จัดซื้ อ จัดจ้าง ต้องดําเนิ นกระบวนการและขั้นตอนตามระเบียบของบริ ษทั ฯ ด้วยความเป็ น
ธรรม โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. การเลี้ยงรับรอง หรื อการใช้จ่ายอื่นที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขของสัญญา ต้องกระทําในนามบริ ษทั ฯ
ด้วยจํานวนเงินที่สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้
4. การบริ จาคเพื่อการกุศล ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
4.1 การบริ จาคเพื่อการกุศลด้วยเงินสดหรื อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
ต้องดําเนินการในนามของบริ ษทั ฯเท่านั้น โดยผูร้ ับบริ จาคต้องเป็ นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด
โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรื อองค์กรที่ ดาํ เนิ นงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่ มีใบรับรอง หรื อ
เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดําเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
4.2 การบริ จาคเพื่อการกุศลด้วยเงินสดหรื อทรัพย์สินส่ วนตัวในนามส่ วนตัว
ต้อ งไม่ เ กี่ ย วข้องหรื อ ทํา ให้เ กิ ด ข้อสงสัย ได้ว่า เป็ นการกระทํา ที่ แ อบแฝง ส่ อทุ จริ ต หรื อหวัง
ผลประโยชน์อนั ไม่ชอบธรรม
5. การใช้เงิ นหรื อทรั พย์สินของบริ ษทั ฯ เพื่ อสนับสนุ นกิ จกรรมขององค์กร หรื อบุ คคลภายนอก ต้อง
กระทําในนามบริ ษทั ฯเท่านั้น โดยการสนับสนุนดังกล่าว ต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของชุมชน
สังคม ภาพลักษณ์ ที่ดี และชื่ อเสี ย งของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การเบิ กจ่ ายต้องระบุ วตั ถุประสงค์ที่ชัดเจน มี
หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และดําเนินการผ่านขั้นตอนของการอนุมตั ิตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
6. บริ ษทั ฯยึดมัน่ ในความเป็ นกลางทางการเมืองและจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเมือง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมแก่พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ผูล้ งสมัครรับเลือกตั้ง องค์กรหรื อบุคคลซึ่ ง
เกี่ ย วข้องกับ การเมื อ ง เพื่ อใช้เ ป็ นแนวทางในการจ่ า ยสิ นบน รวมถึ งไม่ อ นุ ญ าตให้ผูบ้ ริ ห ารและ
พนักงานกระทําการอันใดที่ เกี่ ยวข้องกับการเมืองในระหว่างปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนไม่
อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรของบริ ษทั ฯเพื่อดําเนินการดังกล่าว
7. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของตนด้วยความโปร่ งใส คํานึ งถึงผลประโยชน์
ของบริ ษทั ฯ และพึงไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําหรื อพฤติกรรมที่เข้าข่าย หรื อส่ อไป
ในทางทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม โดยต้องแจ้งเบาะแสหรื อ
ร้องทุกข์ ตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
8. หากพนักงานที่ ปฏิ เสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แล้ว อาจทําให้บริ ษทั ฯได้รับความเสี ยหาย หรื อสู ญเสี ย
โอกาสทางธุ รกิ จ พนักงานจะไม่ถูกลงโทษ ย้ายงาน ลดตําแหน่ ง หรื อได้รับผลในทางลบใดๆ โดย
บริ ษทั ฯจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธ แจ้งเบาะแส หรื อร้องทุกข์เรื่ องการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯตามที่กาํ หนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
9. บริ ษทั ฯถือว่าความมุ่งมัน่ และความร่ วมมือในการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ในการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นหนึ่ งในดัชนี ช้ ี วดั ของการพิจารณาประเมินผลงานประจําปี การปรับเลื่อน
ตําแหน่งและปรับระดับพนักงาน
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10. กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร/พนักงานที่ เกี่ ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทาง
วินยั ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ และอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
11. ผูบ้ ริ หาร เป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบในการเผยแพร่ ให้ค วามรู ้ ทํา ความเข้า ใจ ตลอดจนดู แลพนักงาน และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง ให้ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิน้ ี
12. กรรมการ มีหน้าที่ ประเมินและทบทวนการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ น้ ี ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อสร้างและรักษาการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้เป็ นค่านิ ยมและ
วัฒนธรรมองค์กรที่สาํ คัญอย่างยัง่ ยืน

บริ ษทั ฯได้เผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
www.srithaisuperware.com และในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯดําเนินงานต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2557 ดังนี้
• จัดให้กรรมการตลอดจนผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึ กอบรมหรื อร่ วมงานสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่าว เช่น สถาบันไทยพัฒน์ สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย เป็ นต้น
• ปรับปรุ งช่องทางการรับข้อร้องเรี ยนจากพนักงาน โดยให้ส่งไปยังตูไ้ ปรษณี ยท์ ี่บริ ษทั ฯกําหนดไว้ เพื่อ
สร้างความมัน่ ใจในการปกป้ องความปลอดภัยของผูแ้ จ้งข้อมูล
• ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) เรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้พนักงานในหน่วยงานที่
มีโอกาสก่อหรื อส่ งเสริ มให้เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เช่น ฝ่ ายขาย ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายจัดซื้ อ ฝ่ ายบัญชี
การเงิน เป็ นต้น
• จัดทําแบบประเมินโอกาสการเกิดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทที่มีโอกาสก่อ
หรื อส่ งเสริ มให้เกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
อนึ่ ง ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้รับการประเมินระดับการพัฒนาความยัง่ ยืนเรื่ อง Anti-Corruption ของ
บริ ษทั จดทะเบียนไทย ปี 2558 ซึ่ งดําเนิ นการโดยสถาบันไทยพัฒน์ อยู่ในระดับที่ 3 (Established) สู งขึ้ นจากผล
ประเมินในปี พ.ศ. 2557 ที่ บริ ษทั ฯได้รับการประเมินอยู่ในระดับที่ 2 (Declared) และอยู่ระหว่างดําเนิ นการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สามารถได้รับการรับรองระดับที่ 4 (Certified) และระดับที่ 5 (Extended) ในที่สุด
ผลประเมินดังกล่าว เป็ นการสะท้อนความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ฯที่ได้กาํ หนดนโยบายครอบคลุมการไม่จ่ายให้
เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องและต่อต้านผูเ้ กี่ยวข้อง มีการประเมินความเสี่ ยงของธุ รกิจ เพื่อระบุการ
ดําเนินการของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยที่มีความเสี่ ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การสื่ อสารและ
ฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงการ
ดูแลให้มีการดําเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย
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คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทบทวนการประเมิน
ความเสี่ ยงของธุ รกิจจากการทุจริ ตในองค์กร สําหรับธุ รกรรมที่มีความสําคัญประจําปี พ.ศ. 2558 ซึ่ งไม่ปรากฏว่ามี
กรณี ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงดังกล่าวอย่างมีสาระสําคัญ
บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ สามารถให้
ข้อ มู ล หรื อให้ เ บาะแสเกี่ ย วกับ การทุ จ ริ ตหรื อการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คับ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
(Whistleblower) ซึ่ งบริ ษทั ฯจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และการคุม้ ครองปกป้ องผูท้ ี่ ร้องเรี ยน/แจ้ง
ข้อมูล อย่างเพียงพอและรัดกุม โดยมีแนวปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวอย่างชัดเจน ทั้งในกรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 และกรณี เป็ นบุคคลทัว่ ไป
กรณี ผรู ้ ้องเรี ยนเป็ นบุคคลทัว่ ไป บริ ษทั ฯมีขอ้ กําหนดดังนี้
1. ให้ก ารร้ อ งเรี ย นหรื อ แจ้ง ข้อ มู ล ในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ การทุ จ ริ ต หรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านั้น
2. สําหรับพนักงานหรื อลูกจ้างบริ ษทั ฯ ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้เพิ่มช่องทางการรับแจ้งข้อร้องเรี ยน
โดยให้ส่งไปยังตูไ้ ปรษณี ย ์ที่บริ ษ ทั ฯกํา หนดไว้ เพื่ อให้ผูแ้ จ้งมี ความเชื่ อมัน่ ในความปลอดภัยของ
หนังสื อร้องเรี ยน
3. ผูร้ ้องเรี ยนสามารถแจ้งข้อร้องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งด้วยวิธีดงั ต่อไปนี้
• ผ่านทาง E-mail address ซึ่ งบริ ษทั ฯได้นาํ เสนอไว้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯในช่องทางการแจ้งข้อ
ร้องเรี ยน (Whistleblower) ผูร้ ้องเรี ยนสามารถเลือกส่ งให้กบั กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่ งหรื อ
ทุกรายก็ได้ ดังนี้
1) นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ E- mail address คือ viroj_low@srithaisuperware.com
2) นายเอ้งฮัก นนทิการ
E-mail address คือ enghug_non@srithaisuperware.com
3) นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี E-mail address คือ suchat_boo@srithaisuperware.com
4) นางสิ ริพร ไศละสูต
E-mail address คือ siriporn_sai@srithaisuperware.com
• โทรสาร
• จดหมายถึงกรรมการอิสระรายนั้นๆ โดยตรง
• ยื่นเอกสารข้อร้องเรี ยนโดยใส่ ซองปิ ดผนึ กพร้ อมระบุ ให้ส่งต่อกรรมการอิ สระ ผ่านเลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบ (หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน)
การร้องเรี ยนเป็ นเอกสารตามข้อกําหนด 1, 2, และ 3 ข้างต้น ผูร้ ้องเรี ยนไม่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตน แต่หาก
เปิ ดเผยตนเองได้ ก็ขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารหรื อ E-mail address ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั ฯ
สามารถแจ้งผลการดําเนินการหรื อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ต่ อระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงการวิเคราะห์
และประเมินปั จจัยเสี่ ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่ งอาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจ โดยมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่ อรั บผิดชอบ พร้ อมทั้งจัดทํากฎบัตรที่ ระบุ
ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้มีความมัน่ ใจอย่างสมเหตุผลว่า บริ ษทั ฯมีระบบการ
ควบคุ มภายในที่ เพี ยงพอและเหมาะสมในการสนับสนุ นการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯให้บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ดังนี้
- นโยบายและเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ
- ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
- มีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทํางานของบริ ษทั ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯมีอยู่จริ งและได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็ นอย่างดี ตลอดจนมีการ
ป้ องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนําไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอาํ นาจ
- การดําเนินงานของบริ ษทั ฯและการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- รับทราบรายการผิดปกติ อันอาจเป็ นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อช่วยลดความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริ ษทั
ได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งครอบคลุมองค์ประกอบรวม 5 ด้าน ของเกณฑ์ COSO Internal Control –
Integrated Framework แล้ว มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบ
ข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ สรุ ปผลการประเมิน
ตามองค์ประกอบรวม 5 ด้าน ดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์ กร
บริ ษทั ฯมี การกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิ จที่ ชัด เจนและวัดผลได้ อันประกอบด้วยแผนธุ รกิ จ กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ งบประมาณ และตัวชี้ วดั ผล เพื่อสร้ างมูลค่าให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าบน
พื้ น ฐานการผลิ ต ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ตลอดจนเสริ ม สร้ า งความรู ้
ความสามารถต่อบุคลากรของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั มี ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และทําหน้าที่ ควบคุม ติ ดตามการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ าย
บริ หารให้เป็ นไปตามแผนงานที่กาํ หนด
บริ ษทั ฯจัดให้มีโครงสร้างองค์กร โดยมีสายการบังคับบัญชา อํานาจอนุ มตั ิ และความรับผิดชอบ เพื่อควบคุม
และลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากกรณี ทบั ซ้อนทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
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บริ ษ ทั ฯจัด ให้บุค ลากรแต่ ละหน้า ที่ ตาํ แหน่ งงาน รั บทราบขอบเขตหน้า ที่ ค วามรั บผิ ดชอบตามเอกสารใบ
พรรณนาลักษณะงาน (Job Description) ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิ การที่ เหมาะสมกับผลการปฏิ บตั ิ งาน
ตลอดจนมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตามแผนการสื บทอดตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ
2. การประเมินความเสี่ ยง
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารที่
เกี่ยวข้อง ทําหน้าที่พิจารณาและประเมินปั จจัยเสี่ ยงทั้งจากปั จจัยภายนอก เช่น นโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็ นต้น และปั จจัยภายในที่ อาจมีผลกระทบต่อเป้ าหมาย แผนงาน และการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ย งพิ จารณาข้อมูลเพื่ อประเมิ นความเสี่ ย งทั้งในด้า นโอกาสการเกิ ด และ
ผลกระทบ เพื่อกําหนดผังโครงสร้างความเสี่ ยง (Risk Matrix) เป็ นแนวทางจัดทํามาตรการและแผนงานรองรับ
ความเสี่ ยง ตลอดจนมอบหมายให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ เกี่ ยวข้อง ดําเนิ นการตามแผนงาน ติ ดตามความ
คืบหน้าของการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว และรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงปฏิบตั ิงานภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายงาน
ผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบทุกไตรมาส
3. การควบคุมการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการบริ ษ ัท แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย 3 คณะ ประกอบด้ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการ
ชุดย่อย 1 คณะ คือ คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดปฏิบตั ิงานภายใต้ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสริ มสร้างการเติบโตอย่างมัน่ คงของบริ ษทั ฯในระยะยาว
บริ ษทั ฯจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน 3 ด้านออกจากกัน เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมระหว่าง
กัน ประกอบด้วย 1) หน้าที่อนุมตั ิ 2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ 3) หน้าที่ในการดูแล
การจัดเก็บทรัพย์สิน
อํานาจหน้าที่ การอนุ มตั ิ รายการและวงเงิ นอนุ มตั ิ ตามลําดับชั้นผูบ้ ริ หารได้มีการกําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ตลอดจนจัดทําแนวทางการดูแลและติ ดตามการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงและรายการระหว่างกันให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้กาํ หนดระเบียบการปฏิบตั ิงานที่ สาํ คัญๆ และ/หรื อปรับปรุ งให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของราชการและหน่ วยงานกํากับดูแล และสภาพการปฏิ บตั ิ งานปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ เพื่ อรั กษาระดับการ
ควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญต่อ
การรับทราบผลการปฏิ บตั ิ งาน ตลอดจนเพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หาร
ด้ว ยข้อ มู ลที่ เ ป็ นจริ ง ถู กต้อ ง ครบถ้ว น และทัน ต่ อเวลา คณะกรรมการบริ ษ ทั จะได้รั บข้อมูล การประชุ ม
คณะกรรมการที่สาํ คัญต่างๆ พร้อมด้วยเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ซึ่ งเลขานุการบริ ษทั จะจัดส่ ง
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจ รวมทั้งสามารถแจ้งให้บริ ษทั ฯจัดส่ งเอกสาร
ให้พิ จารณาเพิ่ มเติ มได้ และเมื่ อ ประชุ มแล้วเสร็ จ เลขานุ การบริ ษ ทั จะจัด ส่ งสํา เนารายงานการประชุ มให้
คณะกรรมการบริ ษทั ภายใน 14 วัน
สิ ทธิ การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในระบบงานต่างๆ ได้มีการกําหนดไว้เพื่อรักษาความปลอดภัย และบริ ษทั ฯ
ตระหนักถึงความก้าวหน้าและความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดให้มีการดูแลอุปกรณ์และ
การสํารองข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ
นอกจากนี้ ระบบ Internal Web : Information ก็ใช้เป็ นช่ องทางสื่ อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศของบริ ษทั ฯ และผ่านเว็บไซต์ www.srithaisuperware.com เพื่อเป็ นช่ องทางสื่ อสารและเผยแพร่
ข่าวสาร สารสนเทศต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูส้ นใจธุรกิจบริ ษทั ฯด้วย
5. ระบบการติดตาม
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ฯทํา หน้า ที่ ข ับเคลื่ อนการปฏิ บัติ งานให้เ ป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมายและ
แผนงานที่วางไว้ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรื อปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปหากผลการดําเนิ นงานแตกต่างจากกลยุทธ์ เป้ าหมายและแผนงานอย่างมีนยั สําคัญ ตลอดจน
รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่กาํ หนดไว้ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทุกรายไตรมาส
ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้รับ มอบหมายให้ทาํ หน้าที่ ตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานอย่า ง
สมํ่าเสมอ โดยรายงานผลและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริ หารดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้บริ ษทั ฯมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งนี้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นอิสระ ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุ มภายในร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั ฯและผู ้
ตรวจสอบภายในเป็ นประจําทุ กรายไตรมาสและรายปี โดยมี ความเห็ นว่า บริ ษทั ฯมี ระบบการควบคุ มภายในที่
เพียงพอ และในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในที่มีนยั สําคัญ ไม่มี
ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีที่บ่งชี้ ให้บริ ษทั ฯต้องรี บดําเนิ นการแก้ไข ตลอดจนไม่มีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรงหรื อ
การฝ่ าฝื นกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินอย่างมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบได้เปิ ดเผยความเห็นเกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในไว้ในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบดังปรากฏตามเอกสารแนบ 5
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11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ติ ดตามระบบ
บริ หารความเสี่ ย งและการกํา กับ ดู แลกิ จการ เพื่ อให้แน่ ใจได้ว่า บริ ษ ทั ฯมี ร ะบบดังกล่ า วอย่างเพี ย งพอและมี
ประสิ ทธิ ภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯมี ความเป็ นอิ ส ระ มี ทรั พยากรและงบประมาณที่ เหมาะสมต่ อการ
ปฏิบตั ิงานทั้งด้านการตรวจสอบการดําเนินงานและการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ
แผนงานตรวจสอบประจําปี จัดทําโดยพิจารณาควบคู่กบั ปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู ้จัด การ และผู ้บ ริ หารที่ เ กี่ ย วข้อ ง พร้ อ มทั้ง สรุ ป ผลการตรวจสอบรายไตรมาสเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อตําแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ปั จจุบนั ดํารง
ตําแหน่ งโดยนายธนัช ศรี ปาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เนื่องจากนายธนัช ศรี ปาน มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ มีความรู ้ ความสามารถ และเข้าใจในธุ รกิจและการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯเป็ นอย่างดี ประกอบกับได้สนับสนุ นการปฏิบตั ิ งานอื่นที่มีความสัมพันธ์กบั งานตรวจสอบ
ภายใน ได้แก่ เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะทํางานการกํากับดูแล
กิ จการที่ ดี บริ ษทั ฯจึ งพิ จารณาเห็ นว่า มี ความสามารถและความเหมาะสมที่ จะปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การพิจารณา
ความดี ค วามชอบ และการลงโทษหัวหน้า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในซึ่ ง เป็ นไปตามที่ กาํ หนดไว้ใ นกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยประวัติและข้อมูลของผูด้ าํ รงตําแหน่ งหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในดังปรากฏในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
สําหรับหน่วยงาน Compliance Unit ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของสํานักเลขานุการบริ ษทั และเลขานุการบริ ษทั เป็ น
ผูด้ ูแลและรับผิดชอบ บริ ษทั ฯได้แสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
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12. รายการระหว่ างกัน
1. รายการระหว่ างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและบุคคลที่เกีย่ วโยง
บริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันบางแห่ งเข้าข่ายเป็ นบริ ษทั ที่ อาจมีความขัดแย้งและ/หรื อจัดเป็ น
บริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั ฯตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด โดยมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็ นปกติของธุรกิจในปี พ.ศ. 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบริษทั /ความสั มพันธ์

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ ารายการ
ในปี พ.ศ. 2558

บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ฯถื อ รับจ้างผลิต รายการธุ รกิ จ ปกติ รวม
หุน้ ร้อยละ 71.0
แม่พิมพ์ จํานวน 43.42 ล้านบาท
2. ผูบ้ ริ หารและญาติ ของผูบ้ ริ หาร และผลิตและ
ของบริ ษั ท ฯถื อหุ ้ น รวมกั น จําหน่าย
เท่ากับร้อยละ 29.0
ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ร่ วม โดยบริ ษทั ฯถื อ
หุน้ ร้อยละ 39.2
2. ผูบ้ ริ หารและญาติ ของผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษั ท ฯถื อ หุ ้ น รวมกั น
เท่ากับร้อยละ 9.8
3. ญาติ ข องผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯ
เป็ นกรรมการในบริ ษทั ศรี ไทย
บรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ผลิตและ
จําหน่าย
กล่อง
กระดาษ

ความจําเป็ น/ความสมเหตุสมผล

รายการธุรกิจปกติเป็ นรายการซื้ อขาย
สิ นค้าและ/หรื อใช้บริ การระหว่างกัน
เนื่ องจากความต้องการสิ นค้าของอีก
ฝ่ ายเพื่ อสนับ สนุ นและสร้ างรายได้
ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเกณฑ์
กํา หนดเงื่ อ นไขการค้ า และราคา
เหมือนบุคคลภายนอกทัว่ ไปหรื ออยู่
ภายใต้ ข อบเขตที่ ค ณะกรรมการ
บริ ษทั กําหนดไว้

รายการธุ รกิ จ ปกติ รวม รายการธุรกิจปกติเป็ นรายการซื้ อขาย
จํานวน 17.34 ล้านบาท
สิ น ค้า ระหว่ า งกัน เนื่ อ งจากความ
ต้ อ ง กา ร สิ นค้ า ขอ ง อี กฝ่ าย เ พื่ อ
สนั บ สนุ น และสร้ า งรายได้ใ ห้ แ ก่
ธุ รกิ จหลั ก ของตน โดยมี เ กณฑ์
กํา หนดเงื่ อ นไขการค้ า และราคา
เหมือนบุคคลภายนอกทัว่ ไปหรื ออยู่
ภายใต้ ข อบเขตที่ ค ณะกรรมการ
บริ ษทั กําหนดไว้
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ชื่อบริษทั /ความสั มพันธ์

ประเภท
ธุรกิจ

บริ ษทั ศรี ไทยมาร์เก็ตติ้ง จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค้าขาย
2. ญาติ ข องผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯ ผลิตภัณฑ์
ถื อ หุ ้ น รวมกั น เท่ า กับ ร้ อ ยละ เครื่ องใช้ใน
72.0 และเป็ นกรรมการใน ครัวเรื อน
บริ ษทั ศรี ไทยมาร์เก็ตติ้ง จํากัด
3. เป็ นตั ว แทนจํ า หน่ ายสิ นค้ า
ให้ แ ก่ บ ริ ษัท ฯ และเป็ นคู่ ค ้า ที่
ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว ม กั น เ ป็ น
ระยะเวลายาวนาน

ประเภท/มูลค่ ารายการ
ในปี พ.ศ. 2558

ความจําเป็ น/ความสมเหตุสมผล

1. รายการธุ รกิจปกติ รวม 1. รายการธุ ร กิ จปกติ เ ป็ นรายการ
จํ า นว น 227.18 ล้ า น
ซื้ อ ข า ย สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง กั น
เนื่ อ งจากความต้อ งการสิ น ค้า
บาท
ของอี กฝ่ ายเพื่ อ สนับ สนุ น และ
สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของ
ตน โดยมีเกณฑ์กาํ หนดเงื่ อนไข
กา ร ค้ า แ ล ะ ร าค า อ ยู่ ภ า ย ใ ต้
ขอบเขตที่ คณะกรรมการบริ ษทั
กําหนดไว้
2. ร า ย ก า ร ส นั บ ส นุ น 2. รายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ
ธุ รกิ จปกติ รวมจํานวน
เป็ นการให้ เ ช่ า พื้ นที่ สํ า หรั บ
7.73 ล้านบาท
จําหน่ ายสิ นค้าในงานมหกรรม
ลด รา ค าซึ่ ง บริ ษั ท ฯ จั ด เ ป็ น
ป ร ะ จํ า ทุ กปี โ ด ย เ ป็ นอั ต ร า
เดี ยวกันกับที่ เรี ยกเก็บจากผูเ้ ช่ า
รายอื่ น และรายการให้ความ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการ
ขายแก่ ต ั ว แทนจํ า หน่ า ยของ
บริ ษทั ฯ

บริ ษทั สยามเมลามีน มาร์ เก็ตติ้ ง
จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค้าขาย
1. รายการธุ รกิจปกติ รวม 1. รายการธุ ร กิ จปกติ เ ป็ นรายการ
จํ า นว น 109.20 ล้ า น
ซื้ อ ข า ย สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง กั น
2. ญาติ ข องผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯ ผลิตภัณฑ์
บาท
ถื อ หุ ้ น รวมกั น เท่ า กั บ ร้ อ ยละ พลาสติก
เนื่ อ งจากความต้อ งการสิ น ค้า
70.0
และเมลามีน
ของอี กฝ่ ายเพื่ อ สนับ สนุ น และ
3. เป็ นตั ว แทนจํ า หน่ ายสิ นค้ า
สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของ
ให้ แ ก่ บ ริ ษัท ฯ และเป็ นคู่ ค ้า ที่
ตน โดยมีเกณฑ์กาํ หนดเงื่ อนไข
ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว ม กั น เ ป็ น
กา ร ค้ า แ ล ะ ร าค า อ ยู่ ภ า ย ใ ต้
ระยะเวลายาวนาน
ขอบเขตที่ คณะกรรมการบริ ษทั
กําหนดไว้

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ชื่อบริษทั /ความสั มพันธ์

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ ารายการ
ความจําเป็ น/ความสมเหตุสมผล
ในปี พ.ศ. 2558
2. ร า ย ก า ร ส นั บ ส นุ น 2. รายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ
ธุ รกิ จปกติ รวมจํานวน
เป็ นการให้ เ ช่ า พื้ นที่ สํ า หรั บ
0.35 ล้านบาท
จําหน่ ายสิ นค้าในงานมหกรรม
ลด รา ค าซึ่ ง บริ ษั ท ฯ จั ด เ ป็ น
ป ร ะ จํ า ทุ กปี โ ด ย เ ป็ นอั ต ร า
เดี ยวกันกับที่ เรี ยกเก็บจากผูเ้ ช่ า
รายอื่ น และรายการให้ ค วาม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการ
ขายแก่ ต ั ว แทนจํ า หน่ า ยของ
บริ ษทั ฯ
3. รายการเช่ าหรื อให้เช่ า 3. รายการให้เ ช่ า อสังหาริ มทรั พ ย์
อสังหาริ มทรั พ ย์ร ะยะ
ระยะสั้น เป็ นการให้เช่าสถานที่
และอาคารของบริ ษทั ฯ 1 แห่ ง
สั้ น รวมจํา นวน 0.78
โดยทํา สั ญ ญาเช่ า ปี ต่ อ ปี และ
ล้านบาท
อัต ราค่ า เช่ า มี ค วามเหมาะสม
ตามสถานที่ต้ งั และเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ต ล า ด ต า ม ภ า ว ะ
เศรษฐกิจ

ผลิตและจัด
จําหน่าย
เครื่ องครัว
และ
เครื่ องเรื อน

1. รายการธุ รกิจปกติ รวม 1. รายการธุ ร กิ จปกติ เ ป็ นรายการ
จํานวน 3.92 ล้านบาท
ซื้ อ ข า ย สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง กั น
เนื่ อ งจากความต้อ งการสิ น ค้า
ของอี กฝ่ ายเพื่ อ สนับ สนุ น และ
สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของ
ตน โดยมีเกณฑ์กาํ หนดเงื่ อนไข
ก า ร ค้ า แ ล ะ ร า ค า เ ห มื อ น
บุ ค คลภายนอกทั่ว ไปหรื ออยู่
ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการ
บริ ษทั กําหนดไว้

บริ ษทั สยามเมลามีน มาร์ เก็ตติ้ ง
จํากัด (ต่อ)

บริ ษทั ศรี ไทยสเตนเลส จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
2. ญาติ ข องผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯ
ถื อ หุ ้ น รวมกั น เท่ า กับ ร้ อ ยละ
60.0 และเป็ นกรรมการใน
บริ ษทั ศรี ไทยสเตนเลส จํากัด

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ชื่อบริษทั /ความสั มพันธ์
บริ ษทั ศรี ไทยสเตนเลส จํากัด (ต่อ)

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ ารายการ
ความจําเป็ น/ความสมเหตุสมผล
ในปี พ.ศ. 2558
2. ร า ย ก า ร ส นั บ ส นุ น 2. รายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ
ธุ รกิ จปกติ รวมจํานวน
เป็ นการให้ เ ช่ า พื้ นที่ สํ า หรั บ
0.14 ล้านบาท
จําหน่ ายสิ นค้าในงานมหกรรม
ลด รา ค าซึ่ ง บริ ษั ท ฯ จั ด เ ป็ น
ป ร ะ จํ า ทุ กปี โ ด ย เ ป็ นอั ต ร า
เดี ยวกันกับที่ เรี ยกเก็บจากผูเ้ ช่ า
รายอื่น

บริ ษั ท ส.สหธารา (ไทยแลนด์ )
จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รับจ้างพิมพ์ รายการธุ รกิ จ ปกติ รวม รายการธุรกิจปกติเป็ นรายการซื้ อขาย
2. ผูบ้ ริ หารและญาติ ของผูบ้ ริ หาร สติ๊กเกอร์ จํานวน 3.96 ล้านบาท
สิ น ค้า ระหว่ า งกัน เนื่ อ งจากความ
ของบริ ษั ท ฯถื อ หุ ้ น รวมกั น
ต้ อ ง กา ร สิ นค้ า ขอ ง อี กฝ่ าย เ พื่ อ
เท่ากับร้อยละ 100.0 และเป็ น
สนั บ สนุ น และสร้ า งรายได้ใ ห้ แ ก่
กรรมการในบริ ษทั ส.สหธารา
ธุ รกิ จหลั ก ของตน โดยมี เ กณฑ์
(ไทยแลนด์) จํากัด
กํา หนดเงื่ อ นไขการค้ า และราคา
เหมือนบุคคลภายนอกทัว่ ไปหรื ออยู่
ภายใต้ ข อบเขตที่ ค ณะกรรมการ
บริ ษทั กําหนดไว้
บริ ษทั โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ผลิตและ ไม่มีรายการระหว่างกันใน
--2. ผูบ้ ริ หารและญาติ ของผูบ้ ริ หาร จําหน่ายโฟม ปี พ.ศ. 2558
ของบริ ษั ท ฯถื อ หุ ้ น รวมกั น กันกระแทก
เท่ากับร้อยละ 73.2 และเป็ น
กรรมการในบริ ษ ทั โตโฮโฟม
(ไทยแลนด์) จํากัด

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ชื่อบริษทั /ความสั มพันธ์
บริ ษทั พี.ซี . คอนเทนเนอร์ จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
2. ญาติ ข องผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯ
ถื อ หุ ้ น รวมกั น เท่ า กั บ ร้ อ ยละ
56.0 และเป็ นกรรมการใน
บริ ษั ท พี . ซี . คอนเทนเนอร์
จํากัด
บริ ษทั พี.อี.ที.คอนเทนเนอร์ จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
2. ญาติ ข องผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯ
ถือหุ ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
รวมกันเท่ากับร้อยละ 55.8 และ
เป็ นกรรมการในบริ ษทั พี.อี.ที .
คอนเทนเนอร์ จํากัด

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ ารายการ
ในปี พ.ศ. 2558

ความจําเป็ น/ความสมเหตุสมผล

ผลิตและ
จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

รา ยกา รเ ช่ าห รื อ ใ ห้ เ ช่ า รายการให้เช่ าอสังหาริ มทรัพย์ระยะ
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ร ะยะสั้ น สั้น เป็ นการให้เช่าสถานที่และอาคาร
รวมจํานวน 0.48 ล้านบาท ของบริ ษทั ฯ 1 แห่ง โดยทําสัญญาเช่า
ปี ต่ อ ปี และอั ต ราค่ า เช่ ามี ค วาม
เ ห ม า ะ ส ม ต า ม ส ถ า น ที่ ตั้ ง แ ล ะ
เทียบเคียงได้กบั ราคาตลาดตามภาวะ
เศรษฐกิจ

ผลิตและ
จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

รา ยกา รเ ช่ าห รื อ ใ ห้ เ ช่ า รายการให้เช่ าอสังหาริ มทรัพย์ระยะ
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ร ะยะสั้ น สั้น เป็ นการให้เช่าสถานที่และอาคาร
รวมจํานวน 0.30 ล้านบาท ของบริ ษทั ฯ 1 แห่ง โดยทําสัญญาเช่า
ปี ต่ อ ปี และอั ต ราค่ า เช่ ามี ค วาม
เ ห ม า ะ ส ม ต า ม ส ถ า น ที่ ตั้ ง แ ล ะ
เทียบเคียงได้กบั ราคาตลาดตามภาวะ
เศรษฐกิจ

หมายเหตุ : ผูบ้ ริ หารและญาติของผูบ้ ริ หาร หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายตามคํานิ ยามของหลักเกณฑ์ใน
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ งกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
แม้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯมีรายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่อาจมีความขัดแย้งหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยว
โยงกันดังกล่าว ก็เป็ นรายการระหว่างกันที่ เกิ ดขึ้ นเพื่อธุ รกิ จปกติ และ/หรื อสนับสนุ นธุ รกิ จปกติ ของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ และมีราคาและเงื่อนไขการค้าสอดคล้องกับที่แต่ละบริ ษทั คิดกับบุคคลภายนอกเป็ นเกณฑ์ใน
การทําธุ รกรรมระหว่างกัน ซึ่ งก็เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของแต่ละบริ ษทั หรื อหากจะมีความแตกต่างกับการทํา
กับบุคคลภายนอก ราคาและเงื่ อนไขการค้าของรายการนั้นๆ ก็จะมีความแตกต่างไม่เกิ นขอบเขตที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันสําหรับปี พ.ศ. 2558 ไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หัวข้อ 35 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน หน้า 89 – 94
ในปี พ.ศ. 2558 นอกจากการไถ่ถอนการคํ้าประกันที่ บริ ษทั ฯให้เป็ นหลักประกันสําหรับวงเงิ นสิ นเชื่ อที่
บริ ษทั ย่อยสองแห่ งได้รับจากสถาบันการเงิ น เนื่ องจากฐานะทางการเงิ นที่ ดีข้ ึ นและการได้รับความไว้วางใจจาก
สถาบันการเงิ น ตลอดจนการไม่มีภาระหนี้ คงค้างแล้ว บริ ษทั ฯก็ไม่มีรายการระหว่างกันที่เป็ นลักษณะของการให้
ความช่ วยเหลือทางการเงิ นแก่บริ ษทั ใดๆ เพิ่มเติ มในระหว่างปี อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริ ษทั ฯยังคงมีรายการระหว่างกันที่เป็ นลักษณะของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั ย่อยซึ่ งเป็ นไปตาม
มติที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิไว้ ดังนี้
1. การคํ้าประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อทางการค้ากับผูจ้ าํ หน่ ายวัตถุ ดิบให้แก่ Srithai (Vietnam) Company
Limited บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ น้ ร้อยละ 100.0 ในวงเงิน 6.5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เพื่อช่วย
สนับสนุนให้บริ ษทั ย่อยสามารถจัดหาวัตถุดิบได้อย่างคล่องตัวด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
2. การคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่ อให้แก่บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ ้นร้อยละ
100.0 ในวงเงิน 50 ล้านบาท เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริ ษทั ย่อย
2. ความจําเป็ นของการทํารายการระหว่ างกัน
เนื่ องจากบริ ษทั ฯให้ความสําคัญต่อการลงทุนในธุ รกิจที่ มีความสัมพันธ์และ/หรื อเกี่ ยวเนื่ องกับสายธุ รกิ จ
พลาสติกซึ่ งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ เพื่อลดการพึ่งพาธุ รกิจนอกกลุ่ม การครอบคลุมตลาด ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันและการเติบโตของกลุ่มบริ ษทั จึงทําให้บริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะธุ รกิจ
และประเภทผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน หรื อเป็ นส่ วนสนับสนุ นให้แก่ธุรกิ จหลักของบริ ษทั ฯ กลุ่มบริ ษทั จึ งมักมี
รายการระหว่างกันเกิดขึ้นอยูเ่ สมอ ด้วยความจําเป็ นที่จะต้องซื้ อหรื อขายสิ นค้าและบริ การของอีกฝ่ ายเพื่อสนับสนุน
และสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเอง และ/หรื อการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จาํ เป็ นต่อการดําเนิ นธุ รกิจ
แก่บริ ษทั ย่อย เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของบริ ษทั ย่อยเหล่านั้นสามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ การทํารายการกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้าง
กลุ่มบริ ษทั ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการทํารายการกับตัวแทนจําหน่ายของบริ ษทั ฯนั้น ก็เป็ นไปด้วยเหตุผลของธุ รกิจการค้า
และความต้องการสิ นค้าของอีกฝ่ ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเองเช่นเดียวกัน
3. ขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่ างกัน
แต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั มีฝ่ายบริ หารของตนเอง ทุกบริ ษทั ต่างก็มุ่งเอาผลประโยชน์สูงสุ ดของตนเองเป็ น
เกณฑ์ ดังนั้น หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น ในหลักการแต่ละบริ ษทั ก็จะกําหนดเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าและ
บริ การตามปกติการค้ากับบุคคลภายนอกทัว่ ไป มีการเปรี ยบเทียบเงื่อนไขที่ได้รับกับแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อความ
สมเหตุสมผลและเงื่อนไขราคาที่เหมาะสมของการเข้าทํารายการระหว่างกัน เว้นแต่บางกรณี ที่แต่ละบริ ษทั ต้องการ
ส่ งเสริ มการขายของตนเองหรื อการทํารายการกับบริ ษทั ที่ เป็ นคู่คา้ กันมานาน ก็จะมีการพิจารณาเงื่ อนไขพิเศษให้
เป็ นรายกรณี ไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ก็มีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิด
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ให้ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
ส่ วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั ย่อยนั้น บริ ษทั ฯจะนําเสนอข้อมูลวงเงิน ลักษณะของการ
ให้ความช่ วยเหลือทางการเงิ น รวมถึงเหตุผลและความจําเป็ น ให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเป็ นรายครั้ง โดย
บริ ษทั ฯต้องประเมินสภาพธุรกิจและความต้องการการสนับสนุนของบริ ษทั ย่อยเหล่านั้น เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั ย่อยเหล่านั้นมากที่สุด ตลอดจนพิจารณาถึงสัดส่ วนของ
การถือหุน้ ของบริ ษทั ฯในบริ ษทั ย่อยกรณี ที่บริ ษทั ฯไม่ได้ถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยนั้นร้อยละ 100
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อนึ่ ง บริ ษทั ฯได้ปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกันโดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ
อนุมตั ิในหลักการเกี่ ยวกับการกําหนดราคาซื้ อขายสิ นค้า/บริ การ และระยะเวลาการเก็บหนี้ /ชําระหนี้ ของบริ ษทั ฯ/
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั ฯทุกแห่ งตามนิ ยามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 และมอบ
อํานาจให้ฝ่ายบริ หารในการพิ จารณาอนุ มตั ิ การเข้าทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกันในขอบเขตของอํานาจการอนุ มตั ิ ที่
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีลกั ษณะและขนาดรายการเกิน
ขอบเขตที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด บริ ษทั ฯจะนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ละ/หรื อ นํา เสนอขออนุ ม ัติ จากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ตามวิ ธี ป ฏิ บัติ แ ละหลัก เกณฑ์ข องประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
4. นโยบายและแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
กลุ่มบริ ษทั มี นโยบายให้แต่ละบริ ษทั ในกลุ่มมีอิสระเต็มที่ ในการค้าขายกับผูใ้ ดก็ได้ ดังนั้น ราคาสิ นค้า
หรื อบริ การและเงื่ อนไขการค้าจึ งเป็ นเกณฑ์ประกอบการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ หารของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่ม และมี
แนวโน้มว่าปริ มาณการทํารายการระหว่างกันจะไม่ผนั ผวนมากในแต่ละปี ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ความต้องการสิ นค้าและ
บริ การ ความสามารถในการผลิตสิ นค้าและการให้บริ การ และการขยายตัวของธุรกิจของแต่ละบริ ษทั
ส่ วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริ ษทั ฯในอนาคต อาจเพิ่มขึ้นได้ตามความจําเป็ นและขึ้นอยู่กบั
นโยบายในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเติบโตของกลุ่มบริ ษทั โดยเฉพาะบริ ษทั ย่อย
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ
13.1 งบการเงิน
13.1.1 สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และมีรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตซึ่ งแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไขดังนี้
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13.1.2 ตารางสรุ ปงบการเงินรวม

สรุ ปงบแสดงฐานะการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ – สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ
สิ ทธิการเช่า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

2558

2557

หน่วย : ล้านบาท
2556

621.0
3.9
1,928.2
103.8
1,658.4
85.2
4,400.5

472.9
5.8
1,992.4
108.6
1,599.5
133.0
4,312.2

437.1
7.9
1,855.5
59.6
1,475.1
114.3
3,949.5

414.7
122.5
5,851.6
45.4
106.3
112.7
53.4
6,706.6
11,107.1

467.4
128.4
5,373.1
52.8
97.7
46.3
38.1
6,203.8
10,516.0

509.1
134.8
5,295.7
49.4
94.2
48.3
44.5
6,176.0
10,125.5

1,751.6
661.0
959.3
333.6
58.0
3,763.5

1,452.3
619.9
968.4
429.3
41.6
3,511.5

823.4
563.9
950.2
407.1
36.1
2,780.7
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สรุ ปงบฐานะการเงินรวม (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ส่วนเกินทุนจากหุน้ สามัญซื้อคืน
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

2558

2557

หน่วย : ล้านบาท
2556

1,994.7
12.9
378.9
2,386.5
6,150.0

1,955.2
20.6
296.6
2,272.4
5,783.9

2,466.4
2.7
310.6
2,779.7
5,560.4

2,709.9
19.9
2,020.1
(37.5)
4,712.4
244.7
4,957.1
11,107.1

2,709.9
19.9
1,877.8
(101.2)
4,506.4
225.7
4,732.1
10,516.0

2,709.9
19.9
1,678.7
(72.9)
4,335.6
229.5
4,565.1
10,125.5

- 153 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สรุ ปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้จากการขายและงานรับจ้าง
ต้นทุนขายและงานรับจ้าง
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ – สุ ทธิจากภาษี :
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สําหรับปี – สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท
2556

2558

2557

9,762.8
(7,915.3)
1,847.5
109.2
(1,314.2)
(162.9)
78.7
0.0
558.3
(80.1)
478.2

9,750.9
(7,880.8)
1,870.1
110.7
(1,336.7)
(167.7)
63.2
0.0
539.6
(52.1)
487.5

9,397.4
(7,556.3)
1,841.1
106.9
(1,247.8)
(167.0)
50.1
(12.0)
571.3
(52.3)
519.0

(45.1)

0.0

(42.6)

9.4
(35.7)

0.0
0.0

8.5
(34.1)

(28.4)
86.2

(6.6)
(22.8)

0.0
(48.7)

5.7
63.5
27.8
506.0

1.3
(28.1)
(28.1)
459.4

0.0
(48.7)
(82.8)
436.2

จัดประเภทใหม่
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สรุ ปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558

หน่วย : ล้านบาท
2556

2557

จัดประเภทใหม่

การแบ่ งปันกําไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสุ ทธิสําหรับปี

445.0
33.2
478.2

470.1
17.4
487.5

487.0
32.0
519.0

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

476.9
29.1
506.0

441.8
17.6
459.4

404.8
31.4
436.2

0.16

0.17

0.18

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

หมายเหตุ :
1. ข้อมูลงบการเงินปี พ.ศ. 2556 ที่นาํ มาแสดงข้างต้นนี้ มีการจัดรวมกลุ่มของรายการให้สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั
การแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงของงบการเงินปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 โดยไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิ
ตามที่ได้รายงานแล้วในรายงานประจําปี 2556 และ 2557
2. บริ ษทั ฯคํานวณกําไรต่อหุ น้ สําหรับปี พ.ศ. 2556 ใหม่ดว้ ยจํานวนหุ น้ เท่ากับ 2,709,904,800 หุ น้ ซึ่ งเป็ นจํานวน
หุ ้นสามัญทั้งหมดหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ ้นที่ ตราไว้ในปี พ.ศ. 2557 เพื่ อให้สามารถเปรี ยบเที ยบได้กบั
กําไรต่อหุน้ สําหรับปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สรุ ปงบกระแสเงินสดรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

กําไรก่ อนภาษีเงินได้ สําหรับปี
ปรับกระทบกําไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจ่ายสิ นทรัพย์
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ต้นทุนทางการเงิน – ดอกเบี้ยจ่าย
อื่นๆ
การเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์ และหนีส้ ินดําเนินงาน
สินทรัพย์ ดาํ เนินงาน(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
อื่นๆ
หนีส้ ินดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

2558
558.3

หน่วย : ล้านบาท
2557
2556
539.6
571.3

781.9
12.8
(15.7)
28.5

721.0
6.6
(12.2)
24.9

659.7
2.7
(7.0)
23.1

27.5
(4.7)
(78.7)
162.9
12.4

0.0
(13.6)
(63.2)
167.7
(16.0)

(25.9)
(16.1)
(50.1)
167.0
(14.2)

30.0
(46.2)
35.1

(245.1)
(129.4)
(21.0)

(213.3)
(123.9)
(11.7)

(84.3)
(20.7)
5.4
1,404.5
(162.2)
(75.3)
1,167.0

30.0
(38.9)
30.1
980.5
(166.8)
(82.9)
730.8

(3.0)
14.0
(14.9)
957.7
(166.1)
(80.5)
711.1
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สรุ ปงบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินปั นผลจ่าย
อื่นๆ
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

2558

2557

หน่วย : ล้านบาท
2556

(147.3)
(1,249.9)
149.3
32.0
7.0
110.5
(1,098.4)

(47.3)
(795.9)
49.2
55.0
7.0
116.3
(615.7)

(17.3)
(1,051.3)
16.7
15.4
7.9
48.0
(980.6)

299.3
805.2
(734.4)
(281.0)
(9.6)
79.5
148.1
472.9
621.0

628.8
184.8
(642.8)
(274.5)
24.4
(79.3)
35.8
437.1
472.9

(20.8)
1,196.7
(579.3)
(315.7)
(15.6)
265.3
(4.2)
441.3
437.1
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13.2 อัตราส่ วนทางการเงินที่สําคัญจากงบการเงินรวม
อัตราส่ วน
สภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ(1)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชําระหนี้
วงจรเงินสด (Cash Cycle)(2)
ความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นต้นต่อยอดขาย
อัตรากําไรจากการดําเนินงานต่อยอดขาย
อัตรากําไรอื่นต่อรายได้รวม(3)
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุ ทธิ ต่อรายได้รวม(3)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
ประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล(4)

หน่ วย

2558

2557

2556

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.17
0.71
0.32
4.93
72.95
9.14
39.37
8.21
43.84
68.48

1.23
0.73
0.23
5.05
71.28
9.70
37.10
8.22
43.82
64.55

1.42
0.85
0.26
5.29
68.01
9.90
36.36
8.07
44.60
59.76

%
%
%
%
%
%

18.92
5.46
1.11
218.85
4.51
9.19

19.18
5.47
1.12
137.01
4.77
10.11

19.59
6.31
1.12
119.84
5.12
10.79

%
%
เท่า

4.12
20.47
0.91

4.55
20.96
0.96

5.01
21.09
0.98

เท่า
เท่า
เท่า
%

1.24
8.66
0.51
65.86

1.22
5.88
0.43
63.95

1.22
5.77
0.36
64.89

(1)

คิดเฉพาะสิ นค้าสําเร็ จรู ปไม่รวมสิ นค้าระหว่างผลิต สิ นค้าระหว่างทางและวัตถุดิบ (สิ นค้าคงเหลือก่อนหักค่าเผื่อ
มูลค่าราคาขายตํ่ากว่าทุนและค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย)
(2)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาชําระหนี้
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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(3)

รายได้รวม = รายได้จากการขายและงานรับจ้าง + รายได้อื่น
เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ กําหนดให้บริ ษทั ฯจ่ายจากเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี ตามงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ดังนั้น เฉพาะอัตราการจ่ายเงินปั นผลที่แสดงข้างต้น จึงคํานวณโดยเปรี ยบเทียบเงินปั นผลจ่ายในรอบ
ปี บัญชีปัจจุบนั กับกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของรอบปี บัญชีก่อนหน้าที่แสดงตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ซึ่ งใช้เป็ นฐานใน
การประกาศจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ
(4)

วิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงินจากงบการเงินรวม
สภาพคล่ อง
ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั มีสภาพคล่องลดลงจากปี ก่อนจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ สินหมุนเวียนในสัดส่ วนที่
มากกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียน โดยหนี้ สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้ นส่ วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ้นของเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นชัว่ คราว
แทนการเบิกถอนเงินกูย้ ืมระยะยาว ส่ วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ น
สด และสิ นค้าคงเหลือ ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องลดลงจาก 1.23 เท่า ในปี พ.ศ. 2557 เป็ น 1.17 เท่า
ในปี พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากค่าเสื่ อมราคาทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2558 และการเปลี่ยนแปลงของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงานที่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดน้อยกว่าปี ก่อน ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสด
จากการดําเนิ นงานเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี ก่อนและในสัดส่ วนที่มากกว่าหนี้ สินหมุนเวียนเฉลี่ย กลุ่มบริ ษทั
จึงมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 0.23 เท่า ในปี พ.ศ. 2557 เป็ น 0.32 เท่า ในปี พ.ศ. 2558
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) เพิ่มขึ้นจาก 64.55 วัน ในปี พ.ศ. 2557 เป็ น 68.48 วัน ใน
ปี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ ยจากลูกหนี้ การค้าเพิ่ มขึ้ นจาก 71.28 วัน ในปี พ.ศ. 2557 เป็ น 72.95 วัน ในปี
พ.ศ. 2558 เนื่ องจากการขยายตัวของยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนและผลิตภัณฑ์เพื่อ
งานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริ ษทั ย่อย ในขณะที่ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนและกลุ่ม
สายธุรกิจซื้ อมาขายไปในประเทศที่มีการขายเป็ นเงินสดลดลง ประกอบกับมีลูกหนี้ คา้ งชําระนานบาง
รายที่กลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการติดตามการชําระเงิน
2. ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้ นจาก 37.10 วัน ในปี พ.ศ. 2557 เป็ น 39.37 วัน ในปี พ.ศ. 2558 จาก
การจัดเก็บวัตถุดิบและสิ นค้าสําเร็ จรู ปของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนและผลิตภัณฑ์เพื่องาน
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขายทั้งในส่ วนของคําสั่งซื้ อและช่องทางการจําหน่ายที่เพิ่มขึ้นในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ ร้านขายสิ นค้าจากโรงงาน หรื อ ศรี ไทย ซุปเปอร์เอาท์เล็ท
3. ระยะเวลาชําระหนี้ เจ้าหนี้ การค้าเพิ่มขึ้ นเล็กน้อยจาก 43.82 วัน ในปี พ.ศ. 2557 เป็ น 43.84 วัน ในปี
พ.ศ. 2558 จากการสั่งซื้ อและจัดเก็บวัตถุดิบเท่าที่จาํ เป็ นตามแผนการผลิตควบคู่กบั การเจรจากําหนด
ระยะเวลาชําระหนี้ เพื่อให้ได้ราคาวัตถุดิบที่ เหมาะสม การสั่งซื้ อสิ นค้าของสายธุ รกิ จซื้ อมาขายไปที่
ลดลงตามยอดขาย และผลของราคาวัตถุดิบหลักที่ลดลงจากปี ก่อน
เมื่อพิจารณาจากอัตราส่ วนดังกล่าวข้างต้นแล้วสรุ ปได้ว่า ในปี พ.ศ. 2558 แม้ตวั เลขอัตราส่ วนที่แสดงถึง
สภาพคล่องของกลุ่มบริ ษทั ลดลงจากปี ก่อน แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบใดๆ ต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั และ
กลุ่มบริ ษทั ยังพิจารณาเห็นว่าสภาพคล่องทางการเงินและวงจรเงินสดยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม มีกระแสเงินสดจาก
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

- 159 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การดําเนินธุ รกิจที่เพียงพอต่อการดําเนิ นงาน รวมถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่เพียงพอ ซึ่ ง
จะช่วยสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั สามารถดําเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด
ความสามารถในการหากําไร
กลุ่มบริ ษทั มีอตั รากําไรขั้นต้นต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 19.18 ในปี พ.ศ. 2557 เป็ นร้อยละ 18.92 ในปี
พ.ศ. 2558 เนื่องจากค่าเสื่ อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในสิ นทรัพย์เพิ่มเติม ขณะที่กลุ่มบริ ษทั ยังไม่สามารถใช้งาน
สิ นทรัพย์ที่ลงทุนใหม่ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ผล และบริ ษทั ย่อยสองแห่ งในต่างประเทศก็เพิ่งเริ่ มเปิ ดดําเนิ นการและมี
รายได้บางส่ วนในปี พ.ศ. 2558 จึงทําให้สินทรัพย์ยงั ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้อย่างเต็มที่และสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุ นได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับกําลังซื้ อที่ ลดลงตามภาวะเศรษฐกิ จในประเทศที่ ชะลอตัว ส่ งผลให้กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนและสายธุรกิจซื้ อมาขายไปในประเทศซึ่ งมีอตั รากําไรขั้นต้นดีมียอดขายและสัดส่ วน
ยอดขายลดลงเมื่อเที ยบกับปี ก่อน และกลุ่มบริ ษทั ต้องรั บภาระค่ าใช้จ่ายประจําจากการใช้กาํ ลังการผลิ ตไม่เต็มที่
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่ดีข้ ึนของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนและผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
รวมถึงบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าในปี พ.ศ. 2558 ทําให้กาํ ไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ประจําปี พ.ศ. 2558
ปรับตัวลดลงจากปี ก่อนเพียงร้อยละ 5.33 และกลุ่มบริ ษทั มีอตั รากําไรสุ ทธิ ต่อรายได้รวมลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ
4.77 ในปี พ.ศ. 2557 เป็ นร้อยละ 4.51 ในปี พ.ศ. 2558 ส่ วนอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ ลดลงจากร้อยละ 10.11 ในปี
พ.ศ. 2557 เป็ นร้อยละ 9.19 ในปี พ.ศ. 2558 ตามผลกําไรที่ลดลงและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตามผลกําไร
ภายหลังการจ่ายเงินปันผลประจําปี
ประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวรลดลงจากร้อยละ 20.96 ในปี พ.ศ. 2557
เป็ นร้อยละ 20.47 ในปี พ.ศ. 2558 ตามผลประกอบการที่ลดลงจากปี ก่อน ในขณะที่มูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สุ ทธิ เพิ่มขึ้นจากการจัดหาสิ นทรัพย์เพิ่มเติมในระหว่างปี เพื่อรองรับการขยายตัวของธุ รกิจและการเปิ ดดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ใหม่ในอินเดียและเวียดนาม
นโยบายการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้นจาก 1.22 เท่า ในปี พ.ศ. 2557 เป็ น 1.24 เท่า ในปี
พ.ศ. 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ สินรวมในสัดส่ วนที่มากกว่าส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ โดยหนี้ สินรวมที่เพิ่มขึ้นส่ วน
ใหญ่มาจากการเบิ กใช้เงิ นกูเ้ พิ่ มขึ้ นเพื่ อการลงทุ นในสิ นทรั พย์และหมุนเวียนในกิ จการ ขณะที่ ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น
เพิ่มขึ้นตามผลกําไร ภายหลังการจ่ายปันผลประจําปี
นอกจากนี้ การที่กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ที่ เพิ่มขึ้ นอย่างมากจากการเพิ่มขึ้ น
ของค่าเสื่ อมราคาทรัพย์สิน สุ ทธิ ดว้ ยผลการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน ประกอบกับรายจ่าย
ดอกเบี้ ยที่ ลดลงจากการจ่ายคื นเงิ นกูย้ ืมระยะยาวและการชะลอการเบิ กถอนเงิ นกูย้ ืมระยะยาวที่ จดั หาเพิ่มเติ มใน
ระหว่างปี โดยการเบิกใช้เงินกูย้ ืมระยะสั้นซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยตํ่ากว่า เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับธุ รกิจ
ที่มีการขยายตัว ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 5.88 เท่า ในปี พ.ศ. 2557 เป็ น
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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8.66 เท่า ในปี พ.ศ. 2558 ขณะเดียวกัน แม้วา่ กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันที่เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจากการชําระคืนเงินกูแ้ ละ
รายจ่ายลงทุนในสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น แต่ดว้ ยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงานที่เพิ่มขึ้นในสัดส่ วนที่มากกว่า ทํา
ให้กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพันเพิ่มขึ้นจาก 0.43 เท่า ในปี พ.ศ. 2557 เป็ น 0.51 เท่า ในปี
พ.ศ. 2558
อัตราการจ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63.95 ในปี พ.ศ. 2557 เป็ นร้อยละ 65.86 ในปี พ.ศ. 2558 จาก
การจ่ายปั นผลในอัตราต่อหุ น้ ที่เท่าเดิ มแม้ว่าผลประกอบการปี พ.ศ. 2557 จะลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556 โดย
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริ ษทั ฯกําหนดไว้ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 50.00 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
อนึ่ ง อัต ราส่ ว นความสามารถชํา ระภาระผูกพันใช้นิย ามสู ต รการคํา นวณตามแนวทางของสํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งแตกต่างจากสู ตรการคํานวณอัตราส่ วนความสามารถชําระ
ภาระผูกพันตามข้อกําหนดทางการเงินที่บริ ษทั ฯผูกพันอยูก่ บั ธนาคารเจ้าหนี้ ดังนั้น ผลลัพธ์จากการคํานวณดังกล่าว
จึงไม่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยรายละเอียดของข้อกําหนดทางการเงินตามสัญญาเงินกูไ้ ว้
ในหัวข้อ 14.2 (ฉ) ข้อกําหนดทางการเงินตามสัญญาเงินกู้

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่ อย
ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 0.12 อัตรากําไรขั้นต้นลดลง
จากร้อยละ 19.18 เป็ นร้อยละ 18.92 ของยอดขาย โดยมีกาํ ไรสุ ทธิ สาํ หรับปี จํานวน 478.23 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นกําไร
สุ ทธิ เฉพาะส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 445.01 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2557 จํานวน 25.05 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 5.33 โดยมีกาํ ไรต่อหุ น้ 0.16 บาท ลดลง 0.01 บาทต่อหุ น้ จากปี พ.ศ. 2557 ซึ่ งมีกาํ ไรต่อหุ น้ 0.17 บาท
โดยมีรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็ นประจําที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินประจําปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ รายการกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 17.57 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที่มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 8.57 ล้านบาท ซึ่ งเกิด
จากเงินบาทที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และการรับรู ้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั
พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด เท่ามูลค่าเงินลงทุนทั้งจํานวนในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั จํานวน 20.00 ล้านบาท
งบกําไรขาดทุน (บางส่วน)

หน่วย : ล้านบาท
ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2557

รายละเอียด
ยอดขายรวม
กําไรขั้นต้น (%)
EBIT (กําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี)
กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

9,762.81
18.92%
721.20
445.01

9,750.93
19.18%
707.30
470.06

4.56%

4.82%

0.16

0.17

% กําไรสุทธิต่อยอดขาย
กําไรต่อหุ้น (บาท)

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2557
จํานวนเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
11.88
(0.26%)
13.90
(25.05)

14.2 วิเคราะห์ การดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ก. รายได้ รวมแยกตามประเภทธุรกิจ
รายได้รวม

จํานวนเงิน

0.12%
(1.36%)
1.97%
(5.33%)

หน่วย : ล้านบาท

ปี พ.ศ.2558
รายละเอียด

% +(-)

ปี พ.ศ.2557

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2557

สัดส่วน
สัดส่วน จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
ยอดขาย
ยอดขาย เพิ่มขึ้น(ลดลง)

% +(-)

สายธุรกิจพลาสติก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผลิตในประเทศ
ผลิตต่างประเทศ

9,294.55
2,039.86
1,889.82
150.04

95.20%
20.89%
19.36%
1.54%

9,076.43
1,952.40
1,863.26
89.14

93.08%
20.02%
19.11%
0.91%

218.12
87.46
26.56
60.90

2.40%
4.48%
1.43%
68.32%

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ผลิตในประเทศ

7,254.69
5,866.02

74.31%
60.09%

7,124.03
5,829.47

73.06%
59.78%

130.66
36.55

1.83%

1,388.67

14.22%

1,294.56

13.28%

94.11

7.27%

468.26

4.80%

674.50

6.92%

ผลิตต่างประเทศ
สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
รวม

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

9,762.81 100.00%

9,750.93 100.00%

0.63%

(206.24) (30.58%)
11.88

0.12%
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สั ดส่ วนรายได้ แยกธุรกิจ

สัดส่ วนรายได้ของสายธุ รกิจพลาสติกเปรี ยบเทียบปี พ.ศ. 2558 กับปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 93.08
เป็ นร้อยละ 95.20 ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนสัดส่ วนเพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 20.02 เป็ นร้อยละ
20.89 และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมสัดส่ วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 73.06 เป็ นร้อยละ 74.31 ส่ วนสายธุ รกิ จ
ซื้ อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์สดั ส่ วนลดลงจากร้อยละ 6.92 เป็ นร้อยละ 4.80
1) ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนปี พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนจํานวน 87.46 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 4.48 เนื่ องจากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam)
Company Limited ส่ งผลให้ยอดขายจากลูกค้ากลุ่มร้านค้าปลีกค้าส่ ง ห้างสรรพสิ นค้า และกลุ่มตลาด HORECA
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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(Hotel, Restaurant and Catering) เพิ่มขึ้น ซึ่ งการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศเวียดนาม ทําให้ผบู ้ ริ โภคมีการจับจ่าย
ใช้สอยเพิ่มขึ้น รวมถึงตลาดกลุ่ม AEC ยังเป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพและกําลังซื้ อสูง นอกจากนี้ ในไตรมาสสุ ดท้ายเริ่ มมี
ยอดขายจากบริ ษทั ย่อยจัดตั้งใหม่ในประเทศอินเดีย คือ Srithai Superware Manufacturing Private Limited
อย่างไรก็ตาม ยอดขายในประเทศผ่านช่องทางธุรกิจขายตรงลดลงจากปี ก่อน เนื่ องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
หนี้ ครัวเรื อนในประเทศอยู่ในระดับสู ง ซึ่ งกดดันการใช้จ่ายของภาคครัวเรื อน ประกอบกับการส่ งออกยังคงหดตัว
จากการชะลอตัวของอุปสงค์ภายนอก เช่น การหดตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง จากการลดลง
ของราคานํ้ามันซึ่ งเป็ นสิ นค้าหลักของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เป็ นต้น ส่ งผลให้ยอดขายส่ งออกของบริ ษทั ฯ
ลดลง ขณะที่ยอดขายในประเทศผ่านตัวแทนจําหน่ายเพิ่มขึ้น จากคําสั่งซื้ อสิ นค้าเมลามีนจากร้านค้าสะดวกซื้ อราย
ใหญ่ เพื่อใช้เป็ นสิ นค้าแลกซื้ อ ซึ่ งได้ความนิยมและการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี
2) ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ยอดขายกลุ่มผลิ ตภัณฑ์เพื่ องานอุตสาหกรรมเพิ่ มขึ้ นจํานวน 130.66 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.83 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน โดยแบ่งเป็ นประเภทผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ดังนี้
• ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมกลุ่มชิ้ นส่ วนรถยนต์ของบริ ษทั ย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้ น จากการปรับ
โฉมรถยนต์รุ่ นใหม่ ซึ่ งเริ่ มมีคาํ สั่งซื้ อเข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายปี ก่อน ประกอบกับในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี การ
ผลิ ตรถยนต์มีการขยายตัว เนื่ องจากการปรับโครงสร้ างภาษีสรรพสามิ ตใหม่ที่จะจัดเก็บภาษี จากการปล่อยก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่ งมี ผลต่ อราคาของรถยนต์บางประเภท ทําให้ผบู ้ ริ โภคเร่ งการซื้ อรถยนต์ประเภท
ดังกล่าว
• สิ นค้ากลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารมียอดขายเพิ่มขึ้ นเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยเฉพาะสิ นค้ากลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์
อาหารที่มีฉลากติดบนภาชนะหรื อ IML และตัวตุ๊กตาลิขสิ ทธิ์ บนฝาถ้วยเครื่ องดื่ม หรื อ Topper ซึ่ งได้รับการตอบรับ
เป็ นอย่างดีตามกระแสภาพยนตร์ ยอดนิ ยมที่เข้าฉายในปี แม้ว่าสิ นค้าอื่นในกลุ่มนี้ จะมียอดขายลดลงจากปั ญหาการ
ทําประมงผิดกฎหมายที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทยก็ตาม
• สิ นค้ากลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่มมียอดขายลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 เนื่ องจากปี ก่อนเป็ นปี
ที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก (World Cup) ทําให้ผปู ้ ระกอบการนํ้าอัดลมรายใหญ่ท้ งั 2 ราย จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ
ขายที่เกี่ยวกับ World Cup อย่างรุ นแรง ประกอบกับยอดขาย Preform ส่ งออกไปยังประเทศอินโดนี เซี ย ฟิ ลิปปิ นส์
และลาวลดลงในปี นี้ เนื่ องจากลูกค้าบางรายจัดหา Preform เอง อีกทั้งการปรับราคาขายลงตามราคาวัตถุดิบที่ลดลง
ตั้งแต่ช่วงปลายปี ก่อน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็ นแบบ Lightweight ทําให้ปริ มาณการใช้วตั ถุดิบลดลง ส่ งผลให้
ราคาขายลดลงเช่นกัน
• ส่ วนผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมในกลุ่มสิ นค้าอื่นๆ โดยรวมมียอดขายลดลงเมื่อเที ยบกับปี ก่อน
ได้แก่ ลังบรรจุขวดและพาเลท เนื่องจากลูกค้ามีแนวโน้มลดการใช้ลงั บรรจุขวดลงเรื่ อยๆ โดยได้เปลี่ยนจากขวดแก้ว
เป็ นขวด PET เกื อบทั้งหมดแทน ซึ่ งไม่ตอ้ งบรรจุในลัง และลูกค้าหลักที่ ส่งั ซื้ อพาเลทเริ่ มผลิตสิ นค้าเองบางส่ วน
ตลอดจนผลของราคาสิ นค้าที่ลดลงตามราคาวัตถุดิบหลัก อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้รับคําสั่งซื้ อสิ นค้าแลกซื้ อเป็ น
จํานวนที่สูงจากร้านค้าสะดวกซื้ อรายใหญ่ในปี นี้

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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3) สายธุรกิจซื้ อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
ยอดขายสายธุ รกิ จซื้ อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ลดลงในปี พ.ศ. 2558 เมื่ อเที ยบกับปี ก่ อนจํานวน
206.24 ล้านบาท หรื อร้อยละ 30.58 เนื่องจาก
• การลดลงของยอดขายของสายธุ รกิ จซื้ อมาขายไป โดยเฉพาะกลุ่มสิ นค้านวัตกรรมทางการเกษตร
ภายใต้ธุรกิจเครื อข่าย จากผลกระทบของภัยแล้งในจังหวัดที่เป็ นเป้ าหมายในการทําตลาดสิ นค้ากลุ่มเกษตรกรรม อีก
ทั้งปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจของตลาดสิ นค้าอุปโภคบริ โภค หนี้ ครัวเรื อนยังอยู่ในระดับสู ง ปั ญหาราคาพืชผลทาง
การเกษตรและรายได้ภาคเกษตรตกตํ่า ทําให้กาํ ลังการซื้ อสิ นค้าลดลง ขณะเดียวกันคู่แข่งรายใหม่ในธุ รกิจเครื อข่ายมี
การเปิ ดตัวและปรับแผนธุ รกิจให้จูงใจมากขึ้น ส่ งผลให้มีสมาชิ กใหม่เข้าสู่ ธุรกิจลดลง และเสี ยนักธุ รกิจระดับผูน้ าํ
ขององค์กรส่ วนหนึ่ง
• ยอดขายของธุรกิจสายงานแม่พิมพ์เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มของยอดขายแม่พิมพ์สาํ หรับผลิตชิ้นส่ วน
รถยนต์
ข. กําไรจากการขายตามส่ วนงาน
กําไรจากการขาย

หน่วย : ล้านบาท
ปี พ.ศ.2558

รายละเอียด
กําไรจากการขายตามส่วนงาน
สายธุรกิจพลาสติก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
รวม

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

จํานวนเงิน
590.41
191.35
399.06

ปี พ.ศ.2557

จํานวนเงิน
% ต่อ
% ต่อ
จํานวนเงิน
ยอดขาย
ยอดขาย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
6.35%
9.38%
5.50%

509.41
178.83
330.58

5.61%
9.16%
4.64%

(57.15) (12.20%)

23.99

3.56%

533.40

5.47%

533.26

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2557

5.46%

81.00
12.52
68.48

% +(-)
15.90%
7.00%
20.72%

(81.14) (338.22%)
(0.14)

(0.03%)
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กําไรจากการขายตามส่ วนงานของปี พ.ศ. 2558 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ลดลง 0.14 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.03
ดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
กําไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนเพิ่มขึ้ นร้อยละ 7.00 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับปี ก่อน
อัตรากําไรต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.16 เป็ นร้อยละ 9.38 เนื่ องจากอัตรากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากอัตราการใช้
เครื่ องจักรสู งขึ้ น การปรับราคาสิ นค้าส่ งออก และเงิ นบาทที่ อ่อนค่าลง ประกอบกับในปี นี้ บริ ษทั ฯได้รับคําสั่งซื้ อ
สิ นค้าแลกซื้ อจากร้านค้าสะดวกซื้ อรายใหญ่ และการเปิ ดขายสิ นค้าจากโรงงานหรื อ Srithai Super Outlet ซึ่ งมีอตั รา
กําไรขั้นต้นที่ดี ขณะที่ค่าใช้จ่ายขายและบริ หารก็เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของยอดขาย
2) ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
กําไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.72 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
และอัตรากําไรต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.64 เป็ นร้อยละ 5.50 เนื่ องจากอัตรากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นผล
มาจากอัตราการใช้เครื่ องจักรที่สูงขึ้น และราคาวัตถุดิบเฉลี่ยทั้งปี ตํ่ากว่าปี ก่อนตามราคานํ้ามันที่ปรับลดลง ประกอบ
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็ นแบบ Lightweight ทําให้ปริ มาณการใช้วตั ถุดิบลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หารเพิ่มขึ้นในสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่าอัตรากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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3) สายธุรกิจซื้ อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
สายธุรกิจซื้ อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์มีผลขาดทุน 57.15 ล้านบาท และอัตราขาดทุนต่อยอดขายร้อย
ละ 12.20 จากการลดลงของยอดขายและกําไรขั้นต้นของสายธุ รกิจซื้ อมาขายไป เนื่ องจากการแข่งขันที่ สูงในตลาด
ธุรกิจเครื อข่าย ปัญหาเศรษฐกิจ และภัยแล้ง ขณะที่ยงั มีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและรายการส่ งเสริ มการขาย เพื่อ
เน้นการระบายสิ นค้าคงคลัง และเป็ นการสร้างสมดุลของอายุสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
ค. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
หน่วย : ล้านบาท
ปี พ.ศ.2558
รายละเอียด

ปี พ.ศ.2557

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2557

% ต่อ
% ต่อ
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
% +(-)
ยอดขาย
ยอดขาย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(22.49) (1.68%)
1,314.22
13.46% 1,336.71
13.71%

จํานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของปี พ.ศ. 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนจํานวน 22.49 ล้านบาท หรื อร้อย
ละ 1.68 เนื่ องจากผลประหยัดของค่านายหน้า ค่าส่ งเสริ มการขาย และค่าใช้จ่ายส่ งออก ตามยอดขายที่ ลดลงของ
ธุรกิจขายตรง สายธุรกิจซื้ อมาขายไป และยอดขายส่ งออกของผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนและ Preform
ง. วิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน จากงบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่ วน)
หน่วย : ล้านบาท
รายละเอียด
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เปลี่ยนแปลงจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
% +(-)
จํานวนเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1,928.17
1,992.36
(64.19)
(3.22%)
1,658.42
1,599.49
58.93
3.68%
5,851.64
5,373.05
478.59
8.91%

รวมสินทรัพย์ *

11,107.09

10,516.04

591.05

5.62%

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

1,751.60
959.31
2,655.67
378.92

1,452.30
968.42
2,575.10
296.57

299.30
(9.11)
80.57
82.35

20.61%
(0.94%)
3.13%
27.77%

รวมหนี้สิน *

6,149.99

5,783.93

366.06

6.33%

กําไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

1,792.12
244.73

1,674.79
225.67

117.33
19.06

7.01%
8.45%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น *
หมายเหตุ : * ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

4,957.10

4,732.11

224.99

4.75%

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ฐานะการเงิ นรวมที่ เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญเมื่อเปรี ยบเที ยบกับ ณ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย
• ลูกหนี้ การค้าลดลง เนื่ องจากยอดขายส่ งออกในปี พ.ศ. 2558 ลดลงของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ใน
ครัวเรื อนตามภาวะการชะลอตัวของภาคการส่ งออก และกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม เนื่ องจาก
ลูกค้าต่างประเทศบางรายจัดหาสิ นค้าเอง ประกอบกับราคาสิ นค้าส่ วนใหญ่ที่ลดลง เนื่ องจากการปรับ
ราคาขายลงตามราคาวัตถุดิบ
• สิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้ นจากสิ นค้าสําเร็ จรู ปของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม ประเภทลัง ถังสี
และพาเลท เพื่ อ รองรั บ การขายสิ น ค้า ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากเป็ นกลุ่ ม สิ น ค้า ที่ เ ติ บ โตไปกับ
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการขยายตัว และมีการขยายโรงงานหรื อคลังสิ นค้า รวมถึงสิ นค้าสําเร็ จรู ปของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนเพิ่มขึ้ น เพื่อรองรับการขายที่ ร้านขายสิ นค้าจากโรงงาน หรื อ
Srithai Super Outlet
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโรงงานใหม่ที่ประเทศอินเดียและเวียดนาม และการ
จัดหาสิ นทรัพย์ประเภทเครื่ องจักรเพิ่มเติม
• เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น จากการเบิกถอนในระหว่างปี
• เจ้าหนี้ การค้าลดลง โดยเฉพาะเจ้าหนี้ ค่าสิ นค้าของธุ รกิ จเครื อข่ายที่ลดลงจํานวนมากตามยอดขายที่
ลดลง และการลดลงของราคาวัตถุดิบหลัก ตามการปรับราคาของนํ้ามัน รวมทั้งกลุ่มบริ ษทั สั่งซื้ อและ
จัดเก็บวัตถุดิบเท่าที่จาํ เป็ นตามแผนการผลิต ควบคู่กบั การเจรจากําหนดระยะเวลาชําระหนี้ เพื่อให้ได้
ราคาวัตถุดิบที่เหมาะสม
• เงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการเบิกถอนเงินกูจ้ ากธนาคารพาณิ ชย์ระหว่างปี เพื่อจัดหาสิ นทรัพย์ สุ ทธิ
ด้วยการจ่ายชําระคืนตามกําหนด
• ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้นจากการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานตามกฎหมายและภาระผูกพันอื่นในระหว่างปี รวมทั้งการบันทึ กผลจากการประเมินภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงานในปี นี้
• กําไรสะสม-ยังไม่ได้จดั สรร เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จํานวน 117.33 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุ ทธิ
ส่ วนที่ เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ สําหรั บปี สุ ทธิ ดว้ ยการจ่ ายเงิ นปั นผลจากผลประกอบการปี พ.ศ. 2557
จํานวน 270.99 ล้านบาท การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานจํานวน
31.69 ล้านบาท และการตั้งสํารองตามกฎหมายจํานวน 25.00 ล้านบาท
• ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้ นตามการเพิ่มขึ้ นของกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยประจําปี พ.ศ.
2558 สุ ทธิ ดว้ ยเงินปันผลจ่าย

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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จ. วิเคราะห์ สภาพคล่ อง จากงบกระแสเงินสดรวม (บางส่ วน)
12 เดือนสิ้นสุด
31-ธ.ค.-58
1,167.03
(1,098.48)
79.46

12 เดือนสิ้นสุด
31-ธ.ค.-57
730.83
(615.73)
(79.26)

หน่วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลงจาก
งวดปีก่อน
436.20
(482.75)
158.72

148.01

35.84

112.17

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

472.96

437.12

35.84

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

620.97

472.96

148.01

รายละเอียด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น

ในงวด 12 เดือน ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดรับ/จ่ายที่สาํ คัญ ดังนี้
1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงานเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เนื่ องจากการลดลงของลูกหนี้
การค้าจากการติดตามหนี้ และการขอคื นภาษีมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มขึ้ นของสิ นค้าคงเหลือที่ นอ้ ยกว่าเมื่อ
เที ย บกับ ปี ก่ อ น การเพิ่ มขึ้ นของค่ าเสื่ อมราคา และการรั บรู ้ ขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยในส่ วนของโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน เนื่ องจากการจัดหาสิ นทรัพย์ถาวร และการลงทุน
สําหรับโรงงานใหม่ของบริ ษทั ย่อยในประเทศอินเดียและเวียดนาม
3) กระแสเงินสดจากกิ จกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น จากการเบิกถอนเงิ นกูย้ ืมระยะยาวสู งกว่าการจ่ายคืนเงิ น
กูย้ ืมระยะยาวที่ครบกําหนด
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั ยังมีวงเงิ นสิ นเชื่ อที่ ยงั ไม่ได้เบิ กถอน ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นเบิ กเกิ น
บัญชี เงิ นกูย้ ืมระยะยาว และเงินกูห้ มุนเวียนกว่า 4,000 ล้านบาท ด้วยต้นทุนทางการเงิ นที่ เหมาะสม ตลอดจนอยู่
ระหว่างการจัดหาแหล่งเงิ นทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่ องที่ช่วยสนับสนุ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ทําให้เชื่ อมัน่ ได้ว่ากลุ่ม
บริ ษทั มีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อการดําเนินงานและลงทุนได้
ฉ. ข้ อกําหนดทางการเงินตามสั ญญาเงินกู้
สัญญาเงินกูใ้ นปัจจุบนั ของบริ ษทั ฯไม่มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานหรื อ
การขยายธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ โดยมีเพียงข้อกําหนดที่ เกี่ ยวกับอัตราส่ วนทางการเงิ นตามงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ซึ่ ง
บริ ษทั ฯต้องดํารงไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกูด้ งั นี้
1. อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.0 เท่า
นิยามและสูตรการคํานวณ
D:E Ratio = หนี้สิน ÷ ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ตามงบแสดงฐานะการเงิน)

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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2. อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio - “DSCR”) ไม่ต่าํ กว่า 1.1 เท่า
นิยามและสูตรการคํานวณ
DSCR = EBITDA ÷ (ดอกเบี้ยจ่าย + ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่กาํ หนดชําระในหนึ่งปี )
ผลจากการคํานวณตามสู ตรการคํานวณซึ่ งระบุอยู่ในสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวข้างต้นด้วยตัวเลขจากงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนทางการเงินดังนี้
(หน่ วย : เท่ า)
ข้ อกําหนด
ปี พ.ศ. 2558
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ไม่เกิน 2.0
1.05
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้
ไม่ต่าํ กว่า 1.1
1.68
อนึ่ง ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้ชาํ ระคืนหนี้ เงินกูย้ ืมระยะยาวก่อนกําหนดบางส่ วนให้แก่ธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศสองรายโดยไม่เสี ยค่ าธรรมเนี ยมการชําระคื นก่ อนกําหนด ซึ่ งหากไม่รวมการชําระคื นก่ อน
กําหนดดังกล่าว อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ของบริ ษทั ฯในปี พ.ศ. 2558 จะเท่ากับ 1.89 เท่า ดังนั้น เมื่อ
พิจารณาข้อมูลอัตราส่ วนทางการเงินข้างต้น ฐานะทางการเงินที่มนั่ คง ตลอดจนผลการดําเนิ นงานที่ดีแล้ว แสดงให้
เห็นว่าบริ ษทั ฯไม่มีปัญหาในการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินดังกล่าว
ช. เหตุการณ์ สําคัญที่เกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งเหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายการบัญชี ใหม่เพิ่มเติมจากปี ก่อน แต่มีเหตุการณ์ที่สาํ คัญต่างๆ ซึ่ ง
บางเหตุการณ์บริ ษทั ฯก็ได้รายงานต่ อสาธารณชนเมื่ อคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ อนุ มตั ิ ในวาระนั้นๆ แล้วตาม
หลักเกณฑ์การเปิ ดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยผ่านทาง ELCID, website ตลอดจน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. ด้ านเงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
1.1 เงินลงทุนใน Srithai (Hanoi) Company Limited
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ได้จดทะเบียนจัดตั้ง
บริ ษทั Srithai (Hanoi) Company Limited (“SHN”) ตั้งอยู่ในเขตนิ คมอุตสาหกรรม VietnamSingapore Industrial Park จังหวัด Bac Ninh ประเทศเวียดนาม เพื่อผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุ
ภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่ ม และผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม ด้วยทุนจดทะเบี ยนจํานวน
424,920 ล้านเวียดนามดอง หรื อเที ยบเท่า 20.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และ SVN ถื อหุ ้นใน
สัดส่ วนร้อยละ 100.0 ส่ งผลให้ SHN มีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของ SVN และเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยอ้อม
ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การลงทุนใน SHN มีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายฐานการผลิตของ SVN ทางตอนเหนื อ
ของประเทศเวียดนามเพิ่มจากเดิมที่มีเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม และสร้างข้อได้เปรี ยบ
ในด้านภูมิศาสตร์ ที่จะมีส่วนช่วยสร้างโอกาสให้ SVN ได้รับคําสั่งซื้ อจากลูกค้าเดิมเพิ่มขึ้นและ/หรื อ
สนับสนุนการขยายตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ในอนาคต

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

- 170 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

นับตั้งแต่จดั ตั้งบริ ษทั จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 SVN ได้ทยอยชําระทุนให้แก่ SHN ไป
แล้วเป็ นจํานวนเงิ นรวม 270,000 ล้านเวี ยดนามดอง หรื อเที ยบเท่ าประมาณ 12.7 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริ ษทั ค่าสิ ทธิ การเช่าที่ ดิน ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน
และโรงงาน ตลอดจนค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตของ SHN โดย SHN ได้เปิ ดดําเนิ นการใน
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558
อนึ่ง ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 SVN ได้ชาํ ระทุนให้แก่ SHN อีกส่ วนหนึ่ งเป็ นเงิน
จํานวน 35,000 ล้านเวียดนามดอง ส่ งผลให้เงินทุนรวมที่ SVN ชําระให้แก่ SHN แล้ว เท่ากับ 305,000
ล้านเวียดนามดอง หรื อเทียบเท่าประมาณ 14.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
1.2 เงินลงทุนใน Srithai (Vietnam) Company Limited
ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ
ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100.0 จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 20.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เป็ น 40.0
ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เพื่อเป็ นแหล่งเงินสําหรับการลงทุนใน Srithai (Hanoi) Company Limited
(“SHN”) ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้ทยอยชําระเงินเพิ่มทุนให้แก่ SVN จนครบเต็มจํานวน
20.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา หรื อเที ยบเท่า 697.0 ล้านบาท แล้วตามความเหมาะสมของการใช้
จ่ายเงิ นเพื่ อชําระเงิ นทุ นให้แก่ SHN และฐานะการเงิ นของ SVN ตลอดจนสถานการณ์ ของอัตรา
แลกเปลี่ยน ด้วยแหล่งเงินของบริ ษทั ฯที่มาจากกระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานและการกูย้ ืมเงินจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ
นอกจากนี้ ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้ SVN เพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็ นจํานวนเงิ นเทียบเท่าไม่เกิน 21.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เพิ่มขึ้นจากเดิ ม 40.0 ล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เป็ น 61.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เพื่อเป็ นแหล่งเงินสนับสนุนการลงทุน
ขยายธุรกิจและกําลังการผลิตของ SVN ในอนาคต โดยบริ ษทั ฯจะเป็ นผูล้ งทุนในการเพิ่มทุนแต่เพียงผู ้
เดียว อย่างไรก็ตาม SVN และบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานลงทุน โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 SVN ยังไม่ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนตามวงเงินดังกล่าวที่ได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
1.3 เงินลงทุนใน Srithai Superware Manufacturing Private Limited
ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 บริ ษ ทั ฯได้ช ําระค่ า หุ ้นส่ วนที่ เ หลื อให้แก่ Srithai Superware
Manufacturing Private Limited (“SSMP”) บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100.0 เป็ น
จํานวนเงิน 100.0 ล้านอินเดียรู ปี หรื อเทียบเท่า 52.8 ล้านบาท ทําให้เงินลงทุนทั้งหมดของบริ ษทั ฯใน
SSMP เท่ากับ 500.0 ล้านอินเดียรู ปี ประกอบด้วยเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 400.0 ล้านอินเดียรู ปี และ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ จํานวน 100.0 ล้านอินเดียรู ปี ซึ่ งครบเต็มตามจํานวนที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิ
ไว้ในปี พ.ศ. 2556
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อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิ ให้ SSMP เพิ่มทุ น
เพิ่มเติมอีกและเพิ่มจํานวนเงินลงทุนของบริ ษทั ฯใน SSMP จากเดิม 500.0 ล้านอินเดียรู ปี เป็ น 900.0
ล้านอินเดี ยรู ปี เพื่อรองรับแผนงานลงทุ นที่ เพิ่มขึ้ นและเป็ นการสนับสนุ นให้ SSMP มี ตน้ ทุนทาง
การเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้ SSMP ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนส่ วนหนึ่ งในปี พ.ศ. 2558 ทําให้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวนเงินค่าหุ น้ รวมทั้งหมดที่บริ ษทั ฯได้ชาํ ระแล้วตามมูลค่าที่ตราไว้
เป็ นจํานวนรวม 600.0 ล้านอินเดียรู ปี โดยมีส่วนเกิ นมูลค่าหุ น้ จํานวน 150.0 ล้านอินเดียรู ปี รวมเป็ น
เงินลงทุนทั้งหมดของบริ ษทั ฯใน SSMP เท่ากับ 750.0 ล้านอินเดียรู ปี
อนึ่ง SSMP ได้เปิ ดดําเนินการแล้วในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558
1.4 การเลิกบริษทั และการชําระบัญชีของบริษทั ซุ ปเปอร์ ไอเดีย จํากัด
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั ซุ ปเปอร์ ไอเดีย จํากัด (“SPI”) บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ น้ ใน
สัดส่ วนร้อยละ 100.0 ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้
ของ SPI เนื่ องจากการดําเนิ นธุ รกิจผลิตและจําหน่ายสิ นค้าเฟอร์ นิเจอร์ พลาสติกของ SPI ที่ล่าช้า โดย
ไม่มีความแน่ชดั ของระยะเวลาการเริ่ มดําเนิ นธุ รกิจและการมีรายได้ อันเป็ นผลมาจากความไม่พร้อม
และการรอประเมินสถานการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งในส่ วนของลักษณะของลูกค้าและตลาด ตลอดจน
ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนในประเทศไทยของผูร้ ่ วมทุนต่างชาติ ซึ่ ง
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและอาจไม่คุม้ ค่าต่อเงินลงทุนของบริ ษทั ฯใน SPI ในระยะยาว
SPI ได้ชาํ ระบัญชี แล้วเสร็ จในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558 และบริ ษทั ฯได้รับเงินคืนทุนเป็ นจํานวน
6.3 ล้านบาท จากการชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งมากกว่าเงินค่าหุน้ ที่บริ ษทั ฯได้ชาํ ระให้แก่ SPI
1.5 การลงทุนในบริษทั จัดตั้งใหม่ ในต่ างประเทศ
ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้บริ ษทั ฯลงทุนในบริ ษทั จัดตั้งใหม่ใน
ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี นเพื่ อผลิ ต และจํา หน่ า ยผลิ ตภัณ ฑ์เ ครื่ องใช้ใ นครั วเรื อนที่ ทาํ จาก
เมลามีน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายธุ รกิ จและตลาดผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนของบริ ษทั ฯใน
ต่างประเทศ ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5.0 ล้านหยวน หรื อเทียบเท่าประมาณ 30.0 ล้านบาท บริ ษทั ฯ
จะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ในบริ ษทั จัดตั้งใหม่ในสัดส่ วนร้อยละ 15.0 คิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 0.75 ล้านหยวน
หรื อเทียบเท่าประมาณ 4.5 ล้านบาท ส่ งผลให้การลงทุนในบริ ษทั จัดตั้งใหม่มีสถานะเป็ นเงินลงทุน
ทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
ปั จจุบนั บริ ษทั จัดตั้งใหม่อยู่ระหว่างดําเนิ นการขอจดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษทั กับหน่ วยงานราชการ
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ งคาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็ จในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559
1.6 การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินและเห็นสมควร
ให้รับรู ้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด (“PETB”) บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ
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ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100.0 เท่ามูลค่าเงินลงทุนทั้งจํานวนในงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั จํานวน 20.0
ล้านบาท เนื่ องจากผลประกอบการที่ถดถอยและขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นจากการลดลงของคําสั่งซื้ อจาก
ลูกค้ารายใหญ่และยังไม่สามารถหาทดแทนได้ โดยแสดงอยู่ภายใต้รายการ ‘ผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย’ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั
2. ด้ านเงินกู้
2.1 วงเงินสิ นเชื่อระยะยาว
ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้เบิกถอนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์หนึ่งแห่งและ
บริ ษทั ลิสซิ่ งหนึ่ งแห่ งในประเทศ รวมจํานวน 800 ล้านบาท จากวงเงินรวมทั้งหมดที่บริ ษทั ฯได้จดั หา
และลงนามสัญญาเงินกูใ้ นปี พ.ศ. 2557 จํานวน 1,100 ล้านบาท ส่ วนเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ยงั ไม่ได้เบิก
ถอนอีก 300 ล้านบาท (1,100 – 800 ล้านบาท) บริ ษทั ฯคาดว่าจะเบิกถอนวงเงินกูด้ งั กล่าวจากธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้จดั หาเงินกูย้ ืมระยะยาว ประเภทไม่มีหลักประกัน จากธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ในวงเงิน 300 ล้านบาท ระยะเวลาเงินกู้ 7 ปี มีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยแบบ
คงที่ตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ เพื่อใช้สนับสนุนแผนงานลงทุน โดยบริ ษทั ฯได้ลงนามสัญญาเงินกูด้ งั กล่าว
ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯคาดว่าจะจัดหาเงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ. 2559
ตามความเหมาะสมของฐานะการเงินและแผนงานลงทุนของบริ ษทั ฯ
ในการก่อภาระหนี้เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนสําหรับสนับสนุนการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้บริ ษทั ฯมีตน้ ทุน
ทางการเงินและเงื่อนไขเงินกูท้ ี่มีความเหมาะสม ตลอดจนเพื่อไม่ให้บริ ษทั ฯต้องประสบปั ญหาในการ
ชํา ระคื นหนี้ เ งิ นกู้ หรื อ มี ค วามเสี่ ย งต่ อการไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ต ามข้อกํา หนดทางการเงิ นที่ ผูกพัน
บริ ษทั ฯตามสัญญาเงินกู้ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีสภาพคล่องทางการเงินสําหรับรองรับการ
ดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯในระดับที่ เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนไม่มีปัญหาในการชําระคื นหนี้
เงิ นกูแ้ ต่ อย่างใด รายละเอียดของภาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมระยะยาวของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2558 รวมจํานวน 2,121.43 ล้านบาท แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หัวข้อ 20 เงินกูย้ ืมระยะยาว หน้า 69 – 74
2.2 วงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียน
บริ ษทั ฯได้รับความสนใจและความไว้วางใจจากสถาบันการเงิ นต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ โดยในปี
พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้รับวงเงิ นสิ นเชื่ อหมุนเวียนจากสาขาในประเทศไทยของธนาคารต่างประเทศ
สองราย วงเงิ นรวมประมาณห้าร้อยล้านบาท ทําให้วงเงิ นสิ นเชื่ อหมุนเวียนรวมที่บริ ษทั ฯมีอยู่กบั ทุก
สถาบันการเงินในปัจจุบนั มีอยูอ่ ย่างเพียงพอสําหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับการ
ขยายตัวของธุ รกิ จ ตลอดจนบริ ษทั ฯสามารถจัด สรรการใช้วงเงิ นจากแต่ ละแหล่งด้วยต้นทุ นทาง
การเงินที่เหมาะสมได้
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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2.3 การคํา้ ประกันให้ แก่ บริษทั ย่ อย
ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้ออกหนังสื อคํ้าประกันฉบับใหม่ให้ผจู ้ าํ หน่ ายวัตถุดิบใน
ประเทศไทย เพื่อต่ ออายุการคํ้าประกันการชําระเงิ นค่าวัตถุดิบของ Srithai (Vietnam) Company
Limited (“SVN”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯอีก 1 ปี และเพิ่มวงเงินคํ้าประกันจากเดิม 5.0 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา เป็ น 6.5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เพื่อสนับสนุนให้บริ ษทั ย่อยสามารถจัดหา
วัตถุดิบตามปริ มาณการใช้วตั ถุดิบที่เพิ่มขึ้นได้อย่างคล่องตัวด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
ภายหลังสิ้ นสุ ดระยะเวลาคํ้าประกันของหนังสื อคํ้าประกันฉบับใหม่ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 บริ ษทั ฯไม่มีความจําเป็ นต้องต่ออายุค้ าํ ประกันการชําระเงินค่าวัตถุดิบของ SVN เนื่ องจากฐานะ
ทางการเงินของ SVN ที่ดีข้ ึนและการได้รับความไว้วางใจจากผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบ
2.4 การกู้ยมื เงินระหว่ างบริษทั ย่ อย
ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด (“PETB”) ได้ลงนามสัญญากูย้ ืมเงินระยะ
สั้นกับบริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด (“KTT”) และบริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด (“SNP”) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั ฯถือหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 100.0 ในวงเงิ นแห่ งละ 15.0 ล้านบาท และรวมเป็ น
วงเงินทั้งสิ้ น 30.0 ล้านบาท คิดดอกเบี้ ยในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ เพื่อชําระคื นหนี้ เงินกูย้ ืม
ระยะยาวก่อนกําหนดทั้งจํานวนให้ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศและใช้เป็ นเงินหมุนเวียนในกิจการ อัน
เป็ นการสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ให้มีตน้ ทุนทางการเงินและผลตอบแทนจากการให้กยู้ ืมเงินใน
ระดับที่เหมาะสมกับธุ รกิจของบริ ษทั ย่อยแต่ละแห่ ง ซึ่ ง PETB ได้เบิกรับเงินกูจ้ าก KTT และ SNP ไป
แล้วบางส่ วนและมียอดคงค้างรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 25.0 ล้านบาท
3. อืน่ ๆ
3.1 กรรมการลาออก
เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 นางศรี สุดา เลิศสุ มิตรกุล ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั
ก่อนหมดวาระการดํารงตําแหน่ง ปัจจุบนั บริ ษทั ฯยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคลใดเพื่อดํารงตําแหน่งดังกล่าว
3.2 การจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิและการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯได้จดั สรรเงิ นกําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี พ.ศ. 2557 เพื่ อสํา รองตามกฎหมายเป็ นจํา นวนเงิ น
21,000,000 บาท และจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในปี พ.ศ. 2558 อัตราหุ น้ ละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงิน
จํานวน 270,990,480 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 65.86 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ย่อย 3 แห่ ง คือ บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด บริ ษทั ศรี ไทย
มิยากาวา จํากัด และ Srithai (Vietnam) Company Limited ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล ดังนี้
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ชื่อบริษทั / อนุมตั โิ ดย
บริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
- ที่ ประชุ มใหญ่ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้นประจํา ปี เมื่ อวันที่ 29
เมษายน พ.ศ. 2558
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
- ที่ ประชุ มใหญ่ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้นประจํา ปี เมื่ อวันที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 2558
- ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน พ.ศ. 2558
- ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม พ.ศ. 2558
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
- ที่ ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี เมื่อวันที่ 25
เมษายน พ.ศ. 2558
Srithai (Vietnam) Company Limited
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม
พ.ศ. 2558

ร้ อยละ อัตราเงินปันผล
การถือหุ้น
ต่ อหุ้น

จํานวนเงินที่
จ่ ายทั้งสิ้น

-

0.10 บาท

270.99 ล้านบาท

100.00

20.00 บาท

60.00 ล้านบาท

100.00

20.00 บาท

60.00 ล้านบาท

100.00

5.00 บาท

15.00 ล้านบาท

51.00

17.00 บาท

20.40 ล้านบาท

100.00

-

76.43 ล้านบาท

3.3 การปรับย้ ายกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยได้พิ จารณาย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมของบริ ษ ทั ฯจากประเภท
“สิ นค้าอุปโภคบริ โภค” ในหมวดธุ รกิ จ “ของใช้ในครัวเรื อนและสํานักงาน” เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรม
ประเภท “สิ นค้าอุตสาหกรรม” ในหมวดธุ รกิ จ “บรรจุภณ
ั ฑ์” เพื่อความชัดเจนต่อผูล้ งทุนและความ
เหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และรายได้ของบริ ษทั ฯในปัจจุบนั เนื่องจากบริ ษทั ฯมีสัดส่ วน
โครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมในกลุ่มสิ นค้าที่เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ โดย
มีผลตั้งแต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
3.4 การนํา Srithai (Vietnam) Company Limited เข้ าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ฯนําธุ รกิ จและหลักทรั พย์ของ
Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และเสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (“IPO”)
ผ่าน Holding Company ซึ่ งจะจัดตั้งในประเทศไทย เพื่อถือครองหลักทรัพย์ของ SVN แทนบริ ษทั ฯ
จากนั้นจึงนํา Holding Company เข้าจดทะเบียนกับ SET เพื่อเป็ นแหล่งระดมทุนให้ SVN ในอนาคต
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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โดยที่ บริ ษทั ฯยังคงเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของ Holding Company และ Holding Company มีสถานะเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯได้แต่งตั้งบริ ษทั ที่ ปรึ กษา เอเซี ย พลัส จํากัด (“เอเซี ย พลัส”) เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิ น
เพื่อช่วยศึกษาและจัดทําแผนดําเนินการ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการศึกษาและประเมินโครงสร้างทาง
การเงิ นและผลการดําเนิ นงานของ SVN ทั้งในปั จจุบนั และประมาณการในอนาคตแล้ว บริ ษทั ฯและ
เอเซี ย พลัส ได้เห็นชอบร่ วมกันที่จะเลื่อนการนําหลักทรัพย์ของ SVN เข้าจดทะเบียนใน SET และการ
ทํา IPO จากแผนเดิ มที่ จะยื่นขออนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2559 และเริ่ มซื้ อขายหลักทรัพย์ใน SET ในช่วงไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2560
เนื่ องจากพิจารณาเห็นว่า แม้ธุรกิจและรายได้ของ SVN มีการเติบโตในอัตราที่สูงมากในช่วง 2-3 ปี ที่
ผ่านมา แต่ธุรกิ จของ SVN โดยเฉพาะธุ รกิ จผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ ม ซึ่ งมีการขยายกําลังการ
ผลิตทั้งในส่ วนของโรงงานปั จจุบนั ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม และโรงงานแห่ งใหม่ที่อยู่
ทางตอนเหนื อของประเทศเวียดนามผ่าน Srithai (Hanoi) Company Limited (“SHN”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยของ SVN ก็ตอ้ งใช้เงิ นลงทุนที่ สูง ดังนั้น เพื่อให้มีแหล่งเงิ นที่ เพียงพอสําหรั บแผนงานลงทุ น
ดังกล่าว SVN จึงจําเป็ นต้องมีฐานเงินทุนขนาดใหญ่จากบริ ษทั ฯในฐานะผูถ้ ือหุ น้ รองรับ ขณะเดียวกัน
SVN ยังไม่สามารถใช้งานสิ นทรัพย์ที่ลงทุนใหม่ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ผลและ SHN ก็เพิ่งเริ่ มมีรายได้
ในช่ วงปลายปี พ.ศ. 2558 จึ งทําให้สินทรัพย์ยงั ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเต็มที่ และสร้างผลตอบแทน
จากการลงทุนได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การนําหลักทรัพย์ของ SVN เข้าจดทะเบียนใน SET และการ
ทํา IPO ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯและไม่อาจดึงดูดความ
สนใจจากผูล้ งทุนได้มากนัก
อนึ่ ง การเลื่อนแผนระดมทุนใน SET ของ SVN เป็ นเพียงการรอพิจารณาผลการดําเนิ นงานของ
SVN และ SHN และจังหวะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น และแม้ SVN จะยังไม่สามารถระดมทุนใน SET
ได้ในขณะนี้ แต่ก็ไม่ได้มีผลทําให้ SVN และ SHN ขาดแหล่งเงิ นสนับสนุนแผนงานลงทุนประจําปี
เนื่องจากมีแหล่งเงินที่เพียงพอและสถาบันการเงินต่างๆ ก็ให้ความเชื่อมัน่ และพร้อมให้การสนับสนุน
3.5 ผลการประเมินการกํากับ ดู แลกิจการและผลการประเมินคุ ณ ภาพการประชุ มผู้ ถื อ หุ้ นสามัญ
ประจําปี พ.ศ. 2558
ในปี พ.ศ. 2558 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยได้ประเมินการกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษทั ฯ ด้วยผลการประเมินระดับ “ดีมาก” (Very Good) และสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยได้ประเมิน
คุณภาพการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ ด้วยคะแนน 97.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และจัดอยู่
ในกลุ่ม “ดีเยี่ยม” หลายปี ติดต่อกัน ซึ่ งสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ ของบริ ษทั ฯที่ตอ้ งการรักษามาตรฐานใน
การทํางานและพัฒนาให้ดีข้ ึน
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3.6 เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
• การคํา้ ประกันให้ บริษทั ย่ อยโดยอ้ อม
เมื่ อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ฯได้ออกหนังสื อคํ้าประกันการชําระเงิ นค่าวัตถุดิบของ
Srithai (Hanoi) Company Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ Srithai (Vietnam) Company Limited และ
เป็ นบริ ษทั ย่อยโดยอ้อมของบริ ษทั ฯให้ผูจ้ าํ หน่ ายวัตถุดิบในประเทศไทยวงเงิ น 0.50 ล้านดอลลาร์
สหรั ฐ อเมริ ก า เพื่ อสนับ สนุ น ให้บริ ษ ทั ย่ อยสามารถจัด หาวัต ถุ ดิ บ ได้อ ย่า งคล่ อ งตัว ด้ว ยต้นทุ น ที่
เหมาะสม
• การอนุมตั จิ ดั สรรเงินกําไรสุ ทธิและการจ่ ายเงินปันผล
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิเสนอให้จดั สรรเงินกําไรสุ ทธิ
ประจําปี พ.ศ. 2558 ของผลการดําเนิ นงานงวดเดื อนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อสํารองตาม
กฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 25,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ในปี พ.ศ. 2559 ในอัตราหุ น้ ละ
0.10 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 270,990,480 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 60.94 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบ
การเงินเฉพาะบริ ษทั ทั้งนี้ การอนุมตั ิเสนอให้จดั สรรเงินกําไรสุ ทธิ และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะ
ได้นาํ เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 35 (ประจําปี พ.ศ. 2559) เพื่อพิจารณาต่อไป

14.3 การคาดการณ์ ภาพรวมธุรกิจในปี พ.ศ. 2559
1) ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ในครัวเรือน
ตลาดภายในประเทศ
• ยอดขายธุ ร กิ จขายตรงคาดว่า จะเพิ่ มขึ้ น และสามารถขยายตลาดสู่ ประเทศในภู มิภ าคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน จากการปรับรู ปแบบแนวทางการดําเนินงานของสมาชิ ก กลุ่มผูน้ าํ และผูบ้ ริ หารการขาย พร้อมกับ
แนวทางที่ เข้าถึ งการเปลี่ยนแปลงค่านิ ยมในสังคมยุคใหม่ โดยเน้นการจัดการด้านทุนมนุ ษย์ รวมทั้งการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์เมลามีนที่สร้างสรรออกแบบให้ดึงดูดใจมากขึ้น สิ นค้าใหม่ที่หลากหลายและครบตามความต้องการของ
ลูกค้าในจุดเดียวโดยร่ วมมือกับคู่คา้ ทางธุรกิจ
• ยอดขายจะเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสิ นค้าคือ ร้านขายสิ นค้าจากโรงงาน หรื อ Srithai
Super Outlet แห่ งแรกที่ชลบุรี ซึ่ งได้เริ่ มเปิ ดจําหน่ายอย่างเป็ นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยรวบรวม
สิ นค้าจากโรงงานทั้งของบริ ษทั ฯและสิ นค้าจากบริ ษทั ชั้นนําอื่นๆ ซึ่ งเริ่ มเป็ นที่รู้จกั ของลูกค้าหลากหลาย และช่วย
เสริ มสร้างการรับรู ้ตราสิ นค้าของบริ ษทั ฯให้แข็งแกร่ งยิ่งขึ้น
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ตลาดส่ งออก
• แนวโน้มการส่ งออกสิ นค้าเมลามีนจะยังคงรักษาระดับได้ใกล้เคี ยงกับปี พ.ศ. 2558 ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั
ความสามารถในการขยายตลาดเพิ่มขึ้น และการติดตามปั จจัยเสี่ ยงอย่างใกล้ชิด การส่ งออกในปี พ.ศ. 2559 ยังคงมี
ความเสี่ ยงจากปั ญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิ จโลก ราคานํ้ามันที่ ปรับลดลง และความรุ นแรงจากภัยก่อการร้าย
อย่า งไรก็ต าม ยังคงมี ปั จจัยบวกจากการขยายการลงทุ นในกลุ่ มประเทศกัมพูช า ลาว เมี ย นมาร์ และเวี ย ดนาม
(CLMV) ซึ่ งเป็ นตลาดที่ มีศ ักยภาพ และตลาดยุโรปและสหรั ฐอเมริ กายังเติ บโตได้ดี โดยการพัฒ นาสิ นค้าให้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสําคัญด้านคุณภาพและการส่ งมอบที่ตรงเวลา
• บริ ษทั ย่อยที่ต้ งั ใหม่ในประเทศอินเดียจะมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการขยายกําลังการผลิต ซึ่ งจะช่วยขยาย
ฐานตลาดทั้ง Direct Sales และ Wholesale ในประเทศอินเดีย และสามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ เพราะการนําเข้า
สิ นค้าจากประเทศไทย ทําให้มีภาระภาษีนาํ เข้าที่สูง โดยกลุ่มบริ ษทั ยังคงเน้นการสร้างตรา Superware และ Ektra ให้
ได้รับการยอมรับมากขึ้นในด้านของคุณภาพ ความคงทน และความสวยงาม
2) ผลิตภัณฑ์ เพือ่ งานอุตสาหกรรม
สิ นค้ากลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม
• ในปี พ.ศ. 2559 คาดว่ายอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม จะ
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 เนื่ องจากรัฐบาลส่ งเสริ มการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่ งจะส่ งผลให้การบริ โภคโดยรวมมี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น และกลุ่มบริ ษทั ยังคงดําเนิ นการพัฒนานวัตกรรมในการทํา Lightweight ซึ่ งช่วยลดวัตถุดิบ
ในการผลิตให้กบั ลูกค้า
• ยอดขายของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามจะเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 เนื่ องจากมีการเพิ่มฐานการ
ผลิตที่เมืองฮานอย ทางตอนเหนื อของประเทศเวียดนาม เพื่อเป็ นโรงงานผลิตสิ นค้ากลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม เพื่อ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่ งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาใน
การขนส่ งสิ นค้าให้ลกู ค้าที่อยูต่ อนเหนือของประเทศ โดยได้เริ่ มผลิตและมีรายได้แล้วตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558
สิ นค้ากลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
• ตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารยังคงได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ บริ ษทั ฯจึงเน้นการ
ขยายตลาดต่างประเทศไปยังลูกค้ากลุ่มธุ รกิ จโรงภาพยนตร์ ในกลุ่มประเทศอาเซี ยนและประเทศอื่ นๆ มากขึ้ น
โดยเฉพาะการส่ งออกไปยังประเทศเวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนี เซี ย เกาหลี ไต้หวันและจีน ซึ่ งธุ รกิจโรงภาพยนตร์
ยังคงเติบโต และคาดว่าจะมีลูกค้าใหม่ๆ สําหรับบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารที่มีฉลากติดบนภาชนะที่เรี ยกว่า IML (In Mould
Labeling)
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สิ นค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมอื่น
• ในปี พ.ศ. 2559 คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นจากคําสั่งซื้ อของโครงการขนาดใหญ่ สําหรับสิ นค้าพาเลท
ลัง และถังบรรจุภณ
ั ฑ์กลุ่มสี ทาบ้านซึ่ งผลิตด้วยระบบ IML เนื่ องจากเป็ นกลุ่มสิ นค้าที่จะเติบโตไปกับอุตสาหกรรม
ต่างๆ ที่มีการขยายตัว รวมทั้งจะได้รับคําสั่งซื้ อลังบรรจุขวด จากการครบรอบการเปลี่ยนลังของลูกค้าในปี พ.ศ.
2559
3) สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่ พมิ พ์
สายธุรกิจซื้ อมาขายไป
• ยอดขายในปี พ.ศ. 2559 จะชะลอตัวต่อเนื่ องจากปี พ.ศ. 2558 แต่ภาพรวมทั้งปี ยังสามารถเติบโตได้
เนื่องจากกําลังซื้ อของภาคครัวเรื อนเริ่ มดีข้ ึน แต่อาจจะยังไม่ฟ้ื นตัวเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ธุ รกิจศรี ไทย เน็ทเวิร์คยังคง
มุ่งนําเสนอนวัต กรรมด้านบริ การและผลิ ต ภัณ ฑ์เพื่ อให้สามารถตอบสนองลูกค้า กลุ่มเป้ าหมาย และใช้กลยุท ธ์
กิ จกรรมการตลาด เพื่อดึ งดูดคนทําธุ รกิ จและจูงใจนักธุ รกิ จให้พฒั นาศักยภาพ เพื่อสร้างยอดขายให้เติ บโต และ
มุ่งเน้นทําการตลาดผ่านทุกช่องทางรวมถึงสื่ อออนไลน์และสื่ อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการใหม่ๆ และ
ช่องทางการจําหน่ายสิ นค้าเพื่อกระตุน้ ยอดขายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
1) โครงการความร่ ว มมื อกับ พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ เพื่ อ การวิ จัย และพัฒ นาคิ ด ค้น ผลิ ต ภัณ ฑ์เ พื่ อ
เกษตรกรรมใหม่ๆ ที่ มีมาตรฐานระดับโลก และนําผลิตภัณฑ์กลุ่มเอส-แมททริ กซ์ออกสู่ ตลาด
อาเซี ยน
2) โครงการพัฒนาศูนย์เกษตรอินทรี ยศ์ รี ไทยเน็ทเวิร์คที่มีอยู่ทวั่ ประเทศ ให้เป็ นศูนย์เกษตรอินทรี ย ์
คุณภาพ (S-Matrix Quality Center) โดยจะเน้นการพัฒนาทั้งด้านความรู ้ ความสามารถของ
บุคลากรที่เป็ นเจ้าของศูนย์ฯให้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ฯ และพัฒนาส่ วนของพื้นที่หน้า
ร้านค้าให้น่าสนใจและมีมาตรฐานมากขึ้น
3) เริ่ มการจัดตั้งศูนย์เกษตรฯแห่ งการเรี ยนรู ้เพื่อการวิจยั และพัฒนา (S-Matrix Learning and R&D
Center) สํา หรั บใช้เ ป็ นสถานที่ สําหรั บการแนะนํา และสาธิ ตผลิ ตภัณฑ์กลุ่มเอส-แมททริ กซ์
ทั้งหมดให้ผทู ้ ี่สนใจ และเพื่อยกระดับมาตรฐานของภาพลักษณ์ธุรกิจให้น่าเชื่ อถือและผลักดันให้
เป็ นธุรกิจที่ยงั่ ยืนต่อไป
4) เปิ ดตัวสิ นค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารฟู้ ดแมททริ กซ์เพิ่มเติมเพื่อเป็ นทางเลือกและสร้างยอดขาย
เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการทําการตลาดกับกลุ่มสมาชิ กที่เปิ ดฟู้ ดแมททริ กซ์เอ็กซ์เพรส (Food Matrix
Express) ซึ่ งเป็ นตัวแทนในการกระจายสิ นค้าของบริ ษทั ฯในระดับตําบลและอําเภอเพิ่มขึ้น
สายงานแม่พิมพ์
• คาดว่ายอดขายแม่พิมพ์ในปี พ.ศ. 2559 จะลดลงจากปี พ.ศ. 2558 เนื่ องจากลูกค้าหลักในธุ รกิ จยาน
ยนต์ข องกลุ่มบริ ษทั มี การปรั บโฉมรถยนต์ใหม่ไ ปแล้วในปี พ.ศ. 2558 ทําให้ค วามต้องการแม่พิ มพ์ใ หม่ ลดลง
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ยังคงหาตลาดลูกค้าใหม่ เพื่อช่วยกระตุน้ ยอดขายของสายงานนี้
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ฯขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมูลทางการเงิ นที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ ยวกับฐานะการเงิ น ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ ดี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ น
สาระสําคัญทั้งของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามระบบดังกล่าว
และบริ ษทั ฯได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ต่อ
ผูส้ อบบัญ ชี แ ละกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท ฯแล้ว ซึ่ งครอบคลุ ม ถึ ง ข้อ บกพร่ อ งและการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการ
จัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ฯได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว บริ ษทั ฯได้มอบหมายให้ นายปริ ญช์ ผลนิวาศ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่อของ นายปริ ญช์ ผลนิวาศ กํากับไว้ บริ ษทั ฯจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ฯได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายสนัน่ อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ ดั การ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายปริ ญช์ ผลนิวาศ

กรรมการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี,
………………………
ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, เลขานุการบริ ษทั ,
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริ หาร,
รักษาการผูอ้ าํ นวยการส่ วนบัญชีและการเงิน, และ
รักษาการหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

………………………
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3. นายมานิต อติวานิชยพงศ์

กรรมการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี,
………………………
และผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน

4. นายณพล เลิศสุ มิตรกุล

กรรมการ, และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

………………………

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ชื่อ

ผูร้ ับมอบอํานาจ นายปริ ญช์ ผลนิวาศ กรรมการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี,
………………………
ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, เลขานุการบริ ษทั ,
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริ หาร,
รักษาการผูอ้ าํ นวยการส่ วนบัญชีและการเงิน, และ
รักษาการหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
1. ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
1) นายสนั่น อังอุบลกุล
อายุ

: 69 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ ดั การ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

: 1 มกราคม พ.ศ. 2536

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
440,823,510
16.27
0
0.00
0
0.00
440,823,510
16.27

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

เอกสารแนบ 1

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
440,823,510
16.27
0
0.00
0
0.00
440,823,510
16.27

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
หลักสูตรสําหรับประธานกรรมการ 2000 รุ่ นที่ 4/2001
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
: ปี พ.ศ. 2558
- ไม่มี - 183 -
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การอบรมอืน่

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์
รุ่ นที่ 2 (TEPCoT2)
สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 7 (2551)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
: ปี พ.ศ. 2558
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัย Oglethorpe,
Atlanta, Georgia, U.S.A.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุรกิจ

บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์
ปริ ญญาบัตร รุ่ นที่ 3
พุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์

การตลาด
การจัดการ
วิศวกรรมการผลิต
สังคมศาสตร์

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ,
กรรมการผูจ้ ดั การ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2515 - ปัจจุบนั
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การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ ดั การ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
2. บริ ษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด
3. บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
4. บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
1. บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
2. บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
3. บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
4. PT. Srithai Maspion Indonesia
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

2.2) บริษทั อืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
1. บริ ษทั ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จํากัด
2. บริ ษทั โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั อื่น
1. บริ ษทั แอลเอ็น ศรี ไทย คอม จํากัด
2. บริ ษทั นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จํากัด
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เอกสารแนบ 1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- การประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง

จัดประชุม 3 ครั้ง

เข้าประชุม 3 ครั้ง

: 23 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบนั )
2) นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์

อายุ

: 86 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

: 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

เอกสารแนบ 1

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 3/2543
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 22/2551
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ น 24/2553
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่ น 5/2556
: ปี พ.ศ. 2558
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่ น 19/2558

การอบรมอืน่

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
Certified Professional Internal Auditors
Certified Public Accountant (Thailand)
Audit Committee Financial Expert
: ปี พ.ศ. 2558
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางการบัญชี
(เทียบปริ ญญาโท)
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
(M.B.A.)
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์
ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์
ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์
ปริ ญญาบัตร รุ่ นที่ 22

The American University,
Washington D.C., U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

เอกสารแนบ 1

สาขาวิชาหลัก
พาณิ ชยศาสตรบัณฑิต และ
นิติศาสตรบัณฑิต
การบัญชี

บริ หารธุรกิจ
การบัญชี
การเงินการธนาคาร
ผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมือง
การบัญชี
-
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

ตําแหน่ ง
รองปลัดกระทรวง
อธิ บดี
อธิ บดี
อธิ บดี
อธิ บดี

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2521 – 2523
พ.ศ. 2523 – 2528
พ.ศ. 2528 – 2529
พ.ศ. 2529 – 2533
พ.ศ. 2533 – 2534

ประสบการณ์ อนื่ :
ชื่อหน่ วยงาน
The Joint Doctoral Program in Business Administration
(JDBA)
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตําแหน่ ง
กรรมการ
นายกสมาคม
นายกสมาคม
ที่ปรึ กษา
ประธานนักศึกษาและนายกสมาคมศิษย์เก่า

การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการตรวจสอบ, และ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษทั

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษทั อืน่
: ไม่มี
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

เอกสารแนบ 1

: ไม่มี
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การเข้ าประชุม :
-

การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบปกติ)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบพิเศษ)
การประชุ ม ของกรรมการอิ ส ระกับ ผูส้ อบบัญ ชี
โดยไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯเข้าร่ วม

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 1 ครั้ง

ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 1 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

: 22 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบนั )
3) นายเอ้ งฮัก นนทิการ

อายุ

: 59 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

: 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
59,000
0.00
0
0.00
59,000
0.00

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

เอกสารแนบ 1

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
59,000
0.00
0
0.00
59,000
0.00
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
: ปี พ.ศ. 2558
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุรกิจ

ตําแหน่ ง
รองผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบริ หารเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2522 – 2534
พ.ศ. 2534 – 2538
พ.ศ. 2538 – 2541
พ.ศ. 2541 – 2544
พ.ศ. 2545 – 2548

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารศรี นคร จํากัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2548 – 2554

การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริ หารเงินและตราสารหนี้

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษทั อืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ทริ ส คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
กรรมการ

: ไม่มี
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การเข้ าประชุม :
-

การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบปกติ)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบพิเศษ)
การประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน
- การประชุ ม ของกรรมการอิ ส ระกับ ผูส้ อบบัญ ชี
โดยไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯเข้าร่ วม
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 1 ครั้ง

จัดประชุม 3 ครั้ง

เข้าประชุม 3 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

: 22 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบนั )
4) นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี

อายุ

: 56 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

: 21 สิ งหาคม พ.ศ. 2545

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

เอกสารแนบ 1

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

: ไม่มี
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ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
: ปี พ.ศ. 2558
- ไม่มี -

การอบรมอืน่

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
: ปี พ.ศ. 2558
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Wharton School,
University of Pennsylvania, U.S.A.

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์
สาขาปริ มาณวิเคราะห์
บริ หารธุรกิจ (M.B.A.)
สาขาการเงินและการตลาด

ตําแหน่ ง
เจ้าหน้าที่บริ หารและค้าเงินตรา
ต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การ

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2528 – 2529

อาจารย์พิเศษ
ด้านการเงินปริ ญญาโท
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

พ.ศ. 2530

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริ กา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริ ษทั หลักทรัพย์ แอสเซ็ท พลัส จํากัด
เอกสารแนบ 1

พ.ศ. 2529 – 2537

พ.ศ. 2537 – 2539
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ประสบการณ์ ในการทํางาน (ต่ อ) :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออก
ฟายแนนซ์ (1991) จํากัด (มหาชน)
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
คณะกรรมาธิ การ การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน สภาผูแ้ ทนราษฎร
มหาวิทยาลัยสยาม
บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม
บริ ษทั สยามซิ นเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด
(มหาชน)
คณะกรรมาธิ การ การพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาผูแ้ ทนราษฎร
บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด

ตําแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2539 – 2540

ฝ่ ายขาย
ที่ปรึ กษาประจํา

พ.ศ. 2540 – 2541
พ.ศ. 2542 – 2543

อาจารย์พิเศษ
ด้านการเงินปริ ญญาโท
กรรมการ

พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544 – 2545

กรรมการ

พ.ศ. 2544 – 2545

ที่ปรึ กษาประจํา

พ.ศ. 2544 – 2548

ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

พ.ศ. 2545 – 2549

การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษทั อืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั แพรคติคมั เอนจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิ ตอล จํากัด
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี
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การเข้ าประชุม :
-

การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบปกติ)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบพิเศษ)
การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การประชุ ม ของกรรมการอิ ส ระกับ ผูส้ อบบัญ ชี
โดยไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯเข้าร่ วม

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
เข้าประชุม 4 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

: 14 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั )
5) นางสิ ริพร ไศละสู ต

อายุ

: 69 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

: 3 มีนาคม พ.ศ. 2551

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
เอกสารแนบ 1

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

: ไม่มี
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ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

: ไม่มี
: ก่อนปี พ.ศ. 2558
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)
หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)
: ปี พ.ศ. 2558
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Pennsylvania State University

วุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Certificate

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
ประกาศนียบัตร
(ก.พ.)
นักบริ หารระดับสูง หลักสูตรที่ 1
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
ปริ ญญาบัตรการป้ องกัน
สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ
ราชอาณาจักร รุ่ นที่ 42
The Australian National University
Certificate

สาขาวิชาหลัก
วิศวกรรมไฟฟ้ า
Energy Planning Programme
for Southeast Asia Countries
Leadership, Management
and Governance in The
Public Section

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
กรมพัฒนาและส่ งเสริ มพลังงาน
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่ งแวดล้อม
กรมพัฒนาและส่ งเสริ มพลังงาน
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่ งแวดล้อม
กรมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
รองอธิ บดี (นักบริ หาร 9)

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2540 – 2543

อธิ บดี (นักบริ หาร 10)

พ.ศ. 2543 – 2545

อธิ บดี (นักบริ หาร 10)

พ.ศ. 2545 – 2549

ที่ปรึ กษา

พ.ศ. 2549 – 2550
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การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษทั อืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด

3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ตําแหน่ ง
ที่ปรึ กษา
สํานักพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพองค์กร

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- การประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน
- การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- การประชุ ม ของกรรมการอิ ส ระกับ ผูส้ อบบัญ ชี
โดยไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯเข้าร่ วม
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

เอกสารแนบ 1

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 5 ครั้ง

จัดประชุม 3 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 3 ครั้ง
เข้าประชุม 3 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

: 8 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบนั )

- 196 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

6) นายณพล เลิศสุ มติ รกุล
อายุ

: 54 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการ, และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

: 31 ธันวาคม พ.ศ. 2536

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: เป็ นพี่ชายนางสาวบุญนภา เลิศสุ มิตรกุล

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU)
: ปี พ.ศ. 2558
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
University of Houston, Texas, U.S.A.

เอกสารแนบ 1

วุฒิการศึกษา
Associate of Applied Science

สาขาวิชาหลัก
Business Management
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ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
กรรมการ, และ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2529 - ปัจจุบนั

การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
กรรมการ, และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
2.2) บริษทั อืน่
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

กรรมการ
: ไม่มี

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

เอกสารแนบ 1

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง

: 22 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบนั )
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7) นายมานิต อติวานิชยพงศ์
อายุ

: 70 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี,
และผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน*
* พ้นจากตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้
ในครัวเรื อน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

: 1 มกราคม พ.ศ. 2536

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
10,087,200
0.37
1,500,000
0.06
0
0.00
11,587,200
0.43

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

เอกสารแนบ 1

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
10,087,200
0.37
1,500,000
0.06
0
0.00
11,587,200
0.43

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
: ปี พ.ศ. 2558
- ไม่มี - 199 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด

ตําแหน่ ง
Account Executive

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2510 – 2517

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
Grant Advertising International Inc.
การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
กรรมการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี,
และผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์
เครื่ องใช้ในครัวเรื อน

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
2. Srithai Superware Manufacturing Private Limited
3. Srithai Superware India Limited
บริ ษทั ร่ วม
1. บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
2. PT. Srithai Maspion Indonesia
2.2) บริษทั อืน่
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

เอกสารแนบ 1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

: ไม่มี
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การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 3 ครั้ง

: 23 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบนั )
8) นายปริญช์ ผลนิวาศ

อายุ

: 59 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี,
ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
เลขานุการบริ ษทั , รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริ หาร,
รักษาการผูอ้ าํ นวยการส่ วนบัญชีและการเงิน, และ
รักษาการหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

: 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
2,000,000
0.07
0
0.00
0
0.00
2,000,000
0.07

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

เอกสารแนบ 1

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
2,000,000
0.07
0
0.00
0
0.00
2,000,000
0.07

- 201 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ (RCC)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy
หลักสูตร D&O Insurance Mitigating Directors Liabilities Risk
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
หลักสูตร แนวปฏิบตั ิที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
หลักสูตร ASEAN CG Scorecard
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
หลักสูตร Anti – Corruption : The Practical Guide
: ปี พ.ศ. 2558
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Wisconsin – Madison,
Wisconsin, U.S.A.

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บัญชี
บัญชี

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย

ตําแหน่ ง
หัวหน้ากองวิเคราะห์และ
วางแผนการเงิน
ฝ่ ายการเงินและการบัญชี
บริ ษทั ซันนี่ส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั เทเลคอมเอเซี ย จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การอาวุโส
กองระบบข้อมูลบัญชี ฝ่ ายบัญชี
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ การตลาดและการจัด จํา หน่ า ย ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านบัญชี
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
และการเงิน

เอกสารแนบ 1

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2525 – 2532

พ.ศ. 2532 – 2535
พ.ศ. 2535 – 2536
พ.ศ. 2536 – 2543
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การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
กรรมการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี, ประธาน
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, เลขานุการบริ ษทั ,
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริ หาร,
รักษาการผูอ้ าํ นวยการส่ วนบัญชีและการเงิน, และ
รักษาการหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของบริ ษทั ฯ

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
2. บริ ษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด
3. Srithai (Vietnam) Company Limited
4. Srithai (Hanoi) Company Limited
5. Srithai Superware Manufacturing Private Limited
6. Srithai Superware India Limited
7. บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
1. บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
2. Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.
3. บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
4. บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
2.2) บริษทั อืน่
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เอกสารแนบ 1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

: ไม่มี
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การเข้ าประชุม :
-

การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบปกติ)
การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 12 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 12 ครั้ง

: 14 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั )
9) นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ

อายุ

: 54 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านธุรกิจเครื อข่าย

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เอกสารแนบ 1

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุรกิจ
Executive MBA
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ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ออริ เฟลม คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษัท ซิ น เนอร์ จ้ ี เวิ ล ด์ ไ วด์ มาร์ เ ก็ ต ติ้ ง
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เอเจล เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย)
จํากัด

ตําแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2545 – 2548

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

พ.ศ. 2548 – 2550

ผูอ้ าํ นวยการภาคพื้นเอเชีย
แปซิ ฟิกตะวันออกเฉี ยงใต้

พ.ศ. 2550 – 2553

การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านธุรกิจเครื อข่าย

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษทั อืน่
: ไม่มี
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

10) นายประยูร ขจิตต์
อายุ

: 65 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ผูอ้ าํ นวยการส่ วนบุคลากรและธุรการ*
* พ้นจากตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการส่ วนบุคลากรและธุรการ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

เอกสารแนบ 1
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อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
900,000
0.04
0
0.00
0
0.00
900,000
0.04

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
900,000
0.04
0
0.00
0
0.00
900,000
0.04

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
วิทยาลัยเทคนิคกรุ งเทพ

วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาหลัก
-

ตําแหน่ ง
พนักงานช่าง

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2515 – 2517

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั แองโกลไทยอินดัสเตรี ยล จํากัด
การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนบุคลากรและธุรการ

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษทั อืน่
: ไม่มี
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เอกสารแนบ 1

: ไม่มี
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การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

11) นางสาวบุญนภา เลิศสุ มติ รกุล
อายุ

: 53 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
80,000,000
2.95
0
0.00
0
0.00
80,000,000
2.95

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: เป็ นน้องสาวนายณพล เลิศสุ มิตรกุล

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
80,000,000
2.95
0
0.00
0
0.00
80,000,000
2.95

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
City of London Polytechnic

วุฒิการศึกษา
Diploma

สาขาวิชาหลัก
การตลาด

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2527 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
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การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษทั อืน่
: ไม่มี
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

12) นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
อายุ

: 57 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, และ
ผูอ้ าํ นวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
เอกสารแนบ 1

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
1,420
0.00
0
0.00
0
0.00
1,420
0.00

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
1,420
0.00
0
0.00
0
0.00
1,420
0.00
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ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
เครื่ องกล

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการโรงงานอาวุโสผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2526 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, และผูอ้ าํ นวยการ
โรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
2. บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
1. บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
2. Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.
2.2) บริษทั อืน่
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เอกสารแนบ 1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

: ไม่มี
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การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 12 ครั้ง

ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
เข้าประชุม 11 ครั้ง

13) นายภาวัต เฉลิมพงศ์
อายุ

: 55 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, และ
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
350,000
0.01
0
0.00
0
0.00
350,000
0.01

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
700,000
ไม่มี
ไม่มี
700,000

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
1,050,000
0.04
0
0.00
0
0.00
1,050,000
0.04

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

เอกสารแนบ 1

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด
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คุณวุฒิทางการศึกษา (ต่ อ) :
ชื่อสถาบัน
Webster University, St. Louis, U.S.A.

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุรกิจ

ตําแหน่ ง
เจ้าหน้าที่บริ หารงานลูกค้า

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2530 – 2531

ฝ่ ายการค้าต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การการเงิน

พ.ศ. 2531 – 2533
พ.ศ. 2533 – 2536

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ฟาร์อีสท์แอ็ดเวอร์ไทซิ่ ง
จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์
คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, และผูอ้ าํ นวยการส่ วน
การตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด
2. บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
1. บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
2. Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
2.2) บริษทั อืน่
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เอกสารแนบ 1

กรรมการ
กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

: ไม่มี

: ไม่มี
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การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 12 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 12 ครั้ง

14) นายพงษ์ ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์
อายุ

: 57 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาดผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
1,700,000
0.06
0
0.00
0
0.00
1,700,000
0.06

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
(50,000)
ไม่มี
ไม่มี
(50,000)

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
1,650,000
0.06
0
0.00
0
0.00
1,650,000
0.06

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารแนบ 1

วุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
ชีวเคมี
บริ หารธุรกิจ (การตลาด)
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ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั เฮิกซ์ไทย จํากัด
บริ ษทั ค้าสากลซิ เมนต์ไทย จํากัด
บริ ษัท ไทยโมเดิ ร์ น พลาสติ ก อิ น ดั ส ทรี
จํากัด
บริ ษทั ซี .พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด

ตําแหน่ ง
Technical Sales Representative
Marketing Officer
Senior Marketing Manager

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2523 – 2528
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2529 – 2536

Vice President

พ.ศ. 2536 – 2550

การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษทั อืน่
: ไม่มี
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

15) นายราเกส ซิงห์
อายุ

: 52 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ผูอ้ าํ นวยการส่ วนพัฒนากลยุทธ์และ
ปฏิบตั ิการองค์กร

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง
เอกสารแนบ 1

: ไม่มี
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การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
Plastics & Rubber Institute (PRI), London,
United Kingdom
Central Institute of Plastics Engineering,
India

วุฒิการศึกษา
Diploma

สาขาวิชาหลัก
-

Post Diploma

Plastics Mold Design

ตําแหน่ ง
Plant Manager
General Manager
Managing Director
Managing Director

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2530 – 2537
พ.ศ. 2537 – 2547
พ.ศ. 2547 – 2550
พ.ศ. 2550 – 2552

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั รอยัลอินดัสตรี ส์ (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั มาลาพลาส จํากัด
K.P.N. Plastics Public Company Limited
บริ ษทั ที ที เทคโนพลาส จํากัด
การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบตั ิการองค์กร
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2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย
1. Srithai Superware Manufacturing Private Limited
2. Srithai Superware India Limited

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

2.2) บริษทั อืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ดับเบิ้ล พ้อยท์ส จํากัด
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ตําแหน่ ง
กรรมการ

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

16) นายชัยชาญ เจริญสุ ข
อายุ

: 46 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
และผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาดต่างประเทศ

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
เอกสารแนบ 1

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
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ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP)
: ปี พ.ศ. 2558
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยชินวัตร

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
เคมีวิศวกรรม

ปริ ญญาเอก

วิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ
วิทยาการจัดการ

ตําแหน่ ง
วิศวกรผลิต

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2534 – 2537

นักวิเคราะห์โครงการ

พ.ศ. 2538 – 2540

Sales and Logistics Manager

พ.ศ. 2540 – 2545

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจส่ งออก

พ.ศ. 2546 – 2548
พ.ศ. 2549 – 2554

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
(กลุ่มบริ ษทั เอสซี จี)
บริ ษทั เคมีภณ
ั ฑ์ซิเมนต์ไทย จํากัด
(กลุ่มบริ ษทั เอสซี จี)
บริ ษทั ไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
(กลุ่มบริ ษทั เอสซี จี)
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
และผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาดต่างประเทศ
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2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
2. บริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด

กรรมการ
กรรมการ

2.2) บริษทั อืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั เบสท์แอนด์ไบร์ทโพรดักส์ จํากัด
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ตําแหน่ ง
กรรมการ

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 12 ครั้ง

ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
เข้าประชุม 12 ครั้ง

17) นายอนุพช ภาษวัธน์
อายุ

: 63 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ผูอ้ าํ นวยการโรงงานผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
เอกสารแนบ 1

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
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ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
University of Wisconsin – Madison,
Wisconsin, U.S.A.

วุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาหลัก
วิศวกรรมเครื่ องกล

ตําแหน่ ง
วิศวกรโรงงาน
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2521 – 2523
พ.ศ. 2524 – 2555

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั กระเบื้องยางหัวหมาก จํากัด
บริ ษทั คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย)
จํากัด
การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษทั อืน่
: ไม่มี
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี

เอกสารแนบ 1

จัดประชุม 1 ครั้ง

ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
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18) นายไชยโรจน์ เอีย่ งธนรัตน์
อายุ

: 54 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, และ
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการขายตรง

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
1,000
0.00
0
0.00
1,000
0.00

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
1,000
0.00
0
0.00
1,000
0.00

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP)
: ปี พ.ศ. 2558
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

เอกสารแนบ 1

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุรกิจ
สาขาการเงิน การธนาคาร
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ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
เลขานุการประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายผลิตภัณฑ์
เอกตรา และ ล็อกแอนด์ลอ็ ก
ผูจ้ ดั การฝ่ ายส่ งเสริ มการขาย

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2531 – 2548
พ.ศ. 2548 – 2551
พ.ศ. 2551 – 2555

การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
และผูอ้ าํ นวยการส่ วนการขายตรง

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษทั อืน่
: ไม่มี
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 12 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 12 ครั้ง

2. หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้ดาํ รงตําแหน่ ง “เลขานุการบริษทั ” ของบริษทั ฯ
เลขานุ การบริ ษทั มีหน้าที่ ความรั บผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้
1. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
1.1 จัด การประชุ ม เข้า ร่ วมประชุ ม และบันทึ กรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั และการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.2 ติดต่อประสานงานในการรวบรวมและจัดทําเอกสารเพื่อจัดส่ งให้กบั กรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้
1.3 ติดตามและทบทวนระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
เอกสารแนบ 1

- 220 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

1.4 รวบรวมและจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
1.5 ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ
2.1 ดูแลให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ
2.2 ควบคุมและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
2.3 ติ ด ตามให้บริ ษ ทั ฯและคณะกรรมการบริ ษ ัท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อง เช่ น การจัด ทํา
ทะเบียนกรรมการ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ เป็ นต้น
2.4 ติ ด ตามให้บริ ษ ทั ฯและคณะกรรมการบริ ษ ทั ปฏิ บัติต ามข้อกํา หนดของตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูล ตลอดจนข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ในฐานะของการเป็ นบริ ษัท ที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตให้เ สนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชน
2.5 ทบทวนความก้าวหน้าและให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา และส่ งเสริ มในเรื่ องการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี
(Good Corporate Governance) และบทบาทหน้าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร (Code of Best Practice for Directors)
3. การจัดเตรี ยม รวบรวม และเผยแพร่ ขอ้ มูล
3.1 จั ด เตรี ยมร่ างสาส์ น ของคณะกรรมการบริ ษัท และรายงานแสดงความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯในรายงานประจําปี
3.2 ประสานงานในการจัดทําและเผยแพร่ รายงานประจําปี และงบการเงินให้ผถู ้ ือหุ น้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ พนักงาน หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น กรมสรรพากร ตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย สํา นักงานคณะกรรมการกํา กับหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ และที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน เป็ นต้น
3.3 รวบรวมข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯและทําข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และติดต่อ
ขอความร่ วมมือกับนายทะเบียน
3.4 ติ ดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น เพื่อเฝ้ าระวังการถือครองหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ฯโดยบุคคลใดที่ อาจเข้าข่ ายการเข้าถื อหลักทรั พย์เพื่ อครอบงํากิ จการ รวมถึ งติ ดต่ อ
ประสานงานที่ จาํ เป็ นเพื่ อทํา ให้บริ ษทั ฯมี การปฏิ บัติที่ ครบถ้วนตามที่ กฎหมายและระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องกําหนดเมื่อบริ ษทั ฯได้รับคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์
3.5 รวบรวมข้อมูลและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว
3.6 การจัดทํารายงานสารสนเทศต่างๆ ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เช่ น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ เป็ นต้น
4. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
เอกสารแนบ 1
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7

4.8

แนะนําและช่วยเหลือการบริ หารงาน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของบริ ษทั ฯ
เป็ นสื่ อกลางการติดต่อสื่ อสารและให้ขอ้ มูลกับกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ในการแจ้งหรื อประกาศต่างๆ เช่น การจ่ายเงินปันผล เป็ นต้น
ติดต่อสื่ อสารข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานอื่นๆ และมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่ องกฎหมาย การเงินและ
การบัญชี และนโยบายการบริ หารในด้านต่างๆ
ทําหน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations : IR) ซึ่ งดูแลเรื่ องการเผยแพร่ ข่าวสารของบริ ษทั ฯ
ต่ อ สาธารณชนรวมถึ ง นัก ลงทุ นทั่ว ไป ตลอดจนการเป็ นอี ก หนึ่ ง ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ ของ
บุคคลภายนอกกับบริ ษทั ฯ
ติดตามแหล่งความรู ้ ตลอดจนหลักสูตรอบรมเสนอกรรมการบริ ษทั เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ทําหน้าที่หน่วยงาน Compliance Unit ซึ่ งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ใน เอกสาร
แนบ 3 : รายละเอี ยดเกี่ ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
เรื่ องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

3. ประวัตกิ รรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่ วง 5 ปี ที่ ผ่านมา อันเนื่ องมาจากการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะความผิดในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. การกระทําการโดยไม่สุจริ ต หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิ ดเผย หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูล หรื อข้อความอันเป็ นเท็จที่อาจทําให้สาํ คัญผิด หรื อปกปิ ดข้อความจริ ง
ที่ ควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญซึ่ งอาจมี ผลกระทบต่ อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุ น หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
3. การกระทําอันไม่เป็ นธรรมหรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุ นในการซื้ อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทําดังกล่าว
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
รายชื่ อกรรมการของ Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) และบริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
(“SMW”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยเพียงสองแห่งที่มีรายได้ในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็ นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม
ของบริ ษทั ฯตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
รายชื่อ
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
นายสันติ วิศวเมธี กลุ
นายจรุ ง ศรี สกุล
นายสมศักดิ์ โตรักษาสกุล
นายสนัน่ อังอุบลกุล
นายณพล เลิศสุ มิตรกุล
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิ ต
นางสาวลัดดา นําจารุ เสถียรชัย
นายเซอิชิโร มิยากาวา
นายชินโก มิยากาวา
นายมาซาโนบุ เทรากุระ

เอกสารแนบ 2

SVN
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
---------------

SMW
--------ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั
1. ข้ อมูลของหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล

: นายธนัช ศรี ปาน

อายุ

: 49 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน,
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, และ
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

เอกสารแนบ 3

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
19,500
ไม่มี
ไม่มี
19,500

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
19,500
0.00
0
0.00
0
0.00
19,500
0.00

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)
หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
: ปี พ.ศ. 2558
- ไม่มี - 224 -
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การอบรมอืน่

: ก่อนปี พ.ศ. 2558
- หลักสูตร Enterprise Risk Management
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร การบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- หลักสูตร ผูต้ รวจสอบภายในจะช่วยงาน Audit Committee ได้อย่างไร
สภาวิชาชีพบัญชีฯ
- หลักสูตร Governance Risk Management and Compliance
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริ ส คอร์ปอเรชัน่
: ปี พ.ศ. 2558
- หลักสูตร Risk Management Specialist
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริ ส คอร์ปอเรชัน่
- หลักสูตร Business for Internal Audit
สภาวิชาชีพบัญชีฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี
การจัดการทัว่ ไป

ตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2544 – ปัจจุบนั

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน,
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, และ
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษทั อืน่
: ไม่มี

เอกสารแนบ 3
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3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
-

การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบปกติ)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบพิเศษ)
การประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

จํานวนพนักงานใน
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 12 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 10 ครั้ง

: 4 คน (รวมผูจ้ ดั การฝ่ าย)

2. ข้ อมูลของหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั ฯและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
หน่วยงาน Compliance Unit เป็ นส่ วนหนึ่งของสํานักเลขานุการบริ ษทั โดยนายปริ ญช์ ผลนิวาศ เลขานุการ
บริ ษทั เป็ นผูร้ ักษาการตําแหน่งหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ และมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้
1) ติดตาม ศึกษาและประเมินการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้ง จัด ทํา รายงานสรุ ป ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงที่ มี ต่ อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯให้
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารรับทราบ
2) เสนอให้มีหรื อ ปรั บปรุ งนโยบาย กฎ ระเบี ย บ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิ บัติ ง านบริ ษ ัทฯ ให้
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
3) เสนอมาตรการป้ องกันทางกฎหมายแก่องค์กร เพื่อให้แผนงาน/โครงการและการดําเนิ นงานโดยรวม
ของบริ ษทั ฯได้บรรลุตามเป้ าหมายที่กาํ หนด
4) ให้คาํ แนะนําปรึ กษาด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ แก่คณะกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
5) สอบทาน ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับกฎหมาย พร้อมทั้งเสนอข้อเสนอแนะ
วิธีการ แนวทางปรับปรุ งแก้ไข และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
6) ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั หน่วยงานกํากับดูแลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ

เอกสารแนบ 3
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
บริ ษทั ฯไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและการผลิตในปี พ.ศ. 2558

เอกสารแนบ 4
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เอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน “คณะกรรมการสรรหาฯ” ได้รั บ การแต่ ง ตั้ง จาก
คณะกรรมการบริ ษทั เมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯและตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อทําหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริ ษทั ในการ
สรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส มีความเป็ นธรรม
กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิ ทธิ ภาพต่อกิ จการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯชุ ดปั จจุบนั มีวาระการ
ดํารงตําแหน่งถึงสิ้ นปี บัญชี พ.ศ. 2558 และได้รับอนุมตั ิ จากคณะกรรมการให้ต่อวาระการดํารงตําแหน่ งระหว่างปี
พ.ศ. 2559 – 2561 ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ในคราวประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2558 เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสรรหาฯได้จดั ประชุมรวมทั้งสิ้ น 3 ครั้ง โดยมีจาํ นวนครั้งของการเข้าร่ วม
ประชุมของกรรมการสรรหาฯแต่ละคน ดังนี้
รายชื่อ
นางสิ ริพร
นายสนัน่
นายเอ้งฮัก

ไศละสูต
อังอุบลกุล
นนทิการ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ

การเข้ าร่ วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
3/3
3/3
3/3

ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี พ.ศ. 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
1. พิจารณาคัดสรรกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระการดํารงตําแหน่งเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
เสนอขออนุ ม ัติ ต่ อ วาระการดํา รงตํา แหน่ งกรรมการ จากที่ ป ระชุ มใหญ่ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 34
(ประจําปี พ.ศ. 2558)
2. พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอขออนุ มตั ิจากที่ประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 34 (ประจําปี พ.ศ. 2558)
3. จัดทํานโยบายการสรรหากรรมการบริ ษทั
เอกสารแนบ 5
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4. พิจารณาปรับเงินเดือนผูบ้ ริ หารระดับสูงประจําปี พ.ศ. 2558
5. พิจารณาค่าตอบแทน (โบนัส) ให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ สําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี
พ.ศ. 2558
6. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ประจําปี พ.ศ. 2558
7. จัดทํารายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจําปี 2558
8. เสนอปรับปรุ งผังโครงสร้างองค์กร เพื่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

นางสิ ริพร ไศละสูต
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เอกสารแนบ 5
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รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี เพื่อพัฒนา กํากับและสนับสนุ นการ
ควบคุมและการปฏิบตั ิตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีจาํ นวนครั้งของ
การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
รายชื่อ
นายสุ ชาติ
นางสิ ริพร
นายมานิต
นายปริ ญช์

บุญบรรเจิดศรี
ไศละสูต
อติวานิชยพงศ์
ผลนิวาศ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเลขานุการฯ

การเข้ าร่ วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
4/4
3/4
3/4
4/4

เนื่ องจากบริ ษ ทั ฯได้เข้าร่ วมประกาศแสดงเจตนารมณ์ เป็ นแนวร่ วมปฏิ บัติข องภาคเอกชนไทยในการ
ต่ อต้านการทุ จริ ตในปี พ.ศ. 2557 ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั มุ่งเน้นให้ค วามสําคัญอย่างยิ่ง จึ งได้มอบหมายให้
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีรับผิดชอบดําเนิ นการในเรื่ องดังกล่าว เพื่อยกระดับบริ ษทั ฯให้ได้รับการรับรอง
การเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต โดยในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯได้รับการ
ประเมินระดับการพัฒนาความยัง่ ยืนเรื่ อง Anti-Corruption ของบริ ษทั จดทะเบี ยนไทย ซึ่ งดําเนิ นการโดยสถาบัน
ไทยพัฒน์ อยู่ในระดับ 3 (Established) สู งขึ้ นจากผลประเมินในปี พ.ศ. 2557 ที่บริ ษทั ฯได้รับการประเมินอยู่ใน
ระดับ 2 (Declared)
ในรอบปี พ.ศ. 2558 ภารกิ จคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี โดยมอบหมายให้คณะทํางานการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีดาํ เนินการตามแผนงานที่กาํ หนด สรุ ปได้ดงั นี้
1. จัดทําคู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. จัด หลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่ อ ให้ความรู ้ ตลอดจนจัดกิ จกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานรับทราบและมีส่วนร่ วม
3. ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการป้ องกันการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น ได้แก่ การให้หรื อรั บ
สิ นบน ของขวัญหรื อการบันเทิ ง, การช่ วยเหลือทางการเมือง, การสนับสนุนและการบริ จาคเพื่อการ
กุศล และการควบคุมภายในและการบันทึ กข้อมูล รวมทั้งขอความร่ วมมือจากฝ่ ายตรวจสอบภายใน
และฝ่ ายบัญชีให้ตรวจติดตามธุรกรรมที่มีความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
เอกสารแนบ 5
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4. ปรับปรุ งช่องทางการร้องทุกข์ของพนักงาน เพื่อเพิ่มความเชื่ อมัน่ ให้แก่พนักงานในกระบวนการเก็บ
รักษาความลับของข้อมูล ความปลอดภัยของผูแ้ จ้งข้อมูล และขั้นตอนการพิจารณาเรื่ องที่ร้องทุกข์โดย
ฝ่ ายบริ หาร
5. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประจําปี พ.ศ. 2558
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ ดี ให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที่ ดีอย่างต่อเนื่ อง และมุ่งมัน่ ที่
จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุก
กลุ่มอย่างยัง่ ยืน

ในนามคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

เอกสารแนบ 5
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่ อรายงานทางการเงิน
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการให้เป็ น
เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่ งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป โดยได้เลือกใช้นโยบายการบัญชี ที่เหมาะสม ถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการอย่างรอบคอบและสมเหตุผล รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิ น เพื่ อ ให้ส ามารถสะท้อ นฐานะการเงิ น และผลการดํา เนิ นงานในรอบปี ที่ ผ่ า นมาอย่า งเป็ นจริ ง อันเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ น้ และนักลงทุนทัว่ ไป และได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตที่ เป็ นอิสระ ซึ่ งให้
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตลอดจนผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษ ัทได้จัด ให้มีแ ละทบทวนระบบบริ หารความเสี่ ย ง ระบบการควบคุ มภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และการกํา กับดู แ ลที่ เ หมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อให้ขอ้ มูลทางการเงิ นมี ความถูกต้อ ง
ครบถ้วน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน และเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการดําเนิ นงานหรื อการดําเนิ นการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จํานวน 3 คน เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
การบริ หารความเสี่ ยง การปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี การเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
กระบวนการต่างๆ อย่างครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแล
ที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่ งปรากฏในรายงานประจําปี แล้ว
คณะกรรมการบริ ษ ัทมี ค วามเห็ นว่ า ระบบการควบคุ มภายในโดยรวมของบริ ษ ทั ฯมี ค วามเหมาะสม
เพียงพอและมีประสิ ทธิ ผลทางธุ รกิจ ซึ่ งสามารถสร้างความเชื่ อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงิ นของบริ ษทั ศรี ไทย
ซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน) และงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในนามคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
นายสนัน่ อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน
3 คน ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ดา้ นการเงิน การบัญชี กฎหมายภาษีอากร และการบริ หาร ดังนี้
1. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเอ้งฮัก นนทิการ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และตามหน้าที่ ที่กาํ หนดไว้ตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อให้
บริ ษทั ฯมีการดําเนินงานที่มีความโปร่ งใส สุ จริ ตและเที่ยงธรรม และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้
ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประชุ มรวมทั้งสิ้ น 6 ครั้ง โดยเป็ นการประชุ มคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อรับทราบตลอดจนหารื อเกี่ยวกับความเห็นของผูส้ อบบัญชีในประเด็นที่พบจากการสอบทาน และการ
ตรวจสอบงบการเงิน การซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินบริ ษทั ฯ รวมถึงมีขอ้ เสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ รวม
5 ครั้ง และการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯโดยมีกรรมการอิสระอีก 1 คนเข้าร่ วมด้วย แต่ไม่มีผบู ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ฯเข้าร่ วมจํานวน 1 ครั้ง เพื่อรับฟั งความเห็นจากผูส้ อบบัญชี อย่างเป็ นอิสระ โดยสรุ ปสาระสําคัญการ
ปฏิบตั ิงานในรอบปี ได้ ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําปี ของบริ ษทั ฯ และงบการเงิ น
รวมของบริ ษทั ย่อย ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารฝ่ ายบัญชี และการเงิน และฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดย
พิจารณารายงานทางการเงิ น นโยบายการบัญชี ประมาณการที่ สําคัญและการเปิ ดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิ น
เพื่อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการควบคุมภายใน ในการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั ฯถูกต้องเชื่อถือได้ โดยเปิ ดเผยข้อมูลที่
สํา คัญ อย่า งเพี ย งพอและทันเวลาต่ อผูใ้ ช้งบการเงิ น สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่ างๆ และกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ นว่า งบการเงิ นรายไตรมาสและงบการเงิ นประจําปี พ.ศ. 2558 มี
ความถูกต้อ งเชื่ อ ถื อ ได้ จัด ทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รั บรองทัว่ ไปและมี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่า งเพี ย งพอ
เหมาะสมกับทันต่อเวลา
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2. การสอบทานการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง แผนงานและแนวทางบริ หารความเสี่ ยง
เป็ นรายไตรมาส โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะอนุกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงนําไปปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯมีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เหมาะสมและเพียงพอกับ
สภาพการดําเนินธุรกิจในปัจจุบนั
3. การสอบทานการปฏิบัตติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและสอบถามการปฏิบตั ิตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสมํ่าเสมอ
รวมทั้งรับทราบผลการแจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ตหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ
(Whistle Blower) ทุกรายไตรมาส แต่ในปี พ.ศ. 2558 ไม่มีการแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสในหัวข้อดังกล่าว นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติ ด ตามความคื บ หน้า เกี่ ย วกับ การดํา เนิ น การตามนโยบายการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั ฯอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯมีความมุ่งมัน่ ในการบริ หารงานที่ ยึดหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่างเหมาะสม
4. การดูแลด้ านการปฏิบัตงิ านตามระเบียบของหน่ วยงานกํากับดูแลที่เกีย่ วข้ อง
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาระเบียบ ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ (“ระเบียบ”) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระเบียบนั้น และได้สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ
ให้เป็ นไปตามระเบี ยบดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ และเห็นว่าบริ ษทั ฯมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่เกี่ยว
โยงกัน ด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรมในราคาที่ สามารถเที ยบเคี ยงได้ (Arm's Length Basis) ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้ ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯอย่างเคร่ งครัด
5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจําปี ของฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนรายงานข้อสังเกตด้านระบบการควบคุมภายในทั้งเรื่ องทัว่ ไปและระบบสารสนเทศของผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั ฯ และรายงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะต่อฝ่ ายบริ หาร เพื่อพิจารณาปรับปรุ งแก้ไข
การปฏิบตั ิงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริ ษทั ฯมีความเหมาะสมเพี ยงพอและมี
ประสิ ทธิ ผลทางธุรกิจ

เอกสารแนบ 5

- 234 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

6. การปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทบทวน และปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้
ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิ บตั ิงานที่ มากขึ้น ทั้งในด้านการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี และการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
จึงได้ปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เหมาะสม และได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
7. การพิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษทั ฯ สํ าหรับงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2559
คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจคุณสมบัติผสู ้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของ บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส
เอบี เอเอส จํากัด โดยพิจารณาจาก ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็ นอิสระตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณภาพการสอบบัญชีในรอบบัญชีที่ผา่ นมา และความเข้าใจในธุรกิจบริ ษทั ฯแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบ จึ งขอเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณานําเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี พ.ศ. 2559 เพื่ออนุมตั ิผสู ้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชี สาํ หรับปี พ.ศ. 2559 โดยแต่งตั้งนายชัยศิริ เรื องฤทธิ์ ชัย
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 4526 หรื อ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุ ข ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 4599
หรื อ นายประสิ ทธิ์ เยื่องศรี สกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 4174 คนใดคนหนึ่ งจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยมีค่าตอบแทนเบ็ดเสร็ จรวม 1,900,000 บาท (หนึ่ งล้าน
เก้าแสนบาทถ้วน)
8. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ เป็ น
ประจําทุกรอบปี บัญชี เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิ ผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งในปี พ.ศ. 2558 ได้จดั ให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ซึ่ งสรุ ปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บตั ิ หน้า ที่ แ ละความรั บผิด ชอบตามกฎบัต รคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มี
ความเป็ นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกัน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5
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บร�ษัท ศร�ไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)

15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36
แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท 66 2427 0088 โทรสาร 66 2428 9675

