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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ และภารกิจหลักของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯได้ประกาศวิสัยทัศน์และภารกิ จหลักให้ผูบ้ ริ หารในระดับต่างๆ ตลอดจนพนักงานทุกระดับใน
องค์กรได้รับทราบ มีความเข้าใจร่ วมกัน และประสานงานกัน เพื่อร่ วมกันช่วยผลักดันให้บริ ษทั ฯสามารถบรรลุใน
เป้ าหมายที่ มุ่งหวังและก้าวไปในทิศทางที่กาํ หนดไว้อย่างมัน่ คง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังได้เผยแพร่ วิสัยทัศน์และ
ภารกิ จดังกล่าวต่อสาธารณชน คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มของบริ ษทั ฯได้รับทราบ เพื่อเพิ่มความเชื่ อมัน่ ใน
ทิศทางและอนาคตของบริ ษทั ฯ และดําเนินธุรกิจร่ วมกันกับบริ ษทั ฯได้อย่างมัน่ ใจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นบริ ษทั ชั้นนําของประเทศไทย ในการเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน ในระดับสากล
ภารกิจหลัก (Mission)
1. ภารกิจด้ านการตลาด
เพิ่มส่วนแบ่งตลาดในประเทศและขยายตลาดไปต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. ภารกิจด้ านการผลิต
2.1 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีดว้ ยต้นทุนตํ่า สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยมีระบบการบริ หารการ
ผลิตที่มีมาตรฐาน
2.2 ปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสนองความต้องการของตลาด
3. ภารกิจต่ อลูกค้ า
ปรั บ ปรุ ง และรั ก ษามาตรฐานสิ นค้า เพื่อสร้ างความมัน่ ใจและความพึง พอใจของลูกค้า ด้วยการ
ให้บริ การที่ประทับใจแก่ลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ
4. ภารกิจด้ านการบริหาร
ส่ งเสริ มให้บุคลากรได้รับการพัฒนา เพิ่มคุณค่าและมีความก้าวหน้าในอาชี พ มีความปลอดภัยในการ
ทํางาน และรับผิดชอบต่อสังคม ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม
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1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ฯ” ดําเนิ นธุรกิจครั้งแรกภายใต้ชื่อ “หจก.อุตสาหกรรม
ศรี ไทยพลาสติ ก” โดยมี นายสุ มิตร เลิ ศสุ มิตรกุล เป็ นผูก้ ่อตั้งเมื่ อวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2506 ทําธุ รกิ จผลิ ตและ
จําหน่ายของใช้พลาสติกในครัวเรื อน
ปี พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่อกิจการเป็ น “หจก.อุตสาหกรรมศรี ไทยซุปเปอร์แวร์” และปรับทีมบริ หารโดยนํา
มืออาชี พ คือ นายสนัน่ อังอุบลกุล เข้ามาเป็ นผูจ้ ดั การโรงงาน และได้เพิ่มประเภทธุ รกิ จอีกประเภทหนึ่ งคือ ผลิต
เครื่ องใช้เมลามีนบนโต๊ะอาหาร
ปี พ.ศ. 2522 ได้เปลี่ ยนกิจการจากห้างหุ ้นส่ วนจํากัดเป็ นบริ ษทั จํากัด ในชื่ อ “บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์ แวร์
จํากัด” กิจการได้ขยายตัวเติบโตขึ้นตามลําดับ
บริ ษทั ฯได้เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2534
โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 170 ล้านบาท เป็ น 200 ล้านบาท และได้เปลี่ ยนเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 13
ธันวาคม พ.ศ. 2536
บริ ษทั ฯเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 470 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2537 และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
ครั้งเป็ น 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีหุน้ ที่เรี ยกชําระมูลค่าครบแล้วจํานวน 400 ล้านบาท
เดื อนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2540 จากผลกระทบจากวิกฤติ เศรษฐกิ จในภาคพื้นเอเชี ยแปซิ ฟิค บริ ษทั ฯจึงได้
ปรับโครงสร้างหนี้ โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2543 บริ ษทั ฯได้แปลงหนี้ส่วนหนึ่ งเป็ นทุนตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
เป็ นเหตุให้ทุนชําระแล้วของบริ ษทั ฯเพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านบาท เป็ น 2,857 ล้านบาท หนี้ที่ได้รับผลกระทบจากแผน
ฟื้ นฟูกิจการอีกจํานวนหนึ่ งถูกแปลงสภาพเป็ นหุ ้นกูม้ ีประกันอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่ งเมื่อบริ ษทั ฯได้ชาํ ระเสร็ จสิ้ น
แล้ว ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ได้มีคาํ สั่งให้ยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ตาม
พระราชบัญญัติลม้ ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/70 มีผลให้อาํ นาจการบริ หารงานกลับคืนสู่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติแต่งตั้งนายสนัน่ อังอุบลกุล กรรมการผูจ้ ดั การ ให้ดาํ รงตําแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ แทนนายสุ มิตร เลิศสุ มิตรกุล อดีตประธานกรรมการของบริ ษทั ฯซึ่งได้ถึง
แก่กรรม
บริ ษทั ฯได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ทางธุรกิจ ซึ่ งโครงสร้างใหม่จะประกอบด้วยสายธุรกิจพลาสติกโดยมี
กลุ่มสิ นค้าหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน สายธุรกิจซื้ อมาขายไป
และสายงานสนับสนุน โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
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ปี พ.ศ. 2551 บริ ษทั ฯได้ลดทุนจดทะเบียนและชําระแล้วจาก 2,857 ล้านบาท เป็ น 2,709.9 ล้านบาท โดย
การตัดหุ ้นสามัญที่ซ้ื อคืนและไม่ได้จาํ หน่ายภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ซ้ื อหุ ้นคืนเสร็ จสิ้ น ซึ่ งเป็ นไปตาม
โครงการซื้อหุน้ สามัญคืนเพื่อการบริ หารทางการเงินและขั้นตอนทางกฎหมาย
ในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ สําหรับสายธุ รกิ จหลักทั้งผลิ ตภัณฑ์เพื่องานอุ ตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์
เครื่ องใช้ในครัวเรื อน บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่ องจักรใหม่ การพัฒนาคุณภาพ
สิ นค้าอย่างต่อเนื่องจนเป็ นที่ยอมรับและโลกวางใจ การสรรหาและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อยูเ่ สมอ การพัฒนาและ
ปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการบริ หารจัดการองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตาม
หลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรองรับกับการแข่งขันและผลักดันให้ธุรกิจเติ บโต
อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ การเดินหน้าขยายธุ รกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการของตลาดสู ง การก้าวไปสู่ การเป็ นผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่มในอันดับต้นๆ ของ
ประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีและสิ นค้าของบริ ษทั ฯที่มีส่วนช่วยลดต้นทุนสิ นค้าของลูกค้าจากการใช้วตั ถุดิบน้อยลง
และมีส่วนช่วยอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการขยายฐานการผลิตและการจัดจําหน่ ายไปต่างประเทศ ส่ งผลให้
ธุรกิจและรายได้ของบริ ษทั ฯมีการเติบโตเป็ นลําดับ
ส่วนธุรกิจเครื อข่ายเอสเนเจอร์ บริ ษทั ฯเน้นการคัดสรรสิ นค้าที่หลากหลายและเปี่ ยมด้วยคุณภาพสําหรับใช้
ในชีวิตประจําวันหรื อเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากการใช้งานจริ งและมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ มาจําหน่าย
ในระบบการขายตรงแบบหลายชั้น (Multi-level Marketing) ภายใต้ตราสิ นค้าเอสเนเจอร์ “SNatur” ซึ่ งนอกจากจะมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างรายได้ให้แก่สายธุ รกิจซื้ อมาขายไปของบริ ษทั ฯแล้ว บริ ษทั ฯยังมุ่งหวังที่จะผลักดันให้
สิ นค้าเอสเนเจอร์ เป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกของผูบ้ ริ โภค ควบคู่ไปกับการก้าวไปสู่ระบบธุ รกิจเครื อข่ายที่โดดเด่น จูงใจ
และเป็ นโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผปู ้ ระกอบอาชีพอิสระและสมาชิกที่ตอ้ งการสร้างเครื อข่าย ปั จจุบนั ธุรกิจ
เครื อข่ายเอสเนเจอร์ สามารถขยายฐานสมาชิกและลูกค้า ตลอดจนส่ งสิ นค้าไปจําหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
ประเทศเมียนมาร์และลาว และยังสามารถเติบโตได้อีกในอนาคต
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่จะอยู่ภายใต้โครงสร้างเดี ยวกันกับโครงสร้างธุ รกิ จ
หลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่ สายธุ รกิจพลาสติกซึ่ งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้
ในครัวเรื อน และสายธุ รกิจซื้อมาขายไป เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ได้วางกลยุทธ์ให้การทําธุรกิจมีลกั ษณะครบวงจร ลด
การพึ่งพาธุรกิจนอกกลุ่ม เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริ ษทั ให้มากขึ้น ส่วนกลุ่มบริ ษทั ย่อยที่ทาํ
ธุรกิจแม่พิมพ์ซ่ ึงถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญของสายธุรกิจพลาสติก และกลุ่มบริ ษทั ในเครื ออื่นๆ ที่ทาํ ธุรกิจนอกเหนือจาก
ธุรกิจหลักทั้งสองของบริ ษทั ฯนั้น จะจัดอยูใ่ นกลุ่มสายธุรกิจอื่น

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ – แยกตามสายธุรกิจ

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ – แยกตามประเภทของเงินลงทุน

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย รายได้จากการขายและงานรับจ้าง และรายได้อื่น ซึ่ งจําแนก
ได้ดงั นี้
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 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
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
รวมสายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่ พมิ พ์
รวมรายได้ จากการขายและงานรับจ้ าง
รายได้ อนื่
ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
และกิจการร่ วมค้ า
รายได้ รวมทั้งสิ้น

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

% การถือหุ้น
ของบริษทั ฯ

พ.ศ. 2556
ล้านบาท %

พ.ศ. 2555
ล้านบาท %

100.0
100.0
82.4
-

1,715
161
64
69
2,009

18.0
1.7
0.7
0.7
21.1

2,000
234
49
57
2,340

22.5
2.6
0.6
0.6
26.3

100.0
100.0
100.0
51.0
-

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

50.9
1.0
0.4
11.2
7.1
70.6

4,595
82
26
375
695
5,773

51.6
0.9
0.3
4.2
7.8
64.8

71.0
51.0
-

425
94
122
641
9,397
107

4.4
1.0
1.3
6.7
98.4
1.1

437
109
98
644
8,757
111

4.9
1.2
1.1
7.2
98.3
1.2

50

0.5

42

0.5

-

9,554 100.0

8,910 100.0
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หมายเหตุ บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยรายละเอี ยดเพิ่มเติ มไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2556 หัวข้อ 6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน หน้า 36 – 37
2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
2.2.1 สายธุรกิจพลาสติก
บริ ษทั ฯได้จาํ แนกสายธุรกิจพลาสติกโดยแบ่งกลุ่มสิ นค้าหลักออกเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน ซึ่งเป็ นการจําแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด
แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ เพือ่ งานอุตสาหกรรม
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ชิ้ นส่ วนอุต สาหกรรม
คื อ ชิ้ น ส่ ว นต่ างๆ ที่ ใ ช้
ประกอบเป็ นสิ นค้าอุตสาหกรรม เช่ น ตูอ้ บไมโครเวฟ
เครื่ องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น เครื่ องซักผ้า ชิ้นส่ วนรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ เครื่ องโทรสาร เครื่ องพิมพ์ เป็ นต้น

เปลือกหม้ อแบตเตอรี่ คือ หม้อแบตเตอรี่ เฉพาะที่เป็ น
ส่ ว นนอกสุ ด ซึ่ งทํา มาจากพลาสติ ก ประกอบด้ว ยตัว
แบตเตอรี่ และฝา รวมถึ ง ขั้ว แบตเตอรี่ ทั้ง แบตเตอรี่
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

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

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ลังบรรจุขวด คือ ลังพลาสติก ภายในแบ่งออกเป็ น
ช่องๆ สําหรับใช้บรรจุขวด เช่น ขวดนํ้าอัดลม ขวดเบียร์
และเครื่ องดื่มประเภทต่างๆ เป็ นต้น

ถังบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ถังบรรจุสีทาบ้าน ถังเคมีภณั ฑ์
ถังบรรจุน้ าํ มันเครื่ อง และถังบรรจุจาระบี

ถังขยะ ได้แก่ ถังขยะขนาดใหญ่แบบมีลอ้ เคลื่อนที่ได้
ใช้วางริ มทางเดินเท้า หรื อในที่สาธารณะทัว่ ไป

ลังเปล่ า ได้แก่ ลังใส่ปลา กล่องอะไหล่ ลังใส่นม ลัง
ใส่ผกั ผลไม้

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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บรรจุภัณฑ์ อาหาร ได้แก่ ภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุอาหารและเครื่ องดื่มที่ใช้เทคโนโลยีการฉี ดขึ้นรู ปแบบ
ผนังบาง โดยจําแนกเป็ นแต่ละประเภทดังนี้

- บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เน้นความสวยงามโดยใช้เทคโนโลยี
การติดฉลากในแม่พิมพ์ IML (In-Mould Labeling)

- บรรจุภณั ฑ์ที่พิมพ์ลวดลายด้วยระบบ Offset

- บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารแช่เย็นและแช่แข็ง และบรรจุ
ภัณฑ์ใส่ อาหารแบบมี แถบป้ องกันการเปิ ด (Tamper
Evident)

บรรจุภัณฑ์ เครื่ องดื่ม ได้แก่ ฝาเกลี ยวและพรี ฟอร์ ม
ขวดนํ้าอัดลมและนํ้าดื่ม PET

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

-8-

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กล่ องบรรจุแผ่ นซีดีและดีวีดี Super Jewel Box คือ
กล่ อ งพลาสติ ก สํ า หรั บ บรรจุ แ ผ่ น ซี ดี แ ละดี วี ดี ซึ่ งมี
ลักษณะพิเศษป้ องกันการปลอมแปลงและมีสิทธิ บตั รใน
ตัวสิ นค้า

สิ นค้ าพรี เมี่ยม ได้แก่ สิ นค้าที่ผลิตเพื่อเป็ นของแถม
ในรายการส่ งเสริ มการขายของผูผ้ ลิตสิ นค้าหรื อร้านค้า
ต่างๆ ซึ่งออกแบบโดยผูว้ า่ จ้างผลิตหรื อบริ ษทั ฯเอง และ
เมื่อผลิตเสร็ จแล้ว ต้องติดเครื่ องหมายการค้าของเจ้าของ
สิ นค้า

สิ นค้ าอื่นๆ ได้แก่ สิ นค้าจําพวกอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวก อุปกรณ์ตกแต่ง และเครื่ องใช้ไม้สอยต่างๆ

(ข) การตลาดและภาวะแข่ งขัน
ลักษณะลูกค้ า
ชิ้นส่ วนอุตสาหกรรม
ชิ้นส่ วนยานยนต์ และรถจักรยานยนต์
และเปลือกหม้อแบตเตอรี่
พาเลท ลังบรรจุขวด ลังเปล่ า
ถัง ถังขยะ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ลูกค้าสั่งซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯเพื่อนําไปประกอบ
เป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ปเพื่อขายต่อไป

ลูกค้าซื้ อเพื่อนําไปใช้งานโดยตรง ได้แก่ โรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่จาํ เป็ นต้องใช้สินค้าประเภทนี้
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บรรจุภณ
ั ฑ์ อาหาร

โรงงานอุ ต สาหกรรมอาหารพร้ อ มรั บ ประทาน
โรงภาพยนตร์ ที่ตอ้ งการส่ งเสริ มการขาย และร้าน
สะดวกซื้อ

บรรจุภณ
ั ฑ์ เครื่องดื่ม

โรงงานอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม

กล่ องบรรจุแผ่นซีดีและดีวดี ี

ผูป้ ระกอบการค่ายหนังและค่ายเพลงต่างๆ โดย
บริ ษัท ฯเป็ นผู้ผ ลิ ต และตัว แทนจํา หน่ า ยในเขต
ภู มิ ภ า ค อ า เ ซี ย น ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ า ใ น ป ร ะ เ ท ศ
เนเธอร์แลนด์

สิ นค้ าพรีเมีย่ ม

จํา หน่ า ยโดยตรงให้แ ก่ เ จ้า ของสิ น ค้า และร้ า นค้า
ต่างๆ ที่ตอ้ งการส่งเสริ มการขาย

สิ นค้ าจําพวกอุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวก ขายผ่ า นตัว แทนจํา หน่ า ยหรื อร้ า นค้า ปลี ก เพื่ อ
อุปกรณ์ ตกแต่ ง และเครื่องใช้ ไม้ สอยต่ างๆ จําหน่ายต่อให้แก่ผบู้ ริ โภค

ระยะเวลาให้ สินเชื่อ

โดยทัว่ ไปสิ นค้าพลาสติกมีระยะเวลาให้สินเชื่อแก่ลูกค้าประมาณ 3090 วัน ยกเว้นการขายในงานมหกรรมจะขายเป็ นเงินสด

กลยุทธ์ การแข่ งขัน

เน้นสิ นค้าที่มีคุณภาพสู งและแตกต่างจากสิ นค้าคู่แข่งด้วยเทคโนโลยี
ในการผลิ ต ที่ ท ัน สมัย เพิ่ ม มู ล ค่ า ของสิ น ค้า ด้ว ยนวัต กรรมใหม่ ๆ
พัฒนาสิ นค้าให้มีส่วนช่วยในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเน้น
ความหลากหลายของสิ นค้าและบริ การที่ครบวงจร เนื่องจากบริ ษทั ฯมี
บริ ษทั ย่อยที่ สามารถผลิ ตแม่พิมพ์แ ละรั บจ้างเป่ าขึ้ นรู ปบรรจุภณ
ั ฑ์
เครื่ องดื่มให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ การร่ วมวิจยั และพัฒนาสิ นค้ากับ
ลูกค้า ผูผ้ ลิตวัตถุดิบและผูผ้ ลิตแม่พิมพ์ มีส่วนช่วยให้สินค้ามีรูปแบบ
ตรงกับความต้องการและ/หรื อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า ตลอดจน
สิ ทธิ บตั รในตัวสิ นค้า ก็มีส่วนช่วยเสริ มกลยุทธ์ในการแข่งขันให้แก่
บริ ษทั ฯ

ช่ องทางการจําหน่ าย

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมมีช่องทางการจําหน่ายดังนี้
ส่งออกต่างประเทศ
21%
ขายภายในประเทศ
79%

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศ ได้แก่ บริ ษทั ศรี ไทยมาร์ เก็ตติ้ง จํากัด บริ ษทั สยามเมลามีน
มาร์เก็ตติ้ง จํากัด บริ ษทั ธนศิริ อินดัสทรี ส์ จํากัด และบริ ษทั ส.ศิริไทย เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็ นคู่คา้ ที่ดาํ เนิน
ธุรกิจร่ วมกันเป็ นระยะเวลายาวนาน นอกจากนี้ ตัวแทนจําหน่ายที่เป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ฯ 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 นค้าใดกลุ่ม สิ นค้าหนึ่ ง เพื่อแข่งขัน
เฉพาะในตลาดที่ตนเองถนัด เช่น โรงงานฉี ดพลาสติกเครื่ องใช้ในครัวเรื อนก็จะผลิตเฉพาะเครื่ องใช้ใน
ครัวเรื อนเท่านั้น จะไม่ผลิตสิ นค้าชนิ ดอื่น เป็ นต้น โรงงานพลาสติกทัว่ ประเทศมีหลายพันราย ส่ วนใหญ่
เป็ นโรงงานขนาดเล็ก หรื อ อุ ตสาหกรรมในครั วเรื อ นซึ่ ง ใช้เงิ นลงทุ น น้อ ยและเทคโนโลยีต่ าํ โรงงาน
พลาสติ กขนาดใหญ่ที่สามารถผลิ ตสิ นค้าพลาสติกป้ อนให้แก่ผูบ้ ริ โภคและภาคธุ รกิ จต่างๆ ได้มีอยู่ไม่กี่
โรงงาน เพราะต้องใช้เงินลงทุนสู ง มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและต้องมีเทคโนโลยีการผลิ ตที่ดี
นอกจากนั้นชื่อหรื อตรายี่ห้อก็เป็ นสิ่ งสําคัญมากในการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าโดยเฉพาะโรงงานที่
ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เพราะเป็ นสิ นค้าที่ตอ้ งการคุณภาพและการส่งมอบตรงเวลา
กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูน้ าํ ในวงการสิ นค้าพลาสติก มีเครื่ องจักรที่ทนั สมัยและมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต ตลอดจนปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นทั้งใน
ส่ ว นของการช่ ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต ลดการใช้ แ รงงานคน ลดการใช้ พ ลัง งาน และลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ใ นกระบวนการผลิ ต เพื่อ มี ส่วนร่ ว มในการช่ วยลดมลภาวะต่อ สิ่ ง แวดล้อม โดย
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีโรงงานที่ทนั สมัยสําหรับผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมอยู่ 3 โรงงาน และมีกาํ ลัง
การผลิตรวมกันสู งเป็ นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย บริ ษทั ฯมีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อ
งานอุตสาหกรรมที่ ตอ้ งการความเที่ ยงตรงสู ง เช่ น ชิ้ นส่ วนอุตสาหกรรม ชิ้ นส่ วนยานยนต์ บรรจุภณ
ั ฑ์
อาหารและเครื่ องดื่ม เป็ นต้น โดยบริ ษทั ฯจะไม่ทาํ ธุรกิจแข่งขันกับโรงงานพลาสติกขนาดเล็กที่ผลิตสิ นค้า
โภคภัณฑ์ทวั่ ๆ ไป ซึ่ งมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสู งและไม่ได้เน้นคุณภาพมากนัก เพื่อให้ได้รับส่ วน
แบ่งทางการตลาดเพิ่ม แต่บริ ษทั ฯจะมุ่งเน้นการทําธุ รกิจในตลาดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดว้ ยการนําเสนอ
สิ นค้าที่มีคุณภาพสูง มีความทันสมัย และสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ ควบคู่ไปกับ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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การพิจารณาเลือกผลิตสิ นค้าที่มีกาํ ไรดี โดยในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯมุ่งเน้นให้ความสําคัญและเดินหน้า
ขยายธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องทั้งในส่ วนของการขยายกําลังการผลิตและตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์
อาหารและเครื่ องดื่ม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ใช้จดั เก็บและขนย้ายวัสดุ (Material Handling) ได้แก่ พาเลท
และลังอุตสาหกรรม ซึ่ งเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการของตลาดสู ง มีอตั ราการเติบโตและกําไรดี
ในขณะที่พยายามลดการรับงานในส่ วนของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่ วนยานยนต์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าตามนโยบาย
ของบริ ษทั ฯ
ในส่ วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์อาหาร นอกจากสิ นค้าของบริ ษทั ฯจะเปี่ ยมด้วยคุณภาพ มี
ความปลอดภัย และสวยงามโดดเด่นแล้ว สิ นค้าของบริ ษทั ฯยังได้รับการยอมรับและความไว้วางใจใน
ระดับ สากล และยิ่งเป็ นที่ รู้จกั อย่า งแพร่ หลายมากขึ้ นในกลุ่ ม อุ ตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ เมื่ อบริ ษ ทั ฯ
สามารถคว้ารางวัล IMDA Awards 2012 สาขา Best Products Family จากสมาคม In-Mold Decorating
Association ประเทศสหรัฐอเมริ กา จากการส่งชุดแก้วนํ้าและถังข้าวโพดคัว่ ชุด “The Avengers” เข้าร่ วม
ประกวดในปี พ.ศ. 2555 ส่ งผลให้บริ ษทั ฯสามารถเปิ ดตลาดในต่างประเทศได้มากขึ้ น ได้แก่ เวียดนาม
ฟิ ลลิปปิ นส์ และอินโดนี เซี ย และมียอดขายเติบโตเป็ นลําดับ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังคงมุ่งมัน่ พัฒนาบรรจุ
ภัณ ฑ์ อ าหารแช่ แ ข็ ง พร้ อ มรั บ ประทาน (ready-to-eat) อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ง ในส่ ว นของการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและการพัฒนารู ปแบบสิ นค้าร่ วมกับลูกค้า โดยในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯสามารถ
ผลักดันผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน (ready-to-eat) เข้าสู่ ระบบตลาดของผูผ้ ลิต
ในอุตสาหกรรมอาหารและผูบ้ ริ โภคอย่างเต็มรู ปแบบ โดยกระจายสิ นค้าผ่านทางร้านสะดวกซื้อที่ต้ งั อยูท่ วั่
ประเทศ ซึ่ งได้รับผลตอบรับเป็ นอย่างดี และในปี พ.ศ. 2557 บริ ษทั ฯจะทําการพัฒนารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ใหม่ๆ เพิ่มเติ มอี ก 2–3 แบบ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์และตอบสนองความต้องการ
ตลาดได้มากขึ้น
ส่ วนบรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่ม บริ ษทั ฯเป็ นหนึ่งในบริ ษทั ผูผ้ ลิตที่มีอยูเ่ พียงไม่กี่แห่งทัว่ โลกที่สามารถ
ผลิตฝา (Closure) ที่มีน้ าํ หนักเบาและผลิตได้เร็ วที่สุด และจากการประสบความสําเร็ จในการทําตลาดใน
ประเทศเวียดนามผ่านทางบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ได้กา้ วสู่ การเป็ นผูผ้ ลิตบรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่มรายใหญ่ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งยังคงไม่หยุดยั้งและจะก้าวต่อไปในการขยายธุ รกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์
เครื่ อ งดื่ ม ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซี ยนที่ มีศ กั ยภาพทางเศรษฐกิ จ เพื่อรองรั บ กับความ
ต้องการของตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นํ้าหนักเบาจากการลดปริ มาณวัตถุดิบ
และมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทําให้บริ ษทั ฯมีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพในการแข่งขันของบริ ษทั ฯ และธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมมีศกั ยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากในอนาคต
ขนาดของบริษัทเมือ่ เทียบกับคู่แข่ งขัน
บริ ษทั ฯไม่สามารถเทียบขนาดกับคู่แข่งขันได้โดยตรง เนื่องจากโรงงานพลาสติกขนาดกลางและ
ขนาดเล็กมี จาํ นวนนับ พัน แห่ ง อย่า งไรก็ต าม ด้ว ยเทคโนโลยีใ นการผลิ ต กํา ลัง การผลิ ต ในปั จ จุ บ ัน
ตลอดจนความหลากหลายของสิ นค้า ทําให้บ ริ ษ ทั ฯมี ความเชื่ อมัน่ ว่า บริ ษ ทั ฯเป็ นผูผ้ ลิ ตและจําหน่ าย
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่ลูกค้าให้การยอมรับและเชื่อมัน่
ในคุณภาพสิ นค้า ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯได้ประเมินส่ วนแบ่งทางการตลาดของบริ ษทั ฯในแต่ละกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์หลักดังนี้
ประเภทผลิตภัณฑ์
เปลือกหม้อแบตเตอรี่
ลังบรรจุขวด
ถังขยะ
เฟอร์นิเจอร์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Material Handling
กลุ่มบรรจุภณั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม

%
60
60
25
25
25
20

(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั ฯมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานสุขสวัสดิ์ โรงงาน
บางปู และโรงงานอมตะนคร ชลบุรี โดยผลิตสิ นค้าแตกต่างกันดังนี้ :-

โรงงานสุ ขสวัสดิ์
ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์อาหาร ถังบรรจุภณั ฑ์

โรงงานบางปู
ผลิตเปลือกหม้อแบตเตอรี่

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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โรงงานอมตะนคร ชลบุรี
ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภททั้ง
ชิ้ นงานขนาดเล็กและชิ้ นงานขนาดใหญ่ ได้แก่ พาเลท
ลังบรรจุขวด ถังขยะ บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ ม
กล่องบรรจุ แผ่นซี ดีและดี วีดี อุ ปกรณ์ตกแต่ ง เปลื อ ก
หม้อแบตเตอรี่ ชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และชิ้นส่ วนยาน
ยนต์
วัต ถุ ดิ บ ที่ สํา คัญ ได้แ ก่ เม็ด พลาสติ กชนิ ด ต่ า งๆ ซึ่ งซื้ อ ส่ ว นใหญ่ ภ ายในประเทศจากตัว แทน
จําหน่ายของผูผ้ ลิตหลายรายซึ่งไม่มีปัญหาคุณภาพวัตถุดิบและไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ราคานํ้ามันดิ บในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น ราคาเม็ดพลาสติกก็มกั เพิ่มสู งขึ้นด้วย ซึ่ ง
หากราคาเม็ดพลาสติกมีความผันผวนมาก บริ ษทั ฯจะทําการสั่งซื้ อวัตถุดิบบ่อยครั้งมากขึ้น เพื่อลดความ
เสี่ ยงจากการขึ้นลงของราคา ตลอดจนการต่อรองเงื่ อนไขทางการค้ากับผูจ้ าํ หน่ ายวัตถุดิบเป็ นครั้งคราว
เพื่อให้บริ ษทั ฯได้ราคาวัตถุดิบที่เหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้ อวัตถุดิบที่บริ ษทั ฯ
แต่ ง ตั้ง ขึ้ น โดยเฉพาะเพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น การเคลื่ อ นไหวของราคาวัต ถุ ดิ บ จากผูข้ ายและผูผ้ ลิ ต
ภายในประเทศและต่ า งประเทศ พิจ ารณาปริ ม าณการใช้ รวมถึ ง การเจรจาต่ อ รองราคากับ ผูจ้ าํ หน่ า ย
นอกจากนี้ เมื่อราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสู งขึ้น บริ ษทั ฯก็จะสามารถปรับราคาขายกับลูกค้าได้ หากมีการ
ตกลงกันมาก่อน โดยบริ ษทั ฯจะหลีกเลี่ยงการรับคําสัง่ ซื้อล่วงหน้านานๆ
แม้ว่า กระบวนการผลิ ต ของบริ ษ ัท ฯไม่ ก่ อ ให้เกิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม แต่ บ ริ ษ ทั ฯก็ ใ ห้
ความสําคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยบริ ษทั ฯได้กาํ หนดแนวทาง 3 Save : Save Material,
Save Energy, Save the World ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็ นการให้ความสําคัญกับการลดการใช้วตั ถุดิบ ลด
ขั้นตอนการทํางาน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต เพื่อมี
ส่ วนร่ วมในการช่วยลดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการอย่างต่อเนื่ อง
โดยยังคงประสิ ทธิ ภาพในกระบวนผลิ ต นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังให้ความสําคัญกับการศึ กษาและวิจยั
ร่ วมกับ องค์ก รและสถาบัน การศึ กษาชั้น นํา เพื่อ พัฒ นาสิ น ค้า พลาสติ กที่ สามารถย่อ ยสลายเองได้ต าม
ธรรมชาติ และสามารถผลักดันไปสู่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในเชิงพาณิ ชย์มากขึ้นในอนาคต
(จ) งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
ด้วยฐานลูกค้าของบริ ษทั ฯค่อนข้างกว้างตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ประกอบกับ
การมีประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิตและการส่ งมอบสิ นค้าให้เป็ นไปตามแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าของ
ลูกค้า บริ ษทั ฯจึงไม่มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีงานที่ยงั ไม่ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เกินกว่าร้อยละ
10 ของรายได้รวม
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2. ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ในครัวเรือน
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ได้แ ก่ เครื่ อ งใช้บ นโต๊ ะ อาหารและในครั วซึ่ ง
ผลิตมาจากผงเมลามีนโดยพิมพ์ลวดลายให้สวยงาม
เช่น จาน ชาม โถใส่ขา้ ว ทัพพี ช้อน ถ้วยนํ้า เป็ นต้น

(ข) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ลักษณะลูกค้ า
จําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่าย ระบบการขายตรง (Direct Sales) โดย
ขายตรงแก่ผบู ้ ริ โภค และส่งออกไปต่างประเทศ
ระยะเวลาให้ สินเชื่อ

1) ขายในระบบการขายตรง (Direct Sales) เกือบทั้งหมดเป็ นเงินสด
2) ขายผ่านตัวแทนจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ให้เครดิต
เทอมประมาณ 30-150 วัน
3) ขายลูกค้าทัว่ ไปในต่างประเทศ มีท้ งั ที่เป็ นเงินสดและให้เครดิต
เทอมประมาณ 30-60 วัน
4) ขายในงานมหกรรมลดราคาจะขายเป็ นเงินสด

กลยุทธ์ การแข่ งขัน

เน้นสิ นค้าที่มีคุณภาพสูง และการออกแบบลวดลาย สี สนั ที่งดงาม
ตลอดจนการพัฒนารู ปทรงผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้
งานที่หลากหลายมากขึ้น

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

- 15 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ช่ องทางการจําหน่ าย

ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนมีช่องทางการจําหน่ายในปี พ.ศ. 2556
เปรี ยบเทียบปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

ตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศ ได้แก่ บริ ษทั สยามเมลามีน มาร์เก็ตติ้ง จํากัด และบริ ษทั ศรี ไทย
มาร์เก็ตติ้ง จํากัด ซึ่งเป็ นคู่คา้ ที่ดาํ เนินธุรกิจร่ วมกันเป็ นระยะเวลายาวนาน
(ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่ งขัน
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ ด้วย “ผงเมลามีน” เป็ นสารพลาสติกที่สามารถทนทานต่อ
ความร้อนได้สูงถึง 100 องศาเซลเซียส เหมาะสมที่จะใช้ทาํ เป็ นภาชนะใส่อาหารเพราะให้ความปลอดภัยสูง
ต่อผูบ้ ริ โภค ผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดนี้ มีผูผ้ ลิ ตในประเทศอยู่เพียงไม่กี่ราย ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนของ
บริ ษทั ฯมี ความแข็งแรงทนทาน มี ลวดลายและสี สันสวยงาม ประกอบกับคุ ณสมบัติของผลิ ตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคด้วยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิ ตมาจากผงเมลามีน 100% ทําให้
ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งใช้ใ นครั ว เรื อ นของบริ ษ ัท ฯเป็ นที่ นิ ย มของตลาดโดยทั่ว ไปทั้ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้แล้วมากกว่า 100 ประเทศทัว่ โลก และตลาดยัง
มีล่ทู างที่จะขยายตัวได้อีก
บริ ษทั ฯเป็ นผูน้ าํ ในวงการผลิตภัณฑ์เมลามีน โดยเป็ นผูผ้ ลิตภาชนะเมลามีน 100% รายใหญ่ที่สุด
ในโลกและมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทนั สมัยด้วยการนําระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) มา
ใช้ใ นการผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งใช้ใ นครั ว เรื อนและพัฒ นาเทคนิ ค การผลิ ต ให้ เ ป็ นอัต โนมัติ ม ากขึ้ น
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯได้ข ยายฐานการตลาดและการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เครื่ อ งใช้ใ นครั วเรื อนไปยัง ประเทศ
เวียดนาม และสร้างฐานการตลาดที่มนั่ คงในประเทศอินเดียผ่านช่องทางผูจ้ ดั จําหน่ายหลายราย ในปี พ.ศ.
2556 บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการตามแผนการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศอินเดียผ่านการลงทุนในบริ ษทั
ย่อยจัดตั้งใหม่ซ่ ึงบริ ษทั ฯถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้จดั หาที่ดินเรี ยบร้อยแล้วซึ่ ง
ตั้งอยูใ่ นเมือง Ahmedabad รัฐ Gujarat ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างก่อสร้างโรงงาน ซึ่ งคาดว่าจะแล้วเสร็ จในปี
พ.ศ. 2557
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บริ ษทั ฯมีตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ ด้วยเมลามีน 6 ตรา ได้แก่ Superware,
Vanda, Flowerware, Melamineware, Unica และ Ektra โดยบริ ษทั ฯเป็ นผูจ้ าํ หน่ายผลิตภัณฑ์เมลามีนเพียง
แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีระบบขายตรง
ในส่ วนของสิ นค้าภายใต้ ชื่อ “เอกตรา” (Ektra) มีท้ งั ผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากพลาสติกและเมลามีน เน้นการ
ออกแบบที่ทนั สมัยเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าชีวิตคนเมือง (Metro Living) เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสแนวนิยม
ของสิ นค้าที่มีดีไซน์และการใช้งานที่เหมาะกับสภาพชีวิตคนเมืองยุคใหม่ ซึ่ งเป็ นการขยายฐานลูกค้าสู่ผบู้ ริ โภคกลุ่ม
ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับบนมากขึ้น
กลุ่มสิ นค้ายี่ห้อ “เอกตรา” (Ektra) ได้รับความนิ ยมและมีการขยายตัวของยอดขายเป็ นที่น่าพอใจ ทั้งนี้
บริ ษทั ฯจัดจําหน่ายสิ นค้าดังกล่าวผ่านระบบการขายตรง และวางจําหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าชั้นนําหลาย
แห่ง รวมถึงการส่งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศ
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ขนาดของบริษัทเมือ่ เทียบกับคู่แข่ งขัน
บริ ษทั ฯมีกาํ ลังการผลิตมากที่สุดในประเทศไทยและมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 80
ของตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ องใช้ใ นครั ว เรื อนที่ ท ํา จากเมลามี น ในประเทศไทย ซึ่ งมากกว่ า คู่ แ ข่ ง ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันอยูห่ ลายเท่า
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั ฯผลิตสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่
โรงงานโคราช ภายในเขตอุตสาหกรรมสุ รนารี จังหวัด
นครราชสี มา โดยเน้ น การผลิ ต ตามใบสั่ ง ซื้ อจาก
ต่างประเทศ และการผลิ ตสิ นค้าเมลามี นที่ ได้รับ ความ
นิยมจากตลาดภายในประเทศเป็ นหลัก สําหรับวัตถุดิบที่
สํ า คัญ คื อ ผงเมลามี น ซึ่ งส่ ว นใหญ่ สั่ ง ซื้ อ จากผู ้ผ ลิ ต
ภายในประเทศ บริ ษ ัท ฯมี ค วามสัม พัน ธ์ ที่ ดี กับ ผูผ้ ลิ ต
วัตถุ ดิบ วัตถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ไ ม่ มี ปั ญ หาด้า นคุ ณภาพหรื อ การ
ขาดแคลนแต่อย่างไร และกระบวนการผลิตไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯซื้ อผงเมลามีนจากบริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของยอดสัง่ ซื้ อผง
เมลามีนทั้งหมดในปี พ.ศ. 2556 เนื่ องจากเป็ นบริ ษทั ในเครื อ จึงซื้ อผงเมลามีนได้ในราคาที่เหมาะสมและ
คุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
(จ) งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
การขายของบริ ษทั ฯกระจายไปยังลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศหลายหมื่นราย ซึ่ งเป็ น
ทั้งลูกค้ารายย่อยและตัวแทนจําหน่าย บริ ษทั ฯไม่มีงานที่ยงั ไม่ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เกิน
กว่า 10% ของรายได้รวม

2.2.2 สายธุรกิจซื้อมาขายไป
สายธุ รกิจซื้ อมาขายไปเป็ นสายธุ รกิจที่ช่วยเสริ มสร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั ฯนอกเหนื อจากรายได้หลักที่มา
จากสายธุ รกิจพลาสติก โดยการสรรหาสิ นค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย และเป็ นที่นิยมของตลาดจากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมาจําหน่ายในราคาที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
สิ นค้าที่บริ ษทั ฯจัดหามาจําหน่ายในสายธุรกิจซื้อมาขายไปสามารถจําแนกได้ดงั นี้

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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1. ผลิตภัณฑ์ ที่จําหน่ ายผ่านระบบธุรกิจเครือข่ ายเอสเนเจอร์ จําแนกเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักดังนี้

- ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมสุขภาพ
(Healthnovation)

- ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมความงาม
(Beautnovation)

- ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมครัวเรื อน
(Homenovation)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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- ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมเกษตร
(Agrinovation)

2. ผลิตภัณฑ์ ประเภทซื้อมาขายไปอืน่ จําแนกตามแหล่งผลิตสิ นค้าได้ดงั นี้

- ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ได้แก่ ชุดเครื่ องนอน
ภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหารต่างๆ

- ผลิตภัณฑ์ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ล็อกแอนด์ล็อก กล่องถนอมอาหารระบบล็อกพิเศษจากประเทศ
เกาหลีใต้ โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอนชายหาด ตรา Evolutif และ Kettal จากประเทศฝรั่งเศสและสเปน

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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(ข) การตลาดและภาวะแข่ งขัน
ลักษณะลูกค้ า

กลุ่ ม ผู ้ บ ริ โภ คสิ น ค้ า โดยตรง แ ล ะกลุ่ ม ธุ รกิ จ HORECA ซึ่ ง
ประกอบด้วย โรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และธุ รกิจ
จัดเลี้ยง (Catering)

ระยะเวลาให้ สินเชื่อ

1) ขายผ่านตัวแทนจําหน่าย ให้เครดิตเทอมประมาณ 90-150 วัน
2) ขายผ่านระบบการขายตรงแบบ Single-level Marketing เกือบ
ทั้งหมดเป็ นเงินสด
3) ขายผ่านระบบธุรกิจเครื อข่ายเอสเนเจอร์แบบ Multi-level
Marketing ทั้งหมดเป็ นเงินสด
4) ขายในงานมหกรรมลดราคาทั้งหมดเป็ นเงินสด

กลยุทธ์ การแข่ งขัน

เน้น ความหลากหลายของสิ น ค้า ด้ว ยการสรรหาสิ น ค้า นวัต กรรม
สิ นค้าคุ ณภาพที่ มีความปลอดภัย ทันสมัย และเป็ นที่ นิยมของตลาด
หรื อมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศมา
จําหน่ ายในราคาที่ เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง เน้นการจําหน่ ายสิ นค้าที่
ครบวงจรหรื อเป็ นกลุ่ ม สิ น ค้า ที่ ส ามารถเสนอขายให้ ก ลุ่ ม ลู ก ค้า
เป้ าหมายเดียวกัน ควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มการขายและการขยายฐาน
สมาชิกของระบบธุ รกิจขายตรงแบบ Single-level Marketing และ
ธุ รกิ จ เครื อ ข่ า ยแบบ Multi-level Marketing เพื่ อการเข้าถึ งกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคและลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้มากขึ้น ตลอดจนช่วยให้สินค้าติด
ตลาดและเป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคอย่างรวดเร็ ว

ช่ องทางการจําหน่ าย

บริ ษ ทั ฯจํา หน่ า ยให้แ ก่ ผูบ้ ริ โ ภคโดยตรงและผ่า นตัวแทนจํา หน่ า ย
บางส่ วน ตลอดจนจําหน่ ายโดยใช้ระบบการขายตรง (Direct Sales)
ทั้งระบบธุรกิจแบบ Single-level Marketing และธุรกิจเครื อข่ายแบบ
Multi-level Marketing โดยเป็ นการจําหน่ายในประเทศเป็ นส่วนใหญ่
มากกว่าร้อยละ 90

(ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่ งขัน
ผลิ ตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯนํามาจําหน่ ายในสายธุ รกิ จซื้ อมาขายไปเริ่ มมีความหลากหลายโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสิ นค้า SNatur ที่จาํ หน่ายผ่านระบบธุรกิจเครื อข่าย โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบ
รับที่ ดีจากผูบ้ ริ โภคและเป็ นที่ นิยม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมสุ ขภาพและความงาม และผลิตภัณฑ์
กลุ่มนวัตกรรมเกษตร ประกอบกับฐานสมาชิกที่มีการขยายตัวจากการมีผสู ้ นใจร่ วมทําธุ รกิจมากขึ้น ส่งผล
ให้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯสามารถครอบคลุมตลาดได้กว้างขวาง และบริ ษทั ฯมีรายได้จากสายธุ รกิจซื้ อมา
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ขายไปเป็ นที่น่าพอใจในปี พ.ศ. 2556 แม้ว่าจะมีการแข่งขันสู งและได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการคัดสรรสิ นค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย สามารถตอบสนองกับ
ความต้องการของลู กค้าตามกระแสนิ ยมของตลาด และเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ ใ ช้ใ นชี วิตประจําวันหรื อ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากสิ นค้าทัว่ ไป หรื อเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการทดสอบจากการใช้งานจริ งและมี
ตลาดขนาดใหญ่รองรั บ ทําให้บริ ษทั ฯมี ความเชื่ อมัน่ ว่า ระบบธุ รกิ จเครื อ ข่ายจะมี สินค้าที่ มีคุณภาพมา
นําเสนอเป็ นทางเลือกให้แก่ผบู ้ ริ โภคอยูเ่ สมอทั้งในส่ วนที่เพิ่มเติม หรื อทดแทนสิ นค้าที่ความต้องการของ
ตลาดถึงจุดอิ่มตัว หรื อมีกระแสนิยมที่ลดลง ประกอบกับบริ ษทั ฯได้จดั กิจกรรมกระตุน้ สมาชิกในการสร้าง
ยอดขายและขยายธุ รกิ จผ่านกิ จกรรมงานประชุ มสัมมนาสมาชิ กและการแสดงสิ นค้าอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ ง
ได้รับการตอบรับที่ดีจากผูท้ ี่สนใจเข้าร่ วมงาน
ด้วยความพร้อมทางด้านการเงิ นที่สามารถสนับสนุ นธุ รกิ จเครื อข่าย การเป็ นที่ยอมรับในสังคม
และแวดวงธุ รกิ จ ทรัพยากรที่ มีประสิ ทธิ ภาพและเพียบพร้ อม ได้แก่ ฐานสมาชิ กของระบบการขายตรง
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ท นั สมัย ศู นย์จาํ หน่ ายสิ น ค้าที่ มี อ ยู่ท วั่ ทุ ก ภูมิ ภาค ตลอดจนการสรรหา
นวัตกรรมหรื อแผนธุ รกิจที่ ช่วยส่ งเสริ มการขายหรื อการสร้างเครื อข่าย ได้แก่ การร่ วมเป็ นพันธมิตรกับ
ธนาคารชั้นนําในประเทศ และการดําเนิ นธุรกิจแบบรหัสเดียวทําธุ รกิจได้ทวั่ โลก หรื อ One Code One
World ที่ช่วยให้การขายและการขยายฐานสมาชิกของนักธุรกิจเอสเนเจอร์ไม่จาํ กัดแค่เพียงในประเทศไทย
แต่มีโครงสร้างพื้นฐานอยูภ่ ายใต้ระบบเดียวกัน ทําให้ธุรกิจเครื อข่ายเอสเนเจอร์ สามารถก้าวไปสู่การเป็ น
ทางเลือกที่ดีกว่าของผูท้ ี่ตอ้ งการทําธุ รกิจเครื อข่าย ส่ งผลให้ฐานสมาชิ กมีการขยายตัวและกว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่ วมกันผลักดันให้สินค้าของบริ ษทั ฯสามารถกระจายสู่ ตลาด
ผูบ้ ริ โภคได้กว้างขวางขึ้น และบริ ษทั ฯสามารถรักษาสถานภาพการแข่งขันและมียอดขายที่เติบโตขึ้นใน
อนาคต
อนึ่ ง บริ ษทั ฯจะทําการศึกษาสิ นค้าและตลาดอย่างถี่ถว้ นก่อนนําสิ นค้ามาจําหน่ ายหรื อต้องเป็ น
สิ นค้าที่ มีมูลค่ าตลาดรองรั บไม่ น้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าํ หนด เพื่อลดความเสี่ ยงและการแข่งขันที่ ไม่จาํ เป็ น
นอกจากนี้ สายธุ รกิ จซื้ อ มาขายไปยัง เป็ นสายธุ ร กิ จที่ ไ ม่ ต้อ งใช้เงิ นลงทุ น มาก และหากสิ น ค้าที่ นํา มา
จําหน่ ายไม่สามารถทํากําไรหรื อเป็ นที่นิยมของตลาดได้ตามที่คาดการณ์ บริ ษทั ฯก็สามารถเลิกจําหน่าย
สิ นค้าชนิดนั้นได้โดยไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ซึ่งเป็ นข้อดีของธุรกิจประเภทนี้
ขนาดของบริษัทเมือ่ เทียบกับคู่แข่ งขัน
บริ ษทั ฯไม่สามารถเปรี ยบเที ยบขนาดกับคู่แข่งขันได้โดยตรง เนื่ องจากสิ นค้าที่ บริ ษทั ฯนํามา
จําหน่ายมีความหลากหลายและประเภทของการใช้งานที่แตกต่างกัน และมีคู่แข่งขันที่มากมายหลากหลาย
ขนาด จึ งไม่สามารถประเมิ นสภาพตลาดโดยรวมของแต่ละผลิ ตภัณฑ์และส่ วนแบ่งทางการตลาดของ
บริ ษทั ฯที่ชดั เจนได้ แต่จากคุณภาพและคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ ตลอดจนสิ ทธิ บตั รในตัวสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ
นํามาจําหน่ าย ทําให้สินค้าของบริ ษ ทั ฯยากแก่ การเลี ย นแบบและสามารถเป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งให้แ ก่
ผูบ้ ริ โภคได้
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั ฯจัดหาสิ นค้าจากผูผ้ ลิตหลายรายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งในการติดต่อกับ
ผูผ้ ลิตสิ นค้าแต่ละรายเพื่อนําสิ นค้ามาจําหน่ายนั้น บริ ษทั ฯได้ศึกษาและพิจารณาถึ งคุณภาพของตัวสิ นค้า
และการเป็ นที่ยอมรับจากลูกค้าทัว่ ไป ขีดความสามารถในการผลิต ข้อมูลด้านการตลาด ตลอดจนข้อมูล
ด้านอื่นๆ ของผูผ้ ลิตสิ นค้าตามหลักเกณฑ์ในการเป็ นคู่คา้ ที่ดี (Good Supplier Selection Program) เช่น การ
สนับสนุนด้านการตลาด การขนส่ งและการกระจายสิ นค้า และการสนับสนุนด้านวิทยากร/ฝึ กอบรม เป็ น
ต้น ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั ฯมีความมัน่ ใจได้ว่า บริ ษทั ฯ
จะไม่มีปัญหาขาดแคลนสิ นค้าที่จะนํามาจําหน่าย
(จ) งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
บริ ษทั ฯมีการจําหน่ ายสิ นค้าให้แก่ลูกค้ามากมายหลากหลายประเภททั้งกลุ่มผูบ้ ริ โภคโดยตรง
ลูกค้ารายย่อย ตัวแทนจําหน่าย และกลุ่มธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร ซึ่ งบริ ษทั ฯไม่มีงานที่ยงั
ไม่ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เกินกว่า 10% ของรายได้รวม

2.2.3 สายธุรกิจอืน่
สายธุรกิจอื่นประกอบด้วยสายงานแม่พิมพ์ซ่ ึงเป็ นส่วนสนับสนุนของสายธุรกิจพลาสติก และกลุ่มธุ รกิจอื่น
นอกเหนือจากสายธุรกิจพลาสติกและสายธุรกิจซื้อมาขายไป โดยมีรายละเอียดของสายธุรกิจอื่นดังต่อไปนี้
1. สายงานแม่พมิ พ์
บริ ษ ทั ฯไม่ ไ ด้ดาํ เนิ นธุ ร กิ จผลิ ตแม่ พิม พ์เองเพื่อ จํา หน่ า ยให้บุ ค คลภายนอก แต่ ธุร กิ จดังกล่ าว
ดําเนินการโดยบริ ษทั ในเครื อ ได้แก่ บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด และบริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด ซึ่งทั้ง
สองบริ ษทั ต่างก็เป็ นบริ ษทั ที่ดาํ เนิ นธุ รกิจรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสําหรับใช้งานในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องสุ ขภัณฑ์ และบรรจุภณั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มแบบผนังบาง (Thin Wall) ที่
ชิ้นงานมีความละเอียด เที่ยงตรง

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

- 23 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริ ษัท ฯมี ค วามจํา เป็ นต้อ งใช้ แ ม่ พิ ม พ์ใ นการผลิ ต สิ นค้า พลาสติ ก ทั้ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ งาน
อุ ต สาหกรรมและผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งใช้ใ นครั ว เรื อ น แม่ พิ ม พ์จึ ง มี ค วามสํา คัญ ต่ อ สายธุ ร กิ จ พลาสติ ก
ค่อนข้างมาก เนื่ องจากแม่พิมพ์แต่ละชุ ดจะมีลกั ษณะและประสิ ทธิ ภาพในการผลิตชิ้ นงานที่แตกต่างกัน
ดัง นั้น หากนํา แม่ พิ ม พ์ที่ ไ ม่ มี คุ ณ ภาพมาใช้ใ นการผลิ ต ชิ้ น งานที่ ผ ลิ ต ได้ก็ จะไม่ มี คุ ณ ภาพและไม่ ไ ด้
มาตรฐาน อีกทั้งอาจก่อให้เกิดของเสี ยในกระบวนการผลิตได้ โดยปั จจุบนั แม่พิมพ์สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม
ดังนี้
กลุ่มที่ 1
แม่ พิ ม พ์สํ า หรั บ ผลิ ต อุ ป กรณ์ เ ครื่ องใช้ต่ า งๆ ที่ มี รู ป แบบเรี ยบง่ า ย ได้แ ก่
เครื่ อ งใช้ใ นครั ว เรื อ น และของเด็ ก เล่ น ซึ่ ง ใช้ร ะบบการฉี ด พลาสติ ก แบบ
ธรรมดาในการผลิต ดังนั้น แม่พิมพ์จึงมีราคาตํ่า และมีผผู้ ลิตรายย่อยที่สามารถ
ผลิตแม่พิมพ์ในกลุ่มนี้ได้เป็ นจํานวนมาก
กลุ่มที่ 2
แม่พิมพ์สาํ หรับผลิตอุปกรณ์และชิ้นงานเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ชิ้นส่ วนยานยนต์และ
สุ ข ภัณ ฑ์ ต่ า งๆ ซึ่ งต้อ งใช้ เ ทคนิ ค ในการผลิ ต และมี ข้ ัน ตอนในการผลิ ต
ค่ อนข้างมาก โดยผูผ้ ลิ ตแม่ พิมพ์ต้อ งใช้เงิ นลงทุ นในการซื้ อ เครื่ อ งจักรและ
Software จํานวนมาก จึงจะสามารถผลิตแม่พิมพ์ในกลุ่มนี้ ได้ ทั้งนี้ บริ ษทั
ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด และบริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด จัดเป็ นผูผ้ ลิตแม่พิมพ์
ที่มีความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์ในกลุ่มนี้
กลุ่มที่ 3
แม่พิมพ์ที่มีรูปร่ างทรงกลมหรื อสี่ เหลี่ ยมและผิวเรี ยบ ได้แก่ แม่พิมพ์สําหรับ
ผลิตถัง แก้ว หรื อบรรจุภณั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มแบบผนังบาง (Thin Wall) ซึ่ง
ใช้กบั เครื่ องจักรที่มีประสิ ทธิ ภาพในการผลิตสู ง ส่ วนใหญ่ผูผ้ ลิตแม่พิมพ์ใน
ประเทศไทยยังไม่ สามารถผลิ ตแม่ พิม พ์ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ในกลุ่ ม นี้ ไ ด้ จึ ง ต้อ ง
ว่าจ้างผูผ้ ลิตในต่างประเทศและนําเข้ามาในราคาที่สูง
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เป็ นการรับจ้างผลิตแม่พิมพ์สาํ หรับผลิตชิ้นงานพลาสติก หรื อชิ้ นงานเมลามีน ตามรู ปแบบและ
ขนาดที่ลูกค้ากําหนด พร้อมทั้งให้บริ การซ่อมแก้ไขแม่พิมพ์ตามที่ลูกค้าต้องการ
(ข) การตลาดและภาวะแข่ งขัน
ธุรกิจต่างๆ มีความต้องการผลิตชิ้นงานและสิ นค้าพลาสติกในแต่ละปี เพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ เนื่ องจาก
ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ มีการออกแบบสิ นค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ พร้อมกับพยายามลดต้นทุนด้วย
การเปลี่ยนวัตถุดิบจากเหล็กหรื อโลหะต่างๆ ที่มีราคาสู งมาเป็ นพลาสติกที่มีราคาขายและต้นทุนในการ
ผลิตตํ่ากว่า ไม่ว่าจะเป็ นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุตสาหกรรมเครื่ องสุ ขภัณฑ์
และอื่นๆ ประกอบกับแม่พิมพ์ซ่ ึ งถือว่าเป็ นส่ วนสําคัญและเป็ นจุดเริ่ มต้นของธุ รกิจผลิตสิ นค้าพลาสติก จึง
ทําให้มีผปู ้ ระกอบการจํานวนมากทั้งคนไทยและต่างชาติลงทุนในธุรกิจรับจ้างทําแม่พิมพ์ท้ งั ขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนักเป็ นจํานวนมาก นอกจากนี้ จากการส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรใน
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศให้มีความก้าวหน้าและมีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ใน
ประเทศมีความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์มากขึ้นและไม่ขาดแคลนบุคลากร ตลอดจนมีกาํ ลังการผลิตที่
เพียงพอต่อความต้องการแม่พิมพ์ในประเทศ โดยมี การนําเข้าจากต่างประเทศเฉพาะแม่พิมพ์ที่มีรูปร่ าง
ซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีข้ นั สูงในการผลิต
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาดแม่พิมพ์ได้เปิ ดกว้างมากขึ้น ผูผ้ ลิตสิ นค้าสามารถว่าจ้างผลิตแม่พิมพ์
จากผูป้ ระกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาจากคุณภาพ ความสามารถในการผลิต และ
ราคาแม่พิมพ์ ทําให้อุตสาหกรรมแม่พมิ พ์ในประเทศไทยต้องแข่งขันกับผูป้ ระกอบการต่างชาติสูงขึ้นทั้งใน
ด้านราคาและความสามารถในการผลิต
(ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่ งขัน
ด้ว ยศัก ยภาพและความพร้ อ มทางด้า นบุ ค ลากร เครื่ อ งจัก รและอุ ป กรณ์ ที่ ท ัน สมัย ตลอดจน
Software Computer ทําให้บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด และบริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด มีความสามารถ
ในการผลิตแม่พิมพ์ที่มีความละเอียดและเที่ยงตรงสู ง และสามารถผลิตแม่พิมพ์ป้อนให้กบั อุตสาหกรรม
ยานยนต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องสุขภัณฑ์ และอื่นๆ ได้ปีละจํานวนมากขึ้นอยูก่ บั ความยากง่ายและขนาดของ
แม่พิมพ์ที่ผลิต จากภาวะการแข่งขันทางด้านราคาที่สูงขึ้น ทั้งสองบริ ษทั ก็พยายามลดต้นทุนการผลิตเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านราคาควบคู่กบั การสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการขาย
บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด ได้ลงทุนในเครื่ องจักรใหม่และพัฒนาบุคลากรจนสามารถดําเนินการ
ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์สาํ หรับผลิตบรรจุภณั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มแบบผนังบาง (Thin Wall) ที่มีความ
ละเอียดและเที่ยงตรงสูงเนื่องจากนําไปใช้งานกับเครื่ องฉี ดพลาสติกที่มีรอบเวลาการฉี ด (Cycle Time) ที่มี
ความเร็ วสูง โดยสามารถผลิตได้คุณภาพที่ใกล้เคียงกับผูผ้ ลิตชั้นแนวหน้าในต่างประเทศด้วยราคาที่แข่งขัน
ได้กบั ราคาแม่พิมพ์ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ และเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกให้แก่กลุ่มบริ ษทั ในเครื อและลูกค้า
ทัว่ ไปในประเทศ
ขนาดของบริษัทเมือ่ เทียบกับคู่แข่ งขัน
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด มีเครื่ องจักร อุปกรณ์ และกําลังคนที่สามารถผลิตแม่พิมพ์ขนาด
นํ้าหนักตั้งแต่ 200 กิโลกรัม ถึง 5,000 กิโลกรัม ส่วนบริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด สามารถผลิตขนาดใหญ่
ได้ถึง 15,000 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ปริ มาณคู่แข่งขันจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ผปู ้ ระกอบการแต่ละรายต่าง
ก็มีลูกค้าและความชํานาญในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกของสิ นค้าแต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกัน ทําให้ท้ งั สองบริ ษทั
ยังมีการแข่งขันที่ไม่สูงมากนักในตลาดแม่พิมพ์ประเภทที่ท้ งั สองบริ ษทั มีความชํานาญ
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เหล็กเป็ นวัตถุดิบในการผลิตแม่พิมพ์ ประเทศไทยมีตวั แทนจําหน่ายและผูน้ าํ เข้าจํานวนมาก ทํา
ให้มีการแข่งขันสูง บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ฯจึงสามารถจัดซื้อได้ง่ายและสะดวก ไม่มีปัญหาขาดแคลน
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(จ) งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
เนื่ องจากงานแม่พิมพ์เป็ นงานที่ตอ้ งใช้เวลาค่อนข้างมากในการออกแบบและการผลิต ตลอดจน
การทดสอบแม่พิมพ์ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนการผลิตปกติ นอกจากนี้ แม่พิมพ์แต่ละประเภทก็ใช้เวลาในการผลิต
ต่างกัน ดังนั้น หากในปี ใดมีการรับงานแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการผลิตจํานวนมาก
หรื อมีปริ มาณงานแม่พิมพ์ที่เข้ามาในช่วงปลายปี สู ง ก็จะทําให้มีโอกาสที่จะมีงานที่ยงั ไม่ส่งมอบเมื่อคิด
เป็ นสัดส่วนของรายได้ผนั แปรตามมูลค่าของงานแม่พิมพ์ที่รับในลักษณะดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด ไม่มีงานที่ยงั ไม่ส่ง
มอบเกินกว่า 10% ของรายได้รวม ส่วนบริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด มีงานที่ยงั ไม่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า 1 ราย
คิดเป็ นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม และงานดังกล่าวคาดว่าจะส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ภายในปี
พ.ศ. 2557
2. สายงานอืน่
ั ฑ์ จํากัด
บริ ษทั ในเครื อที่ถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มสายงานอื่นเพียงแห่ งเดียว คือ บริ ษทั ศรี ไทยบรรรจุภณ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท ศรีไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์กล่องกระดาษพิมพ์ดว้ ยระบบ Offset เพื่อขายให้ผผู ้ ลิตสิ นค้า (สามารถผลิตได้
ตามคําสัง่ ของผูซ้ ้ือ)
(ข) การตลาดและภาวะแข่ งขันและสภาพการแข่ งขัน
ธุ รกิ จ มี การแข่ ง ขัน รุ น แรงพอสมควร แต่ เนื่ อ งจากมี ลูก ค้า ประจํา และเน้นการผลิ ตสิ น ค้าที่ มี
คุณภาพและการให้บริ การที่ดี จึงไม่มีปัญหาในการดําเนินธุรกิจ
(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
วัตถุดิบหลัก คือ กระดาษกล่องแป้ งและกระดาษคราฟท์ ซื้ อจากผูค้ า้ ในประเทศทั้งหมด มีปัญหา
เยือ่ กระดาษขึ้นราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบในตลาดเป็ นบางครั้ง ทําให้วตั ถุดิบมีราคาสูงขึ้นและต้องใช้
ระยะเวลาในการสั่งซื้ อ อย่างไรก็ตาม จากแนวทางแก้ไขปั ญหาและการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ทําให้ไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่อการผลิตและต้นทุนของผลิตภัณฑ์
(ง) งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณั ฑ์ จํากัด ไม่มีงานที่ยงั ไม่ส่งมอบเกิน 10% ของรายได้รวม
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2.3 ลักษณะของลูกค้ าและความสั มพันธ์
(ก) ลักษณะของลูกค้ าและความสั มพันธ์ สําหรับสายธุรกิจพลาสติก
ประเภทของลูกค้าแบ่งออกได้เป็ น 5 ประเภท คือ
1. ผูน้ ําเข้า ในต่ า งประเทศ มี ท้ งั ประเภทนํา เข้า เพื่ อ ใช้ง านเองและนําเข้า เพื่ อ จัดจํา หน่ ายใน
ประเทศของตน เช่น ห้างสรรพสิ นค้า และตัวแทนจําหน่าย เป็ นต้น โดยผูน้ าํ เข้าจะสัง่ ซื้ อจาก
บริ ษทั ฯเป็ นครั้งๆ ไป
2. ลูกค้าสถาบัน ได้แก่ บริ ษทั หรื อองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ซ้ือสิ นค้าไว้
ใช้เอง เช่น โรงงานผลิตนํ้าอัดลมซื้อลังบรรจุขวด หรื อกลุ่มธุรกิจ HORECA ซึ่ งประกอบด้วย
กลุ่มธุ รกิ จโรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และธุ รกิจจัดเลี้ยง (Catering) เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าสถาบันที่ซ้ื อสิ นค้าเพื่อนําไปประกอบหรื อเพื่อใช้สนับสนุนธุ รกิ จของ
ตน เช่น ผูป้ ระกอบรถยนต์ ผูผ้ ลิ ตเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่ องดื่ม และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็ นต้น ลูกค้าประเภทนี้มีสมั พันธ์ที่ดีกบั บริ ษทั ฯและ
ลูกค้าบางรายก็เป็ นคู่คา้ กันมานาน
3. ระบบการขายตรง ซึ่ งมีพิธีกรหรื อพนักงานขายตรงเป็ นผูข้ ายสิ นค้าซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบอาชี พ
อิสระ พิธีกรจะมีรายได้หลักจากส่วนลดที่ได้รับจากราคาขายปลีกที่ต้ งั ไว้ และค่านายหน้า
4. ตัวแทนจําหน่าย เป็ นนิติบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริ ษทั ฯมานาน และซื้อสิ นค้า
โดยได้รับเครดิตทางการค้าเพื่อนําไปจัดจําหน่ ายให้ผูค้ า้ ปลี กและห้างสรรพสิ นค้าอีกทอด
หนึ่ง
5. ขายเงินสดในงานมหกรรม เป็ นการจัดงานมหกรรมลดราคาสิ นค้า ซึ่งจัดขึ้นปี ละประมาณ 4
ครั้ง ตามโรงงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ สิ นค้าที่นาํ มาขายได้แก่ สิ นค้ามีรอยตําหนิ สิ นค้าที่ผลิต
เกิ น คํา สั่ง ซื้ อ จากลู ก ค้า และสิ น ค้า ค้า งสต็อ ก ลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่ เป็ นแม่ บ้า น และผูบ้ ริ โ ภค
โดยตรง
(ข) ลักษณะของลูกค้ าและความสั มพันธ์ สําหรับสายธุรกิจซื้อมาขายไป
ประเภทของลูกค้าสามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
1. ระบบการขายตรงแบบ Multi-level Marketing หรื อระบบธุรกิจเครื อข่าย ซึ่งมีนกั ธุรกิจอิสระ
ร่ วมทําธุ รกิจในลักษณะหุ ้นส่ วนธุ รกิจ (SNatur Business Partner) โดยนักธุรกิจอิสระจะมี
รายได้หลักตามแผนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
2. ระบบการขายตรงแบบ Single-level Marketing ซึ่ งมีพิธีกรหรื อพนักงานขายตรงเป็ นผูข้ าย
สิ น ค้าอิ สระ พิธี ก รจะมี ร ายได้ห ลัก จากส่ ว นลดที่ ไ ด้รับ จากราคาขายปลี ก ที่ ต้ งั ไว้แ ละค่ า
นายหน้า
3. กลุ่มผูบ้ ริ โภคสิ นค้าโดยตรง หรื อองค์กรต่างๆ ที่มีความต้องการสิ นค้าไว้ใช้งานเอง เช่น กลุ่ม
พ่อบ้านแม่บา้ น และกลุ่มธุ รกิ จ HORECA ซึ่ งประกอบด้วย กลุ่มธุ รกิ จโรงแรม (Hotel)
ภัตตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering) เป็ นต้น
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4. ตัวแทนจําหน่าย เป็ นนิติบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริ ษทั ฯมานาน และซื้อสิ นค้า
โดยได้รับเครดิตทางการค้าเพื่อนําไปจัดจําหน่ ายให้ผูค้ า้ ปลี กและห้างสรรพสิ นค้าอีกทอด
หนึ่ง
(ค) ลักษณะของลูกค้ าและความสั มพันธ์ สําหรับสายธุรกิจอืน่
- สายงานแม่พมิ พ์
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด และบริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด จัดส่ งผูท้ ี่มีความชํานาญในการ
ผลิ ต แม่ พิ ม พ์ไ ปติ ด ต่ อ ให้ค าํ ปรึ ก ษาแนะนํา แก่ โ รงงานอุ ต สาหกรรมทั้ง หลายที่ ต้อ งการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
อุตสาหกรรม หรื อผลิ ตเครื่ องใช้พลาสติ ก เพื่อเสนอบริ การผลิ ตแม่พิมพ์ ลูกค้าที่ ติดต่อจึ งมักเป็ นลูกค้า
ประจําที่มีความสัมพันธ์ยาวนาน
- สายงานอืน่ ๆ
บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด มีลูกค้าที่เป็ นผูใ้ ช้สินค้าโดยตรงประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
และส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าประจําที่มีความสัมพันธ์ยาวนาน
2.4 บัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับอนุ มตั ิบตั รส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับ
ผลิตภัณฑ์หลายรายการ ซึ่งมีสิทธิประโยชน์หลักเป็ นการได้รับยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วงเวลา
ที่ได้รับการส่งเสริ ม โดยบริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2556 หัวข้อ 35 สิ ทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริ มการลงทุน หน้า 89 – 92
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
3.1 ความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ ยงจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่ น้อยราย
กลุ่มบริ ษทั ให้ความสําคัญและเดิ นหน้าขยายธุ รกิ จกลุ่มผลิ ตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ มอย่าง
ต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการของตลาดสูง ส่งผลให้กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุ
ภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่มเพิ่มขึ้นเป็ นลําดับ ในขณะที่พยายามลดการรับงานในส่วนของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์
และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าตามนโยบายของบริ ษทั ฯ ทําให้ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั มีสดั ส่วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มคิดเป็ นประมาณร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายและงานรับจ้างรวมของกลุ่ม
บริ ษทั และสัดส่วนดังกล่าวยังมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นได้อีกด้วยอัตราการเติบโตของยอดขายที่ดีกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ
เนื่ องจากรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มในปั จจุบนั มาจากการจําหน่ ายให้กบั
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและโรงภาพยนตร์ 3-4 ราย และอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม 4-5 ราย
โดยทําสัญญาขายสิ นค้าให้กบั กลุ่มลูกค้าดังกล่าว ซึ่ งเป็ นจํานวนที่ไ ม่มากรายนัก ประกอบกับธุ รกิ จบรรจุภณ
ั ฑ์
อาหารและเครื่ องดื่มมีผปู้ ระกอบการที่เป็ นคู่แข่งขันกับกลุ่มบริ ษทั อีกหลายราย จึงมีโอกาสที่ลูกค้าจะไม่ต่อสัญญา
กับกลุ่มบริ ษทั หรื อเปลี่ยนไปสั่งซื้ อสิ นค้าบางส่ วนจากคู่แข่งขัน และหากกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวไป
โดยไม่สามารถหาลูกค้ามาทดแทนได้ทนั ที อาจส่งผลกระทบต่อความสมํ่าเสมอและต่อเนื่ องของรายได้ หรื อส่งผล
ให้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ด้วยสิ นค้าของบริ ษทั ฯมีจุดแข็งทั้งจากการมีสิทธิ บตั รในตัวสิ นค้าและสิ นค้ามีคุณภาพสูงจาก
การผลิตด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ เทคโนโลยีการฉี ดขึ้นรู ปแบบ
ผนังบางและการติดฉลากในแม่พิมพ์ (In-Mould Labeling) ที่ทาํ ให้ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารของบริ ษทั ฯใช้
วัตถุดิบน้อยลงแต่มีความคงทนและสวยงาม และสิ ทธิ บตั รในตัวผลิตภัณฑ์ฝาเกลียว (Closure) ซึ่ งมี จุดเด่นที่ มี
นํ้าหนักเบาจากการใช้วตั ถุดิบน้อยลงเช่ นกัน ทําให้ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ มของบริ ษทั ฯสามารถช่ วยลด
ต้นทุนและส่งเสริ มการทํา CSR ให้แก่ลูกค้าได้ ซึ่งบริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ ในการเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายภายใต้สิทธิ บตั ร
ดังกล่าวครอบคลุม 14 ประเทศ และมีฐานะทางการเงินที่ มนั่ คง ทําให้มีความพร้อมสําหรับการลงทุนในธุ รกิ จ
ผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มซึ่งต้องใช้เครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่มีมูลค่าสูง ด้วยเหตุผลดังกล่าว
บริ ษทั ฯจึงมีความเชื่อมัน่ ว่า ผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มสามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม หรื อยากที่
ผูป้ ระกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันเพิ่มเติม แต่บริ ษทั ฯก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้วางแนวทางรองรับความเสี่ ยง
เพิ่มเติมดังนี้
1. รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ทั้งลูกค้าในปั จจุ บนั และลูกค้ารายอื่ นๆ ในอุตสาหกรรมที่ บริ ษ ทั ฯยังไม่
สามารถรับคําสัง่ ซื้ อได้ในปั จจุบนั อันเนื่องมาจากความพร้อมของกําลังการผลิต และเป็ นสาเหตุหนึ่งที่
ทําให้กลุ่มบริ ษทั รับคําสั่งซื้ อจากลูกค้ารายใหญ่ซ่ ึ งมีความต้องการสิ นค้าจํานวนมากได้ไม่กี่ราย โดย
การให้ความรู ้และช่วยเหลือในด้านการผลิตตามความเหมาะสมของโอกาสและความจําเป็ น
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2. เพิม่ ปริ มาณผลผลิตด้วยการลงทุนขยายกําลังการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศและ/หรื อปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
3. พิจารณาปรับเปลี่ยนอายุของสัญญาขายสิ นค้าตามความเหมาะสมของโอกาสและการเจรจาทางการค้า
กับลูกค้า
4. ร่ วมวิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์กบั ลูกค้า ผูผ้ ลิ ตวัตถุดิบและผูผ้ ลิตแม่พิมพ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
5. ทํากิจกรรมทางการตลาดและส่ งเสริ มจุดแข็งของตัวสิ นค้าอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะการมีส่วนร่ วมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเสริ มสร้างตราสิ นค้าให้แข็งแกร่ งและเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
6. เน้นการให้บริ การที่ ครบวงจรควบคู่ไปกับการนําเสนอสิ นค้าที่มีคุณภาพ โดยการลงทุ นในธุ รกิ จที่
ต่อเนื่องทั้งการลงทุนโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ได้แก่ ธุรกิจรับจ้างเป่ าขึ้นรู ปบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม ซึ่ง
นอกจากจะช่วยลดภาระในการลงทุนหรื อการจัดหาผูผ้ ลิตรายอื่นของลูกค้าแล้ว ยังสามารถช่วยลด
ต้นทุ นในการขนส่ งให้แก่ ลูกค้าได้ โดยกลุ่มบริ ษทั ก็ได้รับผลตอบแทนเป็ นคําสั่งซื้ อในส่ วนของฝา
เกลียว (Closure) และหลอดพรี ฟอร์ม (Preform) ที่สมํ่าเสมอและแน่นอนมากขึ้น พร้อมกับรายได้ส่วน
เพิม่ จากการรับจ้างเป่ าขึ้นรู ปบรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่ม
7. ติดตามกระแสและทิศทางของเทคโนโลยีในการผลิตอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสิ ทธิบตั รหรื อเทคโนโลยี
เกิดใหม่ที่อาจมาแทนสิ ทธิ บตั รหรื อเทคโนโลยีในปั จจุบนั เพื่อให้บริ ษทั ฯสามารถปรับตัวได้ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงและวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม แม้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ หรื อ
บ่อยๆ ก็ตาม เนื่ องจากจะมีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ ยนทั้งสายการผลิตของผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์และ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม นอกจากนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการฉี ดขึ้นรู ป
พลาสติก การวิจยั และพัฒนากระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อง และการมีสัมพันธ์ที่ดี
กับองค์กรต่างๆ หรื อผูป้ ระกอบการที่อยู่ในในห่วงโซ่อุปทานของแวดวงธุรกิจพลาสติก จะเป็ นส่ วน
เสริ มให้บริ ษทั ฯได้รับทราบถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงได้
ความเสี่ ยงด้ านราคาวัตถุดิบ
ราคาเม็ดพลาสติ กซึ่ งเป็ นวัตถุ ดิบหลักเป็ นผลพลอยได้จากการกลัน่ นํ้ามัน ซึ่ งหากราคานํ้ามันดิ บใน
ตลาดโลกมีการปรับราคาสู งขึ้น จะมีผลทําให้ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แม้วา่ บริ ษทั ฯจะซื้ อวัตถุดิบส่วนใหญ่
จากผูผ้ ลิตภายในประเทศ แต่ราคาปั จจัยที่ใช้ผลิตวัตถุดิบและราคาวัตถุดิบจะอ้างอิงกับราคาในตลาดโลกที่ซ้ือขาย
กันด้วยเงินสกุลเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทกับเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา จึงมีผลต่อราคาวัตถุดิบด้วย นอกจากนี้ ระดับของอุปสงค์และอุปทานของการผลิตและการ
บริ โภคทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศก็มีผลต่อราคาวัตถุดิบ เพราะหากราคาวัตถุดิบในตลาดโลกมีการ
ปรับราคา ก็จะทําให้ราคาขายในประเทศปรับราคาขึ้นเช่นกัน
เนื่องจากบริ ษทั ฯมีปริ มาณการใช้เม็ดพลาสติกและผงเมลามีนคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60-70 ของ
ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ จึงทําให้บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงต่อการแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นและการไม่สามารถกําหนด
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ราคาขายที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุ นที่ เพิ่มขึ้ นเมื่อ เกิ ดภาวะความผันผวนของราคาวัตถุ ดิบได้ ดังนั้น
บริ ษทั ฯจึงได้วางแนวทางรองรับความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบดังนี้
1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบโดยเฉพาะเพื่อติดตามและประเมินการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ
จากผูข้ ายและผูผ้ ลิตภายในประเทศและต่างประเทศ พิจารณาปริ มาณการใช้ รวมถึงการเจรจาต่อรอง
ราคากับผูจ้ 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 ซื้อ เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบเงื่อนไขที่ดีที่สุด
3. ตรวจและติ ดตามคุ ณภาพวัตถุ ดิบให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ กาํ หนดอย่างสมํ่าเสมอ โดยการสุ่ ม
ตรวจสอบวัตถุดิบโดยบริ ษทั กลางหรื อหน่วยงานราชการที่รับบริ การตรวจสอบคุณภาพ
4. หากวัตถุดิบมีแนวโน้มขึ้นราคา บริ ษทั ฯจะซื้ อวัตถุดิบล่วงหน้าในปริ มาณที่เพียงพอต่อการใช้ผลิตใน
ระยะเวลาหนึ่ งเพื่อสามารถผลิตและจัดส่ งสิ นค้าได้ตามที่ตกลงไว้ล่วงหน้ากับลูกค้า หรื อหากราคา
วัตถุดิบมีความผันผวนมาก บริ ษทั ฯก็จะสัง่ ซื้อวัตถุดิบบ่อยครั้งมากขึ้น
5. กรณี ที่ ร าคาวัตถุ ดิบ ในต่า งประเทศตํ่ากว่า ราคาภายในประเทศ บริ ษ ัทฯจะนํา เข้าวัตถุ ดิบ จาก
ต่างประเทศ
6. ใช้หลัก การบริ ห ารจัด การของ Supply Chain ในการประมาณการคํา สั่ง ซื้ อร่ วมกับ ลูก ค้าและ
ประสานงานกับผูผ้ ลิตวัตถุดิบเพื่อให้การจัดส่ งวัตถุดิบและการผลิตของบริ ษทั ฯมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
7. เจรจาทําสัญญาหรื อข้อตกลงขอปรับราคาขายสิ นค้ากับลูกค้าตามความเหมาะสม
ความเสี่ ยงด้ านการแข่ งขันของธุรกิจขายตรง
ตลาดของธุรกิจขายตรงในประเทศไทยมีมูลค่าสูงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยมีคู่แข่งอยูเ่ ป็ นจํานวน
มากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีท้ งั คู่แข่งที่เป็ นธุรกิจขายตรงภายในประเทศและธุรกิจเครื อข่าย
แบบข้า มชาติ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้ระบบธุ รกิ จเครื อ ข่ า ยของบริ ษ ทั ฯไม่ เติ บ โตเท่ าที่ ค วรและสู ญ เสี ย ส่ ว นแบ่ งทาง
การตลาดได้ บริ ษทั ฯจึงได้วางแนวทางรองรับความเสี่ ยงดังนี้
1. วางแผนการสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ เพิ่ ม อํา นาจต่ อ รองด้า นราคาสิ น ค้า กับ ผู ้ผ ลิ ต
โดยเฉพาะกลุ่มสิ นค้าที่ขายดีในอันดับต้นๆ หรื อเป็ นสิ นค้าที่มีการหมุนเวียนซื้ อขายเร็ ว (Fast Moving)
ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนของสิ นค้าสําเร็ จรู ปได้
2. ใช้กลยุทธ์การสร้ างตราสิ นค้าเพื่อสร้ างฐานลูกค้าของธุ รกิ จให้มนั่ คงและมี ความจงรักภักดี ต่อตรา
สิ นค้า (Customer Royalty Program)
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
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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5.

6.

7.

8.

การสนับ สนุ น ด้า นการตลาด การขนส่ ง และการกระจายสิ น ค้า และการสนับ สนุ น ด้านวิท ยากร/
ฝึ กอบรม เป็ นต้น ซึ่งช่วยลดปัญหาสต็อกคงค้างและก่อให้เกิดระบบการส่งสิ นค้าเมื่อต้องการใช้ (Justin-time)
มุ่งเน้นและให้ค วามสําคัญกับ สิ นค้าที่ อยู่ในกระแสนิ ยมหรื อ มี การตอบรั บจากผูบ้ ริ โภคที่ ดี ได้แ ก่
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมสุขภาพและความงาม และผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมเกษตร ซึ่งเป็ นกลุ่มสิ นค้า
หลักในการดําเนิ นธุ รกิจในขณะนี้ รวมถึงขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นด้วยการ
นําเสนอสิ นค้าใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและนักธุรกิจเอสเนเจอร์และมีตลาดรองรับ
ในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ ยงจากการวางตลาดสิ นค้าใหม่
ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนี เซี ย ฯลฯ เพื่อ
ลดความเสี่ ยงของตลาดภายในประเทศ เพิ่มโอกาสทางธุ รกิจและรองรับความต้องการของสมาชิ กที่
ต้องการขยายตลาดให้กว้างขวางขึ้น ภายใต้หลักแนวคิดทางธุ รกิจแบบรหัสเดียวทําธุ รกิจได้ทวั่ โลก
หรื อ One Code One World
สรรหาและร่ ว มเป็ นพัน ธมิ ต รกับ ธนาคารชั้น นํา ทั้ง ในประเทศและในภู มิ ภ าคอาเซี ย น เพื่ อ ช่ ว ย
สนับสนุ นและพัฒนาให้ระบบการจ่ายชําระค่าสิ นค้าและการจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนเป็ นไป
อย่างถูกต้อง แม่นยําและรวดเร็ ว อีกทั้งมีความทันสมัยและโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ
พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจเอสเนเจอร์ท้ งั ในด้านส่งเสริ มการผลักดันยอดขายและด้านอื่นๆ
ได้มากขึ้น

3.2 ความเสี่ ยงเกีย่ วกับการผลิต
ความเสี่ ยงด้ านการผลิต
เนื่ องจากผงเมลามีนซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนเป็ นสิ นค้าที่มีลกั ษณะเฉพาะ
และมีผผู้ ลิตและจําหน่ายในประเทศไม่มากรายนัก ในขณะที่บริ ษทั ฯมีความต้องการใช้ผงเมลามีนเพิ่มมากขึ้นตาม
การเติบโตของธุ รกิจผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงอาจประสบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิต และส่ งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนของบริ ษทั ฯไม่สามารถเติบโตได้ตามที่ควร
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้มีแนวทางรองรับความเสี่ ยง ดังนี้
1. บริ ษทั ฯมี สัดส่ วนการถื อหุ ้นอยู่ร้อยละ 45 ของจํานวนหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี
จํา กัด ซึ่ ง เป็ นผูผ้ ลิ ตผงเมลามี น รายสําคัญให้บ ริ ษ ทั ฯ และจากการวิ จยั และพัฒ นาวัต ถุ ดิบ ร่ ว มกัน
ตลอดจนกําลังการผลิ ตของบริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด ที่ มีอยู่อย่างเพียงพอต่อความต้องการของ
บริ ษทั ฯและยังสามารถจําหน่ายให้แก่ผผู ้ ลิตรายอื่นได้อีก ทําให้บริ ษทั ฯมีความมัน่ ใจว่ามีแหล่งวัตถุดิบ
ผงเมลามีนที่มีคุณภาพและไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

- 32 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

2. บริ ษ ัท ฯมี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ดี กับ ผูผ้ ลิ ต ผงเมลามี น รายอื่ น และเป็ นคู่ ค ้า กัน มานาน และมี ก ารสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูผ้ ลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพในต่างประเทศ ทําให้บริ ษทั ฯสามารถจัดหาวัตถุดิบได้
ในราคาที่ เหมาะสม และมัน่ ใจได้ว่าวัตถุ ดิบจะมี ป ริ มาณเพีย งพอต่ อ การผลิ ตที่ มี การขยายตัวหรื อ
สามารถรองรับการขยายฐานการผลิตทั้งในประเทศและในกลุ่มประเทศเป้ าหมายได้
ส่ วนของเม็ดพลาสติกซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่สาํ คัญของผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม บริ ษทั ฯไม่มีความเสี่ ยง
ต่อการประสบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่ องจากมีผผู ้ ลิตและจําหน่ ายหลายราย ประกอบกับบริ ษทั ฯสามารถ
จัดหาได้จากแหล่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ความเสี่ ยงด้ านแรงงาน
การปรับขึ้นของอัตราค่าแรงขั้นตํ่าทัว่ ประเทศ การเติบโตของหลายอุตสาหกรรม และการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 ทําให้กลุ่มแรงงานมีฝีมือในประเทศไทยมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบ
อาชีพมากขึ้น และอาจส่ งผลให้เกิดปั ญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสู งขึ้นจากการเพิ่ม
ค่าแรงพิเศษเพื่อการจูงใจ ซึ่ งเหตุปัจจัยดังกล่าวจะกระทบกระบวนการผลิตสิ นค้าเมลามีน เนื่ องจากบริ ษทั ฯยังมี
ความจําเป็ นต้องพึ่งพาแรงงานมีฝีมือ และมีความต้องการแรงงานจํานวนมากเพื่อรองรับแผนการขยายตลาด บริ ษทั ฯ
ได้ตระหนักถึ งปั ญหาการขาดแคลนแรงงานมี ฝีมื อและต้นทุ นแรงงานที่ เพิ่มสู งขึ้ น จึ งได้เตรี ยมแนวทางในการ
ดําเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อการขยายตัวของธุรกิจบริ ษทั ฯดังนี้
1. บริ หารจัดการแผนการผลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อลดขั้นตอนการทํางานที่ ไม่จาํ เป็ น และพัฒนา
กระบวนการทํางานในโรงงานเป็ นแบบ Lean Manufacturing
2. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อฝึ กทักษะการผลิตให้กบั พนักงานก่อนปฏิบตั ิงานจริ ง และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
กําลังคน
3. นําเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายมาทํางานในบางกระบวนการผลิต
4. จัดให้มีสวัสดิการในปั จจัยพื้นฐานอื่นๆ อย่างเหมาะสมนอกเหนื อจากค่าแรงตามที่กฎหมายกําหนด
สิ ทธิ ในการได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้และทักษะ ตลอดจนโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าใน
อาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็ นอยูผ่ า่ นกระบวนการส่งเสริ มและปลูกฝังจิตสํานึ กของการ
รักองค์กรและร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร ทั้งนี้เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานอยูก่ บั องค์กรในระยะ
ยาว
5. ร่ วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนําในการพัฒนาเครื่ องจักรอัตโนมัติหรื อกึ่ งอัตโนมัติเพื่อลดการพึ่งพา
แรงงาน
6. ขยายฐานการผลิ ต ไปยัง ประเทศที่ มี ศ ัก ยภาพในการผลิ ต และยัง ไม่ เ กิ ด ภาวะขาดแคลนแรงงาน
ตลอดจนมีอตั ราค่าแรงที่สมเหตุสมผล
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3.3 ความเสี่ ยงด้ านการเงิน
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 ทําประมาณการงบการเงินขึ้นใช้ภายในองค์กร เพื่อเป็ นเครื่ องมือของฝ่ ายบริ หารในการ
ประมาณการอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนมีการติดตามผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริ ง
ในแต่ละงวดเพื่อลดโอกาสของการปฏิบตั ิผดิ ข้อกําหนดทางการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
เนื่องจากธุรกิจการส่งออกสิ นค้า และการนําเข้าวัตถุดิบ สิ นค้าสําเร็ จรู ป รวมถึงเครื่ องจักรและอุปกรณ์บาง
ชนิ ดของบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทําให้บริ ษทั ฯไม่สามารถ
ประมาณการรายได้และต้นทุน ตลอดจนกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยํา
แนวทางรองรับความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯมีรายได้จากการส่งออกส่วนใหญ่เป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาในสัดส่ วนมากกว่าร้อยละ 70
ของรายได้จากการส่งออกทั้งหมด และจะเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของธุ รกิจส่งออก ขณะที่การนําเข้าของบริ ษทั ฯ
ส่ วนใหญ่ก็สงั่ ซื้อเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาเช่นเดียวกัน แต่ปริ มาณรายจ่ายจะผันแปรขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณการ
ลงทุนในสิ นทรัพย์ในแต่ละปี บริ ษทั ฯได้บริ หารจัดการเพื่อลดความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้วิธีบริ หาร
กระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศให้มีความสมดุล (Natural Hedge) ควบคู่กบั การพิจารณาทําสัญญาซื้ อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตาม
ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั้น การทําสัญญาดังกล่าวจะช่วยให้บริ ษทั ฯสามารถทราบรายได้ ต้นทุนของ
สิ นค้า และกระแสเงินสดที่แน่นอน ตลอดจนกําหนดกลยุทธ์ต่างๆ ที่เหมาะสมของบริ ษทั ฯได้
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้เจรจาและเสนอราคาขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าเป็ นเงินสกุลอื่นนอกเหนื อจากดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กาตามความเหมาะสม เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและลดผลกระทบจากการ
พึ่งพิงเงินสกุลใดสกุลหนึ่งมากเกินไป
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯมีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ ประกอบด้วย
1. เงินกูย้ มื ระยะยาวที่บริ ษทั ฯได้รับจากการเข้าร่ วมโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มี
เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาเงินกู้ เนื่องจากเป็ นเงินกูต้ น้ ทุนตํ่าที่รัฐบาลให้การสนับสนุน
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
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2. เงินกูย้ ืมระยะยาวเพื่อการลงทุนตามแผนงานขยายธุ รกิ จในแต่ละปี มีเงื่อนไขดอกเบี้ยอิงอัตรา MLR,
Prime rate, THBFIX, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา และ BIBOR ซึ่งเป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตลอด
ระยะเวลาเงินกู้
นอกจากนี้ วงเงินกูห้ มุนเวียนของบริ ษทั ฯก็มีอตั ราดอกเบี้ยอิงอัตรา MOR หรื อ Money Market Rate ซึ่ งเป็ น
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทําให้บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงของการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่ งอิงกับอัตราลอยตัวดังกล่าวเมื่อ
อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีความผันผวน
แนวทางรองรับความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯมีแนวทางรองรับเพื่อลดความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้
 จัดเตรี ยมแผนการลงทุนไว้ล่วงหน้าเพื่อที่บริ ษทั ฯจะได้มีเวลาเพียงพอในการจัดหาและพิจารณาแหล่ง
วงเงินสิ นเชื่อต่างๆ ที่มีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับบริ ษทั ฯ
 พิจารณาชําระคืนเงินต้นก่อนกําหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม หากบริ ษทั ฯมีสภาพคล่องส่ วนเกิน
ซึ่งบริ ษทั ฯสามารถกระทําได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มและไม่ผิดต่อเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
 ติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวของภาวะอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดและปั จจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ ย เพื่ อ ใช้ป ระเมิ น ทิ ศ ทางของอัต ราดอกเบี้ ยและเป็ นข้อ มู ล
ประกอบการพิจารณาเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ ยเมื่ อบริ ษทั ฯมี ความจําเป็ นต้องจัดหาเงิ นกู้ยืมระยะยาว
เพิ่มเติม
 พิจารณาเลือกใช้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่หรื ออัตราดอกเบี้ยที่อิงอัตราลอยตัวอื่นๆ สําหรับเงิน
กูย้ ืมระยะยาวที่จะจัดหาเพิ่มเติ ม เพื่อช่วยถ่วงดุลหรื อกระจายความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยในท้องตลาด
 พิจารณาใช้เครื่ องมือทางการเงินตามความเหมาะสมเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยและบริ ษทั ฯสามารถทราบภาระต้นทุนทางการเงินที่แน่นอน
วงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวนั้น ส่ วนใหญ่เป็ นวงเงินสิ นเชื่อประเภทเบิกเงินเกินบัญชี
และเงินกูย้ ืมระยะสั้น ซึ่ งบริ ษทั ฯก็มีแนวทางรองรับความเสี่ ยงโดยการจัดทําประมาณการเงินสดล่วงหน้าเพื่อให้
บริ ษทั ฯได้ทราบถึงความต้องการใช้เงินสดหมุนเวียนในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนสามารถวางแผนและพิจารณาจัดหา
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากการใช้วงเงิ นสิ นเชื่ อหมุนเวียนแต่ละประเภทได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ การได้รับวงเงิ น
สิ นเชื่อหมุนเวียนกับธนาคารพาณิ ชย์เพิ่มเติมในระหว่างปี พ.ศ. 2556 ช่วยให้บริ ษทั ฯมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการเบิกใช้
เงินกูย้ มื ระยะสั้นที่มีตน้ ทุนทางการเงินที่เหมาะสม
ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
เนื่องจากการขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯเป็ นการขายเชื่อทั้งลูกค้าภายในและต่างประเทศ
การจัดจําหน่ายให้กบั ลูกค้ารายเก่าที่ซ้ื อขายกับบริ ษทั ฯมานาน และลูกค้ารายใหม่ๆ ตามฐานลูกค้าของบริ ษทั ฯที่เพิ่ม
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มากขึ้นเรื่ อยๆ รวมถึงระยะเวลาการให้เครดิตแก่ลูกค้าที่ต่างๆ กัน ทําให้บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากการไม่สามารถเรี ยก
เก็บชําระหนี้จากลูกค้าได้
แนวทางรองรับความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดเกณฑ์การจัดระดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นก่อนการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ทําให้บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าอยูใ่ นระดับ
ที่เหมาะสม อีกทั้งบริ ษทั ฯมีลูกค้าจํานวนมากรายที่มีการกระจายครอบคลุมทั้งผูผ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่ าย และลูกค้า
เหล่านั้นมีตลาดที่กระจายอย่างหลากหลาย ทําให้การกระจุกตัวของความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวกับลูกหนี้
การค้าอยูใ่ นระดับตํ่า ด้วยเหตุผลข้างต้น ตลอดจนจากประสบการณ์การเก็บหนี้ในอดีตและการควบคุมการอนุมตั ิ
วงเงินสิ นเชื่อ ทําให้ฝ่ายบริ หารเชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ ยงทางด้านการให้สินเชื่ออย่างมีสาระสําคัญและเพิ่มเติมจาก
จํานวนเงินที่บริ ษทั ฯได้บนั ทึกไว้เป็ นค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญแล้วโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นสาระสําคัญเมื่อเทียบ
กับปี ก่อน
กรณี ลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะลูกค้ารายใหม่หรื อลูกค้าที่บริ ษทั ฯยังไม่มีความมัน่ ใจในฐานะการเงิ น
บริ ษทั ฯกําหนดเงื่อนไขการชําระเงินด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต หรื อต้องโอนชําระเงินก่อนบางส่วนหรื อทั้งหมด
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
1. ทรัพย์ สินหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจและการผลิต
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
 สํานักงานใหญ่ และโรงงาน 4 แห่ง คือ
1. สํานักงานใหญ่และโรงงานสุขสวัสดิ์
2. โรงงานบางปู
3. โรงงานอมตะนคร ชลบุรี
4. โรงงานโคราช

เนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา
เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา
เนื้อที่ 49 ไร่ 0 งาน 98 ตารางวา
เนื้อที่ 48 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา

 ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้ารวม 17 สาขา ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล และต่างจังหวัด
 เครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตของโรงงานแต่ละสาขา
บริ ษทั ฯเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น และมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 ของทรัพย์สินหลักของบริ ษทั ฯดังนี้
ทรัพย์ สิน
สํานักงานใหญ่และ
โรงงานสุขสวัสดิ์
โรงงานบางปู
โรงงานอมตะนคร ชลบุรี
โรงงานโคราช
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า
รวม

ที่ดินและ
อาคาร

หน่วย : ล้านบาท
เครื่องจักรและ
รวม
อุปกรณ์

247.82

450.33

698.15

32.06
314.75
124.12
80.89
799.64

226.57
1,915.86
265.71
2,858.47

258.63
2,230.61
389.83
80.89
3,658.11

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 จากการจัดหาสิ นทรัพย์เพิ่มเติม ซึ่งสุ ทธิ
ด้วยการจําหน่ายสิ นทรัพย์และค่าเสื่ อมราคาระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯได้แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของ
มูลค่าตามบัญชี ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 หัวข้อ 14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ หน้า 54 – 58
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้เช่าพื้นที่อาคารส่ วนหนึ่ งเพื่อใช้เป็ นสํานักงานขายของธุ รกิ จเครื อข่ายเอสเนเจอร์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 มีระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี โดยในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯได้ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและมีค่าใช้จ่าย
ในการเช่าพื้นที่สาํ หรับปี พ.ศ. 2556 เป็ นเงินจํานวน 7.68 ล้านบาท
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯได้ไถ่ถอนหลักประกันจํานองทรัพย์สินที่คงเหลืออยูท่ ้ งั หมด ได้แก่ ที่ดิน
พร้อมสิ่ งปลูกสร้างของโรงงาน 3 แห่ง คือ โรงงานบางปู โรงงานอมตะนคร ชลบุรี และโรงงานโคราช จากผูใ้ ห้
สิ นเชื่ อทั้งสองแห่ ง ส่ งผลให้ทรั พย์สินที่ บริ ษทั ฯเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในปั จจุ บนั ไม่ติดภาระจํานองกับสถาบัน
การเงินอีกต่อไป นอกจากนี้ ภาระหนี้ เงินกูย้ ืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 2,400.84 ล้านบาท
และวงเงินกูย้ ืมระยะยาวที่บริ ษทั ฯจัดหาเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อการลงทุนตามแผนงานประจําปี มีหลักประกันเป็ น
เพียงข้อตกลงที่จะไม่ก่อภาระผูกพันหรื อทํานิ ติกรรมใดๆ ในที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯทั้งที่มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อที่จะมีข้ ึนในอนาคต (Negative Pledge) และข้อตกลงให้ผใู้ ห้สินเชื่ อเป็ นผูร้ ับ
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันวินาศภัยของบริ ษทั ฯเท่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจัดหาวงเงินสิ นเชื่อใน
ปัจจุบนั ของบริ ษทั ฯ
บริษัท 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 1 งาน 30 ตารางวา โดยทําสัญญาเช่าจากบริ ษทั ฯในระหว่างปี พ.ศ. 2554
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี และมีอตั ราค่าเช่าปี ละ 1.25 ล้านบาท
นอกจากนี้ KTT ยังมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเป็ นทรัพย์สินหลักโดยถือกรรมสิ ทธิ์ของตนเองและ
ไม่ติดภาระจํานองกับบุคคลใดๆ มีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 57.99 ล้านบาท
วงเงิ นสิ นเชื่ อระยะยาวและวงเงิ นสิ นเชื่ อหมุนเวียนที่ KTT ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ 2 แห่ ง มี
หลักประกันเป็ นการคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
KTT ไม่มีภาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมระยะยาว เนื่ องจากชําระคืนหนี้ ก่อนกําหนดด้วยกระแสเงิ นสดจากการดําเนิ นงาน
คงเหลือเพียงวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนจํานวน 50.0 ล้านบาท
บริษัท 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 13 ตารางวา โดยทําสัญญาเช่าจากบริ ษทั ฯในระหว่างปี พ.ศ. 2554 ระยะเวลาการ
เช่า 3 ปี และมีอตั ราค่าเช่าปี ละ 2.95 ล้านบาท
นอกจากนี้ PETB ยังมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเป็ นทรัพย์สินหลักโดยถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเอง
และไม่ติดภาระจํานองกับบุคคลใดๆ มีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 33.97 ล้านบาท
วงเงินสิ นเชื่อระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนที่ PETB ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ มีหลักประกันเป็ น
การคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100.0 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 PETB มี
ภาระหนี้เงินกูย้ มื ระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนจํานวน 22.92 ล้านบาท และ 25.0 ล้านบาท ตามลําดับ
บริษัท ซุปเปอร์ ไอเดีย จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท พีอที ี สยาม จํากัด”)
บริ ษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จํากัด ยังไม่ได้เริ่ มดําเนินธุ รกิจในปี พ.ศ. 2556 จึงยังไม่มีการจัดหาทรัพย์สินที่จะใช้
ในการประกอบธุรกิจ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จํากัด
ทรัพย์สินหลักที่บริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด (“SNP”) ใช้ในการประกอบธุรกิจได้แก่ สํานักงานและ
โรงงานตั้งอยูบ่ นเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ถือกรรมสิ ทธิ์ของตนเอง
ทั้งสิ้น มีมูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 19.30 ล้านบาท และ 18.90 ล้านบาท ตามลําดับ
ที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้างทั้งหมด และเครื่ องจักรบางส่ วนของ SNP ติดจํานองกับธนาคารพาณิ ชย์ใน
ประเทศ เพื่อเป็ นหลักประกันสําหรับเงินกูย้ ืมระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียน ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2556 SNP มีภาระหนี้ เงินกูย้ ืมระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่ อหมุนเวียนจํานวน 7.61 ล้านบาท และ 12.0 ล้านบาท
ตามลําดับ
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 88.75 ตารางวา
 เครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตของโรงงานแต่ละสาขา
ส่ วนของที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ได้ทาํ สัญญาเช่าจาก
ผูป้ ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม 2 แห่ง รวม 2 สัญญา ประกอบด้วย
สัญญาฉบับที่ 1 เป็ นสัญญาเช่าที่ดินซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของสํานักงานใหญ่และโรงงานที่ Song Than 1 Industrial
Zone ซึ่ งมีอายุของสิ ทธิ การเช่าภายหลังได้รับการขยายระยะเวลาเพิ่มเติมรวมเป็ นระยะเวลาทั้งสิ้ น 48 ปี นับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2540 โดยมีอตั ราค่าเช่าปี ละ 36,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
สัญญาฉบับที่ 2 เป็ นสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของโรงงานที่ Viet Huong Industrial Zone ซึ่งอายุ
ของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และมีอตั ราค่าเช่าปี ละ 70,389 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
โดย SVN มีสิทธิ ที่จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าฉบับนี้ได้ครั้งละ 4 ปี รวม 4 ครั้ง รวมเป็ นระยะเวลาที่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้
ทั้งสิ้น 16 ปี ซึ่งจะทําให้สญ
ั ญาสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2575
ทั้งนี้ SVN ถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองในส่ วนของอาคารสํานักงานใหญ่และโรงงานที่ Song Than 1
Industrial Zone เท่านั้น โดยโรงงานทั้งสองแห่งไม่ติดภาระจํานองกับบุคคลใดๆ และมีมูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จํานวนเงินเทียบเท่า 43.34 ล้านบาท
ส่วนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต SVN ถือกรรมสิ ทธิ์ของตนเองและไม่ติดภาระจํานองกับบุคคลใดๆ
เช่นเดียวกัน มีมูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จํานวนเงินเทียบเท่า 453.91 ล้านบาท วงเงิน
สิ นเชื่อระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนที่ SVN ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศเวียดนาม มีหลักประกัน
เป็ นการคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100.0 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 SVN
มีภาระหนี้ เงินกูย้ ืมระยะยาวจํานวน 103,862 ล้านเวียดนามด็อง กับ 7.41 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา และ
วงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนจํานวน 5.0 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
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Srithai Superware Manufacturing Private Limited
Srithai Superware Manufacturing Private Limited (“SSMP”) จัดตั้งบริ ษทั ในปี พ.ศ. 2556 โดยระหว่างปี
SSMP ได้ทาํ สัญญาเช่าที่ดินจากผูป้ ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศอินเดีย อายุสญ
ั ญาเช่า 99 ปี และ
ชําระค่าสิ ทธิ การเช่าแบบครั้งเดียวทั้งจํานวนรวมเป็ นเงิน 97.69 ล้านรู ปี หรื อเทียบเท่ากับ 48.33 ล้านบาท ทั้งนี้
SSMP อยูร่ ะหว่างดําเนินการว่าจ้างผูร้ ับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็ จภายในปี พ.ศ. 2557
Srithai Superware India Limited
สํานักงานและคลังสิ นค้าตั้งอยูใ่ นเมือง Gurgaon, Mumbai และ Bangalore โดยเป็ นการทําสัญญาเช่าจาก
ผูใ้ ห้เช่าแต่ละราย และมีระยะเวลาการเช่า 3-5 ปี ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ทุกแห่งสําหรับปี พ.ศ. 2556 รวมเป็ นเงิน
จํานวน 2.87 ล้านบาท และเนื่ องจากธุ รกิจของ Srithai Superware India Limited (“SSI”) เป็ นธุรกิจซื้ อมาขายไป
ทรัพย์สินหลักอื่นที่ SSI ใช้ในการประกอบธุรกิจ จึงมีเพียงเครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
บริษัท ศรีไทยโมลด์ ส จํากัด
ทรัพย์สินหลักที่ บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด (“SMO”) ใช้ในการประกอบธุ รกิจได้แก่ สํานักงานและ
โรงงานตั้งอยูบ่ นเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ถือกรรมสิ ทธิ์ของตนเอง มี
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 19.91 ล้านบาท และ 40.75 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมี
ทรัพย์สินบางส่วนที่ติดจํานองอยูก่ บั ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ ได้แก่ ที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 32.6 ตารางวา พร้อม
สิ่ งปลูกสร้าง ตลอดจนเครื่ องจักรบางส่วน เพื่อเป็ นหลักประกันสําหรับสําหรับวงเงินกูย้ มื ระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่อ
หมุนเวียนที่จดั หาเพิ่มเติมในระหว่างปี พ.ศ. 2556 เพื่อใช้จ่ายลงทุนตามแผนงานและเป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
จํานวน 58.0 ล้านบาท และ 32.0 ล้านบาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 SMO ยังไม่มีการเบิกใช้วงเงิน
กูย้ มื ระยะยาวดังกล่าว
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จํากัด
ทรัพย์สินหลักที่บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด (“SMW”) ใช้ในการประกอบธุรกิจได้แก่ สํานักงานและ
โรงงานตั้งอยูบ่ นเนื้อที่รวม 11 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ถือกรรมสิ ทธิ์ ของ
ตนเอง มีมูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 134.10 ล้านบาท และ 292.86 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยมีทรัพย์สินบางส่วนที่ติดจํานองอยูก่ บั ธนาคารผูใ้ ห้สินเชื่อแต่ละรายดังนี้
1. เครื่ องจักรส่ วนหนึ่ งติดจํานองกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศและข้อตกลงที่จะไม่นาํ ที่ดินจํานวน 2
แปลง พร้อมสิ่ งปลูกสร้างไปทํานิ ติกรรมใดๆ หรื อก่อให้เกิ ดภาระผูกพันตลอดอายุสัญญาเงินกู้ เพื่อ
เป็ นหลักประกันสําหรับเงินกูย้ ืมระยะยาวในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 SMW มีภาระหนี้เงินกูย้ มื ระยะยาวจํานวน 18.12 ล้านบาท
2. ที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรส่ วนหนึ่ง ติดจํานองกับธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศและข้อตกลงที่จะไม่นาํ ที่ดินจํานวน 2 แปลง พร้อมสิ่ งปลูกสร้างไปทํานิ ติกรรม
ใดๆ หรื อก่อให้เกิดภาระผูกพัน ตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ เพื่อเป็ นหลักประกันสําหรับเงินกูย้ ืมระยะยาว
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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และวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียน ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 SMW มีภาระหนี้เงินกูย้ ืมระยะยาว
และวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนดังกล่าวจํานวน 67.76 ล้านบาท และ 40.0 ล้านบาท ตามลําดับ
3. เครื่ องจักรส่ วนหนึ่ งติดจํานองกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ เพื่อเป็ นหลักประกันสําหรับเงินกูย้ ืม
ระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 SMW มีภาระหนี้ เงินกูย้ ืม
ระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนดังกล่าวจํานวน 96.85 ล้านบาท และ 20.0 ล้านบาท ตามลําดับ
2. สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั ฯประกอบด้วย ลิขสิ ทธิ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดําเนินงาน
และสิ ทธิ บตั รทางด้านการผลิต ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้แก่ สิ ทธิ ในการเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายฝาเครื่ องดื่ม และสิ ทธิ ในการ
เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์บางรายการของสายธุรกิจซื้อมาขายไป บริ ษทั ฯได้แสดงรายละเอียดและมูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
หัวข้อ 15 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุ ทธิ หน้า 59 – 60 ทั้งนี้ สิ ทธิ ในการผลิตและจําหน่ายสิ นค้าตามสัญญาต่างๆ
ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของลิขสิ ทธิ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ฯมีอายุระหว่าง 5 – 10 ปี
3. ทรัพย์ สินทางปัญญา
บริ ษทั ฯมีทรัพย์สินทางปั ญญา 2 ประเภท คือ สิ ทธิบตั รและเครื่ องหมายการค้า บริ ษทั ฯให้ความสําคัญใน
การยื่นขอจดทะเบี ยนเพิ่มเติ มทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อคุ ม้ ครองผลิตภัณฑ์และเครื่ องหมายการค้าของ
บริ ษทั ฯ เมื่อบริ ษทั ฯมีการออกแบบรู ปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรื อมีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ทํา
ให้ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีสิทธิ บตั รที่ทรงสิ ทธิ และยื่นจดทะเบียนใหม่ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศหลายรายการ
ได้แก่ สิ ทธิ บตั รการออกแบบ สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ และอนุสิทธิ บตั ร นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมีเครื่ องหมายการค้าที่
ทรงสิ ทธิ และยืน่ จดทะเบียนใหม่ในประเทศและต่างประเทศหลายตราสิ นค้าและครอบคลุมสิ นค้าหลายประเภท
การจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าและสิ ทธิ บตั รมีลกั ษณะสําคัญ เงื่อนไข ผลต่อการดําเนินธุ รกิจ และอายุ
ของสิ ทธิ ดังนี้
สิ ทธิบัตร
ลักษณะสําคัญ
สิ ทธิบตั รที่บริ ษทั ฯได้ขอรับจดทะเบียน แบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. สิ ทธิบตั รการออกแบบ เป็ นการคุม้ ครองในความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการออกแบบ รู ปร่ าง
สี สนั หรื อลวดลายของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความสวยงามและแตกต่างไปจากเดิม
2. สิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ เป็ นการคุม้ ครองความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ
โครงสร้างหรื อกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต หรื อการปรับปรุ งคุ ณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ ึน หรื อทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยมีข้ นั ตอนการ
ประดิษฐ์ที่ความรู้ธรรมดาไม่อาจทําได้ง่าย และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ดา้ นอุตสาหกรรม
พาณิ ชยกรรม เป็ นต้น
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3. อนุสิทธิ บตั ร เป็ นการคุม้ ครองด้านการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน แต่เป็ นการประดิษฐ์ประเภทที่มี
เทคนิคเรื่ องระดับการปรับปรุ งไม่สูงมากนัก
บริ ษทั ฯได้นาํ งานไปยื่นคําขอจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิ ชย์ ทําให้มีสิทธิ พิเศษตามที่กฎหมาย
บัญญัติให้เจ้าของสิ ทธิ บตั รมีสิทธิ เด็ดขาดหรื อสิ ทธิ แต่ผเู ้ ดียวในการแสวงหาประโยชน์จากการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์น้ นั หรื อสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิโดยได้รับค่าตอบแทน
เงื่อนไข
การยื่นคําขอรับสิ ทธิ บตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่ออุตสาหกรรมหรื อหัตถกรรม คือ การออกแบบที่ยงั ไม่มีใช้แพร่ หลายในประเทศ หรื อยังไม่เปิ ดเผย
สาระสําคัญหรื อรายละเอียดในเอกสารหรื อสิ่ งพิมพ์ ไม่ว่าในหรื อนอกประเทศก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั ร
หรื อไม่คล้ายหรื อเหมือนกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยูแ่ ล้ว
ผลต่อการดําเนินธุรกิจ
เมื่อได้รับจดทะเบียนสิ ทธิ บตั ร บริ ษทั ฯได้รับการคุม้ ครองโดยผูท้ รงสิ ทธิ มีสิทธิ แต่ผเู้ ดียวในการ
ผลิตจําหน่าย นําเข้าในราชอาณาจักร อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ โดยได้รับค่าตอบแทน ดังนั้น หากมีผอู ้ ื่น
ฝ่ าฝื นสิ ทธิ ดงั กล่าวของผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร บริ ษทั ฯก็สามารถที่จะบังคับให้ผฝู ้ ่ าฝื นสิ ทธิ ระงับการกระทําที่เป็ น
การฝ่ าฝื น และยึดเอาทรัพย์สินที่ฝ่าฝื นนั้นทําลายหรื อเรี ยกค่าเสี ยหายได้ อีกทั้งการฝ่ าฝื นดังกล่าวยังมีโทษ
จําคุก หรื อปรับ หรื อทั้งจําทั้งปรับ เพื่อป้ องกันไม่ให้คู่แข่งทางการค้าหรื อบุคคลอื่นสามารถนํางานของ
บริ ษทั ฯไปผลิต และจําหน่ายแข่งขันกับบริ ษทั ฯโดยไม่ตอ้ งขออนุญาต การจดทะเบียนสิ ทธิ บตั รจึงเป็ น
สิ่ งจําเป็ นในการแข่งขันทางธุรกิจการค้าและการรักษาผลประโยชน์
อายุของสิ ทธิ บตั ร
สามารถแบ่งตามประเภทของสิ ทธิบตั รได้ดงั นี้
1. สิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุคุม้ ครอง 10 ปี นับแต่วนั ยื่นคําขอรับสิ ทธิ บตั ร และ
จะต้องเริ่ มต่ออายุสิทธิ บตั รนับแต่วนั ที่เริ่ มต้นปี ที่ 5 จนถึงปี ที่ 10
2. สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ มีอายุคุม้ ครอง 20 ปี นับแต่วนั ขอรับสิ ทธิ บตั ร
3. อนุสิทธิ บตั ร มีอายุ 6 ปี นับตั้งแต่วนั ขอรับอนุสิทธิ บตั ร และต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปี
ตั้งแต่เริ่ มต้นปี ที่ 5 และปี ที่ 6 และสามารถต่ออายุได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 2 ปี (รวม 10 ปี )
เครื่องหมายการค้ า
ลักษณะสําคัญ
เครื่ องหมายการค้า คือ เครื่ องหมาย (ภาพ, คํา, ชื่อ, ตัวอักษร, ฯลฯ) ที่ใช้กาํ กับสิ นค้า เพื่อทําให้
ประชาชนคนทัว่ ไป หรื อผูบ้ ริ โภคสามารถแยกแยะสิ นค้าได้วา่ แตกต่างกับสิ นค้าอื่นที่ใช้เครื่ องหมายการค้า
อื่น ซึ่งตามความเข้าใจของบุคคลทัว่ ไปมักเรี ยกเครื่ องหมายการค้าว่า “ยีห่ อ้ ”
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เงื่อนไข
การจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าดําเนินการที่กระทรวงพาณิ ชย์ โดยที่เครื่ องหมายการค้าที่ยื่นคํา
ขอจดทะเบียนได้ตอ้ งไม่เหมือนหรื อคล้ายกับเครื่ องหมายการค้าของผูอ้ ื่น โดยเฉพาะเครื่ องหมายการค้าใน
กลุ่มสิ นค้าจําพวกเดียวกัน
ผลต่อการดําเนินธุรกิจ
เครื่ องหมายการค้ามีประโยชน์ทาํ ให้ผบู้ ริ โภคสามารถจดจําและเรี ยกสิ นค้าของเครื่ องหมายการค้า
นั้น ทําให้ผบู้ ริ โภคสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าได้ตามต้องการ และไม่สับสนกับสิ นค้าอื่น และการที่
เครื่ องหมายการค้าที่ยงั ไม่จดทะเบียน ทําให้เจ้าของเครื่ องหมายการค้ามีสิทธิ เพียงใช้เครื่ องหมายการค้าของ
ตนเท่านั้น ไม่มีสิทธิ ฟ้องเรี ยกค่าเสี ยหายต่อผูล้ ะเมิดเครื่ องหมายการค้าของตน ซึ่งต่างกับเครื่ องหมายการค้า
ที่ได้รับจดทะเบี ยน หากมีบุคคลใดมากระทําละเมิ ดโดยการปลอมหรื อเลียนแบบเครื่ องหมายการค้า
สามารถฟ้ องเรี ยกค่าเสี ยหายและฟ้ องเพิกถอนการจดทะเบี ยนเครื่ องหมายการค้าที่ เหมือนหรื อคล้ายได้
ดังนั้น หากไม่จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า เมื่อบุคคลอื่นนําเครื่ องหมายการค้าดังกล่าวไปปลอมหรื อ
เลียนแบบ ซึ่ งอาจทําให้ประชาชนสับสนในสิ นค้า หรื อคุณภาพของสิ นค้าได้ อันจะมีผลกระทบต่อเจ้าของ
เครื่ องหมายการค้าและการดําเนินธุ รกิจ นอกจากนี้ เครื่ องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วนั้นจะมีระวาง
โทษจําคุกที่หนักกว่าเครื่ องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน
อายุเครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียน มีอายุการคุม้ ครอง 10 ปี นับแต่ยื่นคําขอ และสามารถต่อ
อายุได้เป็ นคราวๆ ละ 10 ปี
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่ สายธุรกิจพลาสติก ซึ่ง
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน และสายธุ รกิจซื้ อมาขายไป ที่มี
ศักยภาพในการสร้างผลกําไรและมีโอกาสในการเจริ ญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของกลุ่มบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังให้ความสําคัญกับการลงทุนในธุ รกิจที่เอื้อประโยชน์หรื อสนับสนุ นธุ รกิจหลักของบริ 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 กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม
และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Material Handling บริ ษทั ฯก็มีนโยบายที่จะลงทุนในสัดส่ วนที่ ทาํ ให้บริ ษทั นั้นมีสถานะเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯเพื่อให้บริ ษทั ฯมีอาํ นาจในการควบคุม กําหนดนโยบาย และบริ หารจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั
นั้นได้
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ในการดูแลและบริ หารงานบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ฯจะส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯซึ่ ง
ประกอบด้ว ยกรรมการที่ เ ป็ นผู้บ ริ หารและ/หรื อผู ้บ ริ หารของบริ ษัท ฯ หรื อบุ ค คลใดๆ ที่ มี คุ ณ สมบัติ แ ละ
ประสบการณ์เหมาะสมในธุ รกิจนั้นๆ เพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมใน
จํานวนที่สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ หรื อเข้าร่ วมประชุมในฐานะผูถ้ ือหุน้ โดยผูแ้ ทนของบริ ษทั ฯมี
หน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารจัดการ หรื อออกเสี ยงในที่ประชุมตามแนวทางหรื อทิศทางที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้
กําหนดไว้
4.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน
ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีคดีหรื อข้อพิพาททางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยที่มีจาํ นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2. คดี ที่กระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯอย่างมีนัยสําคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ น
ตัวเลขได้
3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสํ าคัญอืน่
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท :
ชื่อย่ อหลักทรัพย์ :
เลขทะเบียนบริษัท :
ประเภทธุรกิจ :

ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว :

ที่ต้งั บริษัท :
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บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
SITHAI
0107536001516
1) ผลิ ต และจํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์พ ลาสติ ก เพื่ อ งานอุ ต สาหกรรมและ
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 270,990,480 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
สํ านักงานใหญ่
15 ถนนสุขสวัสดิ์ 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 ถนนสุขสวัสดิ์ 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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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ที่ต้งั บริษัท (ต่ อ) :

รอบระยะเวลาบัญชี :
เลขานุการบริษัท :

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

ผู้สอบบัญชี :

ที่ปรึกษากฎหมาย :

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ในครัวเรือนที่ทําจากเมลามีน
โรงงานโคราช
335 หมู่ 6 เขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนราชสี มา-โชคชัย
ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา 30000
โทรศัพท์ 66 4421 2100 โทรสาร 66 4421 2036
สํ านักงานธุรกิจเครือข่ าย
9 อาคารภคินท์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ 109 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 2246 1111 โทรสาร 66 2246 1113
URL : www.snatur.com, www.facebook.com/SNaturlive
1 มกราคม – 31 ธันวาคม
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กรุ งเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 66 2427 0088, 66 2874 5016 โทรสาร 66 2428 9675
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 66 2229 2888 โทรสาร 66 2654 5427
นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิต้ ีทาวเวอร์
179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 66 2286 9999, 66 2344 1000 โทรสาร 66 2286 5050
สํานักงานนิติปรี ชา
69/33 ซอยโรงภาพยนตร์เอเธนส์ เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 2252 9494, 66 2251 3225
โทรสาร 66 2251 3226, 66 2255 5201
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

นิตบิ ุคคลที่บริษัทฯถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
บริษัทย่ อย
1. ชื่อ
: บริษัท โคราช ไทย เทค จํากัด
ที่ต้ งั
: 325-328 นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี 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
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้ว
2.

ชื่อ
ที่ต้ งั

: บริษัท พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด
: 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ
ประเภทธุรกิจ
: รับจ้างเป่ าขึ้นรู ปบรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่ม และ/หรื อบรรจุภณั 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
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้ว

3.

ชื่อ
ที่ต้ งั

: บริษัท ซุปเปอร์ ไอเดีย จํากัด
: 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ 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
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้ว

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

4.

ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

: บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จํากัด
: 42 หมู่ที่ 4 ตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
: ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
: 0 3637 3251-5
: 0 3637 3256
: 40,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 4,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 40,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้ว

5.

ชื่อ
ที่ต้ งั

: Srithai (Vietnam) Company Limited
: 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 20,000,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ทุนชําระแล้ว
: เทียบเท่า 17,000,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้ว

6.

ชื่อ
ที่ต้ งั

: Srithai Superware Manufacturing Private Limited
: K-12, Kalpataru Flats, Prabhau Parshwanath CHSL,
Mirambica High School Road, Naranpura, Ahmedabad-380013,
Gujarat, Republic of India
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากเมลามีน
โทรศัพท์
: 91 792 745 6876
ทุนจดทะเบียน
: 110,100,000 รู ปี ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 11,010,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 รู ปี
ทุนชําระแล้ว
: 110,100,000 รู ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้ว

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

7.

ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

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

8.

ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

9.

ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท ศรีไทยโมลด์ ส จํากัด
: 55/1 และ 55/6 หมู่ที่ 1 ตําบลหนองซํ้าซาก อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
: รับจ้างผลิตแม่พิมพ์
: 0 3837 9280-2
: 0 3847 6352, 0 3837 9283
: 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 1,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 100,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 71.0 ของทุนชําระแล้ว

: บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จํากัด
: 539 หมู่ที่ 4 ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
: รับจ้างผลิตแม่พิมพ์, ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
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
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 51.0 ของทุนชําระแล้ว

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัทร่ วม
1. ชื่อ
ที่ต้ งั

: บริษัท ศรีไทย ซันโค จํากัด
: 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ 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
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 48.0 ของทุนชําระแล้ว

2.

ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

: บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
: 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 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
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 45.0 ของทุนชําระแล้ว

3.

ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท 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
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 40.0 ของทุนชําระแล้ว

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

4.

ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

: บริษัท ศรีไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ 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
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 39.2 ของทุนชําระแล้ว

5.

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 รู เปี ยะ ประกอบด้วยหุ น้ สามัญจํานวน 9,320 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1,115,250 รู เปี ยะ
ทุนชําระแล้ว
: 10,394,130,000 รู เปี ยะ
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 32.5 ของทุนชําระแล้ว

กิจการร่ วมค้ า
1. ชื่อ
ที่ต้ งั

: บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
: 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ 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
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 50.0 ของทุนชําระแล้ว

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัทอืน่
1. ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

: บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จํากัด
: 71/12 หมู่ที่ 5 ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
: ผลิตและส่งออกเครื่ 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
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 20.0 ของทุนชําระแล้ว

6.2 ข้ อมูลสํ าคัญอืน่
ในปี พ.ศ. 2556 และภายหลังวันที่ในงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 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 ดเผยสารสนเทศแก่ผูล้ งทุนอย่างเท่าเทียมกันผ่านช่ องทาง ELCID ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ฯ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
บริ ษ ทั ฯมี โครงสร้ า งเงิ นทุ น จากการออกหุ ้น สามัญ ประเภทเดี ย ว และไม่ มี ก ารระดมทุ น โดยการออก
หลักทรัพย์ประเภทอื่ น เช่น หุ ้นบุริมสิ ทธิ หุ ้นกู้ หลักทรัพย์แปลงสภาพ เป็ นต้น บริ ษทั ฯมีทุนจดทะเบียนจํานวน
2,709,904,800 บาท ชําระทุนเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 270,990,480 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10
บาท
บริ ษทั ฯไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ที่มีผลกระทบต่อการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯมี การกําหนดในข้อบังคับของบริ ษทั ฯเฉพาะ
ข้อจํากัดในการถือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯของคนต่างด้าว ซึ่ งระบุให้คนต่างด้าวมีสิทธิ ถือครองหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 45 ของจํานวนหุน้ สามัญที่ได้ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมด โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ซึ่ งเป็ นวันที่บริ ษทั ฯปิ ดสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ครั้งสุ ดท้ายของปี พ.ศ. 2556 หุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯที่ถือครอง
โดยผูถ้ ือหุ น้ ต่างด้าวมีจาํ นวนร้อยละ 7.43
7.2 ผู้ถือหุ้นสามัญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
7.2.1 ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีส่วนร่ วมกําหนดทิศทางนโยบายของบริ ษทั ฯ
รายชื่อ
อันดับ
จํานวนหุ้น
%
ธุรกิจหลัก
นายสนัน่ อังอุบลกุล
1
44,082,351
16.27
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์
นางศรี สุดา เลิศสุมิตรกุล
3
15,000,000
5.54
กรรมการ บมจ. ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์
7.2.2 ผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่มีส่วนร่ วมกําหนดทิศทางนโยบายของบริ ษทั ฯ
รายชื่อ
อันดับ
นางมยุรี ศิริวจั นางกูร
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES
DEPARTMENT
นายสมบัติ เลิศสุมิตรกุล
นายสมยศ เลิศสุมิตรกุล

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

จํานวนหุ้น

%

2

16,307,349

6.02

4

11,077,300

4.09

5

10,308,100

3.80

6

10,230,815

3.78
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายชื่อ

อันดับ

จํานวนหุ้น

%

นายสมเกียรติ เลิศสุ มิตรกุล
นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
นางสาวมิตดา เลิศสุ มิตรกุล
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
รวมจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
จํานวนหุ้นสามัญทั้งหมด

7
8
9
10

9,400,000
8,000,000
6,763,592
6,756,888
137,926,395
270,990,480

3.47
2.95
2.50
2.49
50.91
100.00

หมายเหตุ :
(1) แม้ว่าส่ วนหนึ่ งของกลุ่มผูถ้ ือหุ ้น 10 อันดับแรกของบริ ษทั ฯมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะของนิ ยาม
“ญาติสนิ ท” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริ ษทั ฯพิจารณาเห็นว่า
ผูถ้ ื อ หุ ้น แต่ ล ะรายในกลุ่ มดัง กล่ า วก็มี ค วามต้อ งการซื้ อ หรื อ ขายหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั ฯ ตลอดจน
แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงเป็ นของตนเอง ซึ่ งจากการประชุมผูถ้ ือหุ ้นในหลายปี ที่ผ่านมา ก็ไม่
เคยปรากฏเหตุการณ์ของการรวมกลุ่มกันใช้สิทธิ ออกเสี ยงร่ วมกันอย่างมีสาระสําคัญเพื่อควบคุมมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนั้น ด้วยความเป็ นอิสระของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายดังกล่าว บริ ษทั ฯจึงเปิ ดเผย
การถื อหุ ้นเป็ นรายบุ คคล โดยไม่ได้นาํ มารวมกันและแสดงการถื อหุ ้นในลักษณะของกลุ่มตระกูล
เดียวกัน
(2) ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลผูถ้ ือหุ ้น 10 อันดับแรกที่เป็ นปั จจุบนั ได้จาก website ของบริ ษทั ฯก่อนการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
7.3 สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯมีสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ฯของผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรส
ของกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปรี ยบเทียบกับสัดส่ วนการถือหุ ้น ณ วันที่ 28
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ดังนี้
รายชื่อ
นายสนัน่ อังอุบลกุล
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายเอ้งฮัก นนทิการ และคู่สมรส
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
นางสิ ริพร ไศละสูต

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
44,082,351
16.27 44,082,351
16.27
0
0.00
0
0.00
5,900
0.00
5,900
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

จํานวนหุ้น
เพิม่ / (ลด)
0
0
0
0
0
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายชื่อ
นางศรี สุดา เลิศสุ มิตรกุล
นายมานิต อติวานิชยพงศ์ และคู่สมรส
นายณพล เลิศสุ มิตรกุล
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ
นายประยูร ขจิตต์
นางสาวบุญนภา เลิศสุ มิตรกุล
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
นายภาวัต เฉลิมพงศ์
นายพงษ์ศกั ดิ์ กันติรัตนาวงศ์
นายจรุ ง ศรี สกุล
นายราเกส ซิงห์
นายชัยชาญ เจริ ญสุข
นายอนุพช ภาษวัธน์
นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์ และคู่สมรส
รวมจํานวนหุ้น
จํานวนหุ้นสามัญทั้งหมด

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
15,000,000
5.54 15,000,000
5.54
1,148,720
0.42
1,148,720
0.42
0
0.00
1,500,000
0.55
200,000
0.07
200,000
0.07
0
0.00
0
0.00
90,000
0.03
90,000
0.03
8,000,000
2.95
6,487,000
2.39
142
0.00
142
0.00
100,000
0.04
30,000
0.01
158,000
0.06
30,000
0.01
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
100
0.00
100
0.00
68,785,213
25.38 68,574,213
25.29
270,990,480 100.00 270,990,480 100.00

จํานวนหุ้น
เพิม่ / (ลด)
0
0
(1,500,000)
0
0
0
1,513,000
0
70,000
128,000
0
0
0
0
0
211,000

7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลจากเงินกําไรในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ
ประจําปี ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั และบริ ษทั ฯต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯสามารถจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้อย่างต่อเนื่ องเป็ นประจําทุกปี และ
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาํ หนดไว้ โดยบริ ษทั ฯมีขอ้ มูลการจ่ายเงินปั นผลย้อนหลัง 5 ปี
ดังนี้
ปี
อัตรากําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
อัตราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ (%)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

พ.ศ. 2551
0.37
0.35
95.69

พ.ศ. 2552
0.40
0.35
88.53

พ.ศ. 2553
1.03
0.60
58.13

พ.ศ. 2554
1.17
0.75
64.36

พ.ศ. 2555
1.70
1.10
64.89
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7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อย
เนื่องจากบริ ษทั ย่อยแต่ละแห่งมีคณะผูบ้ ริ หารของตนเอง และมีอิสระในการกําหนดนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล บริ ษทั ฯจึงไม่สามารถกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั บริ ษทั ย่อยได้ อย่างไรก็ตาม
โดยปกติแล้ว เมื่อบริ ษทั ย่อยมีผลกําไรจากการดําเนินงาน และไม่มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใด บริ ษทั ย่อยจะจ่ายเงิน
ปั นผลในอัตราที่บริ ษทั ย่อยเห็นเหมาะสมต่อสภาพฐานะทางการเงินของตนเองในขณะนั้น โดยไม่มีการ
กําหนดอัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผลไว้ล่วงหน้า

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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8. โครงสร้ างการจัดการ
บริ ษทั ฯบริ หารโดยคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมี
กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมต้องมี
จํานวนอย่างน้อยครึ่ งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็ นครบองค์ประชุม กรรมการบริ ษทั แต่งตั้งโดยผู้
ถือหุน้ มีวาระคราวละ 3 ปี กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการต่อไปอีก หากได้รับการเสนอ
ชื่อและแต่งตั้งใหม่โดยผูถ้ ือหุน้ ในการบริ หารงานประจําของบริ ษทั ฯนั้น คณะกรรมการบริ ษทั มอบอํานาจให้คณะ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
8.1 คณะกรรมการบริษัท

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

นางสิ ริพร ไศละสูต, นายสนัน่ อังอุบลกุล, นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์,
นางศรี สุดา เลิศสุ มิตรกุล

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้ าร่ วมประชุ มในปี พ.ศ. 2556
การประชุ มคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ ง
จํานวนครั้ง จํานวนครั้งที่
การประชุ ม เข้ าร่ วมประชุ ม
นายสนัน่ อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จ ัด การ, และ
7
7
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ
7
7
นายเอ้งฮัก นนทิการ
กรรมการอิ ส ระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
7
7
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
7
7
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นางสิ ริพร ไศละสูต
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและ
7
7
พิจารณาค่าตอบแทน, และกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
นางศรี สุดา เลิศสุมิตรกุล กรรมการ
7
7
นายณพล เลิศสุมิตรกุล
กรรมการ
7
7
นายมานิต อติวานิชยพงศ์ กรรมการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี, และ
7
7
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
7
7
ค่าตอบแทน, กรรมการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี,
ประธานอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง, และ
เลขานุการบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้แสดงข้อมูลของกรรมการตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั
8.1.2 ผู้มอี าํ นาจควบคุมบริษัท
บริ ษทั ฯไม่มีบุคคลที่เข้าข่ายเป็ น ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย
การจัดการ หรื อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯอย่างมีนยั สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นบุคคลที่เข้าลักษณะข้อ
ใดข้อหนึ่งดังนี้
1) บุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ น้ ที่มี
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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2) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการของบริ ษทั ฯได้
3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ ่ ึงรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อ
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯให้ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อ
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดําเนิ นงานในบริ ษทั ฯหรื อมีความรับผิดชอบในการดําเนิ นงาน
ของบริ ษ ัท ฯเยี่ ย งกรรมการหรื อ ผูบ้ ริ หาร รวมทั้ง บุ ค คลที่ มี ต าํ แหน่ ง ซึ่ งมี อ าํ นาจหน้า ที่
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริ ษทั ฯ
8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯมีคณะผูบ้ ริ หารซึ่ งประกอบไปด้วยบุคคลที่เข้าข่ายนิ ยามคําว่า
ผูบ้ ริ หาร ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 จํานวน 15 คน ดังนี้

1.
2.

รายชื่อผู้บริหาร
นายสนัน่ อังอุบลกุล
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ
นายณพล เลิศสุมิตรกุล
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายประยูร ขจิตต์
นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
นายภาวัต เฉลิมพงศ์
นายพงษ์ศกั ดิ์ กันติรัตนาวงศ์
นายจรุ ง ศรี สกุล
นายราเกส ซิงห์
นายชัยชาญ เจริ ญสุข
นายอนุพช ภาษวัธน์
นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริ หาร และ
รักษาการผูอ้ าํ นวยการส่วนบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านธุรกิจเครื อข่าย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ าํ นวยการส่วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
ผูอ้ าํ นวยการส่วนบุคลากรและธุรการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผูอ้ าํ นวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรรม
ผูอ้ าํ นวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ผูอ้ าํ นวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์
ผูอ้ าํ นวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ผูอ้ าํ นวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบตั ิการองค์กร
ผูอ้ าํ นวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่ม
ผูอ้ าํ นวยการส่วนการขายตรง

บริ ษทั ฯได้แสดงข้อมูลของผูบ้ ริ หารตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั โดยมีแผนภาพโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2556 เป็ นดังนี้

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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หมายเหตุ : บริ ษทั ฯได้พิจารณาบทบาทและอํานาจในการบริ หารจัดการของบุคคลผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ
ผูอ้ าํ นวยการตามโครงสร้างองค์กรในปั จจุบนั แล้ว เห็นสมควรถือเป็ นบุคคลผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รง
ตําแหน่งระดับบริ หารในลําดับที่สี่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551
8.3 เลขานุการบริษัท
ดํารงตําแหน่งโดยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร คือ 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 ยบเทียบกับประเภทธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันจากข้อมูลการสํารวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ในส่ วนของกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปริ มาณงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็ นข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้กาํ หนดให้การพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยเป็ นวาระเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯมี ห ลัก เกณฑ์ใ นการกํา หนดค่ า ตอบแทนผูบ้ ริ ห ารโดยผ่า นกระบวนการพิ จ ารณา
กลัน่ กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ
ผลงานที่สร้างคุณค่าให้กบั บริ ษทั ฯ และมีความเหมาะสมภายใต้โครงสร้างค่าตอบแทนที่บริ ษทั ฯกําหนด ซึ่งปัจจุบนั
แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจําปี เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ เป็ นต้น กับค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ รถยนต์ประจําตําแหน่ง
ในการพิจารณาอัตราการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจําปี ของผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายอัตราการปรับเงินเดือนและ
การจ่ายโบนัสในแต่ละปี และมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารอีก 2 คน กําหนดเป็ น
หลักเกณฑ์ ตลอดจนมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การและรองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงิ นและบริ หารเป็ นผู้
พิจารณาอัตราการปรับเงินเดือน และอัตราการจ่ายโบนัสประจําปี ตามผลงานของผูบ้ ริ หารแต่ละคน
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯสําหรับปี พ.ศ. 2556 เป็ นดังนี้
8.4.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1) ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจํานวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้
จํานวนเงิน (บาท)
รายชื่อ-ตําแหน่ ง
ปี 2556
ปี 2555
คณะกรรมการบริษัท
290,000
200,000
ประธานกรรมการ – นายสนัน่ อังอุบลกุล
กรรมการ 8 คน ประกอบด้วย
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
145,000
100,000
นายเอ้งฮัก นนทิการ
145,000
100,000
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
145,000
100,000
นางสิ ริพร ไศละสูต
145,000
100,000
นางศรี สุดา เลิศสุมิตรกุล
145,000
100,000
นายณพล เลิศสุ มิตรกุล
145,000
100,000
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
145,000
100,000
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
145,000
100,000
รวมค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
1,450,000
1,000,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
350,000
350,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ – นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
กรรมการตรวจสอบ 2 คน ประกอบด้วย
นายเอ้งฮัก นนทิการ
150,000
150,000
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
112,500
150,000
รวมค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
612,500
650,000
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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รายชื่อ-ตําแหน่ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน –
นางสิ ริพร ไศละสูต
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คน ประกอบด้วย
นายสนัน่ อังอุบลกุล
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
รวมค่ าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี –
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 3 คน ประกอบด้วย
นางสิ ริพร ไศละสูต
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
รวมค่ าตอบแทนกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
ปี 2556
ปี 2555

12,500

ไม่มี

10,000
10,000
10,000
42,500

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

37,500

ไม่มี

20,000
30,000
30,000
117,500
2,222,500

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1,650,000

หมายเหตุ :
1. ปี พ.ศ. 2556 ค่าเบี้ยประชุมที่บริ ษทั ฯจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนอยูภ่ ายในวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 32 (ประจําปี พ.ศ. 2556) ดังนี้
1.1. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการ
จํานวน 300,000 บาท/ปี
กรรมการ
จํานวน 150,000 บาท/ปี /คน
1.2. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 350,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ
จํานวน 150,000 บาท/ปี /คน
1.3. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 50,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวน 40,000 บาท/ปี /คน

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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1.4. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จํานวน 50,000 บาท/ปี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จํานวน 40,000 บาท/ปี /คน
อัตราค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิเป็ นต้นไป
2. บริ ษทั ฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ดังนี้
ปี 2555
ปี 2556
ค่ าตอบแทน
จํานวนราย จํานวนเงินรวม จํานวนราย จํานวนเงินรวม
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
เงินเดือน
15
55.11
14
51.18
โบนัส
15
9.84
14
11.64
รวม
15
64.95
14
62.82
หมายเหตุ :
1. จํานวนผูบ้ ริ หารเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจากการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารเพิ่มเติมจํานวน 1 คน และทดแทนจํานวน 1
คน
2. รายชื่อผูบ้ ริ หารที่ได้รับค่าตอบแทนในปี พ.ศ. 2556 มีดงั นี้
2.1 นายสนัน่ อังอุบลกุล
2.2 นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
2.3 นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ
2.4 นายณพล เลิศสุมิตรกุล
2.5 นายมานิต อติวานิชยพงศ์
2.6 นายประยูร ขจิตต์
2.7 นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
2.8 นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
2.9 นายภาวัต เฉลิมพงศ์
2.10 นายพงษ์ศกั ดิ์ กันติรัตนาวงศ์
2.11 นายจรุ ง ศรี สกุล
2.12 นายราเกส ซิงห์
2.13 นายชัยชาญ เจริ ญสุข
2.14 นายอนุพช ภาษวัธน์
2.15 นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์
3. รวมโบนัสค้างจ่ายของปี ด้วย
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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8.4.2 ค่ าตอบแทนอืน่
1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
บริ ษัท ฯไม่ มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ ทั้ง ที่ เ ป็ นตัว เงิ น และไม่ เ ป็ นตัว เงิ น ให้ แ ก่
คณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยต่างๆ
2) ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริ หาร
2.1) ค่าตอบแทนอื่นที่เป็ นตัวเงิน ประกอบด้วย
- เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯได้เริ่ มจัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานในปี พ.ศ. 2556
เป็ นปี แรก โดยบริ ษทั ฯเริ่ มจ่ายเงินสมทบตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ ในปี
พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบ้ ริ หารที่สมัครเป็ นสมาชิก 2
คน รวมทั้งสิ้ น 0.15 ล้านบาท
- สวัสดิการอื่นๆ
บริ ษ ัท ฯจัด ให้ มี ส วัส ดิ ก ารอื่ น ๆ แก่ ผูบ้ ริ ห ารทั้ง ในส่ ว นของสวัส ดิ ก ารพื้ น ฐานตาม
กฎหมาย ได้แ ก่ เงิ น ประกัน สัง คมส่ วนที่ บ ริ ษ ทั ฯจ่ ายสมทบ เงิ นชดเชยกรณี เกษี ย ณอายุ และ
สวัสดิ การพิเศษซึ่ งเป็ นไปตามเงื่ อนไขของบริ ษทั ฯ ได้แก่ เงิ นช่ วยเหลื อเพิ่มเติ มพิเศษสําหรั บ
พนักงานที่เกษียณอายุ และรางวัลทองคําสําหรับพนักงานที่ครบรอบอายุการทํางานและมิได้เป็ น
สมาชิ กกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พของบริ ษทั ฯ โดยในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงิ นสําหรั บ
สวัสดิการอื่นๆ แก่ผบู้ ริ หารรวมทั้งสิ้น 2.78 ล้านบาท
2.2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ รถประจําตําแหน่ง
8.5 บุคลากร
8.5.1 อัตรากําลังคนแยกตามสายงาน สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : คน)
ผูบ้ ริ หาร
สายงานสนับสนุน
สายงานการขายและการตลาด
สายงานผลิต
รวม
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

พ.ศ. 2556
โรงงาน
สํ านักงาน
12
182
378
0
572

สุ ขสวัสดิ์

โคราช

บางปู

0
0
0
433
433

0
0
0
1,696
1,696

1
0
0
387
388

อมตะนคร
ชลบุรี
2
0
0
716
718

รวม
15
182
378
3,232
3,807
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(หน่วย : คน)
ผูบ้ ริ หาร
สายงานสนับสนุน
สายงานการขายและการตลาด
สายงานผลิต
รวม

(หน่วย : คน)
ผูบ้ ริ หาร
สายงานสนับสนุน
สายงานการขายและการตลาด
สายงานผลิต
รวม

พ.ศ. 2555
โรงงาน
สํ านักงาน
11
179
508
0
698

สุ ขสวัสดิ์

โคราช

บางปู

0
0
0
304
304

0
0
0
2,010
2,010

1
0
0
421
422

อมตะนคร
ชลบุรี
1
0
0
852
853

รวม
13
179
508
3,587
4,287

พ.ศ. 2554
โรงงาน
สํ านักงาน
12
188
497
0
697

สุ ขสวัสดิ์

โคราช

บางปู

0
0
0
258
258

0
0
0
1,886
1,886

1
0
0
419
420

อมตะนคร
ชลบุรี
2
0
0
998
1,000

รวม
15
188
497
3,561
4,261

หมายเหตุ :
1. ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯได้แต่งตั้งผูบ้ ริ หารจํานวน 2 คน เพื่อทดแทนผูบ้ ริ หารที่ครบอายุสญ
ั ญาว่าจ้าง
จํานวน 1 คน และแต่งตั้งเพิ่มเติ มจํานวน 1 คน เพื่อรับผิดชอบด้านการตลาดขายตรงของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
2. อัตรากําลังคนในสายงานการผลิตของโรงงานสุ ขสวัสดิ์ในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 และ
พ.ศ. 2554 เนื่ องจากบริ ษทั ฯขยายสายงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมเพื่อ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของยอดขาย
3. อัตรากําลังคนในสายงานการผลิ ตของโรงงานอมตะนคร ชลบุรี ในปี พ.ศ. 2556 ลดลงจากปี พ.ศ.
2555 และ พ.ศ. 2554 เนื่องจากการโอนย้ายพนักงานระหว่างโรงงานและส่วนหนึ่ งไปสังกัดบริ ษทั ย่อย
ที่จดั ตั้งใหม่ ตลอดจนการปรับปรุ งกระบวนการผลิตและการลงทุนในเครื่ องจักรใหม่ที่มีประสิ ทธิภาพ
ที่ส่งผลให้ใช้คนลดลง
4. อัตรากําลังคนในสายงานการผลิตของโรงงานโคราชและโรงงานบางปู เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2555 แต่
ลดลงในปี พ.ศ. 2556 เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นและลดลงของปริ มาณการผลิตตามคําสัง่ ซื้อของลูกค้า
ตามลําดับ
5. บริ ษทั ฯไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่สาํ คัญในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน
ผลตอบแทนที่บริ ษทั ฯจัดให้มีแก่พนักงานทุกระดับชั้นอย่างเสมอภาคและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เดียวกัน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินโบนัสและเบี้ยขยัน เงินสมทบประกันสังคม เงิน
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินชดเชยกรณี เกษียณอายุ รวมจนถึงสวัสดิการพิเศษสําหรับพนักงานที่มิได้
เป็ นสมาชิ กกองทุนสํารองเลี้ยงชี พซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯกําหนด ได้แก่ เงินช่วยเหลื อเพิ่มเติม
พิเศษสําหรับพนักงานที่เกษียณอายุ และรางวัลทองคําสําหรับพนักงานที่ครบรอบอายุการทํางาน โดยในปี
พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯได้จ่ายผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่พนักงานทั้งองค์กรรวมทั้งสิ้ น 855.10 ล้านบาท อนึ่ง
บริ ษทั ฯได้เริ่ มจัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชี พให้แก่ผบู้ ริ หารและพนักงานในปี พ.ศ. 2556 เป็ นปี แรก โดย
บริ ษทั ฯเริ่ มจ่ายเงินสมทบตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 เป็ นต้นไป
8.5.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้สาํ นักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กาํ หนดแผนงานและดําเนิ นการจัดหลักสู ตร รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริ มสร้างพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพพนักงานทุกคนในองค์กรให้มีความรู ้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนเอง
ปฏิบตั ิ ตลอดจนมีความพร้อมและศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต โดยสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ได้กาํ หนดทิศทางการดําเนินงานโดยยึดหลักของภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านที่ได้กาํ หนดไว้อย่างชัดเจน ได้แก่
ด้านที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กร 4S
ด้านที่ 2 สร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
ด้านที่ 3 ฝึ กอบรมและพัฒนาด้านวิชาชีพ
ด้านที่ 4 ฝึ กอบรมและพัฒนาด้านการบริ หาร และการจัดการ
นอกจากหลักสู ตรและกิ จกรรมที่ สํานักพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ได้จดั ให้มีข้ ึ นเพื่อส่ งเสริ มและ
พัฒ นาทัก ษะและภาวะความเป็ นผูน้ ํา ให้แ ก่ พนัก งานอย่า งต่ อ เนื่ อ งแล้ว บริ ษ ทั ฯได้ใ ห้ก ารสนับ สนุ น
บุ ค ลากรของบริ ษ ัท ฯในการเข้า รั บ การศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญ ญาตรี คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมและ
เทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สหกิจศึกษา) ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตาม “โครงการพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการ
จัดการ” จํานวน 22 คน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทั้งทางด้านการบริ หารจัดการและความรู้เฉพาะด้านที่
เกี่ ยวกับพลาสติ ก อันประกอบด้วย สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้ า และสาขาเทคโนโลยีเครื่ องกล มี ระยะเวลา
การศึ ก ษา 2 ปี เริ่ มตั้งแต่เดื อ นมิ ถุ นายน พ.ศ. 2554 และสําเร็ จการศึ กษาในปี พ.ศ. 2556 โดยจะเข้ารั บ
พระราชทานปริ ญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่ งใน
จํานวนผูส้ ําเร็ จการศึกษาดังกล่าวมีผไู ้ ด้รับปริ ญญาเกี ยรตินิยมอันดับหนึ่ งจํานวน 1 คน และเกียรตินิยม
อันดับสองจํานวน 5 คน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะยังคงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาในโครงการลักษณะเช่นนี้
แก่บุคลากรที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในโอกาสที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่ องต่อไป เนื่องจากเป็ นหลักสูตร
ที่เน้นการเรี ยนการสอนควบคู่ไปกับการทํางาน โดยเรี ยนรู้จากสภาพเหตุการณ์จริ งและสถานที่จริ ง อีกทั้ง
ใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์ที่ใช้งานในโรงงานซึ่ งล้วนเป็ นเครื่ องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย อันจะมีส่วนช่วย
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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พัฒนาบุ คลากรของบริ ษทั ฯทั้งในด้านความคิ ดและการแก้ไขปั ญ หาต่างๆ ตลอดจนมีความพร้ อมที่ จะ
รองรับภารกิจใหม่ๆ ของบริ ษทั ฯที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะการขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียน
อนึ่ ง เพื่อเป็ นการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯอย่างต่อเนื่ อง ในแต่ละปี บริ ษทั ฯจะมีการสํารวจ
ความต้องการอบรมความรู ้และพัฒนาทักษะจากพนักงานทุกระดับชั้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากําหนด
หลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้แก่พนักงานตามลําดับความสําคัญและความเร่ งด่วน พร้อมทั้งตั้งงบประมาณ
จํานวนหนึ่ งเพื่อใช้ในการสนับสนุ นการจัดอบรมดังกล่าว ซึ่ งมีท้ งั แบบการจัดอบรมภายในและภายนอก
บริ ษทั ฯ 5 ด้านดังนี้
 หลักสูตรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Core Culture)
 หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการบริ หาร (Managerial Skill)
 หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการปฏิบตั ิงาน (Functional Skill)
 หลักสูตรที่เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System)
 หลักสูตรที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Health & Safety)
การสร้ างวัฒนธรรมองค์ กร
ด้วยวิสยั ทัศน์และภารกิจที่มุ่งมัน่ ในการพัฒนาธุรกิจสู่ ระดับสากล ให้องค์กรสามารถเติบโตอย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืน อีกทั้งสร้างสรรค์บุคลากรของบริ ษทั ฯให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นโดยการยกระดับความสามารถ
ทักษะวิชาชี พและคุ ณภาพการทํางาน เพื่อช่ วยกันสร้ างผลงานที่ ดีให้แ ก่องค์กรและนําพาบริ ษทั ฯไปสู่
เป้ าหมายต่างๆ ที่ได้ต้ งั ไว้ บริ ษทั ฯจึงมุ่งเน้นที่จะนํา “หลักการจัดการ 4 ประการ (4S)” ซึ่ งเป็ นปรัชญาการ
ทํางานที่มุ่งเน้นปลูกฝังให้บุคลากรขององค์กรมีการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลในงาน
มาใช้ใ นการพัฒ นาบุ ค ลากรและพร้ อ มที่ จ ะปลู ก ฝั ง ให้เป็ นวัฒ นธรรมองค์กรของบริ ษ ทั ฯต่ อ ไป โดย
หลักการจัดการ 4 ประการ (4S) ประกอบด้วย
STRENGTH (แข็งแกร่ ง) ทีมงานแข็งแกร่ ง องค์กรแข็งแกร่ ง
 บุ ค ลากรมี จิตสํานึ ก ในจริ ยธรรมและคุ ณธรรม ร่ วมแรงร่ วมใจทํา งานเป็ นที ม รั กองค์ก ร
เสมือนหนึ่งคือ ชีวติ ของพนักงาน
STRETCH (ก้าวไกล) ทําวันนี้ให้ดีกว่า ทําวันหน้าให้กา้ วไกล
 บุคลากรสามารถพัฒนาและปรับปรุ งศักยภาพตนเอง และงานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นอยู่
ตลอดเวลา
SPEED (ฉับไว)
ตอบรับฉับไว ใส่ใจบริ การ
 บุคลากรสามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กรด้วยข้อมูลที่
เป็ นปัจจุบนั ถูกต้อง รวดเร็ ว และสร้างความประทับใจในการบริ การ
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SYSTEM (มีระบบ)
มีระบบ สอบกลับได้
 บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างเป็ นระบบ และมี หลักการตัดสิ นใจบนพื้นฐานของข้อมูล
ข้อเท็จจริ งที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างถูกต้องแม่นยํา
ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯได้รณรงค์และดําเนิ นกิจกรรมทบทวนความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการ
4 ประการ (4S) อย่างต่อเนื่ องตลอดทั้งปี เพื่อปลูกฝัง 4S ให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษทั ฯ โดยสํานัก
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ได้จดั หลักสู ตรและกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่ วมและปฏิบตั ิ
เพื่อเสริ มสร้างและทบทวนจนเกิ ดความรู ้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบตั ิตามหลักการจัดการ 4 ประการ
(4S) ได้อย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ
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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
จรรยาบรรณที่ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ซึ่ งผลจากการดําเนิ นการดังกล่าว ทําให้บริ ษทั ฯได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent)
จากการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนไทย ประจําปี 2556 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายบริ ษทั ฯ และ
ประกาศใช้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งในแต่ละปี ที่ผา่ นมาก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุ งนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตามความเหมาะสม และต่อมาคณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบตั ิงานร่ วมกับคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ ง
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 เพื่อทําหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุ ง
นโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ดีของบริ ษทั ฯให้ทนั สมัย เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิ จและ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษทั จดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนด โดยในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริ ษทั ได้
อนุมตั ิและประกาศใช้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556) ซึ่ งครอบคลุมในแต่ละ
หมวดโดยสรุ ปดังนี้
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556)
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั เคารพในสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือ
หุ ้นและอํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นในการใช้สิทธิ ในเรื่ องต่างๆ ที่ผถู ้ ือหุ ้นสมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
โปร่ งใส ทันต่อเวลา ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
2. การประชุมผูถ้ ือหุน้
3. การดําเนินการในการประชุม
4. การจัดทํารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุน้
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายด้วยความเป็ นธรรม
และเท่ า เที ย มกัน ไม่ ว่ า จะเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น รายย่อ ย รวมถึ ง ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ เ ป็ นต่ า งชาติ นอกจากนี้
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการบริ ษ ัท สนับ สนุ น ให้ผูถ้ ื อ หุ ้ น ใช้สิท ธิ ใ นการดู แ ลผลประโยชน์ ข องตนโดยการแสดงความเห็ น
ข้อเสนอแนะและออกเสี ยงลงมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อใช้สิทธิร่วมการตัดสิ นใจในการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญต่างๆ
ตลอดจนการเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จัดให้บริ ษทั ฯเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
3. สิ ทธิเพื่อความเท่าเทียมกับคณะกรรมการบริ 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
เกี่ยวข้องกับกลุ่มผูม้ ี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 ทั ให้ค วามสํา คัญ กับ การเปิ ดเผยข้อ มูล อย่า งถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น และทัน เวลาอย่า ง
เหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดําเนินงาน และข้อมูลที่
มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น การกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และบุคคลภายนอก โดยได้จดั ให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
นําเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นปั จจุบนั และสามารถเข้าถึงได้ผา่ นทุกช่องทางที่บริ ษทั ฯกําหนดอยู่
เสมอ เพื่อให้นกั ลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. ข้อมูลบริ ษทั ฯ กรรมการ และผูถ้ ือหุน้
2. การกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ
3. ผลการดําเนินงาน
4. ช่วงเวลา และความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูล

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ซึ่งครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ 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 หารสูงสุดเป็ นบุคคลเดียวกัน
13. ค่าตอบแทนกรรมการ
14. เลขานุการบริ ษทั
15. คณะกรรมการชุดย่อย
16. การพัฒนากรรมการ
17. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริ ษทั
18. การส่งเสริ 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 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
9.2.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัทและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ตามข้อ บัง คับ ของบริ ษัท ศรี ไทยซุ ป เปอร์ แ วร์ จํา กัด (มหาชน) กํา หนดองค์ป 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 รกิจของบริ ษทั ฯ ตลอดจนอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบของตน เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ปั จจุบนั มีจาํ นวน 9 คน ซึ่ งรวมกรรมการที่เป็ นสุภาพสตรี 2
คน ประกอบด้วยตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นผูบ้ ริ หารรวม 5 คน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ความสามารถและ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ความเชี่ ยวชาญในธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะและประสบการณ์
หลากหลายที่ ส ามารถใช้วิ จ ารณญาณได้อ ย่า งอิ ส ระ โดยมี คุ ณ สมบัติ ต ามหลัก เกณฑ์ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งกรรมการอิ สระจํานวน 3 คน เป็ นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทําหน้าที่สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริ ษทั ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุ
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551
หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นเกี่ยวกับการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯและการ
กํากับดูแล เพื่อให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ดและเพิ่มมูลค่าแก่ผถู ้ ือหุ ้นอย่างต่อเนื่ อง มีจริ ยธรรมที่ดีและคํานึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
กลุ่มทั้งในปั จจุบนั 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 และซื่อสัตย์สุจริ ตและเป็ นไปตาม
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. จัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อยปี ละครั้ง เพื่อรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯให้ผถู้ ือหุ ้น
รับทราบและอนุมตั ิ และเพื่อขอมติต่างๆ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในเรื่ องที่อยู่นอกเหนืออํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั เช่น การประกาศจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี
6. ทําธุ รกรรมหรื อการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สาํ คัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้ สิน และ
ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ เช่น การกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน เป็ นต้น
7. พิจารณาการทํารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม กับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน ในส่วนที่ไม่จาํ เป็ นต้องขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
8. กําหนดให้บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ
9. กํากับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่างๆ เป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ งใส
10. แต่งตั้งและกําหนดอํานาจหน้าที่ให้กบั คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ
11. กําหนดและเปลี่ยนแปลงผูม้ ีอาํ นาจในการทํานิติกรรมผูกพันของบริ ษทั ฯ
12. กําหนดนโยบาย วิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ ของบริ ษ ทั ฯ พร้ อมปรั บ ปรุ ง ให้ส อดคล้อ งกับ สภาพ
ปัจจุบนั
13. กําหนดกลยุทธ์การทําธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจําปี ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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14. พิจารณาและทบทวนนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบนั
15. ติดตามผลการดําเนิ นงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจําปี ของบริ ษทั ฯ และ
เปรี ยบเทียบกับงบประมาณ
16. พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
17. ทําสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ ยวกับการทําธุ รกิ จปกติ และสัญญาที่ เกี่ยวกับการทําธุ รกิ จปกติที่เป็ น
สาระสําคัญ
18. จัดให้มีการกํากับดูแลให้มีการบริ หารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
19. จัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
20. ปรับเปลี่ยนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั ตามหน้าที่ขา้ งต้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวตามหลักปฏิบตั ิดงั นี้
 ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุน้ (Duty of Loyalty)
 ปฏิ บ ตั ิ ต ามกฎหมาย วัตถุ ป ระสงค์ ข้อ บังคับ ของบริ 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 และหน่วยงานที่กาํ กับ
ดูแล (Duty of Obedience)
 เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และ
ทันเวลา (Duty of Disclosure)
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถอย่างเพียงพอ
เพื่อทําหน้าที่ดาํ เนิ นธุ รกิ จให้เป็ นไปตามนโยบายและเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ คณะกรรมการบริ ษทั มี การ
ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีสิทธิ ร้องขอข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ฯได้
อย่างอิสระ
เงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรองบริษัท
กรรมการบริ ษทั 2 ใน 4 คน คือ นายสนัน่ อังอุบลกุล, นายมานิ ต อติวานิ ชยพงศ์, นายณพล
เลิศสุมิตรกุล และนายปริ ญช์ ผลนิวาศ ลงนามร่ วมกันพร้อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
การประชุ มของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 6 ครั้ง โดย
กําหนดวันที่ จะประชุม พร้อมด้วยเวลาและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี กรรมการมีหน้าที่เข้าร่ วม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนครั้งที่จดั ประชุม โดยในปี พ.ศ. 2556 มีการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั รวมทั้งสิ้ น 7 ครั้ง ซึ่งได้เปิ ดเผยจํานวนครั้งของการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนไว้ในหัวข้อ 8.1
คณะกรรมการบริ ษทั
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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เลขานุการบริ ษทั มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเสนอประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมให้
กรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพื่อได้มีเวลาศึกษาและพิจารณา ในการพิจารณาวาระต่างๆ จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม
วาระการประชุมตามปกติที่สาํ คัญประกอบด้วยการรับทราบผลการสอบทานหรื อการตรวจสอบ
รายงานทางการเงินโดยผูส้ อบบัญชี ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว การพิจารณา
และการติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนงาน การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในเรื่ องสําคัญเกี่ ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิ จ กลยุทธ์ เป้ าหมายทาง
การเงิน แผนงานและงบประมาณ เป็ นต้น การรับทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการชุ ดย่อ ยต่ างๆ การรั บ ทราบรายงานการถื อ ครองหลักทรั พ ย์บ ริ ษ ทั ฯของกรรมการ การ
พิจารณาการทํารายการที่มีลกั ษณะเกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่เข้าข่ายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
(ถ้ามี) ตลอดจนการพิจารณาวาระต่างๆ ที่ฝ่ายบริ หารนําเสนอ
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ประธานมอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั ทําหน้าที่นาํ เสนอ
สาระสําคัญของแต่ละวาระการประชุม เพื่อประมวลความเห็น และให้ได้ขอ้ สรุ ปเป็ นมติที่ประชุมเพื่อนําไป
ดําเนิ นการต่อไป โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการร่ วมแสดงความเห็ นและอภิ ปรายในแต่ ละวาระได้อย่าง
เพียงพอ พร้อมทั้งเชิญผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดที่ชดั เจนในวาระ
นั้นๆ ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ แนวปฏิบตั ิของการลงมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั หากมีกรรมการที่มีส่วนได้
เสี ยในวาระใดและเข้าร่ วมประชุม เลขานุการบริ ษทั จะแจ้งเพื่อขอให้ไม่เข้าร่ วมประชุมเฉพาะวาระนั้น และ
ต้อ งมี กรรมการอยู่ในที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั อย่างน้อ ยสองในสามของจํานวนกรรมการที่ เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในการสรุ ป
มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือเสี ยงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
เว้นแต่เป็ นมติแต่งตั้งกรรมการทดแทนในตําแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ มติคณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการ
ที่ยงั เหลืออยู่ ซึ่งเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 17 และ 21
เลขานุ ก ารบริ ษ ัท เป็ นผูจ้ ดบัน ทึ ก และจัด ทํา รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ซึ่ ง มี
รายละเอียดที่สมบูรณ์เพียงพอ และจัดเก็บรายงานการประชุมดังกล่าวที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุม เพื่อพร้อมสําหรับการค้นหาหรื อตรวจสอบจากกรรมการและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
วาระการเป็ นกรรมการและกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยกําหนดให้ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นแต่ละปี กรรมการ
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จํานวน 1 ใน 3 ต้อ งออกจากตําแหน่ ง กรรมการที่ พน้ จากตําแหน่ ง สามารถได้รับ การแต่ งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่งกรรมการใหม่ได้ หากได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งใหม่โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อนึ่ง หากกรรมการคนใดพ้นจากตําแหน่งกรรมการ ก็ให้พน้ จากการเป็ นกรรมการชุดย่อยที่ได้รับ
การแต่งตั้งนั้นด้วย
จํานวนบริษัทที่กรรมการแต่ ละคนไปดํารงตําแหน่ งกรรมการ
เพื่ อ ให้ก ารปฏิ บัติ ง านของกรรมการ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี เวลาปฏิ บ ัติห น้าที่ ก รรมการอย่า ง
เพียงพอ จึงกําหนดให้กรรมการแต่ละท่าน สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ซึ่งเมื่อ
รวมบริ ษทั ฯด้วยแล้ว ต้องไม่เกิน 5 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2556 กรรมการทุกคนได้ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ดงั กล่าว
นอกจากนี้ ในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นนั้น กําหนดให้กรรมการต้อง
ปฏิบตั ิตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่ งครัด รวมถึงต้องไม่เป็ น
กรรมการในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ
รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดของแต่ละ
ไตรมาสและ ณ วันสิ้นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯตามลําดับ และจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ ้นตามที่กฎหมายกําหนด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่พิจารณางบการเงินของ
บริ ษทั ฯและงบการเงิ นรวมว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้ขอ้ กําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงาน
ทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 5
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูเ้ ลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการซึ่งปัจจุบนั คือ นายสนัน่ อังอุบลกุล
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็ นผูน้ าํ ด้านนโยบาย กําหนดวิสยั ทัศน์ และกํากับดูแลการทํางานของผูบ้ ริ หารระดับสูง และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่กาํ หนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
3. ดูแลให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับ
บริ ษทั ฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้กรรมการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งหลีกเลี่ยง
การแสดงให้เห็นถึงการชักนําให้เห็นคล้อยตามกรรมการคนใดคนหนึ่ง
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5. ลงคะแนนเสี ยงชี้ ขาดในกรณี ที่ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั มี ก ารลงคะแนนเสี ย งและ
คะแนนเสี ยงของแต่ละฝ่ ายมีจาํ นวนเท่ากัน
6. เป็ นผูน้ าํ ในการกําหนดและปฏิ บ ัติตามจริ ยธรรมหรื อวัฒนธรรมองค์กรและนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
7. ให้คาํ แนะนํา และการแยกบทบาทที่ชดั เจนระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับฝ่ ายบริ หาร
8. เป็ นตัวแทนคณะกรรมการบริ ษทั ต่ อบุคคลภายนอกและเป็ นผูน้ าํ ในการชี้ แจงสื่ อสาร ต่ อ
สาธารณชน ผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ
การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายบริหาร
บริ ษทั ฯได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับฝ่ ายบริ หารไว้
อย่างชัดเจน ซึ่ งนอกจากจะปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้กาํ หนดไว้และกํากับดูแลการ
ดําเนิ นงานของฝ่ ายบริ หารในระดับนโยบายแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของฝ่ ายบริ หารโดยแยกเป็ นในส่วนของกรรมการผูจ้ ดั การและของคณะผูบ้ ริ หาร เพื่อความชัดเจนของการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ และคณะกรรมการบริ ษทั สามารถกํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารซึ่ง
จัดทําเป็ นประจําทุกปี ได้อย่างเหมาะสม ดังนี้
หน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. บริ หารและกํากับ ดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯให้มีป ระสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามทิ ศทาง/
เป้ าหมายบริ ษทั ฯและมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั
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 ทธิภาพ
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 หารงานเพื่อให้มีการปฏิบตั ิ ตามแผนงานและนโยบายของคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
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1. บริ หารและกํากับ ดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้มี ประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามทิ ศทาง/
เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ ตามแนวนโยบายคณะกรรมการบริ ษทั
2. พิ จ ารณากลั่น กรองเรื่ อ ง/วาระต่ า งๆ ที่ จ ะเสนอคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ พิ 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 เพื่อลดภาระทางการเงิ นและให้บ ริ ษทั ฯมี โครงสร้ างทาง
การเงินที่มนั่ คง
6. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริ ษทั ฯ
โดยเคร่ งครัด
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังได้กาํ หนดระเบียบปฏิบตั ิและขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ ง
ประกอบด้วยประเภทของรายการและวงเงินอนุมตั ิ เพื่อความคล่องตัวของการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หาร
และเป็ นการแบ่งแยกอํานาจการอนุ มตั ิ ของคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารให้มีความชัดเจนและ
ถูกต้องตามกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ ง แม้ว่าปั จจุ บ นั ผูด้ าํ รงตํา แหน่ งประธานกรรมการและตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การซึ่ งเป็ น
ตําแหน่งสูงสุ ดของฝ่ ายบริ หาร เป็ นบุคคลเดียวกัน คือ นายสนัน่ อังอุบลกุล แต่บริ ษทั ฯก็ได้มีการกําหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของทั้งสองตําแหน่งแยกกันไว้อย่างชัดเจนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั
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
ตระหนักและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ งได้อย่างชัดเจน ทั้งในส่ วน
ของการบริ หารงานประจํา การประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั การประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น และอื่ นๆ ตลอดจน
สามารถปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่และตัดสิ นใจตามขอบเขตอํานาจของแต่ละตําแหน่งได้เป็ นอย่างดี โดยได้
ใช้ประโยชน์จากการเป็ นบุคคลเดียวกันที่สามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานดังนี้
 ในฐานะประธานกรรมการ ช่วยให้สามารถรับทราบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารได้อย่าง
ใกล้ชิ ด และในสภาพความเป็ นปั จ จุ บ ัน ซึ่ ง จะควบคุ ม ดู แ ลให้อ ยู่ใ นกรอบของนโยบาย
คณะกรรมการบริ ษทั และในฐานะกรรมการผูจ้ ดั การ ก็สามารถบริ หารงานให้สอดรับกับ
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั
 ในฐานะประธานกรรมการ นอกจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในการเป็ นประธานในที่ประชุมของ
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นและการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งต้องกํากับและควบคุมดูแลการ
ประชุมให้เป็ นไปตามวาระและถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่ วมประชุม
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ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายได้อย่างอิสระแล้ว ยังสามารถชี้ แจงข้อมูลให้ที่
ประชุมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารสูงสุดพร้อมกันได้
ทั้งนี้ ด้วยสัดส่วนกรรมการอิสระที่มีจาํ นวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ทําให้
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถถ่วงดุล พร้อมให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระในการสอบทานการบริ หารงาน
ของฝ่ ายบริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การดํารงตําแหน่ งกรรมการที่บริษัทอืน่ ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายว่า หากกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารได้รับการเสนอให้
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อื่น ซึ่ งมิใช่อยูภ่ ายในกลุ่มของบริ ษทั ฯโดยจะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
หรื อไม่กต็ าม ให้กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ
ทั้งนี้ บริ ษทั อื่ นที่กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารจะไปเป็ นกรรมการนั้น ต้องไม่ดาํ เนิ นธุ รกิ จที่
แข่งขันกับ บริ ษ ทั ฯ และเมื่ อรวมจํานวนบริ ษทั อื่ น ที่ กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารดํารงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการแล้วต้องไม่เกิน 5 บริ ษทั จดทะเบียน ซึ่ งเป็ นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่คณะกรรมการบริ ษทั ยึดถือ
ปฏิบตั ิ โดยในปี พ.ศ. 2556 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
9.2.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อยและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทําหน้าที่ช่วยพิจารณาในรายละเอียด
กลัน่ กรองงานและแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ในด้านใดด้านหนึ่ง ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดย
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์ดา้ นบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่กาํ กับดูแลให้มีการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนมีองค์ประกอบ คุณสมบัติและหน้าที่ตามที่กาํ หนดในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นไปตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนด ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมในปี
พ.ศ. 2556 มีดงั นี้
รายชื่อ
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

การเข้ าร่ วมประชุ ม/
การประชุ มทั้งหมด (ครั้ง)
4/4
4/4
3/4
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นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ เป็ นผูท้ ี่มีความรู้และประสบการณ์ดา้ นบัญชี การสอบบัญชี การเงิน และภาษีอากร
ส่ วนนายเอ้งฮัก นนทิการ และนายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี เป็ นผูท้ ี่มีความรู้และประสบการณ์ดา้ นการเงิน
การธนาคาร และการบัญชี
หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจําปี
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 ทธิผลโดยสอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชี โดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริ มาณงานตรวจสอบของ
สํานักงานสอบบัญชีน้ นั
4. ตรวจสอบการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงหรื อรายการที่ อาจมี ค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ใ ห้มีความ
ถูกต้องตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
5. ทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงิน การบริ หารความเสี่ ยง การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผูบ้ ริ หาร และทบทวนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯในรายงานสําคัญที่ตอ้ งเสนอต่อสาธารณชน
ตามที่กฎหมายกําหนด
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 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่ องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ดังต่อไปนี้
7.1 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี การดํารงอยูข่ องกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สาํ คัญ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รวมถึงเหตุผลของฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายบัญชี ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อเผยแพร่ แก่ผถู้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป
7.2 การพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
7.3 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ของบริ ษทั ฯ ขั้นตอนการประสานงาน
ของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่ วมกับผูต้ รวจสอบ
ภายในและผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้
วางแผนไว้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่ วยให้ตรวจพบการทุ จริ ตหรื 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
และการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความ
ปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้ องกันการทุจริ ตหรื อการใช้คอมพิวเตอร์ ไปในทางที่ผิดโดยพนักงาน
บริ ษทั ฯหรื อบุคคลภายนอก
7.7 การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
7.8 การปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
7.9 การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
สอบทานให้บริ ษทั ฯมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
ร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สอบทานกับ ฝ่ ายบริ หารในเรื่ องนโยบายและความเพีย งพอในการบริ หารความเสี่ ยงที่ สําคัญ ของ
บริ ษทั ฯ
ทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงินของบริ ษทั ฯ
รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ปฏิ บตั ิ การอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษ ทั มอบหมายและด้วยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มีการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริ หารด้าน
การเงินและบัญชี และฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวม 4 ครั้งและการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯโดย
ไม่มีผบู ้ ริ หารร่ วมประชุม 1 ครั้ง

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมแก่คณะกรรมการบริ ษทั ไตรมาสละ 1 ครั้ง และ
จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบแสดงในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ มี วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 รอบปี บัญชี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดปัจจุบนั มีวาระการดํารงตําแหน่งถึงสิ้ นรอบปี บัญชี พ.ศ. 2558
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งประกอบด้วย
กรรมการ 4 คน โดยเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 2 คน และกรรมการอิสระ 2 คน ผูด้ าํ รงตําแหน่งประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนและการเข้าร่ วมประชุมในปี พ.ศ. 2556 มีดงั นี้
รายชื่อ
นางสิ ริพร ไศละสูต
นายสนัน่ อังอุบลกุล
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการ

การเข้ าร่ วมประชุ ม/
การประชุ มทั้งหมด (ครั้ง)
2/2
2/2
2/2
2/2

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที่ พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและ
รู ปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยในส่ วน
ค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ต้องนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังทําหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และ
ขั้นตอนในการสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมทั้ง
คัดเลือกบุคคลตามขั้นตอนการสรรหาที่ ได้กาํ หนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
นําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการเช่นกัน
หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ
2. พิจารณาและอนุมตั ิผงั โครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
3. พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ทั้งในกรณี ที่มีตาํ แหน่งว่าง
หรื อกรรมการครบวาระการดํารงตําแหน่ง

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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4. พิจารณาอนุ มตั ิ ผูส้ มควรได้รับแต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง ตามที่ ฝ่ายบริ หารได้คดั สรรและเสนอ
พิจารณา ทั้งในกรณี ที่มีตาํ แหน่งว่างลงหรื อเพิ่มตําแหน่งใหม่
5. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงได้แก่ เงินเดือน บําเหน็จ โบนัส
สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน
6. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิ บตั ิ งานอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษ ทั มอบหมาย อันเกี่ ยวเนื่ องกับการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง
โดยได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานแก่คณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนประจําปี ด้วย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 รอบปี บัญชี
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปั จจุบนั มีวาระการดํารงตําแหน่งถึงสิ้นปี บัญชี พ.ศ.
2558
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คน
โดยเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 2 คน และกรรมการอิสระจํานวน 2 คน ผูด้ าํ รงตําแหน่งประธาน
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอ้ งเป็ นกรรมการอิ สระ ทั้งนี้ รายชื่ อคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการที่ดี
และการเข้าร่ วมประชุมในปี พ.ศ. 2556 มีดงั นี้
รายชื่อ
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
นางสิ ริพร ไศละสูต
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ

การเข้ าร่ วมประชุ ม/
การประชุ มทั้งหมด (ครั้ง)
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
4/4
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
3/4
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4/4
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเลขานุการ
4/4
ตําแหน่ ง

หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับบริ ษทั ฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์
ระเบี ยบและข้อบังคับของหน่ วยงานที่ ทาํ หน้าที่กาํ กับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
สํานัก งานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง ตลอดจน
แนวทางในการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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2. กํากับ ดูแลและให้คาํ แนะนําแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ในการปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบตั ิและมีความต่อเนื่อง
3. พิจารณาทบทวน และปรับปรุ งนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย
หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. จัดทํารายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีประจําปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริ ษทั พร้อม
ทั้งนําเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
5. เสนอแนะข้อกําหนดและแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
6. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่สนับสนุนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจําเป็ น
7. ปฏิบตั ิงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ได้จดั ให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยได้
รายงานผลการปฏิบตั ิงานแก่คณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีประจําปี ด้วย
คณะกรรมการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี ว าระการดํา รงตํา แหน่ ง คราวละ 3 รอบปี บัญ ชี โดย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีชุดปัจจุบนั มีวาระการดํารงตําแหน่งถึงสิ้นปี บัญชี พ.ศ. 2557
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง
จํานวนไม่เกิน 10 คน มีภารกิจช่วยคณะกรรมการบริ ษทั ดูแลกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของ
บริ ษทั ฯให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ได้แต่งตั้งอนุกรรมการฯเพิ่มเติมอีก 2 คน รวมทั้งสิ้ น
9 คน โดยมีรายชื่อและการเข้าร่ วมประชุมในปี พ.ศ. 2556 ดังนี้
รายชื่อ
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
นายภาวัต เฉลิมพงศ์
นายจรุ ง ศรี สกุล
นายประมวล ภิญโญ
นายชัยชาญ เจริ ญสุข
นายสมทรง รักษาพล
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
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และเลขานุการ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

การเข้ าร่ วมประชุ ม/
การประชุ มทั้งหมด (ครั้ง)
11/11
10/11
8/11
10/11
6/11(1)
11/11
11/11
5/11(2)
10/11
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หมายเหตุ
(1) ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 นายจรุ ง ศรี สกุล ได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลกิ จการของ Srithai
(Vietnam) Company Limited ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย และต้องประจําอยูท่ ี่สาํ นักงานในประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จึงไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ครบทุกครั้ง
(2) นายสมทรง รักษาพล ได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งในระหว่างปี พ.ศ. 2556
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องดําเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯมีการบริ หารความ
เสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพครอบคลุมความเสี่ ยงทั้งหมด
หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. ศึกษา ทบทวนและประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น 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 และทรัพยากรที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. กําหนดวงเงินหรื อประเภทของกิ จกรรมตามความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุ มตั ิ
เป็ นเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์ตามความเสี่ ยงแต่ละประเภท
5. กํากับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบตั ิ เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้นาํ กลยุทธ์การบริ หาร
ความเสี่ ยงไปปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
6. ให้มีอาํ นาจแต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ ยงทัว่ องค์กร
7. เรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ในปี พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จัดให้มีการประชุมรวม 11 ครั้ง โดยได้
รายงานผลการดําเนิ นงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั
รับทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้ ได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะอนุ กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงประจําปี ด้วย
คณะอนุ ก รรมการบริ หารความเสี่ ยง มี ว าระการดํา รงตํา แหน่ ง คราวละ 3 รอบปี บั ญ ชี
คณะอนุกรรมการฯชุดปั จจุบนั มีวาระการดํารงตําแหน่งถึงสิ้นปี บัญชี พ.ศ. 2558
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9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
9.3.1 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั มอบหมายให้ค ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน ซึ่ ง เป็ น
คณะกรรมการชุดย่อยทําหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ตลอดจนกอปรด้วยความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนาบริ ษทั ฯให้มีความเจริ ญเติบโต
ก้าวหน้าอย่างมัน่ คง ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาความเหมาะสม เพื่อ
1. แต่งตั้งเป็ นกรรมการ ทดแทนกรรมการรายเดิมที่พน้ จากวาระก่อนวาระการดํารงตําแหน่งใน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คราวถัดไปหลังจากตําแหน่งได้ว่างลงตามรอบการประชุม
ปกติที่บริ ษทั ฯได้กาํ หนดไว้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2
เดื อน โดยบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติอนุ มตั ิแต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว
ของคณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่ ซึ่งเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 17
2. เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งเป็ นกรรมการ แทนกรรมการราย
เดิ มที่ พน้ วาระการดํารงตําแหน่ ง หรื อในกรณี ที่มีการเพิ่มจํานวนกรรมการ ซึ่ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 13 และข้อ 14 ดังนี้
“ข้อ 13 ให้ที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
(3) บุ ค คลซึ่ ง ได้รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลํา ดับ ลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับ การเลื อ กตั้ง เป็ น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่
บุ ค คลซึ่ ง ได้รั บ การเลื อ กตั้ง ในลํา ดับ ถัด ลงมามี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กัน เกิ น จํา นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้
ขาด
ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระเป็ น
จํานวนหนึ่ งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้
ใช้วิธีจบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุด
นั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง”
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ทั้งนี้ วาระการแต่งตั้งกรรมการของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะพิจารณาเป็ นรายบุคคล กรรมการแต่
ละรายที่ได้รับการเสนอชื่อต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบเกินกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษัท กํา หนดนโยบายให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนอาจพิจารณาคัดสรรผูท้ ี่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการจากรายชื่ อที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอ
ซึ่งบริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสและมอบสิ ทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอชื่อเป็ นประจําทุก
ปี และล่วงหน้าก่อนวันสิ้ นรอบปี บัญชี ไม่นอ้ ยกว่าสามเดือน หรื อจากทะเบียนกรรมการอาชีพในทําเนี ยบ
ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ ยวกับ
ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ตลอดจนพิจารณาเรื่ องความหลากหลายในโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษทั (Board
Diversity) อย่างเหมาะสม ซึ่ งในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้จดั ทํา Board Diversity
เสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท พิ จ ารณา ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ มี ค วามหลากหลายในความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ดา้ นการผลิต การเงิน การบัญชี การตลาด และกฎหมายด้านการบัญชีและ
ภาษีอากร ซึ่งมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับแผนงานและกลยุทธ์
อนึ่ ง บริ ษทั ฯไม่ได้กาํ หนดจํานวนครั้งสู งสุ ดของกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็ น
กรรมการใหม่ รวมทั้งไม่ได้กาํ หนดคุณสมบัติเรื่ องอายุของกรรมการ โดยให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯข้อ 14 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม กรณี ที่เป็ นกรรมการอิสระ กรรมการรายนั้นต้องมีคุณสมบัติตาม
นิ ยามกรรมการอิ สระที่บริ ษทั ฯกําหนด ซึ่ งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่ อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั โดยให้
นับรวมการถือหุน้ 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 ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิ สระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่
ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
(ค) ไม่เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามสัมพัน ธ์ท างสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ
รายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ 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
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วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยนื่ คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่ กระทําเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ
หรื อการให้หรื อรับความช่ วยเหลื อทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม คํ้าประกัน การให้
สิ นทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ
หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุ ทธิ ของบริ ษทั ฯหรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
ทั้งนี้ การ
คํานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
หุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ 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 ก่อนวันที่ยนื่ คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ฉ) ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผูใ้ ห้ บ 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 ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วม
บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดื อนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่ งของ
จํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ทั้งนี้ กรรมการอิ สระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ น
กิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในปี พ.ศ. 2556 กรรมการอิสระทั้ง 4 คนของบริ ษทั ฯ ได้ดาํ รงความเป็ นกรรมการอิสระทั้งในด้าน
คุณสมบัติและการปฏิบตั ิ หน้าที่ ได้อย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ ดาํ รงตําแหน่ ง แม้ว่าจะมี กรรมการ
อิสระจํานวน 3 คน ที่ดาํ รงตําแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสํารวจโครงการ
สํารวจการกํากับ ดูแ ลกิ จการบริ ษ ทั จดทะเบี ย นไทย สําหรั บ ปี พ.ศ. 2557 ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษ ทั ไทย ซึ่ ง กํา หนดให้ก รรมการอิ ส ระไม่ ค วรดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการเกิ น 9
ปี แต่
คณะกรรมการบริ ษทั ก็พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ น
อิสระ ประกอบกับกรรมการอิสระทั้ง 4 คนของบริ ษทั ฯมีความรอบรู้ในธุ รกิจของบริ ษทั ฯเป็ นอย่างดี ได้
อุทิศเวลา ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ท้ งั ในด้านการบัญชี การเงิน การธนาคาร และมีสาย
สัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มธุ รกิจและองค์กรต่างๆ ในการให้ขอ้ เสนอแนะหรื อคําแนะนํา อันนํามาซึ่ งประโยชน์
สู งสุ ดแก่บริ ษทั ฯ รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรอบคอบและระมัดระวัง
ซื่ อสัตย์สุจริ ตและมีความโปร่ งใส โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษทั ในคราวประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 32 (ประจําปี พ.ศ. 2556) จึงได้มีมติ
นําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 2 คน ได้แก่
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ และ นายเอ้งฮัก นนทิ การ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ น
กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เสนอ
9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯทําหน้าที่พิจารณาและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการ และสอดคล้องกับลักษณะงานและธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งรายงานการอนุ มตั ิแต่งตั้ง
ผูบ้ ริ หารดังกล่าวให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ฯ
ไม่ได้จาํ กัดการสรรหาเฉพาะบุคคลจากภายนอกเท่านั้น แต่บริ ษทั ฯเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุ กคนได้มี
โอกาสเติบโตในหน้าที่ การงานและก้าวขึ้นสู่ ตาํ แหน่งระดับผูบ้ ริ หารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการคัด
สรรจากความสามารถที่โดดเด่นและการเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานทั้งในสายงาน
เดียวกันและคนรอบข้าง และมีการประเมินศักยภาพพนักงานในแต่ละด้านเป็ นรายบุคคลเพื่อการวางแผน
อบรมและพัฒนาให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งในส่ วนของการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการ
เป็ นผูน้ าํ และการมอบหมายงานที่ทา้ ทาย ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมให้พนักงานของบริ ษทั ฯมีความพร้อม
สําหรับการดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริ หารทั้งในกรณี ทดแทนเมื่อมีตาํ แหน่ งว่างลง หรื อแต่งตั้งเพิ่มเติมเมื่อกลุ่ม
บริ ษทั มีการขยายธุรกิจหรื อในกรณี ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

- 89 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

9.3.3 การพัฒนากรรมการ
กรรมการที่ได้ รับการแต่งตั้งใหม่
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้เลขานุการบริ 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. 2556 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่
กรรมการปัจจุบัน
คณะกรรมการบริ ษ ทั มอบหมายให้เลขานุ ก ารบริ ษ ทั คัดสรรหลักสู ตรจากสถาบัน ที่ มี ค วาม
น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน เช่น สถาบันวิทยาการตลาดทุน สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย เป็ นต้น เพื่อสนับสนุ นให้กรรมการเข้ารั บการอบรม หรื อเข้าร่ วม
กิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิม่ พูนความรู้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
ในปี พ.ศ. 2556 มีกรรมการรวม 2 คน คือ นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ และนายปริ ญช์ ผลนิวาศ เข้า
ร่ วมกิจกรรมสัมมนากับสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยในหลักสู ตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP) และได้เปิ ดเผยข้อมูลการเข้าร่ วมอบรมหรื อเข้าร่ วมกิ จกรรมสัมมนาของ
กรรมการแต่ละคนไว้ในหัวข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการ
บริ ษทั ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 1
9.3.4 การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการประเมิ นผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะเป็ น
ประจําทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2556 ได้ปรับเปลี่ ยนหัวข้อการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทั้งคณะใหม่ โดย
อ้างอิงตามหัวข้อของโครงการประเมิน Board of The Year Award ดังต่อไปนี้
1. นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั (Board Policy)
2. การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั (Board Performance)
3. โครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั (Board Structure)
4. แนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั (Board Style)
5. การจัดเตรี ยมและการดําเนินการประชุม (Board Meetings)
6. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ (Board Members)
ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทั้งคณะ พร้อมกับเริ่ มจัด
ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคลด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การ
ซึ่งเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งสูงสุ ดของฝ่ ายบริ หารเป็ นประจําทุกปี ด้วยเช่นกัน โดยหัวข้อประเมินในปี พ.ศ. 2556
ประกอบด้วย
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความเป็ นผูน้ าํ
การวางแผนกลยุทธ์
การบริ หารกํากับดูแลทางธุรกรรม
การบริ หารด้านการเงิน
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การสื่ อสาร
การสร้างความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการบริ ษทั
การวัดผลการดําเนินงาน

9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ส่วน
ใหญ่แล้วบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมเหล่านั้นจะดําเนินธุรกิจและอยูภ่ ายใต้โครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างธุ รกิจหลัก
ของบริ ษทั ฯ ได้แก่ สายธุรกิจพลาสติก ซึ่ งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ใน
ครัวเรื อน และสายธุรกิจซื้อมาขายไป เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ได้วางกลยุทธ์ให้การทําธุรกิจมีลกั ษณะครบวงจร ลดการ
พึ่งพาธุรกิจนอกกลุ่ม เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริ ษทั ให้มากขึ้น ดังนั้น ในการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ฯได้ส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ที่เป็ นผูบ้ ริ หารและ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯไปดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯในฐานะผูถ้ ือหุน้ อย่างไรก็ตาม แม้วา่ บริ ษทั ฯ
จะไม่ได้กาํ หนดให้กลุ่มบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั แต่กลุ่มบุคคลที่เป็ นตัวแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบของฝ่ ายบริ หาร และ
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯที่ดูแลรับผิดชอบในสายธุ รกิจเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกับธุ รกิจของ
บริ ษ ทั ย่อ ยหรื อ บริ ษ ทั ร่ วม ซึ่ ง จะมี ส่ว นช่ ว ยให้ก ารกํา กับ ดู แ ลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ทั ย่อ ยและบริ ษ ัท ร่ ว มมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ ในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงของบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ทั ย่อ ยและบริ ษ ัท ร่ วม บุ ค คลที่ เ ป็ นตัว แทนของบริ ษ ทั ฯสามารถตัด สิ น ใจหรื อ
ดําเนินการในเรื่ องสามัญทัว่ ไปของการดําเนินธุรกิจได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อน
การตัดสิ นใจหรื อลงมติ โดยให้คาํ นึ งถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมนั้นๆ เป็ นเกณฑ์ ควบคู่ไป
กับการประเมินผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นต่อบริ ษทั ฯในฐานะผูถ้ ื อหุ ้นตามความเหมาะสม เช่ น การตัดสิ นใจเข้าทํา
รายการเมื่อมีความจําเป็ นต้องทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ฯ การกําหนดราคาหรื อเงื่อนไขทางการค้าของรายการ
ดังกล่าวก็จะเป็ นไปตามปกติการค้ากับบุคคลภายนอกทัว่ ไป หรื อสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้ เป็ นต้น แต่
หากเป็ นการใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในเรื่ องที่ มี นัย สํา คัญ บุ ค คลที่ เ ป็ นตัว แทนของบริ ษัท ฯต้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั ในหลักเกณฑ์เดียวกันกับการดําเนิ นการโดยบริ ษทั ฯเอง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
บริ ษทั ฯไม่มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมแห่งใดที่มีขอ้ ตกลงระหว่างบริ ษทั ฯกับผูถ้ ือหุน้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั
ย่อยและบริ ษทั ร่ วม (Shareholders’ Agreement) ในลักษณะที่มีผลอย่างมีสาระสําคัญต่อการริ ดรอนอํานาจในการ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บริ หารงานของบริ ษทั ฯ หรื อทําให้บริ ษทั ฯไม่สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงได้อย่างเต็มที่ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ หรื อมีการแบ่งผลตอบแทนที่นอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุน้ ปกติ
อนึ่ง ในกรณี ที่เป็ นบริ ษทั ย่อย ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ฯถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีอาํ นาจ
เด็ดขาดในการกําหนดนโยบายและบริ หารงาน บริ ษทั ฯได้กาํ หนดระเบียบให้บุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯต้อง
ดู แ ลและผลักดันให้บ ริ ษ ทั ย่อ ยมี ก ารปฏิ บ ตั ิ ตามหลัก เกณฑ์ของการทํารายการที่ เกี่ ย วโยง เกณฑ์การได้มาหรื อ
จําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ การทํารายการสําคัญอื่นใด ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิ รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มี
การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั ฯสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทํางบการเงิน
รวมได้ทนั กําหนด ถูกต้องและครบถ้วนด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้หน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯเข้าไปตรวจสอบการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ย่อยตามแผนงานประจําปี หรื อเมื่อมีการพบเหตุผดิ ปกติดว้ ยก็ได้
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดมาตรการไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารนําข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยห้ามซื้อขายหลักทรัพย์นบั แต่ 15 วันก่อนวันทําการสุ ดท้ายของแต่ละไตรมาส จนถึงก่อนวันที่
บริ ษทั ฯรายงานผลการดําเนิ นงานสําหรับงวดระยะเวลานั้นแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสาธารณชน
มาตรการที่ให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารรายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์แก่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
ตามลํา ดับ พร้ อ มทั้ง บทลงโทษทางวิ นั ย ของบริ ษัท ฯ และการรั บ โทษในความผิ ด ส่ ว นบุ ค คล เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ตามนโยบายการกํากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดีข องบริ ษทั ฯ กําหนดให้กรรมการรายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯ ตลอดจนหลักทรัพย์คงเหลือให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกรายไตรมาส และให้ผบู้ ริ หารจัดส่ ง
รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บริ ษทั ฯให้เลขานุ การบริ ษทั ตามระยะเวลาที่กาํ หนด ซึ่ งในปี พ.ศ. 2556 กรรมการ 1
คน และผูบ้ ริ หาร 1 คน มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ โดยการซื้อขายดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์การ
ใช้ขอ้ มูลภายในแต่อย่างใด
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2556
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยจ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอบบัญ ชี ใ ห้แ ก่ บ ริ ษ ทั ไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส
เอบีเอเอส จํากัด(“PwC”) และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ PwC ในรอบปี ที่ผา่ นมาเป็ นจํานวนเงิน 3.37 ล้าน
บาท และ 22,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

- 92 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

2. ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริ การอื่นในส่ วนของการตรวจสอบตามที่ตกลงร่ วมกัน
ได้แก่ ค่าตรวจสอบตามข้อกําหนดของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น (BOI) การตรวจสอบตาม
ข้อกําหนดของกรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากรสําหรับการทําลายสิ นค้าเสื่ อมสภาพ
การตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบงานขาย และการ
สอบทานและตรวจสอบข้อมูลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสําหรับการจัดทํางบการเงินรวมให้แก่ PwC
ในรอบปี บัญชี ที่ผ่านมาเป็ นจํานวนเงิ นรวม 0.99 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึ ก
ค่าตอบแทนงานบริ การอื่นดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบปี บัญชี พ.ศ. 2556 ครบถ้วนแล้ว
9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอืน่ ๆ
นอกเหนือจากการกํากับดูแลกิจการในด้านต่างๆ ดังกล่าวในหัวข้อข้างต้น ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯยังได้
ดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีในด้านอื่นๆ ดังนี้
9.7.1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญในสิ ทธิ การเป็ นผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้นทุกราย รวมถึงผูถ้ ือ
หุน้ ส่วนน้อยและผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ ตามที่กฎหมายกําหนดสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานต่างๆ เช่น สิ ทธิได้รับส่ วนแบ่งใน
กําไร เงินปั นผล การรับซื้ อหุ ้นคืน สิ ทธิ การโอนหุ ้น เป็ นต้น และตามข้อบังคับบริ ษทั ฯที่กาํ หนดให้ “ผูถ้ ือ
หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง”
บริ ษทั ฯมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นและอํานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือ
หุ ้นในการใช้สิทธิ ในเรื่ องต่างๆ ที่ผูถ้ ื อหุ ้นสมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่ งใสและทันต่อเวลา
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ร่ วมมีสิทธิ ในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ หรื อตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีผลกระทบอย่างมี
นัย สําคัญ ผ่า นการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น โดยการซักถาม แสดงความคิ ด เห็ น และพิจารณาลงคะแนนเสี ย ง
ตลอดจนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็ นกรรมการเพื่อทําหน้าที่แทนผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการเพื่อส่งเสริ มสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. การประชุ มผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั ที่
สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
หากมีเหตุจาํ เป็ นโดยเร่ งด่วนอันอาจกระทบต่อหรื อเกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น
แล้ว ผูถ้ ื อหุ ้นอาจใช้สิทธิ เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เรี ยกประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นตามที่
กฎหมายกําหนดไว้กไ็ ด้
บริ ษทั ฯมอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ จดั
ประชุ ม วาระการประชุ ม ซึ่ ง ประกอบด้ว ยข้อ มู ล และสารสนเทศอย่า งเพีย งพอพร้ อ มทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละวาระ รายงานประจําปี ตลอดจนเอกสารการมอบ
ฉัน ทะและวิ ธี การใช้อ ย่า งชัด เจน พร้ อ มทั้ง เปิ ดเผยผ่า นเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯและตลาด
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นระยะเวลา 30 วัน ก่อนการจัดส่งหนังสื อเชิญประชุม เพื่อให้
ผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายได้รับทราบเป็ นการเบื้องต้น
บริ ษทั ฯอํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ ้น ได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่าง
เต็มที่ โดยไม่กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิที่อาจเป็ นการจํากัดโอกาสการเข้าร่ วมประชุม เช่น
กําหนดขั้นตอนการลงทะเบียนหรื อวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงที่ยงุ่ ยาก เป็ นต้น
บริ ษทั ฯสนับสนุ นให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งคําถาม รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาเป็ นกรรมการ
หรื อวาระการประชุมอื่นล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้ นสุ ด
รอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมก่อนบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557) โดยในปี พ.ศ. 2556 ได้แจ้ง
สิ ทธิดงั กล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริ ษทั ฯ เสนอให้ใช้
สิ ทธิ ช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่ งเมื่อสิ้ นสุ ด
ระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอรายชื่อบุคคลหรื อวาระการประชุมอื่นแต่อย่างใด
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้อาํ นวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
โดย
1) จัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบที่ผถู ้ ือหุ ้นสามารถระบุคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้ว ย หรื อ งดออกเสี ย งในแต่ ล ะวาระเพื่ อ กําหนดทิ ศ ทางการลงคะแนนเสี ย งได้
ตลอดจนคําแนะนําวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยงุ่ ยาก เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถจัดเตรี ยม
ได้อย่างถูกต้อง และผูร้ ับมอบฉันทะไม่เกิดปั ญหาในการเข้าร่ วมประชุม
2) แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
2. หนังสื อเชิญประชุ ม
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในแต่ละวาระมีขอ้ มูลและสารสนเทศที่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
ประกอบด้วย
 วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งก่อน
 วาระรั บ ทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษ ทั เกี่ ยวกับ ผลการดําเนิ น งานของ
บริ ษทั ฯในรอบปี ที่ผา่ นมา
 วาระพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ซึ่งผูส้ อบบัญชี
ได้ตรวจสอบแล้ว
 วาระการอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรสุทธิประจําปี และการจ่ายเงินปันผล
เสนอตัว เลขกําไรสุ ทธิ ป ระจําปี ข้อ มู ลการตั้งสํารองตามกฎหมาย นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล จํานวนเงินที่ต้ งั สํารองตามกฎหมายและอัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ายปี
นี้เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน พร้อมด้วยเหตุผลและข้อมูลประกอบ
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 วาระแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
เสนอชื่ อ ผูส้ อบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบจากสํา นัก งานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั ที่สงั กัด ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ
ของผูส้ อบบัญชี ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี พร้อมทั้งค่าบริ การสอบบัญชีของปี
ที่เสนอเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
 วาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั
เสนอประวัติยอ่ ของกรรมการแต่ละคน ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
จํานวนบริ ษทั ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการที่เสนอ พร้อมทั้งข้อมูล
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผ่าน
มา โดยบริ ษทั ฯเสนอผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
 วาระค่าตอบแทนกรรมการ
เสนอข้อ มู ล โครงสร้ า งการจ่ า ยค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยชุ ด ต่ า งๆ ทั้ งนี้ นอกเหนื อ จากการคํา นึ ง ถึ ง ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการในการกําหนดอัตราค่าตอบแทนแล้ว
บริ ษ ทั ฯมี น โยบายให้เปรี ยบเที ยบกับ ผลสํา รวจค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษ ทั จด
ทะเบี ย นในอุ ตสาหกรรมเดี ย วกัน ซึ่ ง บริ ษ ทั ฯเข้าร่ วมโครงการสํารวจดังกล่ าวที่
ดําเนินการโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ด้วย
3. การดําเนินการประชุ ม
ในการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น คณะกรรมการบริ ษ ทั ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการ
กํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี กรรมการอิ ส ระ กรรมการที่ เ ป็ นผูบ้ ริ ห ารและกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น
ผูบ้ ริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง ให้ความสําคัญเข้าร่ วมประชุมอย่าง
พร้อมเพรี ยงกัน
บริ ษทั ฯจัดให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงเพื่อความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
พร้ อมทั้งเชิ ญ ที่ ป รึ กษาด้านกฎหมาย ทําหน้าที่ เป็ นคนกลางในการตรวจนับ คะแนนเสี ย ง
ร่ วมกับตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นอาสาสมัครจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที่แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการออกเสี ยงและนับคะแนน
เสี ย งของผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ ต้อ งลงมติ ใ นแต่ ล ะวาระตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ทั ฯ ตลอดจนข้อ มู ล
ประกอบการประชุมของแต่ละวาระ หากวาระใดมีกรรมการคนใดมีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วน
เกี่ยวข้อง ก็จะแจ้งให้กรรมการคนนั้นทราบเพื่อขอให้ไม่เข้าร่ วมประชุมและงดออกเสี ยงใน
วาระนั้นๆ
ประธานดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุม ไม่มีการ
เพิ่มเติมวาระโดยไม่แจ้งผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้า จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้สิทธิ ใน
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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แสดงความคิดเห็น ซักถาม รวมถึงข้อเสนอแนะในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ ประธานหรื อ
เลขานุ การบริ ษทั ทําหน้าที่ช้ ี แจงและตอบข้อซักถามจนเป็ นที่ พึงพอใจของผูถ้ ือหุ ้นแล้ว จึ ง
เสนอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงมติในวาระนั้นๆ
4. การจัดทํารายงานการประชุ มและเปิ ดเผยมติการประชุ มผู้ถือหุ้น
เมื่อ การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแล้วเสร็ จ บริ ษ ทั ฯนําข้อมูลสรุ ปผลการประชุ มเผยแพร่ ผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภายในวันเดียวกันหรื อก่อน 9.00 น. ของ
วันทําการถัดไป แล้วจึงนํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นฉบับรายละเอียดซึ่งจัดทําทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเผยแพร่ ที่เว็บไซต์บริ ษทั ฯ โดยมี ขอ้ มูลและสาระสําคัญ ผลการออกเสี ยง
แยกเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง รวมถึงคําถามจากที่ประชุม คํา
ชี้แจงและข้อเสนอแนะ
ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯได้รับผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2556
(AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทยในระดับ “ดีเลิศ”
9.7.2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯมีทุนจดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 2,709,904,800 บาท เป็ นหุ น้ สามัญทั้งสิ้ น
รวม 270,990,480 หุน้ บริ ษทั ฯได้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ในปี พ.ศ. 2556 ดังนี้
1. การให้ ข้อมูลก่อนการประชุ มผู้ถือหุ้น
บริ ษ ทั ฯจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นฉบับภาษาไทยหรื อ ภาษาอังกฤษ ซึ่ งให้ข้อ มูล
สารสนเทศเกี่ ยวกับระเบี ยบวาระ วัตถุ ป ระสงค์ เหตุ ผลและความเห็ นของคณะกรรมการ
บริ ษทั ในวาระต่างๆ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ หนังสื อ
มอบฉันทะและข้อมูลสถานที่ เวลา ที่พิจารณาจัดไว้อย่างเหมาะสม โดยจัดส่งให้ผถู ้ ือหุ น้ ผ่าน
นายทะเบี ยนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันนัดประชุ ม และโฆษณาคําบอก
กล่ า วนัด ประชุ ม ในหนัง สื อ พิ ม พ์ 3 วัน ติ ด ต่ อ กัน และไม่ น้อ ยกว่า 3 วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้
2. การคุ้มครองสิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯเสนอให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ในการเสนอวาระการประชุ มโดยไม่จาํ เป็ นต้อง
รวบรวมจํานวนหุ ้น ให้ได้สัดส่ วนตามที่ กฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯโดย
คณะกรรมการบริ ษทั สงวนสิ ทธิ ในการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุ มตามที่ กฎหมาย
กําหนดไว้
นอกจากนี้ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะดําเนิ นการตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุม
หากไม่ ไ ด้ แ จ้ง ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ทราบล่ ว งหน้ า ก็ จ ะไม่ มี ก ารเพิ่ ม วาระอื่ น ๆ ในที่ ป ระชุ ม
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่ วม
ประชุม
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3. สิ ทธิเพือ่ ความเท่ าเทียมกับคณะกรรมการ/ฝ่ ายบริหาร
บริ ษทั ฯกําหนดนโยบายป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)
และนโยบายในการซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั ฯและการใช้ข้อ มู ล ภายใน (Securities
Trading and Inside Information Policy) เพื่อป้ องกันไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ และละเว้นการซื้ อหรื อ
ขายหุ ้นของบริ ษทั ฯในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ งบการเงิน หรื อสถานะของบริ ษทั ฯ รวมถึง
ข้อ มูล สําคัญ อื่ นๆ แก่ สาธารณชน ซึ่ ง กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร ตลอดจนพนักงานของบริ ษ ทั ฯ
รับทราบและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
1) การควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายใน (ตามรายละเอียดหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่ องการใช้
ข้อมูลภายใน)
2) รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษ ทั มี น โยบายให้มี การปฏิ บ ตั ิ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิ ดเผยรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ซึ่ งกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุ นและ
ตลาดหลักทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย เพื่อควบคุ มและดูแลการทําธุ รกรรมระหว่าง
บริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เช่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํา นาจควบคุ ม บริ ษ ัท เป็ นต้น ซึ่ ง เป็ นรายการที่ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการทํารายการดังกล่าว ตลอดจนเกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ น้ โดยตลอดปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯมีรายการที่
เกี่ยวโยงกันซึ่ งส่วนใหญ่เป็ นธุ รกรรมประเภทรายการธุรกิจปกติ รายการสนับสนุ น
ธุ รกิ จปกติ และ/หรื อรายการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสั้น บริ ษทั ฯได้พิจารณา
ราคาและเงื่อนไขตามเกณฑ์ปกติเช่นเดียวกับธุ รกรรมที่ทาํ กับบุคคลหรื อนิ ติบุคคล
ทัว่ ไปและ/หรื ออยู่ภายใต้ขอบเขตที่ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาและอนุ มตั ิ
หลักการไว้ โดยบริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน
3) รายการการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายเน้นความเข้มงวดในการดูแลรายการที่เข้าข่ายเป็ น
รายการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่ เข้าข่าย
เป็ นการได้ม าหรื อ จํา หน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั
จดทะเบี ยนในการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่ งตลอดปี พ.ศ.
2556 บริ ษทั ฯไม่มีรายการการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าขนาดของ
รายการเป็ นนัยสําคัญ หรื อเข้าข่ายต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย
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4) การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร จัดทํารายงานแสดงส่วนได้เสี ยของตนเอง
และบุ คคลที่เกี่ ยวข้อง และมอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั เก็บไว้เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มี
วาระที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการคนใดแล้ว ก็กาํ หนดให้กรรมการ
คนที่ เกี่ ยวข้องนั้นต้องไม่อ ยู่ในสถานที่ ประชุ ม เพื่อให้กระบวนการตัดสิ นใจได้
ดําเนินการอย่างโปร่ งใสและยุติธรรม
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 อบบัญชีอิสระ สื่ อมวลชน ชุมชนที่บริ ษทั ฯตั้งอยู่ สังคมรอบข้าง ตลอดจนภาครัฐ รวมทั้ง
ส่งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสร้างความมัน่ คงและการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ
ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีร่วมกับคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ได้ดาํ เนินการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ รวมทั้งสิ้ น 26 นโยบาย ดังนี้
1. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
3. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
4. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการไม่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
5. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องลูกค้า
6. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องคู่แข่งทางการค้า
7. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องคู่คา้
8. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องเจ้าหนี้
9. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
10. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการต่อต้านทุจริ ตและห้ามจ่ายสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ
11. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องเกี่ยวกับสังคม
12. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการพัฒนาชุมชน
13. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม
14. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องสื่ อมวลชน
15. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องความรับผิดชอบของพนักงานต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
16. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
17. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการอนุรักษ์พลังงาน
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นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการปฏิบตั ิตนของพนักงานและการปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงาน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการร้องทุกข์
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการให้ของขวัญหรื อการบันเทิง
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายในและการรายงานทางการเงิน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่บุคคลที่แจ้งข้อมูลหรื อให้
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ตหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
26. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการป้ องกันการคุกคามทางเพศในที่ทาํ งาน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เผยแพร่ รายละเอียดของทั้ง 26 นโยบายข้างต้น บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯที่
www.srithaisuperware.com
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

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
เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้นและบุคคลภายนอก โดยได้จดั ให้มีหน่ วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ รับผิดชอบนําเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นปั จจุบนั และสามารถเข้าถึงได้ผา่ นทุก
ช่องทางที่บริ ษทั ฯกําหนดอยู่เสมอ เพื่อให้นักลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้
อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯได้ปรับปรุ งฐานข้อมูลของเว็บไซต์
บริ ษทั ฯเพื่อนําเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ข้ อมูลบริษัทฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ กรรมการและผูถ้ ือหุน้ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทิศทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 ข้อบังคับบริ ษทั ฯ
 โครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั และการบริ หารงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของกลุ่มบริ ษทั และการบริ หารงาน
 รายชื่อและประวัติกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น ข้อมูลผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ ้นตั้งแต่
ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดและมีสิทธิ ออกเสี ยง สัดส่ วนของผู้
ถือหุ ้น รวมถึงการถือหุ ้นของกรรมการและผูบ้ ริ หารทั้งทางตรงและทางอ้อมโดย
ผ่านการถือหุน้ ของคู่สมรส
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 ราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นได้แก่ www.settrade.com
2. การกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ การกํากับดูแ ลกิ จการของบริ ษ ทั ฯ บนเว็บไซต์แ ละรายงาน
ประจําปี ดังนี้
 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง และนโยบาย
เกี่ยวกับการดูแลสิ่ งแวดล้อม ผลการปฎิบตั ิตามนโยบาย รวมทั้งกรณี ที่ไม่สามารถ
ปฎิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวพร้อมเหตุผล
 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั้ง
ของการประชุ มและจํานวนครั้ งที่ กรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมประชุ ม รวมถึ งการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ดา้ นวิชาชีพ
 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารที่สะท้อนภาระหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบหรื อลักษณะของค่าตอบแทน
 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร การมีส่วนได้เสี ยและ
รายการระหว่างกันที่สาํ คัญที่ได้รับการพิจารณาและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
 จรรยาบรรณทางธุรกิจสําหรับกรรมการและพนักงาน
 ข้อมูลผูส้ อบบัญชี คุณสมบัติ ค่าตอบแทน ค่าบริ การอื่นๆ และความเป็ นอิสระของ
ผูส้ อบบัญชี
3. ผลการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯจัดให้มีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเป็ 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 ษ ทั ฯ เพื่อหา
แนวทางป้ องกันและวัดผลที่เป็ นรู ปธรรม
รายงานทางการเงิ นจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์บริ ษ ทั ฯทุ กรายไตรมาสและรายปี นอกจากนี้
บริ ษทั ฯยังให้ข่าวสารอื่นๆ ผ่านการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์กบั สื่ อมวลชน ทั้งในรู ปสื่ อ
สิ่ งพิมพ์และการเผยแพร่ ทางโทรทัศน์ วิทยุ ตลอดจนการร่ วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ได้แก่ Opportunity Day และ Company Visit
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4. ช่ วงเวลาและความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษทั ฯมี นโยบายเปิ ดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลที่ มิใช่ ขอ้ มูลทางการเงิ น
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ด้วยการเผยแพร่ ขอ้ มูลตาม
กฎเกณฑ์หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญแก่
สาธารณชนโดยการแถลงข่าว หรื อผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นลําดับแรกเสมอ
เพื่อมิให้เป็ นประโยชน์ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ และหากบริ ษทั ฯจําเป็ นต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลใดแก่ผูเ้ กี่ ยวข้อง บริ ษทั ฯจะดําเนิ นการเพื่อให้แน่ ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะรั กษาไว้ซ่ ึ ง
ความลับของข้อมูลดังกล่าว จนกว่าบริ ษทั ฯจะเปิ ดเผยข้อมูลสู่ สาธารณชน หรื อบริ ษทั ฯอาจ
พิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนทันที
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯได้นํา บทวิ เคราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์บ ริ ษ ทั ฯจากนัก วิเคราะห์ สถาบัน ต่ า งๆ
เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯด้วย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิไม่แสดงความเห็นหรื อประเมิน
ข้อคิดเห็นหรื อประมาณการของบทวิเคราะห์น้ นั ๆ เว้นแต่กรณี มีขอ้ ความที่คลาดเคลื่อนอย่าง
มีนยั สําคัญ บริ ษทั ฯจะชี้ แจงและทําความเข้าใจกับนักวิเคราะห์ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด
ต่อนักลงทุนที่อ่านบทวิเคราะห์ดงั กล่าว
5. หน่ วยงานนักลงทุนสั มพันธ์
บริ ษ ทั ฯมอบหมายให้สํา นัก เลขานุ ก ารบริ ษ ทั ทํา หน้าที่ เป็ นหน่ วยงานนัก ลงทุ น สัม พัน ธ์
รวมถึงเปิ ดช่องทาง Investor Relations (IR) ที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร และเป็ นช่องทางในการติดต่อสื่ อสารกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร สํานักเลขานุ การ
บริ ษทั จะรวบรวมคําถามและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผูต้ ิดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ โทรสาร
หรื อส่ งผ่านช่องทาง IR ดังกล่าว เสนอให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ติดตามผลและรายงานความคืบหน้า/ผลการพิจารณาตามความเหมาะสม
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
10.1 นโยบายภาพรวม
ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯได้กาํ หนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและประกาศใช้อย่างเป็ นทางการ
เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้ทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตาม ตลอดจนเป็ นการ
เน้น ยํ้า ถึ ง การให้ ค วามสํา คัญ และสิ่ ง ที่ บ ริ ษ ัท ฯได้ป ฏิ บ ัติ ต ลอดมา ทั้ง ในส่ ว นของการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล การดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และความตั้งใจที่จะสร้างสมดุลให้กบั ธุรกิจของบริ ษทั ฯและสังคม ด้วย
มุ่งหวังที่จะให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯและสังคมสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนเคียงคู่กนั ไป เนื้อหาของนโยบายมีดงั นี้
นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม
“บริ ษัท ศรี ไทยซุ ป เปอร์ แ วร์ จํา กัด (มหาชน) ผู้ผ ลิ ต และจัด จํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ พ ลาสติ ก เพื่ อ งาน
อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน มีความมุ่งมัน่ ในการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบของผลกระทบต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคมโดยรวมในด้าน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดําเนินธุ รกิจที่โปร่ งใสตรวจสอบได้ มีจริ ยธรรม
เคารพหลักสิ ทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมทั้งมุ่งมัน่ พัฒนา ปรับปรุ ง เพื่อสร้างรากฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน”
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งคณะกรรมการกํากับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และผูท้ รงคุณวุฒิ รวม 12 คน ประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการฯ
1. นายสนัน่ อังอุบลกุล
2. นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
รองประธานคณะกรรมการฯ
3. นายมานิต อติวานิชยพงศ์
กรรมการฯ
4. นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
กรรมการฯ
5. นายจรุ ง ศรี สกุล
กรรมการฯ
6. นายภาวัต เฉลิมพงศ์
กรรมการฯ
7. นายชัยชาญ เจริ ญสุข
กรรมการฯ
8. นางสาวบุญนภา เลิศสุ มิตรกุล
กรรมการฯ
9. นายประยูร ขจิตต์
กรรมการฯ
10. นายประมวล ภิญโญ
กรรมการฯ
11. นายบัณฑิต หิ รัญวิวฒั น์กลุ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการฯ
12. นายสมทรง รักษาพล
กรรมการฯและเลขานุการ
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โดยให้มี ห น้าที่ รับ ผิดชอบในการกําหนดทิ ศ ทางการดําเนิ นงาน การอนุ ม ตั ิ แนวทางต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร กําหนดแผนการดําเนิ นงาน งบประมาณด้านการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ น การ
แต่งตั้งคณะทํางานชุ ดย่อย ตลอดจนการให้คาํ แนะนํา ติดตามและประเมินผล ตามดัชนี ช้ ี วดั ที่กาํ หนดร่ วมกันโดย
คณะกรรมการฯ
นอกจากการส่ งเสริ มให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี การมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็ นระบบ โปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้ คุ ณ ภาพสิ น ค้า ของบริ ษ ทั ฯที่ เ ป็ นจุ ดแข็ง และกระบวนการผลิ ต ที่ ไ ม่ ส่ง ผลกระทบต่ อ สัง คมและ
สิ่ งแวดล้อ ม การได้รับการรั บรองมาตรฐานต่า งๆ จากองค์กรภายนอกทั้งที่ เกี่ ย วกับ สิ นค้าของบริ ษ ทั ฯ การจัด
การพลังงาน และสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการจัดให้มีช่องทางและการติดตามรับฟั งข้อร้องเรี ยนจากทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรแล้ว ปั จจัยหลักอีกประการหนึ่ งที่บริ ษทั ฯให้ความสําคัญและจะมีส่วนช่วยนําพาบริ ษทั ฯไปสู่การ
เติบโตที่ยงั่ ยืนได้ คือ บุคลากรของบริ ษทั ฯ ซึ่งบริ ษทั ฯได้กาํ หนดให้เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
ในองค์กรและพยายามปลูกจิตสํานึกให้กบั พนักงานได้รู้ถึงความสําคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม อีกทั้งได้กาํ หนดให้ ‘การส่งเสริ มความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม – CSR Implementation’ เป็ นหนึ่ง
ในหัวข้อของแผนงานประจําปี ที่ทุกหน่วยงานต้องระดมความคิดและนําไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง เพื่อร่ วมช่วยกัน
ส่งเสริ ม พัฒนา หรื อชี้แนะข้อบกพร่ องเพื่อนําไปสู่การปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน
10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
บริ ษทั ฯกําหนดให้การดําเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นส่ วนหนึ่ งของภารกิจหลัก (Mission)
ของบริ ษทั ฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนาและความต้องการอย่างจริ งจังที่จะดําเนิ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯควบคู่ไปกับ
การดําเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างเป็ นธรรม
(CSR In-process) เพื่อความยัง่ ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยไม่จาํ กัดเพียงแต่การดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ
เท่านั้น แต่บริ ษทั ฯยังมุ่งหวังและต้องการผลักดันให้ธุรกิ จของบริ ษทั ย่อยสามารถบรรลุการดําเนิ นงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกันกับบริ ษทั ฯด้วย
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นกรอบแนวทางในการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานในองค์กร และเป็ นที่เข้าใจตรงกันของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ินโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556) และนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ รวมทั้งสิ้ น 26 นโยบาย
ดังปรากฏในหัวข้อ 9 การกํากับดูแลกิจการ และรายละเอียดฉบับเต็มตามที่ บริ ษทั ฯได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งสอดคล้องกับ หลักการ 8 ข้อ ของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิ จการที่ จดั ทําโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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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 สัง คม
สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
แนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ และการดําเนินงานของบริ ษทั ฯในปี พ.ศ. 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้ านการปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษ ทั ฯให้ค วามสําคัญ ต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้นซึ่ ง เป็ นเจ้าของกิ จ การ จึ ง มี น โยบายให้ก รรมการในฐานะ
ตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนผูบ้ ริ หารและพนักงาน ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
รวมถึงให้การคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น อํานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ือหุ ้นในการใช้สิทธิ ต่างๆ ที่ สมควร
ได้รับและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และเพิ่มมูลค่าแก่ผถู ้ ือหุ ้น
อย่างยัง่ ยืน โดยมีแนวปฏิบตั ิ เช่น
1) บริ หารจัดการองค์กรให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว
2) เคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่
กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
2. ด้ านการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
บริ ษทั ฯมีความมุ่งมัน่ ที่จะบริ หารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้ าหมาย
ทางธุ รกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดี โดย
บริ ษทั ฯมี นโยบายให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิ การที่ เป็ นธรรม สถานที่ ปฏิ บ ตั ิ งานที่มีการ
จัดการระบบคุ ณภาพ ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อมที่ ไ ด้มาตรฐาน ไม่ เลื อกปฏิ บตั ิ ต่อ
พนักงาน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนและเสรี ภาพของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ตลอดจนจัดให้มีมาตรการป้ องกันการคุกคามทางเพศในที่ทาํ งาน
ส่ วนของความปลอดภัย บริ ษทั ฯกําหนดให้หน่วยงานความปลอดภัย ซึ่ งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) เป็ นหน่วยงานขึ้นตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การ ทําหน้าที่ติดตามและเสนอ
ความเห็นต่อผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการร้องทุกข์หรื อบอกกล่าวในเรื่ องที่จะ
ส่ งผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนักงาน หรื อต่อตนเอง และกําหนดวิธีการบริ หารจัดการข้อร้องทุกข์ดงั กล่าว
พร้อมกับการปกป้ องพนักงานผูร้ ้องทุกข์
การดําเนินการด้านพนักงานในปี พ.ศ. 2556 ของบริ ษทั ฯมีดงั นี้
1) จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน โดยผูแ้ ทนพนักงานและผูแ้ ทนฝ่ ายบริ หาร ได้
มีมติเลือกให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด เป็ นผูบ้ ริ หารกองทุนฯ
2) ภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงานให้มีความปลอดภัยสู ง พนักงานรวมทั้ง 4
โรงงานของบริ ษทั ฯ มีรายงานอุบตั ิเหตุที่ตอ้ งหยุดงานเกิน 3 วัน รวมเพียง 12 ครั้ง
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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3) การจัด ให้ มี ก ารพัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของพนัก งาน โดยพนัก งานมี อ ัต ราการเข้า
ฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่า 8 ชัว่ โมงต่อปี ต่อคน
4) บริ ษทั ฯไม่ได้รับข้อร้องเรี ยนใดๆ ที่เป็ นสาระสําคัญจากพนักงาน
การดําเนินงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่าง
จริ งจังและต่อเนื่ อง ได้แก่ การอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานตั้งแต่ก่อนเริ่ มทํางาน การจัดทําคู่มือปฏิบตั ิงาน
การกระจายข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยอย่างทัว่ ถึ ง ตลอดจนการมีคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในแต่ละโรงงาน เพื่อร่ วมกันทํางานในการตรวจสอบความ
ปลอดภัย การปรับปรุ งแก้ไข และการประเมินผล
การดําเนิ นการดังกล่าว เพื่อให้บรรลุตามนโยบายที่บริ ษทั ฯกําหนด และมีความเหมาะสมกับการ
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ ตลอดจนนํา ไปสู่ ก ารมี ม าตรฐานในการดํา เนิ น งานด้า นความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในระดับสากล ซึ่ งจะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ให้ กับ องค์ก รโดยลดการสู ญ เสี ย ทั้ง ในด้า นของบุ ค ลากร เวลาทํา งาน และผลผลิ ต อี ก ทั้ง ยัง มี ผ ลต่ อ
ภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั ฯด้วย
บริ ษ ทั ฯได้จดั อบรมหลักสู ตร “เจ้าหน้าที่ ค วามปลอดภัย ระดับบริ หาร” และ “เจ้าหน้าที่ ความ
ปลอดภัยระดับหัวหน้างาน” ให้แก่พนักงานในแต่ละสาขาตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
แต่งตั้งให้เป็ นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริ หารและหัวหน้างาน นอกจากนี้ โรงงาน
สาขาโคราชได้ผ่า นการตรวจสอบและได้รั บ การรั บ รองในระบบการจัด การอาชี ว อนามัย และความ
ปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และมาตรฐาน มอก. หรื อ TIS 18001:1999 ซึ่ งการรับรองดังกล่าวมีส่วน
ช่ ว ยเพิ่ม ความมัน่ ใจให้แ ก่ ลู ก ค้า ในกระบวนการผลิ ต สิ น ค้า ของบริ ษ ทั ฯว่า มี ค วามปลอดภัย ในระดับ
มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล ส่ วนโรงงานอมตะนคร ชลบุรี อยู่ระหว่าง
ดําเนิ นการเตรี ยมความพร้ อมสําหรั บการขอรั บการรับรองในระบบการจัดการอาชี วอนามัยและความ
ปลอดภัย OHSAS 18001:2007
บริ ษ ทั ฯมี ก ารใช้ท รั พ ย์สิ น อย่างคุ ้ม ค่ า และดู แ ลรั ก ษาอย่า งเหมาะสม โดยในส่ วนของอาคาร
สํานักงานใหญ่และโรงงานทั้ง 4 สาขา แม้วา่ จะมีอายุการใช้งานนานหลายปี แล้ว แต่บริ ษทั ฯก็ไม่ได้ละเลย
และจัด ให้ มี ก ารตรวจรั บ รองความปลอดภัย อาคารและอุ ป กรณ์ ป ระกอบของอาคาร ระบบไฟฟ้ า
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และอื่ นๆ โดยหน่ วยงานภายนอกเป็ นประจําทุ กปี ตามที่ พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกําหนด ทั้งนี้เพื่อให้บริ ษทั ฯมัน่ ใจได้วา่ สถาน
ประกอบการของบริ ษทั ฯมีความปลอดภัยและลดโอกาสของการเกิดอุบตั ิเหตุให้เหลือน้อยที่สุด โดยเฉพาะ
ส่วนที่เป็ นผลมาจากเหตุปัจจัยที่บริ ษทั ฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น
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การดําเนินกิจกรรมต่ างๆ ที่เกีย่ วกับพนักงาน และรางวัลที่บริษัทฯได้ รับในปี พ.ศ. 2556
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลอย่างจริ งจัง จึงได้จดั ให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง และรางวัลต่างๆ ที่บริ ษทั ฯได้รับมีดงั นี้
 กิจกรรม “โครงการอยู่ดีมสี ุ ข”
เป็ นกิ จกรรมที่รณรงค์และอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานให้ดาํ เนิ นชี วิตตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
 กิจกรรม “โครงการแรงงานปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยดี”
บริ ษ ทั ฯได้ร่วมกิ จกรรมด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสุ ข ภาพอนามัยดี และ
สิ่ งแวดล้อมในการทํางาน ภายใต้โครงการแรงงานปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยดี ซึ่งการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่ วมกับกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เป็ นผูจ้ ดั ขึ้ น เพื่อร่ วมรณรงค์แ ละสนับ สนุ นให้แรงงานของบริ ษทั ฯมี ความปลอดภัยและ
สุ ขภาพอนามัยดี
 กิจกรรม “โครงการโรงงานสี ขาว”
บริ ษทั ฯได้รณรงค์และจัดกิจกรรมเฝ้ าระวังด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ โดยติดต่อ
เจ้าหน้าที่จากภาครัฐเข้ามาทําการสุ่ มตรวจหายาเสพติดให้กบั พนักงานทั้งแรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าว ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
 กิจกรรม “โครงการศูนย์ ฝึกอบรมศรีไทย”
บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งศูนย์ฝึกอบรมศรี ไทยที่โรงงานสาขาโคราช (Training Center) เพื่อส่ งเสริ ม
ให้พนักงานโดยเฉพาะพนักงานด้านการผลิตได้เรี ยนรู้และพัฒนาทักษะก่อนปฏิบตั ิงานจริ ง
ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จดั สถานที่ตามลักษณะของงานโดยแยกเป็ นห้องบรรยาย ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องฝึ กก่อนปฏิบตั ิ (Pre-skill Shop) และห้องฝึ กปฏิบตั ิ (Skill Shop)
สําหรับพนักงานต่างด้าว นอกเหนื อจากการดําเนิ นการข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการ
เรี ยนการสอนภาษาไทยเพิ่มเติ มเพื่อให้สามารถใช้ในการติ ดต่อสื่ อสารและปฏิ บตั ิ งานได้
รวมถึงจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นทั้ง 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาพม่า และภาษากัมพูชา
เพื่อรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรี ยนต่างๆ ในการนํามาปรับปรุ งแก้ไขหรื อชี้แจงเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป
 รางวัลสถานประกอบการดีเด่ นด้ านแรงงานสั มพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี 2556
เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาบางปูและโรงงานสาขาโคราชได้รับรางวัล
สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี 2556 จากกรม
สวัส ดิ ก ารและคุ ้ม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยเป็ นรางวัล ที่ ม อบให้ แ ก่ ส ถาน
ประกอบการที่มีการบริ หารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีของนายจ้างและลูกจ้างที่ตระหนักถึง
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ความสํา คัญ ของการทํางานร่ วมกัน การแบ่ งปั นประโยชน์อ ย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
ก่อให้เกิดระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ อันเป็ นหนึ่ งในนโยบายสําคัญ
ของกระทรวงแรงงานที่มุ่งเน้นการส่ งเสริ มให้สถานประกอบการเป็ นพื้นที่ที่มีความรักและ
ความผูกพันระหว่า งนายจ้างกับ ลูก จ้าง ทั้งนี้ โรงงานทั้ง สองสาขาได้รับ รางวัล ดัง กล่ าว
ติดต่อกันหลายปี แล้ว
3. ด้ านการดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็ นธรรม
บริ ษทั ฯส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยการปฏิบตั ิงานด้วย
ความเป็ นธรรม โปร่ งใส ไม่มีการรับหรื อจ่ายอามิสสิ นจ้าง และเพื่อเป็ นการสร้างความมัน่ คงและความ
ยัง่ ยืนให้กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มดังนี้
 มุ่งมัน่ ที่จะรักษาความพึงพอใจสูงสุ ดของลูกค้า ด้วยความเป็ นธรรมทั้งในด้านราคา คุณภาพ
ความปลอดภัย และการรับประกัน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ให้ความสําคัญกับคู่คา้ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก ประเมิน จนถึงการดําเนิ นธุ รกิจ
ร่ วมกันอย่างโปร่ งใสและเสมอภาค เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ ด้วยผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย
 ใช้วิธีการแข่งขันอย่างมืออาชีพ เป็ นไปตามวิถีทางของการแข่งขันที่ดี รวมทั้งส่ งเสริ มความ
ร่ วมมือกับคู่แข่งทางการค้าอย่างโปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค ไม่มีการปกปิ ด
ข้อตกลงหรื อแสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อที่มิชอบด้วย
กฎหมาย
 ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ทุกประเภทด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และโปร่ งใส โดยจัดทําและปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่ งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย
 ซื้อขายสิ นค้าหรื อบริ การกับบุคคลภายนอก หรื อดําเนินธุ รกรรมด้วยความเป็ นธรรม โปร่ งใส
ไม่มีการให้หรื อรับอามิสสิ นจ้าง สิ นบน รางวัล การบันเทิงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจะส่ งผล
ใดๆ ต่อการตัดสิ นใจเชิงธุรกิจ
 ปฏิ บตั ิ ต ามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ทรั พ ย์สินทางปั ญญา และไม่ ล่วงละเมิ ดทรั พย์สิน ทาง
ปัญญาทุกประเภทอย่างเคร่ งครัด ส่งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู ้ ความสามารถ
และความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงานของตนเองออกมาอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนไม่
นําผลงานหรื อข้อมูลอันเป็ นสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นมาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
 ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของบริ ษทั จดทะเบียน รวมถึงเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่อาจจะมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ผ่านสื่ อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่ อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

- 107 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ทั้ง นี้ เพื่ อ เป็ นการแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การให้ ค วามสํ า คัญ และการพัฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และ
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่การมีมาตรฐานในระบบสากล บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการขอรับการ
รับรองในระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีท้ งั มาตรฐานที่บริ ษทั ฯได้รับการรับรอง
แล้ว และมาตรฐานที่อยูใ่ นขั้นตอนของการเตรี ยมการเพื่อยืน่ ขอการรับรองในอนาคต ดังนี้
มาตรฐานในระบบการจัดการด้ านคุณภาพสํ าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี และโรงงานสาขาบางปู ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้าน
คุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2009 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานข้อกําหนดเฉพาะทางด้าน
เทคนิคของอุตสาหกรรมยานยนต์ซ่ ึงเป็ นที่ยอมรับทัว่ โลก ทั้งในด้านการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การ
ติดตั้ง และการบริ การของผลิตภัณฑ์/บริ การที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์
มาตรฐานด้ านการบริหารงานคุณภาพ
เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาสุ ขสวัสดิ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการ
บริ หารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. (URS) เพื่อเป็ นการ
รับรองว่าฝ่ ายผลิตของโรงงานสาขาสุ ขสวัสดิ์มีระบบพัฒนาและปรับปรุ งการบริ หารงานอย่างต่อเนื่องและ
มีคุณภาพ ตลอดจนมีการจัดทํานโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐาน
ในการควบคุมและกํากับในทุกขั้นตอนที่จะส่ งผลกระทบต่อคุณภาพในการผลิต เพื่อสร้างความมัน่ ใจใน
สิ นค้าและบริ การ
มาตรฐานเกีย่ วกับคุณภาพและความปลอดภัยด้ านอาหาร
เมื่ อ วันที่ 22 สิ ง หาคม พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาสุ ขสวัสดิ์ ได้รั บ การรั บ รองมาตรฐานเกี่ ย วกับ
คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารทั้งในส่ วนของมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)
หรื อหลักเกณฑ์วิธีการที่ ดีในการผลิ ตอาหาร และมาตรฐานการวิเคราะห์อ นั ตรายและจุดวิกฤติ ที่ ต้อ ง
ควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) จาก United Registrar
of Systems (Thailand) Ltd. (URS) ซึ่ งเป็ นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารของบริ ษทั ฯมี
กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักความปลอดภัยของอาหารที่ใช้ในการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการผลิตอาหารของอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผบู้ ริ โภคว่า
สิ นค้าของบริ ษทั ฯมีมาตรฐานและความปลอดภัยในระดับสากล
ส่ วนโรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ซึ่งเป็ นอีกโรงงานหนึ่งที่มีสายการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์
อาหารและเครื่ องดื่ ม ได้ใ ห้ความสําคัญ กับ กระบวนการผลิ ตที่ เน้นสุ ข อนามัยและความปลอดภัยของ
ผูบ้ ริ โภค และอยูร่ ะหว่างดําเนิ นการปรับปรุ งระบบการจัดการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการ
ผลิตของโรงงาน เพื่อยื่นขอรับใบรับรองมาตรฐาน Food Safety Certification (FSSC 22000:2013) หรื อ
แบบแผนการรองรับความปลอดภัยของอาหารที่สอดคล้องกับ ISO 22000:2005 และข้อกําหนดเฉพาะทาง
เทคนิ คสําหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ (PAS–223) ภายในปี พ.ศ. 2557 ซึ่ งเป็ นการเน้นยํ้าถึงความปลอดภัยของสิ นค้า
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ของบริ ษทั ฯในระดับสากล และสามารถสร้ างความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้าของบริ ษทั ฯที่ เป็ นผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม ตลอดจนผูบ้ ริ โภคได้
รางวัลแห่ งความสํ าเร็จในด้ านการบริหารจัดการธุรกิจที่บริษัทฯได้ รับในปี พ.ศ. 2556
 รางวัลผู้ประกอบการดีเด่ นด้ านโลจีสติกส์ การค้ า Export Logistics Model Award 2013
(ELMA)
เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาโคราชได้รับรางวัลรางวัล Export Logistics
Model Award 2013 (ELMA) ด้านการส่งออกดีเด่น จากกรมส่ งเสริ มการส่งออก กระทรวง
พาณิ ช ย์ ซึ่ งเป็ นรางวัล สํา หรั บ สถานประกอบการที่ มี ร ะบบการจัด การที่ มี คุ ณ ภาพด้า น
โลจิ สติ กส์ ก ารค้า ที่ ดีเลิ ศ โดยพิ จารณาจากผลการดําเนิ น งานของธุ รกิ จ ทั้ง 7 ด้าน ได้แ ก่
วิ สัย ทัศ น์ ธุ ร กิ จ และการนํา องค์ก ร การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ ท างด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ การให้
ความสําคัญกับลูกค้าและการตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ การ
ให้ความสําคัญ กับ ทรั พยากรบุ ค คล การจัด การกระบวนการโลจิ สติ กส์ และผลลัพธ์ท าง
ธุ รกิ จโลจิ สติ กส์ ภายใต้การผสมผสานแนวคิ ดและกรอบการประเมิ นด้านธุ รกิ จและการ
จัด การโลจิ สติ กส์ ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ อย่า งแพร่ ห ลายครอบคลุ ม ทั้ง มิ ติ ด้า นคุ ณภาพและ
ประสิ ทธิภาพ ซึ่งเป็ นหัวใจสําคัญของความเป็ นเลิศทางธุรกิจอย่างแท้จริ ง
 รางวัลบริษัทที่มีอตั ราการเติบโตของมูลค่ าแบรนด์ องค์ กรสู งสุ ด ประจําปี 2556 (Thailand’s
Corporate Brand Rising Stars 2013)
เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯได้รับรางวัลบริ ษทั ที่ มีอตั ราการเติบโตของมูลค่า
แบรนด์องค์กรสูงสุ ด ประจําปี 2556 (Thailand’s Corporate Brand Rising Stars 2013) หมวด
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค จากคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ น
รางวัลสําหรับผูป้ ระกอบการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสู งสุ ด
โดยบริ ษทั ฯมีอตั ราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์สูงสุ ดในหมวดอุตสาหกรรมสิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่ น ประจําปี 2556 ด้ านการจัดการโลจิสติกส์
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม
ดี เด่น ประจําปี 2556 ด้านการจัดการโลจิ สติ กส์ จากกรมส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่ งเป็ นรางวัลสํา หรับ สถานประกอบการที่ มีการกําหนดกลยุทธ์ระบบการ
จัดการโลจิสติกส์ที่มีการวางแผนการดําเนิ นงานและการควบคุมการเคลื่อนไหว จัดเก็บของ
สิ นค้าบริ การ และมีระบบบริ หารข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ตลอดจนมีความร่ วมมือกับองค์กรภายนอกตั้งแต่แหล่งผลิตไปสู่การบริ โภค เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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4. ด้ านการปฏิบัตทิ ี่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่ อชุ มชน สั งคม และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษ ทั ฯตระหนักถึ งความรั บ ผิดชอบต่อ สังคมและเป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยถื อเป็ นความ
รับผิดชอบโดยตรงของพนักงานทุกคน ด้วยการมุ่งมัน่ ที่จะผลิตและจําหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภค รวมถึงการสนับสนุ นกิ จกรรมเพื่อพัฒนาคุ ณภาพชี วิตและเสริ มสร้างประโยชน์สุขของชุ มชน
สนับสนุ นให้พนักงานและผูเ้ กี่ ยวข้องมี ส่วนร่ วมในการสร้ างปฏิ สัมพันธ์อนั ดี และทําประโยชน์ให้กบั
ชุมชนที่บริ ษทั ฯตั้งอยู่ ป้ องกันและควบคุมอุบตั ิเหตุ ของเสี ย หรื อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ใช้แ ละดู แ ลการใช้ท รั พยากรต่ างๆ อย่างรู้ คุณค่ า เพื่อ ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและมี ประสิ ท ธิ ภาพที่ สุด
ตลอดจนปรับปรุ งระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และยัง่ ยืน โดยในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯได้รับรางวัลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้
 รางวัล CSR-DIW Award 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่ อสั งคม
เมื่อ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาสุ ขสวัสดิ์ โรงงานสาขาบางปู และโรงงาน
สาขาอมตะนคร ชลบุรี ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard of Corporate Social Responsibility,
Department of Industrial Works : CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่ งเป็ นรางวัล สําหรับสถานประกอบการที่ พฒั นาการดําเนิ นงานด้านความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยมี เ กณฑ์ พิ จ ารณาในมิ ติ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ การจัด องค์ ก รอย่ า งมี
ธรรมาภิ บ าล สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การปฏิ บ ตั ิ ด้า นแรงงาน การดํา เนิ น งานอย่า งเป็ นธรรมต่ อ
ผูบ้ ริ โภค การจัดการสิ่ งแวดล้อมในโรงงาน และการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียง
ได้อย่างยัง่ ยืน
อนึ่ ง ในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯในปั จจุบนั นอกจากพยายามผลักดันให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ได้รับการรับรองในมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
แล้ว บริ ษทั ฯได้พยายามผลักดันและส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการนํ้าอัดลมและนํ้าดื่มเห็นถึงความสําคัญและเป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างมากขึ้นทั้งในประเทศ
ไทยและกลุ่มประเทศอาเซี ยน อีกทั้งให้ความสําคัญอย่างมากกับการจัดการพลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และส่งเสริ มให้มีการดําเนินการด้านการจัดการพลังงานที่โดดเด่น มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดผลอย่างต่อเนื่อง
โดยสรุ ปการดําเนินงานในแต่ละด้านได้ดงั นี้
ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่ช่วยในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริ มการทํา CSR ของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมนํ้าอัดลมและ
นํ้าดื่ม ได้แก่ ฝาเกลียวและพรี ฟอร์ มขวดนํ้าดื่ม (PET) ของบริ ษทั ฯซึ่งมีน้ าํ หนักเบาและนับเป็ นนวัตกรรม
ใหม่ที่ลดการใช้วตั ถุดิบและลดต้นทุนให้แก่ลูกค้าของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯสามารถผลิตฝาขวดนํ้าดื่มแบบ
29/25 ที่ มี น้ ําหนัก เบากว่า เพื่ อ ทดแทนฝาแบบ 30/25 ซึ่ ง ทํา ให้สามารถลดวัตถุ ดิบ ในขั้น ตอนการผลิ ต
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ประหยัดการขนส่ ง และลดการใช้พลังงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯยังคงมุ่งพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบรับ
กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นในปัจจุบนั

การกําหนดแนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ก็
เป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการลดการใช้วตั ถุดิบ ลดขั้นตอนการทํางาน ลดการใช้
พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต เพื่อมี ส่วนร่ วมในการช่ วยลด
มลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการอย่างต่อเนื่ องโดยยังคงประสิ ทธิ ภาพใน
กระบวนผลิต ซึ่ งตรงกับหลักปฏิบตั ิของ Carbon Foot Print อันเป็ นจุดเริ่ มต้นของโครงการ Carbon Label
ซึ่ งเป็ นมาตรฐานสากลสําหรับผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนนําไปสู่ Carbon Credit โดยในปี
พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การ
มหาชน) ในการใช้ Carbon Label สําหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร 2 รายการ นับเป็ นการก้าวไปสู่
ความสํา เร็ จ อี ก ขั้น และตอกยํ้า ถึ ง ความมุ่ ง มั่น ว่า บริ ษ ัท ฯได้ใ ห้ค วามสํา คัญ และใส่ ใ จต่ อ การอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อมและมีความห่วงใยต่อชุมชนอย่างแท้จริ ง โดยบริ ษทั ฯได้วางแผนที่จะดําเนินการรวบรวมข้อมูล
และยืน่ ขอ Carbon Label สําหรับฝาขวดนํ้าดื่มแบบ 29/25 ในปี พ.ศ. 2557

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังให้ความสําคัญกับการศึกษาและวิจยั ร่ วมกับองค์กรและสถาบันการศึกษา
ชั้นนํา เพื่อพัฒนาสิ นค้าพลาสติกและเมลามีนที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และสามารถผลักดัน
ไปสู่ ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในเชิ งพาณิ ชย์มากขึ้ นในอนาคต เพื่อเป็ นการเน้นยํ้าถึ งมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ข อง
บริ ษทั ฯว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนได้
การดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
บริ ษทั ฯมีความมุ่งมัน่ และใส่ ใจกับคุ ณค่าของพลังงาน ได้ดาํ เนิ นการตามมาตรการต่างๆ ทั้งใน
ส่วนของโรงงานและสํานักงานอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ให้พนักงานทุกระดับชั้นในองค์กรเห็นคุณค่าของ
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พลังงานและให้ความร่ วมมือดําเนิ นมาตรการประหยัดพลังงานในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งคณะทํางาน
ด้านการจัดการพลังงานตามสาขาโรงงานทั้ง 4 แห่ ง เพื่อดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผลด้านการจัด
การพลังงานอย่างจริ งจังและเป็ นรู ปธรรม ควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องหรื อจุดที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสี ยพลังงานโดยไม่
เกิ ดประโยชน์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านการอนุ รักษ์พลังงานร่ วมกัน ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการคํานึ งถึง
ประโยชน์ในด้านการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริ ษทั ฯแล้ว ยังเป็ นการคํานึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวมและประเทศชาติ
ด้านการผลิต บริ ษทั ฯมีการลงทุนในเครื่ องจักรใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการผลิตสูงและประหยัด
พลังงาน เพื่อทดแทนเครื่ องจักรเก่าที่เริ่ มเสื่ อมสภาพและสิ้ นเปลืองพลังงานมากเกินความเหมาะสม ควบคู่
กับ การนํา นวัตกรรมใหม่ ที่ ท นั สมัย มาใช้ใ นกระบวนการผลิ ต อาทิ เช่ น ระบบการให้ค วามร้ อ นแบบ
เหนี่ยวนํา หรื อระบบ Induction Heating โดยจะใช้พลังงานน้อยกว่าระบบให้ความร้อนเดิมถึง 30% - 40%
ซึ่ งจะช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการใช้วตั ถุดิบ และทําให้บริ ษทั ฯมีอตั ราการใช้พลังงานต่อนํ้าหนักสิ นค้าที่ผลิต
ลดลง ประกอบกับในระยะเวลาหลายปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯได้มุ่งมัน่ ในการพัฒนาและส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ลดการก่อมลพิษ ร่ วมกับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยการส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ามาร่ วม
ศึกษา ปรับปรุ งระบบการผลิต และการจัดการพลังงานของบริ ษทั ฯอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯได้ร่วมทํากิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานกับบุคคลภายนอก ได้แก่ การเข้าร่ วมโครงการ
ขยายผลมาตรฐานการจัดการพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน และการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ ในหัวข้อ มาตรการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม
พลาสติ ก เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู ้ ใ ห้ แ ก่ โ รงงานในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก อัน เป็ นการตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญของการประหยัดพลังงานของบริ ษทั ฯ การคํานึ งถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนเป็ นการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ นอกจากนี้ ด้วยผลการดําเนิ นงานด้านการจัดการพลังงานที่โดดเด่น
จากการปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง บริ ษทั ฯจึงได้รับเชิญให้เป็ นโรงงานต้นแบบในการจัดการอนุรักษ์
พลังงานให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยเชิญชวนผูท้ ี่สนใจ
รวมถึ ง นัก ศึ ก ษาในโครงการพัฒ นาความสามารถของบุ ค ลากรด้า นเทคโนโลยี แ ละการจัด การ และ
คณาจารย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่ วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ที่โรงงานของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯได้เผยแพร่ ผลงานและวิธีการที่ทาํ ให้บริ ษทั ฯประสบ
ความสําเร็ จในด้านการอนุ รักษ์พลังงาน ตลอดจนได้ดาํ เนิ นกิ จกรรมและทําการประเมินผลร่ วมกันอย่าง
จริ งจัง
รางวัลอันทรงเกียรติที่บริ ษทั ฯเคยได้รับเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์พลังงานมีดงั นี้
 โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ได้รับรางวัลดี เด่ น ด้านอนุ รักษ์พลังงาน ประเภทโรงงาน
ควบคุม “Thailand Energy Awards 2012” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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 โรงงานสาขาโคราช ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน “The Prime
Minister Industry Award 2012” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน และรางวัลที่เกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2556 ดังนี้
 มาตรฐานด้ านการจัดการพลังงาน
บริ ษทั ฯได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 สําหรับโรงงาน
สองแห่ ง ได้แก่ โรงงานสาขาสุ ขสวัสดิ์ ได้รับการรับรองจาก TUV NORD สําหรั บ
กระบวนการฉี ดพลาสติ กผลิ ตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและบรรจุ ภณ
ั ฑ์อุตสาหกรรม และ
โรงงานสาขาโคราชได้รับการรับรองจาก United Registrar of Systems (Thailand) Ltd.
(URS) สํา หรั บ กระบวนการออกแบบและผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์เมลามี น ซึ่ ง เป็ นการรั บ รองว่า
โรงงานทั้งสองแห่งของบริ ษทั ฯมีระบบการจัดการ การปรับปรุ งสมรรถนะด้านพลังงาน และ
การดํา เนิ นการตามกระบวนการที่ เป็ นระบบเกี่ ย วกับ การอนุ รั ก ษ์พลัง งานอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างยัง่ ยืน
 รางวัลดีเด่ นด้ านระบบบริหารจัดการขนส่ งเพือ่ การประหยัดพลังงาน
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาบางปูและโรงงานสาขาโคราชได้รับรางวัล
ดีเด่นด้านระบบบริ หารจัดการขนส่ งเพื่อการประหยัดพลังงาน จากสถาบันพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่ งเป็ นรางวัลสําหรับผูป้ ระกอบการที่มีการ
บริ หารจัดการด้านการขนส่ ง อย่างเป็ นระบบ และลดการใช้พลังงานด้านการขนส่ ง ด้วย
หลักการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี การบริ หารจัดการ วิธีการขับรถ และการสร้างทีมงาน
การดําเนินงานด้ านสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยถือว่าเป็ นหน้าที่
ความรับผิดชอบโดยตรงของพนักงานทุกคน และได้กาํ หนดเป็ นนโยบายสิ่ งแวดล้อมเพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงาน ปั จจุบนั โรงงาน 3 สาขา ได้แก่ โรงงานสาขาบางปู โรงงานสาขาโคราช และโรงงาน
สาขาอมตะนคร ชลบุรี ได้รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:2004 จาก United
Registrar of Systems (Thailand) Ltd. (URS) ซึ่งเป็ นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญและการจัดการ
ด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ โรงงานทุกสาขาของบริ ษทั ฯยังได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเป็ น
อุตสาหกรรมสี เขียว ระดับที่ 3 ระบบสี เขี ยว (Green System) ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการบริ หารจัดการ
สิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยแต่ละ
โรงงานมีแผนงานที่จะยกระดับจากอุตสาหกรรมสี เขียว ระดับที่ 3 ระบบสี เขียว (Green System) ขึ้นเป็ น
อุตสาหกรรมสี เขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสี เขียว (Green Culture) ต่อไป
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รางวัลแห่ งความสําเร็ จเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่บริ ษทั ฯได้รับในปี พ.ศ. 2556 มี
ดังนี้
 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่ น ประจําปี 2556 ด้ านการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาโคราชได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดี เด่น
ประจําปี 2556 ด้านการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม จากกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่ งเป็ นรางวัลสํา หรับ สถานประกอบการที่ ได้รับการรั บรองมาตรฐานการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม (ISO 14001) ที่มีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของโรงงานและมี
การควบคุมและบําบัดมลพิษ ตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเป็ นการ
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ แก่ ผูป้ ระกอบการที่ มี ค วามวิ ริ ย ะ อุ ต สาหะในการสร้ า งสรรค์ง านที่ มี
คุณภาพ และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อเป็ นแบบอย่างอันดีแก่กิจการอุตสาหกรรมอื่นๆ
นอกจากการได้รับรับรองในมาตรฐานสากลต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯยังต้องผ่านการรับรอง
หรื อตรวจสอบเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานในด้านต่ างๆ และประเมิ นคุ ณสมบัติของการเป็ นผูผ้ ลิ ตและ
จําหน่าย ตามมาตรฐานหรื อข้อกําหนดของลูกค้าหลายรายโดยเฉพาะลูกค้าในต่างประเทศด้วย
อนึ่ง บริ ษทั ฯได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2556 เพื่อเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯต่อไป
10.3 การดําเนินธุรกิจที่มผี ลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่อสั งคม
ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ลักษณะดังต่อไปนี้
1. บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยถูกตรวจสอบหรื ออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่ วยงานที่ มีอาํ นาจหน้าที่
ประเมิน วินิจฉัย หรื อชี้ขาดว่าการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยมีการฝ่ าฝื นกฎหมายอย่างมี
นัยสําคัญในเรื่ องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จดั ทําโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนหรื อถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อม หรื อไม่เป็ นไปตามหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่
จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10.4 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ สังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR After Process)
บริ ษทั ฯตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าไปมีบทบาทและส่วนร่ วมในการสร้างประโยชน์และตอบแทน
กลับคื นสู่ สังคม โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้ร่วมเป็ นคณะกรรมการ
บริ หารในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่ งเสริ มให้มีการปรับปรุ งและพัฒนาในด้านต่างๆ
ได้แก่ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม พลังงาน การค้า และการทูตระหว่างประเทศ อาทิ ประธาน
กรรมการบริ หารมูลนิธิ เอ เอฟ เอส ประเทศไทย, ประธานกรรมการบริ หารมูลนิธิโรเกชัน่ , ประธานคณะกรรมการ
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บริ หารมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปั กกิ่ง กรุ งเทพฯ, ประธานคณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทย, นายก
สมาพันธ์สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนในเครื อมูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย, นายกสมาคม
ผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ, ประธานคณะกรรมการส่ งเสริ มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจําประเทศไทย
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการเข้าไปมีบทบาทและพร้อมสําหรับการมีส่วนร่ วมในการสร้างประโยชน์เพื่อ
ตอบแทนกลับคืนสู่ สังคมและชุมชนทั้งในภาวะปกติและในยามที่บา้ นเมืองประสบภัยพิบตั ิ เช่น เหตุการณ์อุทกภัย
ครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 เป็ นต้น สิ่ งที่บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการตลอดมาไม่จาํ กัดขอบเขตเพียงการ
บริ จาคเงินและสิ่ งของหรื อบริ การสาธารณะ แต่บริ ษทั ฯยังดําเนินการในด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาชุมชน ได้แก่
 การส่ งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงานและผูส้ นใจที่อยูใ่ นชุมชนใกล้เคียงได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึง
การสนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาตามจัง หวัด ต่ า งๆ ในด้า นของสุ ข อนามัย อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา และ
ทุนการศึกษา ด้วยความเชื่อว่า การศึกษาจะก่อให้เกิดความรู ้ สิ่ งใหม่ และการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งสามารถ
นําไปสู่การพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้
 การเปิ ดรั บ นัก ศึ ก ษาจากวิ ท ยาลัย อาชี ว ะต่ า งๆ ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เข้า ทํา งานเพื่ อ ฝึ ก
ประสบการณ์โดยได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิ การต่างๆ เหมื อนพนักงาน เพื่อเป็ นการสนับสนุ น
อาชีพและส่งเสริ มให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
 การส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้พนักงานในองค์กรเห็นความสําคัญและมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม
CSR ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในประโยชน์ของ
การทํา CSR ต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ
 การส่ ง เสริ มด้า นการศึ ก ษาและพัฒ นาฝี มื อ แรงงานของผูพ้ ิ ก ารโดยเป็ นหนึ่ งในผูป้ ระกอบการ
ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนและร่ วมกับกระทรวงศึกษาธิ การ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี ในการผลักดัน “โครงการส่ งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพผูพ้ ิการสู่ ภาคอุตสาหกรรม” เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูพ้ ิการได้รับการพัฒนาด้านฝี มื อ
แรงงานและเป็ นการเตรี ยมความพร้อมสําหรับการทํางานในภาคอุตสาหกรรม อันเป็ นการช่วยเหลือ
ให้ผพู ้ ิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถประกอบอาชี พในสังคมได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี ในสิ ทธิ และความเป็ น
มนุษย์ที่เท่าเทียมกับคนทัว่ ไป
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2556 เพื่อเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯต่อไป
10.5 การป้ องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯส่ งเสริ มและปลูกฝังให้พนักงานและผูเ้ กี่ ยวข้องทุกคนปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตและการห้ามจ่ายสิ นบนทุกรู ปแบบ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการต่อต้าน
ทุจริ ตและห้ามจ่ายสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผู้
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มีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ที่ได้ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยบริ ษทั ฯได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิสาํ หรับ
พนักงานดังนี้
 ไม่ ใ ห้แ ละไม่ ส่ง เสริ มให้มีก ารมอบหรื อ รั บ ของกํานัล การเลี้ ยงรั บ รอง หรื อ ค่ าใช้จ่ายที่ เกิ น ความ
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 ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรื อผ่านบุคคลที่สาม
 ดําเนิ นการที่เกี่ ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยความโปร่ งใส ซื่ อสัตย์ ตรงไปตรงมา และสอดคล้องกับ
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 ไม่ให้เงิ นสนับสนุ นทางการเมื อ ง ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ พรรคการเมื อง เจ้าหน้าที่ 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 และปฏิบตั ิตามนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตและการห้ามจ่ายสิ นบนของบริ ษทั ฯได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ในปี พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้ทบทวนการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตของ
ธุรกรรมที่มีความสําคัญแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีกรณี ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงดังกล่าวอย่างมีสาระสําคัญ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ
สามารถให้ขอ้ มูลหรื อให้เบาะแสเกี่ ยวกับการทุจริ ตหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ ยวข้อง
(Whistleblower) ซึ่ งบริ ษทั ฯจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และการคุม้ ครองปกป้ องผูท้ ี่ร้องเรี ยน/แจ้ง
ข้อมูล อย่างเพียงพอและรัดกุม โดยมีแนวปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวอย่างชัดเจนทั้งในกรณี ที่ผรู้ ้องเรี ยนเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ซึ่งบริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 และกรณี เป็ นบุคคลทัว่ ไป
กรณี ผรู้ ้องเรี ยนเป็ นบุคคลทัว่ ไป บริ ษทั ฯมีขอ้ กําหนดดังนี้
1. ให้ ก 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. ผูร้ ้องเรี ยนสามารถแจ้งข้อร้องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งด้วยวิธีดงั ต่อไปนี้
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 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
E-mail address คือ enghug_non@srithaisuperware.com
2) นายเอ้งฮัก นนทิการ
3) นายสุชาติ 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 อมระบุให้ส่งต่อกรรมการอิสระ ผ่านเลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบ (หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน)
การร้องเรี ยนเป็ นเอกสารตามข้อกําหนด 1. และ 2. ผูร้ ้องเรี ยนไม่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตน แต่หากเปิ ดเผย
ตนเองได้ ก็ขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารหรื อ E-mail address ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั ฯสามารถ
แจ้งผลการดําเนินการหรื อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่ อระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและดํารงไว้ซ่ ึงระบบ
ควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลตามนโยบายที่บริ ษทั ฯได้วางไว้ โดยการกําหนดแผนปฏิบตั ิงาน
และการตรวจสอบที่ชดั เจน การจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบและแผนงานอย่างเหมาะสม
และมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แต่บริ ษทั ฯพยายามปลูกฝัง
จิตสํานึ กและกําหนดให้เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในองค์กรที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และ
ขั้นตอนการทํางานอย่างเคร่ งครัด การวางมาตรการควบคุมดูแลและติดตามการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย ตลอดจน
ดําเนิ นการประเมินและทบทวนความมีประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อปกป้ องเงินลงทุน
ของผูถ้ ือหุ น้ และทรัพย์สินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในครอบคลุมถึงการควบคุมทาง
การเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระบบ
การบริ หารความเสี่ ยง ซึ่งบริ ษทั ฯมีความมัน่ ใจอย่างสมเหตุผลว่า การมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ จะ
ช่วยให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ดงั นี้
- นโยบายและเป้ าหมายของบริ ษทั ฯได้มีการดําเนินการและบรรลุผลอย่างสมบูรณ์
- ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
- มีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทํางานของบริ ษทั ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯมีอยูจ่ ริ งและได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็ นอย่างดี ตลอดจนมีการ
ป้ องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนําไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอาํ นาจ
- การดําเนินงานของบริ ษทั ฯและการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี้ การมีระบบควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับทราบรายการผิดปกติเป็ น
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ตลอดจนช่วยลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ระบบการควบคุ มภายในที่ บริ ษทั ฯกําหนดขึ้ นสอดคล้องกับแนวทางการจัดระบบการควบคุ มภายในที่
กําหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งสรุ ปตาม
องค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้านดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริ ษทั ฯมีการจัดทําแผนธุ รกิจที่กาํ หนดเป้ าหมาย กลยุทธ์ วิสยั ทัศน์ งบประมาณ รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์ในการวัดผลที่ชดั เจนในการดําเนินงาน มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผน
ธุรกิจ มีการปรับปรุ งระบบการกํากับดูแลกิจการ สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีนโยบายและระเบียบในการปฏิบตั ิงานที่ครอบคลุมธุรกรรมทางด้านการเงิน จัดซื้อ การบริ หารความ
เสี่ ยง บุคคล และด้านอื่นอย่างครบถ้วน
2. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
บริ ษ ทั ฯได้จดั ให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงในระดับองค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมี
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่กาํ กับดูแล
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมระหว่างกัน กําหนดอํานาจ
หน้าที่ในการอนุมตั ิรายการและวงเงินเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้จดั ทําแนวทางการดูแลรายการที่
เกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันให้เป็ นไปตามกฎหมาย
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information & Communication)
บริ ษทั ฯจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจอย่างพอเพียงโดยมีหน่วยงานที่รวบรวม วิเคราะห์ และ
จัดเก็บในระบบคลังข้อมูลของบริ ษ ทั ฯ ระบบข้อมูลในองค์กรมี การสื่ อ สารทั้งสองทางอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ในระดับคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการจัดเตรี ยมข้อมูลและเอกสารอย่างเพียงพอต่อการ
ตัดสิ นใจ ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั สามารถขอข้อมูลของบริ ษทั ฯได้อย่างอิสระ
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริ ษทั ฯจัดให้มีระบบการติดตามโดยผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไป
ตามแผนงานที่วางไว้ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ติดตามและประเมินผลระบบการ
ควบคุมอย่างอิสระและรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริ หารดําเนินการแก้ไข
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการ
บริ ษทั ทั้งคณะได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนํา ซึ่ งปรับปรุ งตาม COSO Internal Control – Integrated Framework ปี 2556
ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
โดยไม่พบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและงบการเงินของบริ ษทั ฯ และการทําธุรกรรม
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ ยวโยง ตลอดจนสามารถช่วยในการติดตามควบคุมดูแลเพื่อป้ องกัน
ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจากการที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนําไปใช้โดยมิชอบหรื อไม่มีอาํ นาจ
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุ ม ภายในร่ วมกับ ผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ทั ฯและผู้
ตรวจสอบภายในเป็ นประจําทุกรายไตรมาสและรายปี โดยมีความเห็นร่ วมกันว่า บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสม และในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในที่มี
นัยสําคัญหรื อมี ขอ้ สังเกตของผูส้ อบบัญชี ที่บ่งชี้ ให้บริ ษทั ฯต้องรี บดําเนิ นการแก้ไข นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เปิ ดเผยความเห็นเกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 5
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
บริ ษทั ฯจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน
ติดตามระบบบริ หารความเสี่ ยงและการกํากับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า บริ ษทั ฯมีระบบที่กล่าวข้างต้นอย่าง
เพียงพอและมี ประสิ ทธิ ภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯมีความเป็ นอิสระ มี ทรัพยากรและงบประมาณที่ เหมาะสมต่อ การ
ปฏิบตั ิงานทั้งด้านการตรวจสอบการดําเนินงานและการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ
แผนงานตรวจสอบประจําปี จัดทําโดยพิจารณาควบคู่กบั ปัจจัยเสี่ ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมทั้งสรุ ปผลการตรวจสอบรายไตรมาสเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย
หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในหรื อตําแหน่ งผูจ้ ดั การตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ปั จจุ บนั ดํารง
ตําแหน่ งโดยนายธนัช ศรี ปาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เนื่องจากนายธนัช ศรี ปาน มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ มีความรู ้ ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจและการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯเป็ นอย่างดี ประกอบกับได้อุทิศความรู้และเวลาในการช่วยเหลืองานด้านอื่นที่มีความสัมพันธ์
กับงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะทํางาน
การกํากับดูแลกิ จการที่ ดี บริ ษทั ฯจึ งพิจารณาเห็ นว่า มีความสามารถและความเหมาะสมที่ จะปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจหน้าที่ร่วมกับฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ซึ่ งเป็ นไปตามที่ กาํ หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยประวัติและข้อมูลของผูด้ าํ รง
ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในดังปรากฏในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
อนึ่ ง บริ ษทั ฯอยู่ระหว่างการพิจารณาความพร้อมของการจัดตั้งหน่ วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บริ ษทั ฯ ตลอดจนการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
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12. รายการระหว่ างกัน
1. รายการระหว่ างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกีย่ วโยง
ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯมีการทํารายการกับบุคคลธรรมดา 2 คน ที่มีความสัมพันธ์กบั กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯในลักษณะที่เข้าข่ายคําว่า “ญาติสนิ ท” ตามนิ ยามของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรื อบุคคลที่
เกี่ยวโยงโดยตรงเพียงรายการเดียว คือ การซื้ อหุ ้นสามัญในบริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ใน
สัดส่วนการถือหุน้ ที่ได้รับจากทั้งสองรายรวมกันร้อยละ 15.0 โดยบริ ษทั ฯได้จ่ายชําระเงินค่าหุน้ ให้แก่บุคคลทั้งสอง
รายดังกล่าวจํานวน 6.38 ล้านบาท บริ ษทั ฯไม่ได้แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินเพื่อร่ วมประเมินราคาหุ ้น เนื่องจาก
มูลค่ากิ จการไม่ได้เป็ นนัยสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และราคาหุ ้นดังกล่าวก็เป็ นมูลค่ากิจการตามบัญชี ของ
บริ ษัท ศรี ไทย นาโนพลาส จํา กัด โดยเป็ นราคาหุ ้ น เดี ย วกัน กับ ที่ บ ริ ษัท ฯซื้ อ จากผู้ถื อ หุ ้ น รายอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นไปตามมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดย
ไม่รวมกรรมการที่มีความสัมพันธ์กบั ผูข้ ายหุ ้น ในคราวประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยสาระสําคัญของการลงทุนในบริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด
ดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID)
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมีบริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันบางแห่ งที่ เข้าข่ายเป็ นบริ ษทั ที่ อาจมีความ
ขัดแย้งและ/หรื อบริ ษทั ที่เกี่ ยวโยงกันกับบริ ษทั ฯตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎระเบี ยบของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด และมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็ นปกติของธุ รกิ จในปี พ.ศ.
2556 ดังนี้
ชื่อบริษทั /ความสั มพันธ์
บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ฯถือ
หุน้ ร้อยละ 71.0
2. ผูบ้ ริ หารและญาติ ของผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษั ท ฯถื อหุ ้ น รวมกั น
เท่ากับร้อยละ 29.0

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ประเภท
ธุรกิจ
รับจ้างผลิต
แม่พิมพ์

ประเภท/มูลค่ ารายการ
ในปี พ.ศ. 2556

ความจําเป็ น/ความสมเหตุสมผล

1. รายการธุรกิจปกติ รวม 1. รายการธุ ร กิ จ ปกติ เ ป็ นรายการ
จํานวน 23.67 ล้านบาท
ซื้ อ ข า ยสิ น ค้ า แ ล ะ / ห รื อ ใ ช้
บริ การระหว่ า งกัน เนื่ อ งจาก
ความต้องการสิ นค้าของอี กฝ่ าย
เพื่อสนับสนุ นและสร้ างรายได้
ให้แก่ ธุรกิ จหลักของตน โดยมี
เกณฑ์ ก ํา หนดเงื่ อ นไขการค้า
และราคาเหมือนบุคคลภายนอก
ทัว่ ไปหรื ออยู่ภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

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

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ ารายการ
ความจําเป็ น/ความสมเหตุสมผล
ในปี พ.ศ. 2556
2. ร า ย ก า ร เ กี่ ย ว กั บ 2. รายการเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์สิ น หรื อ
บริ การ เนื่ องจากบริ ษทั ศรี ไทย
ทรั พ ย์สิ น หรื อบริ ก าร
โมลด์ ส จํา กัด ต้ อ งการขยาย
จํานวน 0.95 ล้านบาท
ประเภทธุ ร กิ จ เพื่อ สร้ า งรายได้
เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากรายได้
จากธุรกิจหลักของตน จึงมีความ
จํา เป็ นต้ อ งซื้ อทรั พ ย์สิ น ส่ ว น
หนึ่ งจากบริ ษ ัท ฯด้ว ยพิ จ ารณา
เ ห็ น ว่ า ท รั พ ย์ สิ น ร า ย ก า ร
ดังกล่าวยังมี สภาพการใช้งานดี
อยู่แ ละบริ ษัท ฯก็ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ง าน
แล้ว อย่างไรก็ตาม ในการขาย
ทรั พ ย์ สิ นดั ง กล่ า ว เป็ นเพี ย ง
ทรัพย์สินส่ วนน้อยและไม่ได้มี
ผลกระทบต่อกําลังการผลิตของ
บริ ษทั ฯแต่อย่างใด ประกอบกับ
บริ ษั ท ฯได้ ก ํ า หนดเงื่ อนไข
การค้า และราคาขายทรั พ ย์สิ น
ดังกล่าวเหมื อนบุ คคลภายนอก
ทัว่ ไปหรื ออยู่ภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้
จึ ง ไม่ ไ ด้ว่า จ้า งผูป้ ระเมิ น ราคา
อิ สระทํ า การประเมิ นราคา
ทรัพย์สินที่ขายดังกล่าว
3. เป็ นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือ
3. เงินปันผลรับ
หุ ้ น ทุ ก รายของบริ ษัท ศรี ไทย
จํานวน 7.10 ล้านบาท
โมลด์ส จํา กัด ในอัต ราที่ เ ท่ า ๆ
กัน ตามสัดส่วนการถือหุ ้นของผู ้
ถือหุน้ แต่ละราย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ชื่อบริษทั /ความสั มพันธ์
บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณั ฑ์ จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ร่ วม โดยบริ ษทั ฯถือ
หุน้ ร้อยละ 39.2
2. ผูบ้ ริ หารและญาติ ของผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษั ท ฯถื อหุ ้ น รวมกั น
เท่ากับร้อยละ 9.8
3. ญาติ ข องผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ทั ฯ
เป็ นกรรมการในบริ ษทั ศรี ไทย
บรรจุภณั ฑ์ จํากัด

ประเภท
ธุรกิจ
ผลิตและ
จําหน่าย
กล่อง
กระดาษ

ประเภท/มูลค่ ารายการ
ในปี พ.ศ. 2556

ความจําเป็ น/ความสมเหตุสมผล

1. รายการธุรกิจปกติ รวม 1. รายการธุ ร กิ จ ปกติ เ ป็ นรายการ
จํานวน 13.47 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 ก ฝ่ ายเพื่ อ สนับ สนุ น และ
สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของ
ตน โดยมีเกณฑ์กาํ หนดเงื่อนไข
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
2. เป็ นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือ
2. เงินปันผลรับ
หุ ้ น ทุ ก รายของบริ ษัท ศรี ไทย
จํานวน 0.47 ล้านบาท
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ จํา กั ด ในอัต ราที่
เท่าๆ กัน ตามสัดส่วนการถือหุน้
ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย

บริ ษทั ศรี ไทยมาร์เก็ตติ้ง จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค้าขาย
1. รายการธุ รกิจปกติ รวม 1. รายการธุ ร กิ จ ปกติ เ ป็ นรายการ
2. ญาติ ข องผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ทั ฯ ผลิตภัณฑ์
จํ า น ว น 256.53 ล้ า น
ซื้ อ ข า ย สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง กั น
ถื อ หุ ้ น รวมกั น เท่ า กั บ ร้ อ ยละ เครื่ องใช้ใน
บาท
เนื่ อ งจากความต้อ งการสิ น ค้า
ของอี ก ฝ่ ายเพื่ อ สนับ สนุ น และ
72.0 และเป็ นกรรมการใน ครัวเรื อน
สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของ
บริ ษทั ศรี ไทยมาร์เก็ตติ้ง จํากัด
ตน โดยมีเกณฑ์กาํ หนดเงื่อนไข
3. เป็ นตั ว แทนจํ า หน่ ายสิ นค้ า
กา รค้ า แ ล ะ ร า ค า อ ยู่ ภ า ย ใ ต้
ให้ แ ก่ บ ริ ษัท ฯ และเป็ นคู่ ค ้า ที่
ขอบเขตที่ คณะกรรมการบริ ษทั
ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว ม กั น เ ป็ น
กําหนดไว้
ระยะเวลายาวนาน

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

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

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ ารายการ
ความจําเป็ น/ความสมเหตุสมผล
ในปี พ.ศ. 2556
2. ร า ย ก า ร ส นั บ ส นุ น 2. รายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ
ธุ รกิจปกติ รวมจํานวน
เป็ นการให้ เ ช่ า พื้ น ที่ สํ า หรั บ
3.35 ล้านบาท
จําหน่ ายสิ นค้าในงานมหกรรม
ลดราคา ซึ่ ง บ ริ ษั ท ฯจั ด เป็ น
ป ร ะ จํ า ทุ ก ปี โ ด ย เ ป็ น อั ต ร า
เดี ยวกันกับที่ เรี ยกเก็บจากผูเ้ ช่ า
รายอื่น และรายการให้ความ
สนับสนุ นค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการ
ขายแก่ ต ั ว แทนจํา หน่ า ยของ
บริ ษทั ฯ

บริ ษทั สยามเมลามีน มาร์ เก็ตติ้ง
จํากัด
1. รายการธุ รกิจปกติ รวม 1. รายการธุ ร กิ จ ปกติ เ ป็ นรายการ
ค้าขาย
1. เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้ อ ข า ย สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง กั น
จํ า น ว น 153.66 ล้ า น
2. ญาติ ข องผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ทั ฯ ผลิตภัณฑ์
เนื่ อ งจากความต้อ งการสิ น ค้า
บาท
ถื อ หุ ้ น รวมกั น เท่ า กั บ ร้ อ ยละ พลาสติก
และเมลามีน
65.0
ของอี ก ฝ่ ายเพื่ อ สนับ สนุ น และ
3. เป็ นตั ว แทนจํ า หน่ า ยสิ นค้ า
สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของ
ให้ แ ก่ บ ริ ษัท ฯ และเป็ นคู่ ค ้า ที่
ตน โดยมีเกณฑ์กาํ หนดเงื่อนไข
ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว ม กั น เ ป็ น
กา รค้ า แ ล ะ ร า ค า อ ยู่ ภ า ย ใ ต้
ระยะเวลายาวนาน
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 รกิจปกติ รวมจํานวน
เป็ นการให้ เ ช่ า พื้ น ที่ สํ า หรั บ
0.83 ล้านบาท
จําหน่ ายสิ นค้าในงานมหกรรม
ลดราคา ซึ่ ง บ ริ ษั ท ฯจั ด เป็ น
ป ร ะ จํ า ทุ ก ปี โ ด ย เ ป็ น อั ต ร า
เดี ยวกันกับที่ เรี ยกเก็บจากผูเ้ ช่ า
รายอื่ น และรายการให้ ค วาม
สนับสนุ นค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการ
ขายแก่ ต ั ว แทนจํา หน่ า ยของ
บริ ษทั ฯ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ชื่อบริษทั /ความสั มพันธ์

ประเภท
ธุรกิจ

บริ ษทั สยามเมลามีน มาร์ เก็ตติ้ง
จํากัด (ต่อ)

บริ ษทั ศรี ไทยสเตนเลส จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ผลิตและจัด
2. ญาติ ข องผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ทั ฯ จําหน่าย
ถื อ หุ ้ น รวมกั น เท่ า กั บ ร้ อ ยละ เครื่ องครัว
60.0 และเป็ นกรรมการใน
และ
บริ ษทั ศรี ไทยสเตนเลส จํากัด
เครื่ องเรื อน

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ประเภท/มูลค่ ารายการ
ความจําเป็ น/ความสมเหตุสมผล
ในปี พ.ศ. 2556
3. รายการเช่ าหรื อ ให้เช่ า 3. รายการให้เช่ า อสังหาริ มทรั พย์
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ร ะยะ
ระยะสั้นเป็ นการให้เช่ าสถานที่
สั้ น รวมจํา นวน 1.47
และอาคารของบริ ษ ัท ฯรวม 2
ล้านบาท
แห่ ง โดยสัญญาเช่ ามีระยะเวลา
1 ปี และอั ต ราค่ า เช่ า มี ค วาม
เหมาะสมตามสถานที่ ต้ ัง และ
เทียบเคียงได้กบั ราคาตลาดตาม
ภาวะเศรษฐกิจ
1. รายการธุ รกิจปกติ รวม 1. รายการธุ ร กิ จ ปกติ เ ป็ นรายการ
จํานวน 4.83 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 ก ฝ่ ายเพื่ อ สนับ สนุ น และ
สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของ
ตน โดยมีเกณฑ์กาํ หนดเงื่อนไข
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
2. ร า ย ก า ร ส นั บ ส นุ น 2. รายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ
ธุ รกิจปกติ รวมจํานวน
เป็ นการให้ เ ช่ า พื้ น ที่ สํ า หรั บ
0.12 ล้านบาท
จําหน่ ายสิ นค้าในงานมหกรรม
ลดราคา ซึ่ ง บ ริ ษั ท ฯจั ด เป็ น
ป ร ะ จํ า ทุ ก ปี โ ด ย เ ป็ น อั ต ร า
เดี ยวกันกับที่ เรี ยกเก็บจากผูเ้ ช่ า
รายอื่น
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ชื่อบริษทั /ความสั มพันธ์

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ ารายการ
ในปี พ.ศ. 2556

ความจําเป็ น/ความสมเหตุสมผล

บริ ษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์ )
จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รับจ้างพิมพ์ 1. รายการธุรกิจปกติ รวม 1. รายการธุ ร กิ จ ปกติ เ ป็ นรายการ
2. ผูบ้ ริ หารและญาติ ของผูบ้ ริ หาร สติ๊กเกอร์
จํานวน 3.82 ล้านบาท
ซื้ อ ข า ย สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง กั น
ของบริ ษั ท ฯถื อหุ ้ น รวมกั น
เนื่ อ งจากความต้อ งการสิ น ค้า
เท่ากับร้อยละ 100.0 และเป็ น
ของอี ก ฝ่ ายเพื่ อ สนับ สนุ น และ
กรรมการในบริ ษทั ส.สหธารา
สร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ธุ ร กิ จ หลัก
(ไทยแลนด์) จํากัด
ของตน โดยมี เ กณฑ์ ก ํา หนด
เงื่อนไขการค้าและราคาเหมือน
บุ ค คลภายนอกทั่ว ไปหรื ออยู่
ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการ
บริ ษทั กําหนดไว้
2. ร า ย ก า ร เ กี่ ย ว กั บ 2. รายการเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์สิ น หรื อ
ทรั พ ย์สิ น หรื อบริ ก าร
บริ การ เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีความ
จํานวน 0.82 ล้านบาท
จํา เป็ นต้ อ งซื้ อทรั พ ย์ สิ นบาง
รายการจากบริ ษ ัท ส.สหธารา
(ไทยแลนด์) จํากัด เพื่อนํามาใช้
ในการพัฒนางานพิมพ์ barcode
บนป้ ายราคาสิ นค้าของบริ ษทั ฯ
ที่เป็ นสติ๊กเกอร์ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ไม่ ไ ด้ ว่ า จ้ า งผู ้ป ระเมิ น ราคา
อิ สระทํ า การประเมิ นราคา
ทรัพย์สินที่ซ้ือดังกล่าว เนื่องจาก
มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ นดั ง กล่ า วไม่ มี
นั ย สํ า คั ญ แ ล ะ บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้
ดําเนิ นการตามขั้นตอนปกติของ
ก า ร จั ด ซื้ อ ทั้ ง ก า ร กํ า ห น ด
เงื่อนไขการค้าและราคาเหมือน
เช่ นที่ ปฏิ บ ตั ิ กบั บุ คคลภายนอก
ทัว่ ไปหรื ออยู่ภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ชื่อบริษทั /ความสั มพันธ์

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ ารายการ
ในปี พ.ศ. 2556

ความจําเป็ น/ความสมเหตุสมผล

บริ ษทั โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ผลิตและ ไม่มีรายการระหว่างกันใน
2. ผูบ้ ริ หารและญาติ ของผูบ้ ริ หาร จําหน่ายโฟม ปี พ.ศ. 2556
ของบริ ษั ท ฯถื อหุ ้ น รวมกั น กันกระแทก
เท่ากับร้อยละ 73.2 และเป็ น
กรรมการในบริ ษ ทั โตโฮโฟม
(ไทยแลนด์) จํากัด
หมายเหตุ : ผูบ้ ริ หารและญาติของผูบ้ ริ หาร หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายตามคํานิ ยามของหลักเกณฑ์ใน
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
แม้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯมีรายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่อาจมีความขัดแย้งหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยว
โยงกันดังกล่าว แต่ส่วนใหญ่เป็ นรายการระหว่างกันที่เกิ ดขึ้ นเพื่อธุ รกิ จปกติ และ/หรื อสนับสนุ นธุ รกิ จปกติ ของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ และมีราคาและเงื่อนไขการค้าสอดคล้องกับที่แต่ละบริ ษทั คิดกับบุคคลภายนอก
เป็ นเกณฑ์ในการทําธุ รกรรมระหว่างกัน ซึ่ งก็เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของแต่ละบริ ษ ทั หรื อ หากจะมี ความ
แตกต่างกับการทํากับบุคคลภายนอก ราคาและเงื่อนไขการค้าของรายการนั้นๆ ก็จะมีความแตกต่างไม่เกินขอบเขตที่
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ ทั้งนี้บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันสําหรับปี พ.ศ. 2556
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หัวข้อ 34 รายการกับบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 82 – 88
รายการระหว่างกันที่เป็ นลักษณะของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่มีอยูเ่ ดิมและที่เปลี่ยนแปลงในปี
พ.ศ. 2556 สรุ ปดังนี้
1. การคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อกับสถาบันการเงินและวงเงินสิ นเชื่อทางการค้ากับผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบให้แก่
Srithai (Vietnam) Company Limited บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ 100.0 ในวงเงินรวมไม่เกิน
23.8 ล้า นเหรี ย ญดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ ก า เพื่ อ ช่ ว ยสนับสนุ น ให้ธุ ร กิ จของบริ ษ ทั ย่อ ยมี แ หล่ ง เงิ น ที่
เพียงพอสําหรับการลงทุ นในสิ นทรัพย์และหมุนเวียนในกิ จการ ตลอดจนสามารถจัดหาวัตถุดิบได้
อย่างคล่องตัวด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
2. การคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่ อให้แก่บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ ้นร้อยละ
100.0 ในวงเงินรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริ ษทั ย่อย
3. การคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อให้แก่บริ ษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ น้ ร้อยละ 100.0
ในวงเงินรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริ ษทั ย่อย
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็ นไปตามมติที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิไว้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯไม่
มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ กับบริ ษทั ย่อยแห่งอื่น ตลอดจนบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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2. ความจําเป็ นของการทํารายการระหว่ างกัน
เนื่ องจากบริ ษทั ฯให้ความสําคัญต่อการลงทุนในธุ รกิจที่มีความสัมพันธ์และ/หรื อเกี่ยวเนื่ องกับสายธุ รกิจ
พลาสติกซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ ด้วยเหตุผลของความต้องการลดการพึ่งพาธุรกิจนอกกลุ่ม การครอบคลุม
ตลาด ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตของกลุ่มบริ ษทั จึงทําให้บริ ษทั ที่อยู่ภายใต้โครงสร้างกลุ่ม
บริ ษทั ส่วนใหญ่มีลกั ษณะธุ รกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน หรื อเป็ นส่วนสนับสนุนให้แก่ธุรกิจหลักของ
บริ ษทั ฯ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงมักมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอยูเ่ สมอ ด้วยความจําเป็ นที่จะต้องซื้ อหรื อขายสิ นค้า
และบริ การของอีกฝ่ ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเอง และ/หรื อการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิ นที่ จาํ เป็ นต่ อการดําเนิ นธุ รกิ จแก่ บ ริ ษทั ย่อ ย เพื่อเป็ นการสนับ สนุ นให้ธุรกิ จของบริ ษ ทั ย่อยเหล่ านั้น
สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ การทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงที่ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้าง
กลุ่มบริ ษทั ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการทํารายการกับตัวแทนจําหน่ายของบริ ษทั ฯนั้น ก็เป็ นไปด้วยเหตุผลของธุรกิจการค้า
และความต้องการสิ นค้าของอีกฝ่ ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเองเช่นเดียวกัน
3. ขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกัน
แต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั มีฝ่ายบริ หารของตนเอง ทุกบริ ษทั ต่างก็มุ่งเอาผลประโยชน์สูงสุดของตนเองเป็ น
เกณฑ์ ดังนั้น หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น ในหลักการแต่ละบริ ษทั ก็จะกําหนดเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าและ
บริ การตามปกติการค้ากับบุคคลภายนอกทัว่ ไป มีการเปรี ยบเทียบเงื่อนไขที่ได้รับกับแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อความ
สมเหตุสมผลและเงื่อนไขราคาที่เหมาะสมของการเข้าทํารายการระหว่างกัน เว้นแต่บางกรณี ที่แต่ละบริ ษทั ต้องการ
ส่ งเสริ มการขายของตนเองหรื อการทํารายการกับบริ ษทั ที่เป็ นคู่คา้ กันมานาน ก็จะมีการพิจารณาเงื่ อนไขพิเศษให้
เป็ นรายกรณี ไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ก็มีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
ส่วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100.0 นั้น บริ ษทั ฯ
จะนํา เสนอข้อ มูล วงเงิ น ลัก ษณะของการให้ค วามช่ วยเหลื อ ทางการเงิ น ตลอดจนเหตุ ผ ลและความจําเป็ น ให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเป็ นรายครั้ง โดยบริ ษทั ฯต้องประเมินสภาพธุรกิจและความต้องการการสนับสนุนของ
บริ ษ ทั ย่อยเหล่านั้น เพื่อให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ นมีความเหมาะสมและก่ อ ให้เกิ ดประโยชน์แ ก่ บ ริ ษทั ย่อย
เหล่านั้นมากที่สุด
อนึ่ ง บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ ยวโยงกันโดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ
อนุมตั ิในหลักการเกี่ยวกับการกําหนดราคาซื้ อขายสิ นค้า/บริ การ และระยะเวลาการเก็บหนี้ /ชําระหนี้ ของบริ ษทั ฯ/
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั ฯทุกแห่งตามนิยามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 และมอบ
อํานาจให้ฝ่ายบริ ห ารในการพิจารณาอนุ มตั ิ การเข้าทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกันในขอบเขตของอํานาจการอนุ มตั ิ ที่
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีลกั ษณะและขนาดรายการเกิน
ขอบเขตที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด บริ ษทั ฯจะนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณานําเสนอต่อที่ประชุมผู้

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์
ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
4. นโยบายและแนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายให้แต่ละบริ ษทั ในกลุ่มมีอิสระเต็มที่ ในการค้าขายกับผูใ้ ดก็ได้ ดังนั้น ราคาสิ นค้า
หรื อบริ การและเงื่ อนไขการค้าจึงเป็ นเกณฑ์ประกอบการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ หารของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่ม และมี
แนวโน้มว่าปริ มาณการทํารายการระหว่างกันจะไม่ผนั ผวนมากในแต่ละปี ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความต้องการสิ นค้าและ
บริ การ ความสามารถในการผลิตสิ นค้าและการให้บริ การ ตลอดจนการขยายตัวของธุรกิจของแต่ละบริ ษทั
สําหรับแนวโน้มของการให้ความช่ วยเหลือทางการเงินของบริ ษทั ฯในอนาคต อาจเพิ่มขึ้ นได้ตามความ
จําเป็ นและขึ้นอยูก่ บั นโยบายในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเติบโตของกลุ่มบริ ษทั โดยเฉพาะบริ ษทั ย่อย

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ
13.1 งบการเงิน
13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และมีรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตซึ่งแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไขดังนี้

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม
สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555

หน่วย : ล้านบาท
2554

จัดประเภทใหม่

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

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

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

441.3
7.4
1,685.6
47.5
1,351.5
96.9
3,630.2

221.9
13.3
1,566.8
68.2
1,154.7
79.9
3,104.8

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

511.7
141.1
4,842.9
58.0
75.5
0.0
65.9
5,695.1
9,325.3

456.5
147.5
4,158.7
64.1
73.6
0.0
80.2
4,980.6
8,085.4

823.4
563.9
950.2
407.1
36.1
2,780.7

841.0
532.9
922.2
380.2
52.5
2,728.8

735.0
474.8
850.8
387.1
68.8
2,516.5
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สรุปงบฐานะการเงินรวม (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555

หน่วย : ล้านบาท
2554

จัดประเภทใหม่

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

2,466.4
2.7
310.6
2,779.7
5,560.4

1,852.1
0.9
285.6
2,138.6
4,867.4

1,224.0
11.9
249.5
1,485.4
4,001.9

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

2,709.9
19.9
1,523.9
(24.8)
4,228.9
229.0
4,457.9
9,325.3

2,709.9
19.9
1,198.4
(48.4)
3,879.8
203.7
4,083.5
8,085.4

หมายเหตุ : ข้อมูลงบการเงินปี พ.ศ. 2555 ที่นาํ มาแสดงข้างต้นนี้ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ โดยจัดประเภท
เฉพาะรายการผลขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานจากเดิมที่บนั ทึกเป็ น
รายการหนึ่งในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น เปลี่ยนไปบันทึกรวมอยูใ่ นกําไรสะสม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง
กับลักษณะที่แท้จริ งของรายการและการจัดประเภทรายการของงบการเงินปี พ.ศ. 2556

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สรุปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

หน่วย : ล้านบาท
2554

2555
จัดประเภทใหม่

รายได้จากการขายและงานรับจ้าง
ต้นทุนขายและงานรับจ้าง
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รายการจากเหตุการณ์ลมพายุและเพลิงไหม้
รายการจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
กลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม – สุทธิ
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี – สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสุ ทธิสําหรับปี

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

9,397.4
(7,556.3)
1,841.1
106.9
(1,247.8)
0.0
0.0
(167.0)
50.1

8,757.3
(6,842.5)
1,914.8
110.8
(1,255.6)
(4.5)
0.0
(135.2)
41.9

7,552.2
(6,057.9)
1,494.3
96.6
(1,203.1)
103.3
40.7
(99.4)
22.9

(12.0)
571.3
(52.3)
519.0

0.0
672.2
(94.8)
577.4

0.0
455.3
(171.5)
283.8

(48.7)
0.0

3.8
21.6

(2.0)
10.0

(34.1)
(82.8)
436.2

(15.7)
9.7
587.1

0.0
8.0
291.8

487.0
32.0
519.0

541.9
35.5
577.4

282.0
1.8
283.8
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สรุปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

หน่วย : ล้านบาท
2554

2555
จัดประเภทใหม่

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

404.8
31.4
436.2

552.3
34.8
587.1

291.6
0.2
291.8

1.80

2.00

1.04

หมายเหตุ : ตัวเลขงบการเงินที่ นาํ มาแสดงข้างต้นนี้ ได้มีการจัดรวมกลุ่มของรายการปี พ.ศ. 2555 ใหม่ เพื่อให้
สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั การแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงของงบการเงินปี พ.ศ. 2556 โดยไม่มีผลกระทบต่อกําไร
สุ ทธิตามที่ได้รายงานแล้วในรายงานประจําปี ของปี ก่อน

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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สรุปงบกระแสเงินสดรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

กําไรก่ อนภาษีเงินได้ สําหรับปี
ปรับกระทบกําไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจ่ายสิ นทรัพย์จากเหตุการณ์ลมพายุและเพลิงไหม้และอื่นๆ
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
รายการจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
อื่นๆ
การเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์ และหนีส้ ินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
อื่นๆ
หนีส้ ิ นดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
อื่นๆ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

2556
571.3

หน่วย : ล้านบาท
2555
2554
672.2
455.3

659.7
2.7
(7.0)
12.0
(16.1)
(8.1)
(50.1)
0.0
0.0
(15.2)
167.0
(2.9)

573.6
16.1
(4.9)
0.0
4.4
(3.4)
(41.9)
0.0
0.0
(8.9)
135.2
(3.8)

498.8
16.0
(3.9)
0.0
(1.9)
(2.6)
(22.9)
(8.9)
(40.7)
(7.5)
99.4
9.5

(213.3)
(123.9)
(11.7)

(157.6)
(204.3)
19.1

(310.7)
(155.6)
(14.5)

(3.0)
(3.7)
957.7
(166.1)
(80.5)
711.1

96.9
1.5
1,094.2
(133.7)
(131.1)
829.4

(123.5)
23.0
409.3
(98.1)
(127.3)
183.9
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สรุปงบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ่ เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อสิ นทรัพย์
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินปั นผลจ่าย
อื่นๆ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดลดลงจากการโอนเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท
2554

2556

2555

(17.3)
0.0
(1,051.3)
16.7
15.4
7.9
48.0
(980.6)

(11.7)
0.0
(1,238.5)
17.5
36.1
3.4
26.0
(1,167.2)

(12.7)
(4.7)
(1,029.1)
47.2
68.7
2.6
22.8
(905.2)

(20.8)
1,196.7
(579.3)
(315.7)
(15.6)
265.3
(4.2)

106.0
1,160.7
(474.1)
(211.0)
(24.4)
557.2
219.4

735.0
347.1
(336.0)
(177.9)
(4.5)
563.7
(157.6)

0.0
441.3
437.1

0.0
221.9
441.3

(7.0)
386.5
221.9
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13.2 อัตราส่ วนทางการเงินที่สําคัญจากงบการเงินรวม
อัตราส่ วน
สภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ(1)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชําระหนี้
วงจรเงินสด (Cash Cycle)(2)
ความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นต้นต่อยอดขาย
อัตรากําไรจากการดําเนินงานต่อยอดขาย
อัตรากําไรอื่นต่อรายได้รวม
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
ประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล(3)

หน่ วย

2556

2555

2554

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.42
0.85
0.26
5.29
68.01
9.90
36.36
8.07
44.60
59.76

1.33
0.80
0.32
5.36
67.11
11.19
32.16
7.72
46.64
52.63

1.23
0.74
0.09
5.19
69.41
13.62
26.43
6.55
54.96
40.89

%
%
%
%
%
%

19.59
6.31
1.12
119.84
5.12
10.79

21.87
7.53
1.25
125.81
6.11
12.69

19.79
3.86
1.26
63.16
3.69
6.47

%
%
เท่า

5.01
21.09
0.98

6.22
23.23
1.02

3.54
17.32
0.96

เท่า
เท่า
เท่า
%

1.22
5.77
0.36
64.89

1.09
8.18
0.43
64.36

0.98
4.17
0.12
58.13

(1)

คิดเฉพาะสิ นค้าสําเร็ จรู ปไม่รวมสิ นค้าระหว่างผลิต สิ นค้าระหว่างทางและวัตถุดิบ (สิ นค้าคงเหลือก่อนหักค่าเผื่อ
มูลค่าราคาขายตํ่ากว่าทุนและค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย)
(2)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาชําระหนี้

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(3)

เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ กําหนดให้บริ ษทั ฯจ่ายจากเงินกําไรสุทธิ ประจําปี ตามงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ดังนั้น เฉพาะอัตราการจ่ายเงินปั นผลที่แสดงข้างต้น คํานวณโดยเปรี ยบเทียบเงินปั นผลจ่ายในรอบปี
บัญชีปัจจุบนั กับกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของรอบปี บัญชีก่อนหน้า ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั

วิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงินจากงบการเงินรวม
สภาพคล่อง
ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั มี สภาพคล่องเพิ่มขึ้ นจากปี ก่ อนจากการเพิ่มขึ้ นของสิ นทรัพย์หมุ นเวียนใน
สัดส่ วนที่มากกว่าหนี้ สินหมุนเวียน โดยสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้ นส่ วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ การค้า
และสิ นค้าคงเหลือ ส่วนหนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วยเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี เจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อื่น ส่งผลให้กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 1.33 เท่า ในปี พ.ศ. 2555 เป็ น 1.42 เท่า ในปี
พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม ด้วยผลประกอบการที่ลดลงจากปี ก่อน รายจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และผลการเปลี่ยนแปลง
ของสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานปี พ.ศ. 2556 ลดลงจาก
ปี ก่อน และส่ งผลให้อตั ราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสดลดลงจาก 0.32 เท่า ในปี พ.ศ. 2555 เป็ น 0.26 เท่า ในปี
พ.ศ. 2556
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) เพิ่มขึ้นจาก 52.63 วัน ในปี พ.ศ. 2555 เป็ น 59.76 วัน ใน
ปี พ.ศ. 2556 เนื่องจาก
1. ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ยจากลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้ นจาก 67.11 วัน ในปี พ.ศ. 2555 เป็ น 68.01 วัน ในปี
พ.ศ. 2556 เนื่องจากการขยายตัวของยอดขายผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มของกลุ่มบริ ษทั
และการลดลงของยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนในช่องทางการจําหน่ ายที่ขายสิ นค้า
เป็ นเงินสด
2. ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 32.16 วัน ในปี พ.ศ. 2555 เป็ น 36.36 วัน ในปี พ.ศ. 2556 ตาม
ปริ มาณและต้นทุนสิ นค้าสําเร็ จรู ปคงเหลือที่เพิ่มขึ้น ที่เป็ นผลจากการเพิ่มปริ มาณผลผลิตเพื่อรองรับ
การขยายตัวของยอดขายผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม และผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่รอส่ ง
มอบและหมุนเวียนช้า ที่เป็ นผลจากการลดลงของยอดขายในประเทศ
3. ระยะเวลาชําระหนี้ เจ้าหนี้ การค้าลดลงจาก 46.64 วัน ในปี พ.ศ. 2555 เป็ น 44.60 วัน ในปี พ.ศ. 2556
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีการสั่งซื้ อและจัดเก็บวัตถุดิบเท่าที่จาํ เป็ นตามแผนการผลิต ควบคู่กบั การเจรจา
ขอจ่ายชําระหนี้ที่เร็ วขึ้นเป็ นครั้งคราวเพื่อให้กลุ่มบริ ษทั ได้ราคาวัตถุดิบที่เหมาะสม
เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นแล้วสรุ ปได้วา่ ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีสภาพคล่องทาง
การเงินและวงจรเงินสดอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม มีกระแสเงินสดจากการดําเนินธุรกิจที่เพียงพอต่อการดําเนินงาน ซึ่ ง
ช่วยสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั สามารถดําเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ความสามารถในการหากําไร
กลุ่มบริ ษทั มีอตั รากําไรขั้นต้นต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 21.87 ในปี พ.ศ. 2555 เป็ นร้อยละ 19.59 ในปี
พ.ศ. 2556 เนื่ องจากผลกระทบจากการปรับขึ้นของค่าแรงขั้นตํ่า ค่าเสื่ อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในสิ นทรัพย์
เพื่อ ใช้ในการผลิ ต เพิ่ม เติ ม ขณะที่ กลุ่ มบริ ษ ทั ยัง ไม่สามารถนํามาใช้ใ นการผลิ ตและสร้ างรายได้ได้อ ย่างเต็ม ที่
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนซึ่งมีอตั รา
กําไรขั้นต้นดี ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี ก่อน และกลุ่มบริ ษทั ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายประจําจากการใช้กาํ ลังการ
ผลิตไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริ หารลดลงจากปี ก่อน ผลประกอบการที่ดีข้ ึนของบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า และอัตราภาษีเงินได้ที่
ลดลงในปี พ.ศ. 2556 มีส่วนช่วยให้กาํ ไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ประจําปี พ.ศ. 2556 ปรับตัวลดลงจากปี
ก่อนเพียงร้อยละ 10.13 และส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั มีอตั รากําไรสุ ทธิ ต่อรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 6.11 ในปี พ.ศ.
2555 เป็ นร้อยละ 5.12 ในปี พ.ศ. 2556 และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ลดลงจากร้อยละ 12.69 ในปี พ.ศ. 2555 เป็ น
ร้อยละ 10.79 ในปี พ.ศ. 2556
ประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวรลดลงจากร้อยละ 23.23 ในปี พ.ศ. 2555
เป็ นร้อยละ 21.09 ในปี พ.ศ. 2556 ตามผลประกอบการที่ลดลงจากปี ก่อน ในขณะที่มูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สุ ทธิ เพิ่มขึ้นจากการจัดหาสิ นทรัพย์เพิ่มเติมในระหว่างปี เพื่อรองรับการขยายตัวของธุ รกิจ แต่ยงั ไม่สามารถสร้าง
รายได้ได้เต็มที่ในช่วงแรกของการลงทุน
นโยบายการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้นจาก 1.09 เท่า ในปี พ.ศ. 2555 เป็ น 1.22 เท่า ในปี
พ.ศ. 2556 ส่ วนใหญ่เกิดจากการเบิกถอนเงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มเติมเพื่อการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อการดําเนิ นงานของ
กลุ่มบริ ษทั และการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นระหว่างปี
นอกจากนี้ ด้วยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ที่ลดลงตามผลประกอบการ และผล
การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน ประกอบกับกลุ่มบริ ษทั มีรายจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการเบิก
ถอนเงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มเติมเพื่อการลงทุน การเบิกใช้เงินกูย้ ืมระยะสั้นเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและ
รองรับธุรกิจที่มีการขยายตัว ตลอดจนภาระที่ตอ้ งชําระคืนเงินต้นของเงินกูย้ ืมระยะยาวและภาระผูกพันที่กลุ่มบริ ษทั
ต้องชําระเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ยลดลงจาก 8.18 เท่า ในปี
พ.ศ. 2555 เป็ น 5.77 เท่า ในปี พ.ศ. 2556 และอัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพันลดลงจาก 0.43 เท่า ในปี
พ.ศ. 2555 เป็ น 0.36 เท่า ในปี พ.ศ. 2556
อัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 64.36 ในปี พ.ศ. 2555 เป็ นร้อยละ 64.89 ในปี พ.ศ. 2556 ตามผล
ประกอบการปี พ.ศ. 2555 ที่ดีข้ ึนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554 และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริ ษทั ฯ
กําหนดไว้ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50.00 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
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อนึ่ ง อัตราส่ วนความสามารถชําระผูกพันดังกล่าวใช้นิยามสู ตรการคํานวณตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความแตกต่างจากสูตรการคํานวณอัตราส่วนความสามารถ
ชําระผูกพันตามข้อ กําหนดทางการเงิ นที่ บริ ษ ทั ฯผูกพันอยู่กับธนาคารเจ้าหนี้ ดังนั้น ผลลัพธ์จากการคํานวณ
ดังกล่าวจึงไม่ควรนํามาเปรี ยบเทียบกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยรายละเอียดของข้อกําหนดทางการเงินตามสัญญา
เงินกูไ้ ว้ในหัวข้อ 14.1 (ช) ข้อกําหนดทางการเงินตามสัญญาเงินกู้
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 วิเคราะห์ การดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ก. รายได้ แยกตามประเภทธุรกิจ
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สั ดส่ วนยอดขายแยกธุรกิจ

สัดส่วนยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 65.92 ในปี พ.ศ. 2555 เป็ นร้อยละ
71.80 ในปี พ.ศ. 2556 ขณะที่สดั ส่วนยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนในปี พ.ศ. 2556 ลดลงจากร้อยละ
26.72 เป็ นร้อยละ 21.38
1. ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนลดลงในปี พ.ศ. 2556 เมื่อเทียบกับปี ก่อนจํานวน 331.15 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 14.15 เนื่องจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลงจากภาระหนี้ สินครัวเรื อนที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการอุปโภคบริ โภคที่สูงกว่าปกติในปี พ.ศ. 2555 ที่มีการจับจ่ายใช้สอยจํานวนมากหลังจากวิกฤติน้ าํ
ท่วมช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ประกอบกับการปรับค่าแรงขั้นตํ่า ส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้น และเกิดภาวะการว่างงาน
ของแรงงานจากการปิ ดตัวของธุ รกิจขนาดเล็กโดยส่ วนใหญ่ ทําให้ความต้องการและกําลังซื้ อของลูกค้าลดลงอย่าง
มาก โดยเฉพาะยอดขายผ่านช่องทางธุ รกิจขายตรงและการขายผ่านตัวแทนจําหน่าย ประกอบกับมีการปรับขึ้นราคา
สิ นค้าครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2555 ทําให้ตวั แทนจําหน่ายซื้ อสิ นค้าไปกักตุนไว้ในปี ก่อน อย่างไรก็ตาม ยอดขาย
ส่ งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่ องจากสามารถปรับราคาสิ นค้าได้เพิ่มสู งขึ้น และบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ คือ Srithai
(Vietnam) Company Limited ก็มียอดขายในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น เนื่องจากเน้นการขายโดยตรงกับลูกค้ามากขึ้น
โดยไม่ขายผ่านตัวแทนขาย และสามารถหาตลาดลูกค้าใหม่ได้มากขึ้น
2. ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจํานวน 974.43 ล้านบาท หรื อร้อยละ 16.88 จากการ
เพิม่ ขึ้นของยอดขายผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่มของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศที่ได้ยอดขายจากลูกค้า
นํ้าอัดลมรายใหญ่หลายรายและนํ้าดื่มรายใหม่ในปี นี้ รวมทั้งยอดขายผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารของบริ ษทั ฯที่มี
ยอดขายเพิ่มขึ้นตามคําสัง่ ซื้อของลูกค้าผูผ้ ลิตอาหารรายใหญ่ที่มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทพร้อมทานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากการขยายตัวของร้านค้าสะดวกซื้ อ ทําให้บริ ษทั ฯขยายการลงทุนใน
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เครื่ องจักรเพิม่ ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับการขยายตัวของยอดขาย รวมทั้งในไตรมาส 2 ยอดขายลังนํ้าดื่มเพิ่มสูงขึ้น
เนื่ องจากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลงั นํ้าดื่มได้ครบกําหนดเปลี่ยนลังทั้งสายการผลิต อย่างไรก็ตาม ยอดขายของกลุ่ม
สิ นค้า OEM ลดลงตามนโยบายของบริ ษทั ฯในการลดสายการผลิต เนื่องจากเป็ นสิ นค้าที่มีอตั รากําไรขั้นต้นตํ่ากว่า
สิ นค้ากลุ่มอื่น
3. สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
ยอดขายกลุ่มธุกิจซื้ อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ลดลงในปี พ.ศ. 2556 เมื่อเทียบกับปี ก่อนจํานวน 3.18
ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.49 เนื่องจากการฟื้ นตัวของธุรกิจยานยนต์หลังจากเหตุการณ์อุทกภัยและนโยบายรถยนต์คนั
แรกของรัฐบาล ทําให้ปี พ.ศ. 2555 มียอดขายในสายงานแม่พิมพ์จาํ นวนมาก อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯ
มีการขายแม่พิมพ์จากการยกเลิกการผลิตสิ นค้า OEM ประกอบกับยอดขายของธุรกิจเครื อข่ายเพิ่มขึ้น จากกลุ่มสิ นค้า
นวัตกรรมเกษตรและนวัตกรรมสุ ขภาพ รวมถึงจํานวนนักธุ รกิจประเภทตัวแทนขายที่เพิ่มขึ้น ทําให้ผลกระทบของ
ยอดขายของสายธุรกิจนี้มีไม่มาก
ข. กําไรจากการขายตามส่ วนงาน
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1. ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
กําไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนลดลงร้อยละ 30.30 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
และอัตรากําไรต่อยอดขายในปี ก่อนจํานวนร้อยละ 11.53 ลดลงเป็ นร้อยละ 9.36 เนื่องจากค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นจากการ
ปรับขึ้นค่าแรงขั้นตํ่าเป็ น 300 บาท ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และการปรับค่าแรงประจําปี ในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2556 ภาวะธุ ร กิ จ ชะลอตัว ทํา ให้ ย อดขายผ่า นช่ อ งทางการขายตรงที่ มี อ ัต รากํา ไรสู ง มี สั ด ส่ ว นลดลงเมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับปี ก่อน ตลอดจนกําลังการผลิ ตลดลง เนื่ องจากยอดขายที่ ลดลงทําให้ตน้ ทุ นการผลิ ตเพิ่มขึ้นจาก
ค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้ปรับราคาขายครั้งใหญ่เมื่อปี ที่แล้ว และยังไม่สามารถปรับราคาขายได้ในขณะนี้ อีก
ทั้งค่าใช้จ่ายในการขายก็เพิ่มสูงขึ้นเพื่อกระตุน้ ยอดขายให้เพิ่มขึ้น
2. ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
กําไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนร้อยละ 6.10 และ
อัตรากําไรต่อยอดขายลดลงจากปี ก่อนซึ่ งมีจาํ นวนร้อยละ 6.58 เป็ นร้อยละ 5.28 สาเหตุที่อตั รากําไรลดลง เนื่องจาก
ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นตํ่าเป็ น 300 บาท และการปรับค่าแรงประจําปี รวมทั้งโสหุ ้ยการ
ผลิต เนื่องจากการลงทุนในเครื่ องจักรเพิ่ม ตามยอดขายของกลุ่มสิ นค้าบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มที่เพิ่มขึ้น แต่
การใช้กาํ ลังการผลิตยังไม่เต็มที่ส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายคงที่
3. สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
กําไรจากการขายของสายธุ รกิจซื้ อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนร้อยละ
231.28 และอัตรากําไรต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนซึ่งมีจาํ นวนร้อยละ 2.28 เป็ นร้อยละ 7.60 เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
อย่างมากของกําไรในสายธุ รกิจซื้อมาขายไปกลุ่มธุรกิจเครื อข่าย ซึ่งมียอดขายที่เพิ่มขึ้นของสิ นค้าในกลุ่มนวัตกรรม
เกษตรและสิ นค้าเพื่อสุขภาพที่มีอตั รากําไรขั้นต้นสูง สุ ทธิ ดว้ ยการลดลงของกําไรในสายธุรกิจแม่พิมพ์ จากคําสัง่ ซื้อ
ของลูกค้าลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน ที่ธุรกิจยานยนต์มีการฟื้ นตัวหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยและนโยบายรถยนต์คนั
แรกของรัฐบาล
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ค. อัตรากําไรขั้นต้น
อัตรากําไรขั้นต้นต่อยอดขายของกลุ่มบริ ษทั ลดลง สาเหตุหลักเกิ ดจากค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นจากการปรับขึ้น
ค่าแรงขั้นตํ่าเป็ น 300 บาท การใช้กาํ ลังการผลิตไม่เต็มที่ส่งผลให้ตน้ ทุนสิ นค้าสูงขึ้น โดยที่ไม่สามารถปรับราคาขาย
สิ นค้าได้ เนื่ องจากภาวะการแข่งขันในตลาดและเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ตลอดจนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้
ในครัวเรื อนที่มีอตั รากําไรขั้นต้นดีมีสดั ส่วนยอดขายลดลงโดยเฉพาะช่องทางธุรกิจขายตรง
ง. ผลการดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั สามารถควบคุ มค่าใช้จ่ายขายและบริ หารได้ดี รวมทั้งค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้นิติบุคคลที่ ลดลง
เนื่องจากอัตราภาษีลดลงจากร้อยละ 23 เป็ นร้อยละ 20 และกลุ่มบริ ษทั ใช้สิทธิ ประโยชน์ตามบัตรส่งเสริ มการลงทุน
ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิส่วนที่เข้าเกณฑ์การใช้สิทธิ ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตรา
กําไรขั้นต้นที่ ลดลง ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น และการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศ ทําให้
กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิลดลงร้อยละ 10.13 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
จ. งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่ วน)
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ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ฐานะการเงิ นที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างมี สาระสําคัญเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ณ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย
 ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของยอดขายผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มของ
กลุ่มบริ ษทั
 สิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากยอดขายในประเทศที่ลดลงของผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน ตลอดจน
ต้นทุนสิ นค้าที่สูงขึ้น
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้ นจากการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อใช้ในการดําเนิ นงาน เพื่อรองรับการ
เติบโตของธุรกิจ สุ ทธิ ลดลงด้วยค่าเสื่ อมราคาและการจําหน่ายระหว่างปี
 สิ ทธิ การเช่า เป็ นสิ ทธิ การเช่าที่ดินเพื่อการก่อสร้างโรงงานของบริ ษทั ย่อยในประเทศอินเดีย สิ ทธิ การ
เช่ามีระยะเวลา 99 ปี
 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง เนื่องจากแม่พิมพ์ที่ลงทุนเพื่อลูกค้า OEM ลดลง จากการขายแม่พิมพ์
ในระหว่างปี เนื่องจากยกเลิกการผลิตและขายสิ นค้า OEM ตามนโยบายของบริ ษทั ฯ
 เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้นลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนของ
กลุ่มบริ ษทั และการเบิกเงินกูย้ มื ระยะยาว
 เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสัง่ ซื้อสําหรับการผลิต เพื่อรองรับการขยายตัวของยอดขายที่เพิ่มขึ้น
 เงินกูย้ ืมระยะยาว เพิ่มขึ้นจากการเบิกใช้เงินกูท้ ี่จดั หาเพื่อลงทุนในสิ นทรัพย์เพื่อการดําเนิ นงาน และ
สุ ทธิ ลดลงด้วยการชําระคืนในระหว่างปี ตามกําหนด ซึ่ งเป็ นจํานวนเงินน้อยกว่าการเบิกถอนเพิ่มเติม
เพื่อการลงทุน
 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้ นจากการรับรู ้ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานตามกฎหมายและภาระผูกพันอื่นในระหว่างปี สุทธิ ลดลงด้วยการจ่ายในระหว่างปี และกําไร
และขาดทุนจากการปรับปรุ งประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556
 กําไรสะสม-ยังไม่ได้จดั สรร เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จํานวน 132.82 ล้านบาท เกิดจากการกําไรสุ ทธิ ส่วนที่
เป็ นของบริ ษทั ใหญ่สาํ หรับงวด 12 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 486.97 ล้านบาท
สุ ทธิ ลดลงด้วยสํารองตามกฎหมายจํานวน 22.00 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของ
ปี พ.ศ. 2555 จํานวน 298.08 ล้านบาท รวมทั้งการบันทึกผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
 ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากกําไรสุ ทธิ จากผลประกอบการ 12 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2556 สุทธิ ลดลงด้วยการจ่ายเงินปั นผลและการซื้อหุ ้นสามัญจากผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั
ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด โดยบริ ษทั ใหญ่
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ฉ. งบกระแสเงินสดรวม (บางส่ วน)

ในงวด 12 เดือน ปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดรับ/จ่ายที่สาํ คัญ ดังนี้
1. กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมดําเนิ นงานลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เนื่ องจากกําไรสุ ทธิ ก่อนภาษี
ลดลง จากผลการดํา เนิ น งาน ต้น ทุ น ทางการเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงของเงิ น ทุ น
หมุนเวียน
2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
ก่อน เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีการจัดหาสิ นทรัพย์และการกูย้ มื เงินกูย้ มื ระยะยาวสุ ทธิ จากเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ ืมระยะสั้นตํ่ากว่าปี ก่อนและตํ่ากว่าแผนงาน ตลอดจนการจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวและการ
จ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น
ช. ข้ อกําหนดทางการเงินตามสั ญญาเงินกู้
สัญญาเงินกูใ้ นปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯไม่มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานหรื อ
การขยายธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ โดยมีเพียงข้อกําหนดที่ เกี่ ยวกับอัตราส่ วนทางการเงินตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ซึ่ ง
บริ ษทั ฯต้องดํารงไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกูด้ งั นี้
1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนรวม (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.0 เท่า
นิยามและสูตรการคํานวณ
D:E Ratio = หนี้สินรวม ÷ ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (ตามงบแสดงฐานะการเงิน)
2. อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio - “DSCR”) ไม่ต่าํ กว่า 1.1 เท่า
นิยามและสูตรการคํานวณ
DSCR = EBITDA ÷ (ดอกเบี้ยจ่าย + ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่กาํ หนดชําระในหนึ่งปี )
EBITDA หมายถึง กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (ตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) + ค่า
เสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (ตามงบกระแสเงินสด)
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 ดอกเบี้ยจ่าย หมายถึง ต้นทุนทางการเงิน (ตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ)
 ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่กาํ หนดชําระในหนึ่ งปี หมายถึง เงินต้นของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ครบ
กําหนดชําระในปี นั้นๆ (ตามงบแสดงฐานะการเงินของปี ก่อนปี ที่คาํ นวณอัตราส่วน)
ผลจากการคํานวณตามสูตรการคํานวณซึ่ งระบุอยูใ่ นสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวข้างต้นด้วยตัวเลขจากงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั บริ ษทั ฯมีอตั ราส่วนทางการเงินดังนี้
(หน่ วย : เท่ า)
ข้ อกําหนด
ปี พ.ศ. 2556
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนรวม
ไม่เกิน 2.0
0.99
อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้
ไม่ต่าํ กว่า 1.1
1.88
เมื่อพิจารณาข้อมูลอัตราส่ วนทางการเงินข้างต้น ฐานะทางการเงินที่มนั่ คง ตลอดจนผลการดําเนิ นงานที่ดี
แล้ว แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ฯไม่มีปัญหาในการดํารงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว
ซ. เหตุการณ์ สําคัญที่เกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2556 รวมทั้งเหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการบัญชีใหม่เพิ่มเติมจากปี ก่อน คือ การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ซึ่ งนโยบายการบัญชีดงั กล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่ม
บริ ษทั มีเหตุการณ์ที่สาํ คัญต่างๆ ซึ่ งบางเหตุการณ์บริ ษทั ฯก็ได้รายงานต่อสาธารณชนเมื่อคณะกรรมการบริ ษทั ได้มี
มติอนุ มตั ิในวาระนั้นๆ แล้วตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่าน
ทาง ELCID, website ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. ด้ านเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
1.1 เงินลงทุนใน Srithai (Vietnam) Company Limited
 การเพิม่ ทุน
Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถื อหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ
100.0 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจํานวน 11.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา รวมเป็ นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น
20.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เพื่อนําเงินไปใช้จ่ายลงทุนติดตั้งสายการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์
เครื่ องดื่มและขยายกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากเมลามีน โดยในปี พ.ศ. 2555
บริ ษทั ฯได้จ่ายชําระเงินเพิ่มทุนบางส่ วนจํานวน 2.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และให้เงินกูย้ ืมระยะ
สั้นจํานวน 6.0 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ต่อมา เมื่ อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556 บริ ษ ทั ฯได้ท าํ สัญ ญาแปลงเงิ นให้กู้ยืมระยะสั้นจํานวน
ดังกล่าวข้างต้น เป็ นเงินเพิ่มทุนใน SVN ทําให้บริ ษทั ฯยังคงค้างชําระเงินเพิ่มทุนส่ วนที่เหลือจํานวน
3.0 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ให้แก่ SVN ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิไว้ ซึ่ งบริ ษทั ฯ
จะชําระเงินเพิ่มทุนตามความเหมาะสมของฐานะการเงินและความจําเป็ นในการใช้เงินของ SVN

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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 การโอนกลับการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินและเห็นสมควรให้กลับรายการค่าเผื่อ
การด้อยค่าของเงินลงทุนใน Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ที่บนั ทึกในงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั จํานวน 48.20 ล้านบาท โดยฝ่ ายบริ หารพิจารณาประมาณการผลการดําเนินงานประกอบ
กับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และการปรับทิ ศทางการประกอบธุ รกิ จ ซึ่ งส่ งผลให้สถานะ
ทางการเงินและผลประกอบการของ SVN ดีข้ ึน ทั้งนี้จาํ นวนเงินดังกล่าวแสดงอยูภ่ ายใต้รายการ ‘กลับ
รายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม’ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
1.2 การเปลีย่ นประเภทธุรกิจของบริษัทย่อย
ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯเปลี่ยนประเภทธุ รกิจของ
บริ ษทั พีอีที สยาม จํากัด (“PETS”) โดยการร่ วมลงทุนกับนักลงทุนต่างชาติ เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและ/
หรื อ จําหน่ ายสิ นค้าเฟอร์ นิเจอร์ พลาสติ กที่ มี คุณภาพสู งและมี รูปแบบทันสมัยที่ เน้นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์สไตล์ยุโรป เพื่อขยายตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และเพื่อให้
บริ ษทั ฯสามารถใช้สิทธิ ประโยชน์ที่ PETS ได้รับจากการส่งเสริ มการลงทุนได้ โดยมีสาระสําคัญของ
การเปลี่ยนแปลงสรุ ปดังนี้
รายละเอียด
1) ชื่อกิจการ
2) ประเภทกิจการ
3) ทุนจดทะเบียน
4) สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
5) สถานะของเงินลงทุน

เดิม
บริ ษทั พีอีที สยาม จํากัด
รับจ้างเป่ าขึ้นรู ปบรรจุภณั ฑ์
เครื่ องดื่ม และ/หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์อื่นๆ
25 ล้านบาท
100%

ใหม่
ชื่อใหม่ที่ผรู้ ่ วมลงทุนสองฝ่ ายจะ
เห็นชอบกําหนด
ผลิตและจําหน่ายสิ นค้าเฟอร์นิเจอร์
พลาสติกที่ข้ ึนรู ปด้วยระบบฉี ด
ไม่เกิน 80 ล้านบาท
ไม่เกิน 65%

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ย่อย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของ PETS ได้มีมติเปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น
บริ ษทั ซุ ปเปอร์ ไอเดีย จํากัด (“SuperIdea”) และได้จดทะเบียนการเปลี่ ยนชื่ อบริ ษทั กับกระทรวง
พาณิ ชย์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ SuperIdea ยังไม่ได้ดาํ เนินการเปลี่ยนแปลงทุนจด
ทะเบียน และบริ ษทั ฯยังคงเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100.0 เนื่ องจากอยู่ระหว่างการพิจารณา
ความเหมาะสมของรู ปแบบการดําเนินธุรกิจและแผนการลงทุนของ SuperIdea
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1.3 การจัดตั้ง Srithai Superware Manufacturing Private Limited
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯได้จดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษ ทั ย่อย คื อ Srithai Superware
Manufacturing Private Limited (“SSMP”) ซึ่งตั้งอยูใ่ นเมือง Ahmedabad รัฐ Gujarat ประเทศอินเดีย
เพื่อดําเนิ นธุ รกิจผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากเมลามีน โดย SSMP จะมี
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 500 ล้านรู ปี หรื อเทียบเท่าไม่เกิน 300 ล้านบาท และบริ ษทั ฯถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 100.0 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสานต่อนโยบายการลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตของผลิตภัณฑ์
เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากเมลามีนในประเทศที่มีศกั ยภาพในการเติบโตของตลาด ได้แก่ ประเทศ
เวียดนามและอิ นเดี ย การบรรเทาปั ญหาการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงงานที่ สูงในประเทศไทย
ตลอดจนเป็ นฐานในการผลิตและส่ งออกไปจําหน่ายให้แก่ลูกค้าในแถบเอเชียใต้และตะวันออกกลาง
ในอนาคต
ในปี พ.ศ. 2556 และไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 บริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าหุน้ บางส่วนเป็ นจํานวนเงิน 110.1
ล้านรู ปี และ 49.9 ล้านรู ปี ตามลําดับ รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้น 160.0 ล้านรู ปี ให้แก่ SSMP เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริ ษทั ชําระค่าสิ ทธิการเช่าที่ดินและเงินมัดจําสําหรับการว่าจ้างก่อสร้างโรงงาน
โดยบริ ษทั ฯคาดว่า SSMP จะสามารถเริ่ มดําเนินการและมีรายได้ตน้ ปี พ.ศ. 2558
1.4 การลงทุนเพิม่ ในบริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จํากัด
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯลงทุนเพิ่มใน
บริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด (“SNP”) โดยการซื้อหุ ้นสามัญจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมทั้งหมด 4 ราย ใน
ราคาหุ ้นละ 10.63 บาทต่อหุ ้น ซึ่ งเป็ นมูลค่ากิจการตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 รวมเป็ น
จํานวนเงินค่าหุน้ ที่บริ ษทั ฯต้องชําระทั้งสิ้ น 12.76 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจของกลุ่ม
บริ ษทั และเข้าไปบริ หารจัดการธุ รกิจและการดําเนิ นงานของ SNP ได้อย่างเต็มที่ บริ ษทั ฯได้ซ้ื อหุ ้น
ดังกล่าว โดยชําระค่าหุ ้น และจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2556 ส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 70.0 เป็ นร้อยละ 100.0
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมสองในสี่ รายเป็ นบุคคลธรรมดาที่มีความสัมพันธ์กบั กรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯในลักษณะที่ เข้าข่ายคําว่า “ญาติสนิ ท” ตามนิ ยามของบุคคลที่ อาจมีความ
ขัดแย้งหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยง ดังนั้น การซื้อหุ น้ จากบุคคลดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็ นรายการที่อาจมีความ
ขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ห รื อ รายการที่ เกี่ ยวโยง ซึ่ ง บริ ษ ทั ฯได้ป ฏิ บ ตั ิ ค รบถ้ว นตามหลัก เกณฑ์ที่
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด และ
เปิ ดเผยสาระสําคัญของการลงทุนใน SNP ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย (ELCID) และในหัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน
1.5 การลงทุนในบริษัทย่อยจัดตั้งใหม่
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯลงทุนในบริ ษทั
ย่อยซึ่ งจะจัดตั้งใหม่ในประเทศสาธารณรัฐ อินโดนี เซี ย โดยเป็ นการเข้าร่ วมลงทุ นกับพันธมิตรใน
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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ประเทศสาธารณรัฐอินโดนี เซี ย เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่ม ด้วย
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 500 ล้านบาท และบริ ษทั ฯถือหุ ้นในสัดส่ วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60.0 โดยมี
ั ฑ์เครื่ องดื่ มในต่างประเทศ ทั้งนี้
วัตถุประสงค์เพื่อขยายสายการผลิ ตและตลาดผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
บริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการเจรจากับผูร้ ่ วมทุน
1.6 การด้ อยค่ าของเงินลงทุนใน Beijing Huatai Replica of Porcelain Products Company Limited
ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินและเห็นสมควรให้รับรู ้ค่าเผื่อการด้อย
ค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพิ่มเติมเท่ามูลค่าเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั จํานวนในงบการเงินรวมและ
งบการเงิ น เฉพาะบริ ษัท จํา นวน 12.04 ล้า นบาท และ 15.87 ล้า นบาท ตามลํา ดับ เนื่ อ งจากผล
ประกอบการที่ถดถอยและขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริ ษทั ร่ วมได้หยุดดําเนินธุ รกิจแล้ว โดยเมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ร่ วมได้มีมติให้ดาํ เนินการปิ ด
กิจการตามกฎหมาย ทั้งนี้จาํ นวนเงินดังกล่าวแสดงอยูภ่ ายใต้รายการ ‘กลับรายการ(ขาดทุน)จากการ
ด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม’ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
2. ด้ านเงินกู้
2.1 วงเงินสิ นเชื่อระยะยาว
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯรับการสนับสนุนทางการเงิน
เป็ นเงินกูย้ ืมระยะยาวในวงเงินรวม 1,200 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนแผนงานลงทุนประจําปี พ.ศ. 2556
โดยบริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการจัดหาและลงนามในสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคารหนึ่งแห่ งแล้วในไตรมาส 4 ปี
พ.ศ. 2556 ในวงเงิน 600 ล้านบาท มีระยะเวลาเงินกู้ 7 ปี และเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยมี 2 ส่ วน คือ แบบ
คงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกูแ้ ละแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิงอัตรา BIBOR 3 เดือน บวกส่วนเพิ่ม ซึ่ ง
บริ ษทั ฯได้เบิกถอนแล้วทั้งจํานวน สําหรับวงเงินส่วนที่เหลืออีก 600 ล้านบาท บริ ษทั ฯจะจัดหาภายใน
ปี พ.ศ. 2557
ในการก่อภาระหนี้เพิม่ เติมเพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนสําหรับสนับสนุนการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้บริ ษทั ฯมีตน้ ทุน
ทางการเงินและเงื่อนไขเงินกูท้ ี่มีความเหมาะสม ตลอดจนเพื่อไม่ให้บริ ษทั ฯต้องประสบกับปั ญหาใน
การชําระคื นหนี้ เงินกู้ หรื อมีความเสี่ ยงต่อการไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทางการเงิ นที่ผูกพัน
บริ ษทั ฯตามสัญญาเงินกู้ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีสภาพคล่องทางการเงินสําหรับรองรับการ
ดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนไม่มีปัญหาในการชําระคื นหนี้
เงินกูแ้ ต่อย่างใด บริ ษทั ฯได้แสดงรายละเอียดของภาระหนี้ เงินกูย้ ืมระยะยาวของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวมจํานวน 2,400.84 ล้านบาท ไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นสําหรั บ ปี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หัวข้อ 19 เงินกูย้ มื ระยะยาว หน้า 65 – 70
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2.2 วงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียน
ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯเพิ่มวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ ในวงเงินรวม
กว่าสองพันล้านบาท ทําให้ปัจจุบนั บริ ษทั ฯมีวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนกับทุกสถาบันการเงินรวมกันไม่
น้อยกว่าห้าพันล้านบาท สําหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับการขยายตัวของธุ รกิจ
ทําให้บริ ษทั ฯสามารถจัดสรรการใช้วงเงินจากแต่ละแหล่งด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมได้
2.3 การให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยสองแห่ ง
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯมีการเปลี่ยนแปลงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะ
ของการคํ้าประกันให้แก่บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ น้ ร้อยละ 100.0 จํานวน 2 แห่ง ดังนี้
 คํ้า ประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ ทางการค้า เพิ่ ม เติ ม จากเดิ ม ไม่ เ กิ น 2.0 ล้า นเหรี ยญดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา เป็ นวงเงินใหม่ไม่เกิน 5.0 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา กับผูจ้ าํ หน่าย
วัตถุดิบ ให้แก่ Srithai (Vietnam) Company Limited โดยมีผลผูกพันถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ทั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุนให้ Srithai (Vietnam) Company Limited สามารถจัดหา
วัตถุดิบได้อย่างคล่องตัวด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และรองรับกับปริ มาณความต้องการใช้
วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย
 ลดวงเงินคํ้าประกันเงินกูจ้ ากเดิมไม่เกิน 50.0 ล้านบาท เป็ นวงเงินใหม่ไม่เกิน 25.0 ล้านบาท
กับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ ให้แก่บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด เนื่องจากผลประกอบการ
ที่ดีและมีกระแสเงินสดส่ วนเกิ น ทําให้บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด สามารถชําระคืนหนี้
เงิ นกู้ร ะยะยาวทั้งจํานวนให้แ ก่ ผูใ้ ห้สินเชื่ อโดยไม่เสี ย ค่ าธรรมเนี ยมในการชําระคื นก่ อ น
กําหนดแต่อย่างใด
3. อืน่ ๆ
3.1 การแต่ งตั้งผู้บริหารเพิม่ เติมและทดแทน
ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯได้แต่งตั้งผูบ้ ริ หารเพิ่มเติมและทดแทน ประกอบด้วย
 นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์ ดํารงตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการขายตรง แทนนายมานิ ต
อติวานิชยพงศ์ ที่รักษาการตําแหน่งดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556
 นายอนุพช ภาษวัธน์ ดํารงตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่ม เพื่อ
ทดแทนผูบ้ ริ หารที่ครบอายุสญ
ั ญาว่าจ้าง โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556
3.2 การจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิและการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษ ทั ฯได้จดั สรรเงิ นกําไรสุ ท ธิ ประจําปี พ.ศ. 2555 เพื่อ สํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิ น
24,000,000 บาท และจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ในปี พ.ศ. 2556 อัตราหุ น้ ละ 1.10 บาท รวมเป็ นเงิน
จํานวน 298,089,528 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 64.89 ของกําไรสุ ทธิตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
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นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อย 3 แห่ง คือ บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด บริ ษทั
โคราช ไทย เทค จํากัด และบริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลจากผลกําไร
สุ ทธิประจําปี พ.ศ. 2555 และได้ดาํ เนินการจ่ายเรี ยบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

3.3 ผลการประเมิน การกํา กับ ดู แ ลกิจ การและผลการประเมิน คุ ณ ภาพการประชุ มผู้ถือ หุ้ น สามัญ
ประจําปี พ.ศ. 2556
ในปี พ.ศ. 2556 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยได้ประเมินการกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษทั ฯ ด้วยผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) และสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยได้ประเมิน
คุ ณภาพการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ ด้วยผลคะแนน 100 คะแนนเต็ม จัดอยู่ในระดับ “ดี เลิ ศ”
เช่นเดียวกัน ซึ่ งเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของบริ ษทั ฯที่จะรักษามาตรฐานในการทํางาน
และพัฒนาให้ดีข้ ึน
3.4 เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
 การเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้น
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิเสนอให้เปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ ้นละ 10.00 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท และจํานวนหุ ้นสามัญที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้วจากเดิม 270,990,480 หุ น้ เป็ น 2,709,904,800 หุน้ ทั้งนี้ การอนุมตั ิเสนอให้เปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ ้นดังกล่าวจะได้นาํ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557) เพื่อ
พิจารณาต่อไป
 การอนุมตั จิ ัดสรรเงินกําไรสุ ทธิและการจ่ ายเงินปันผล
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิเสนอให้จดั สรรเงินกําไรสุ ทธิ
ประจําปี พ.ศ. 2556 (ผลการดําเนิ นงานงวดเดื อนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556) เพื่อสํารองตาม
กฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 22,000,000 บาท และจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในปี พ.ศ. 2557 ในอัตรา
หุ น้ ละ 1.00 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 270,990,480 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 63.95 ของกําไรสุ ทธิตาม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ทั้งนี้ การอนุมตั ิเสนอให้จดั สรรเงินกําไรสุ ทธิ ดงั กล่าวจะได้นาํ เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 33 (ประจําปี พ.ศ. 2557) เพื่อพิจารณาต่อไป
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14.2 การคาดการณ์ ภาพรวมธุรกิจในปี พ.ศ. 2557
1. ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ในครัวเรือน
ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนคาดว่ายอดขายการส่ งออกในปี พ.ศ. 2557 จะเริ่ มปรั บตัวดี ข้ ึ นเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 โดยกลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มขยายตลาดสิ นค้า HORECA (Hotel, Restaurant and Catering) ใน
กลุ่มประเทศลาตินอเมริ กา และเน้นผลิตและขายสิ นค้าที่สามารถออกแบบลวดลายและรู ปทรงของสิ นค้าให้มีความ
หลากหลายให้กบั ลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้มากขึ้น โดยกลุ่มบริ ษทั จะมุ่งเน้นในเรื่ องการออกแบบสิ นค้าร่ วมกับลูกค้า
ทั้งในยุโรปและตะวันออกกลาง ซึ่งเป็ นตลาดหลักที่มียอดขายสูง นอกจากนั้นจะมีการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าให้ดีข้ ึน
เรื่ อยๆ เพื่อสร้างจุดแข็งให้กบั สิ นค้า สร้างตราสิ นค้าให้เป็ น Global Brand ให้เป็ นที่รู้จกั และแพร่ หลาย รวมถึงการ
สร้างโรงงานผลิตสิ นค้าเครื่ องใช้ในครัวเรื อนในประเทศอินเดีย ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่ งจะสามารถช่วยขยายตลาดใน
ประเทศอินเดียและสามารถทํากําไรสูงขึ้นได้จากการลดภาระภาษีนาํ เข้าจากประเทศไทย
ส่วนยอดขายภายในประเทศ ก็จะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขายสิ นค้าผ่านช่องทางธุรกิจขายตรง โดย
การนําเสนอรู ปแบบสิ นค้าใหม่ดว้ ยการเน้นถึงความเป็ นวิถีคนเมือง Urbanization และให้ความสนใจในกระแสนิยม
ของ Lifestyle มากขึ้น ซึ่งกลุ่มบริ ษทั เริ่ มมีสินค้าแนวใหม่เกิดขึ้นหลายรายการเพื่อเป็ นการสร้างโอกาสการสัมผัส
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายใหม่ (Customer Touch Point) และสร้างโอกาสทางการขายกับ New Generation ที่เป็ นทั้ง GenX และ Gen-Y หรื อกลุ่มลูกค้าที่เป็ น Metro Living มากขึ้น เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้ารุ่ นใหม่ อีกทั้งเป็ นแนวทางใน
การสร้างผูน้ าํ และผูบ้ ริ หารการขายในหลายระดับเพื่อต่อยอดธุรกิจให้ยงั่ ยืนในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีแผนการขยาย
ตลาดใหม่ในตลาดสิ นค้า HORECA และขยายขอบข่ายการขายผ่านธุ รกิจ E-Commerce ให้กว้างขวางขึ้น ด้วย
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นคาดว่าจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2556
2. ผลิตภัณฑ์ เพือ่ งานอุตสาหกรรม
ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่ม ในปี พ.ศ. 2557 คาดว่าจะเพิ่ม
สู งขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เนื่ องจากการแข่งขันในตลาดเครื่ องดื่มในประเทศรุ นแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะเครื่ องดื่มประเภทนํ้าไม่อดั ลม เช่น ชาเขียวและนํ้าสมุนไพรต่างๆ เป็ นต้น ที่คาดว่าอัตราการเติบโตเป็ น
double digit รวมถึงการเติบโตของตลาดเครื่ องดื่มในประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า สังเกตได้จาก
ผูป้ ระกอบการเครื่ องดื่มรายใหญ่ระดับโลกได้เข้ามาขยายการลงทุนตั้งโรงงานผลิตเครื่ องดื่มในประเทศดังกล่าว ซึ่ ง
กลุ่มบริ ษทั ได้เล็งเห็นโอกาสการเติบโตในธุ รกิจนี้ ด้วยการลงทุนในเครื่ องจักรเพิ่มเติมของบริ ษทั ย่อยในประเทศ
เวียดนามแล้ว และมีแผนลงทุนเพิ่มเติมอีกในประเทศไทย เพื่อตอบสนองปริ มาณความต้องการสิ นค้าของลูกค้าราย
เดิมและรายใหม่ จากกลยุทธ์ที่เข้มแข็งนี้ จะทําให้กลุ่มบริ ษทั เป็ น Regional Supplier ของผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม
รายใหญ่ระดับภูมิภาค สําหรับบริ ษทั ย่อยที่เวียดนามได้เพิ่มกําลังการผลิตเพื่อรองรับลูกค้ารายใหม่ๆ นอกจากลูกค้า
ระดับโลก โดยหาลูก ค้า รายใหม่ ที่ เป็ นผูป้ ระกอบการในประเทศรายใหญ่ ๆ เพิ่มเติ ม ด้วย ส่ วนการขายส่ ง ออก
ต่างประเทศ ยอดขายก็จะเติบโตมากเช่นกัน ตามการเติบโตทัว่ ทั้งภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เนื่ องจากลูกค้ามี
ความพอใจในคุณภาพสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั
ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภณั ฑ์อาหารคาดว่าจะเติบโตสู งขึ้นอีกในปี พ.ศ. 2557 ตามการขยายตัวของ
ร้ านสะดวกซื้ อ ที่ เพิ่ มขึ้ น และการเติ บโตของผลิ ตภัณฑ์อาหารประเภทพร้ อมทาน เนื่ อ งด้วยวิถีชีวิตของผูค้ นที่
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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เปลี่ยนไปเป็ นการใช้ชีวิตในรู ปแบบที่เร่ งรี บและเน้นความสะดวกสบาย ทําให้พฤติกรรมการบริ โภคอาหารพร้อม
ทานและการใช้บริ การร้านสะดวกซื้ อเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ด้วยกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มาแรงในสังคม ตาม
หลักการที่กลุ่มบริ ษทั ยึดถือคือ 3 SAVES จึงได้พฒั นาบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารแบบใหม่ที่นาํ เทคโนโลยีในการลดนํ้าหนัก
มาใช้ ชื่ อเรี ยกว่า Trim ซึ่ งทําให้น้ าํ หนักของผลิตภัณฑ์เบาลงและยังสามารถลดการใช้วตั ถุดิบ โดยจะเริ่ มผลิ ต
ผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์อาหารบางชนิดด้วยเทคโนโลยีใหม่ Trim สําหรับสิ นค้าที่จะส่งออกไปต่างประเทศในไตรมาส
ั ฑ์อ าหารอื่ นๆ ต่อไป ผลจากเทคโนโลยีใหม่
1 นี้ และจะใช้เทคโนโลยีน้ ี เป็ นตัวนําร่ องเพื่อที่ จะพัฒนาบรรจุภณ
ดังกล่าว คาดว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายและสามารถทํากําไรได้สูงขึ้นอีก
3. สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่ พมิ พ์
สายธุ รกิจซื้ อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ ในปี พ.ศ. 2557 คาดว่าจะเติบโตสู งขึ้นอีก โดยเฉพาะธุรกิจ
เครื อ ข่ ายเอสเนเจอร์ จะมี การขยายตัวต่อ เนื่ องจากปี ก่ อ น ด้วยปั จจัยภายในคื อ ความสําเร็ จทางด้านรายได้หรื อ
ผลตอบแทนที่สูงของนักธุรกิจประเภทตัวแทนจําหน่ายจึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงดึงดูดให้กบั ผูท้ ี่สนใจ
ในธุ รกิจ หรื อผูท้ ี่อยูใ่ นธุ รกิจเครื อข่ายที่มีประสบการณ์จากบริ ษทั อื่น ตัดสิ นใจเข้าร่ วมธุรกิจกับเอสเนเจอร์ รวมถึง
ปัจจัยภายนอกคือ อัตราการว่างงานของแรงงานในปี พ.ศ. 2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ธุรกิจเครื อข่ายเอสเนเจอร์จึงเป็ น
โอกาสในการสร้างรายได้ให้กบั ผูว้ า่ งงานและผูท้ ี่ตอ้ งการมีอาชีพอิสระ นอกจากนี้ ผลตอบรับของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การยอมรับในคุ ณภาพ และครอบคลุม ทุ กความต้องการในการดํารงชี วิตประจําวัน โดยเฉพาะอาหารเสริ มเพื่ อ
สุ ขภาพสําหรับการควบคุมนํ้าหนัก บํารุ งผิว เป็ นต้น จึงได้รับความนิยมในหมู่วยั รุ่ นที่เข้ามาร่ วมเป็ นนักธุรกิจกับเอส
เนเจอร์จาํ นวนมาก รวมทั้งการเปิ ดตลาดทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ AEC สําหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้าน
การเกษตร ที่ มีเพียงผูผ้ ลิ ตและขายรายเดี ยว ก็ได้รับการตอบรับจากนักธุ รกิ จเป็ นอย่างดี ทําให้สามารถเพิ่มช่ อง
ทางการจําหน่ ายสิ น ค้าได้อย่างมาก การขยายตัวอย่างต่ อเนื่ องในภูมิภาคอาเซี ยน เพื่อรองรั บการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศพม่าและประเทศลาวที่มีการเปิ ดบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายไปแล้วก็มีอตั ราการ
เติบโตอยูใ่ นเกณฑ์ดี และบริ ษทั ฯกําลังอยูใ่ นช่วงขยายตลาดเข้าสู่ประเทศกัมพูชา เพื่อเพิ่มยอดขายให้บรรลุเป้ าหมาย
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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) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิ น ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ น
สาระสําคัญทั้งของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริ ษทั ฯได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ต่อ
ผูส้ อบบัญชี แ ละกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ทั ฯแล้ว ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ งข้อ บกพร่ องและการ
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, กรรมการสรรหาและพิจารณา………………………
ค่าตอบแทน, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี,
ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, เลขานุการบริ ษทั ,
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริ หาร, และ
รักษาการผูอ้ าํ นวยการส่วนบัญชีและการเงิน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

………………………
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3. นายมานิต

อติวานิชยพงศ์ กรรมการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี,
………………………
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, และ
ผูอ้ าํ นวยการส่วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน

4. นายณพล

เลิศสุมิตรกุล

ชื่อ

กรรมการ, และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

ตําแหน่ง

………………………

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอํานาจ นายปริ ญช์ ผลนิวาศ กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณา………………………
ค่าตอบแทน, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี,
ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, เลขานุการบริ ษทั ,
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริ หาร, และ
รักษาการผูอ้ าํ นวยการส่วนบัญชีและการเงิน
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1. ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1) นายสนั่น อังอุบลกุล
อายุ

: 67 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ ดั การ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: มี

การถือหุ้นในบริษัท

: 44,082,351 หุน้ หรื อร้อยละ 16.27 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตรสําหรับประธานกรรมการ 2000 รุ่ นที่ 4/2001
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมอืน่

: หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์ รุ่ นที่ 2 (TEPCoT2)
สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 7 (2551)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัย Oglethorpe,
Atlanta, Georgia, U.S.A.
เอกสารแนบ 1

วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุ รกิจ
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คุณวุฒทิ างการศึกษา (ต่ อ) :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒกิ ารศึกษา
บริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
บริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต
กิตติมศักดิ์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
กิตติมศักดิ์
ปริ ญญาบัตร รุ่ นที่ 3
พุทธศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
กิตติมศักดิ์

สาขาวิชาหลัก
การตลาด
การจัดการ
วิศวกรรมการผลิต
สังคมศาสตร์

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

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ,
กรรมการผูจ้ ดั การ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2515 - ปัจจุบนั

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

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ ดั การ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
2. บริ ษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด
3. Srithai (Vietnam) Company Limited
4. บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
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2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ (ต่ อ) :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย (ต่อ)
5. 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 ไทยบรรจุภณั ฑ์ จํากัด
4. PT. Srithai Maspion Indonesia
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด

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

2.2) บริษัทอืน่ :
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
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

การเข้ าประชุ ม :
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- การประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
จํานวนปี ที่เป็ นกรรรมการ

เอกสารแนบ 1

จัดประชุม 7 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง

จัดประชุม 2 ครั้ง

เข้าประชุม 2 ครั้ง

: 11 ปี (ตั้งแต่บริ ษทั ฯออกจากแผนฟื้ นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2545 ถึงปั จจุบนั )
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2) นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
อายุ

: 84 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มีการถือหุน้ ในบริ ษทั (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: 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

การอบรมอืน่

: Certified Professional Internal Auditors
Certified Public Accountant (Thailand)

คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางการบัญชี
(เทียบปริ ญญาโท)
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
(M.B.A.)
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

The American University,
Washington D.C., U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารแนบ 1

สาขาวิชาหลัก
พาณิ ชยศาสตรบัณฑิต และ
นิติศาสตรบัณฑิต
การบัญชี

บริ หารธุ รกิจ
การบัญชี

- 164 -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

คุณวุฒทิ างการศึกษา (ต่ อ) :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

วุฒกิ ารศึกษา
บริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์
ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์
ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์
ปริ ญญาบัตร รุ่ นที่ 22

สาขาวิชาหลัก
การเงินการธนาคาร
ผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมือง
การบัญชี
-

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

ตําแหน่ ง
รองปลัด
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

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

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการตรวจสอบ

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษัทอืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน
The Joint Doctoral Program in Business Administration
(JDBA)
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
กรรมการ
ที่ปรึ กษา
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3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้ าประชุ ม :
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- การประชุ มของกรรมการอิ สระกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯเข้าร่ วม
จํานวนปี ที่เป็ นกรรรมการ

จัดประชุม 7 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

: 11 ปี (ตั้งแต่บริ ษทั ฯออกจากแผนฟื้ นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั )

3) นายเอ้งฮัก นนทิการ
อายุ

: 57 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
(รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส)

: ไม่มี
: 5,900 หุน้ หรื อร้อยละ 0.00 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

เอกสารแนบ 1

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
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คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุ รกิจ

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 นบริษัทจดทะเบียน :
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 บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษัทอืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ทริ ส คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
กรรมการ

: ไม่มี
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การเข้ าประชุ ม :
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- การประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- การประชุ มของกรรมการอิ สระกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯเข้าร่ วม
จํานวนปี ที่เป็ นกรรรมการ

จัดประชุม 7 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง

จัดประชุม 2 ครั้ง

เข้าประชุม 2 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

: 11 ปี (ตั้งแต่บริ ษทั ฯออกจากแผนฟื้ นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั )

4) นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
อายุ

: 54 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มีการถือหุน้ ในบริ ษทั (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

การอบรมอืน่

: หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย

เอกสารแนบ 1
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คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Wharton School,
University of Pennsylvania, U.S.A.

วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ปริ ญญาโท

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

ตําแหน่ ง
เจ้าหน้าที่บริ หารและค้าเงินตรา
ต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การ

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2528 – 2529

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริ กา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริ ษทั หลักทรัพย์ แอสเซ็ท พลัส จํากัด
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออก
ฟายแนนซ์ (1991) จํากัด (มหาชน)
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
คณะกรรมาธิการ การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน สภาผูแ้ ทนราษฎร
มหาวิทยาลัยสยาม
บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม
บริ ษทั สยามซิ นเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด
(มหาชน)
คณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาผูแ้ ทนราษฎร
บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด

เอกสารแนบ 1

พ.ศ. 2529 – 2537

อาจารย์พิเศษ
ด้านการเงินปริ ญญาโท
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2537 – 2539
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
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การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษัทอืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั แพรคติคมั เอนจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิ ตอล จํากัด
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

การเข้ าประชุ ม :
-

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การประชุ มของกรรมการอิ สระกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯเข้าร่ วม

จํานวนปี ที่เป็ นกรรรมการ

จัดประชุม 7 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง
เข้าประชุม 3 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

: 11 ปี (ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั )
5) นางสิ ริพร ไศละสู ต

อายุ

: 67 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

เอกสารแนบ 1
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อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มีการถือหุน้ ในบริ ษทั (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)

คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Pennsylvania State University

วุฒกิ ารศึกษา
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
กรมพัฒนาและส่งเสริ มพลังงาน
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่ งแวดล้อม
กรมพัฒนาและส่งเสริ มพลังงาน
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่ งแวดล้อม
เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
รองอธิบดี (นักบริ หาร 9)

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2540 – 2543

อธิ บดี (นักบริ หาร 10)

พ.ศ. 2543 – 2545
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ประสบการณ์ ในการทํางาน (ต่ อ) :
ชื่อหน่ วยงาน
กรมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
อธิ บดี (นักบริ หาร 10)

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2545 – 2549

ที่ปรึ กษา

พ.ศ. 2549 – 2550

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

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษัทอืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตําแหน่ ง
ที่ปรึ กษา
สํานักพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิภาพองค์กร

: ไม่มี

การเข้ าประชุ ม :
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- การประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- การประชุ มของกรรมการอิ สระกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯเข้าร่ วม
จํานวนปี ที่เป็ นกรรรมการ

เอกสารแนบ 1

จัดประชุม 7 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง

จัดประชุม 2 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 2 ครั้ง
เข้าประชุม 3 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

: 6 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบนั )
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6) นางศรีสุดา เลิศสุ มติ รกุล
อายุ

: 73 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการ

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: 15,000,000 หุน้ หรื อร้อยละ 5.54 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: เป็ นมารดานายณพล และนางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ไม่ได้เข้าร่ วมการอบรม

คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
-

วุฒกิ ารศึกษา
ประถมศึกษา

สาขาวิชาหลัก
-

ตําแหน่ ง
กรรมการ

ช่ วงเวลา
เริ่ มก่อตั้ง - ปัจจุบนั

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

ตําแหน่ ง
กรรมการ

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษัทอืน่
: ไม่มี
เอกสารแนบ 1
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3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้ าประชุ ม :
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
จํานวนปี ที่เป็ นกรรรมการ

จัดประชุม 7 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง

: 11 ปี (ตั้งแต่บริ ษทั ฯออกจากแผนฟื้ นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั )

7) นายณพล เลิศสุ มติ รกุล
อายุ

: 52 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการ, และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: มี

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มีการถือหุน้ ในบริ ษทั (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: เป็ นบุตรนางศรี สุดา เลิศสุมิตรกุล และพี่ชายนางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
University of Houston, Texas, U.S.A.

เอกสารแนบ 1

วุฒกิ ารศึกษา
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 นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
กรรมการ, และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
2.2) บริษัทอืน่
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ
: ไม่มี

: ไม่มี

การเข้ าประชุ ม :
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
จํานวนปี ที่เป็ นกรรรมการ

จัดประชุม 7 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง

: 11 ปี (ตั้งแต่บริ ษทั ฯออกจากแผนฟื้ นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั )

8) นายมานิต อติวานิชยพงศ์
อายุ

: 68 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี, อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
และผูอ้ าํ นวยการส่วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน

เอกสารแนบ 1
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อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
(รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส)

: มี
: 1,148,720 หุน้ หรื อร้อยละ 0.42 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุ รกิจ สาขาการตลาด

ตําแหน่ ง
Account Executive

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2510 – 2517

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

ตําแหน่ ง
กรรมการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี,
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, และผูอ้ าํ นวยการส่วน
การตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด

เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
กรรมการ

- 176 -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ (ต่ อ) :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย (ต่อ)
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) บริษัทอืน่
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

: ไม่มี

การเข้ าประชุ ม :
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
จํานวนปี ที่เป็ นกรรรมการ

จัดประชุม 7 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 11 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 10 ครั้ง

: 11 ปี (ตั้งแต่บริ ษทั ฯออกจากแผนฟื้ นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั )

9) นายปริญช์ ผลนิวาศ
อายุ

: 57 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี, ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
เลขานุการบริ ษทั , รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริ หาร, และ
รักษาการผูอ้ าํ นวยการส่วนบัญชีและการเงิน

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

เอกสารแนบ 1

: มี
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การถือหุ้นในบริษัท

: 200,000 หุน้ หรื อร้อยละ 0.07 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: 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)

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

วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บัญชี
บัญชี

ตําแหน่ ง
หัวหน้ากองวิเคราะห์และ
วางแผนการเงิน
ฝ่ ายการเงินและการบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การอาวุโส
กองระบบข้อมูลบัญชี ฝ่ ายบัญชี

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2525 – 2532

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย

บริ ษทั ซันนี่ส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด
บริ ษทั เทเลคอมเอเซีย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

พ.ศ. 2532 – 2535
พ.ศ. 2535 – 2536
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ประสบการณ์ ในการทํางาน (ต่ อ) :
ชื่อหน่ วยงาน
ตําแหน่ ง
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ การตลาดและการจัด จํา หน่ า ย ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านบัญชี
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
และการเงิน

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2536 – 2543

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

ตําแหน่ ง
กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี, ประธานอนุกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง, เลขานุการบริ ษทั ,
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริ หาร, และ
รักษาการผูอ้ าํ นวยการส่วนบัญชีและการเงิน

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ 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 Superware Manufacturing Private Limited
5. Srithai Superware India Limited
6. บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
1. บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
2. บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
3. บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณั ฑ์ จํากัด
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
2.2) บริษัทอืน่

เอกสารแนบ 1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี
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3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้ าประชุ ม :
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- การประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
- การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
จํานวนปี ที่เป็ นกรรรมการ

จัดประชุม 7 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง

จัดประชุม 2 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 11 ครั้ง

เข้าประชุม 2 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 11 ครั้ง

: 11 ปี (ตั้งแต่บริ ษทั ฯออกจากแผนฟื้ นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั )
10) นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ

อายุ

: 52 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านธุรกิจเครื อข่าย

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มีการถือหุน้ ในบริ ษทั (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เอกสารแนบ 1

วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุ รกิจ
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 เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย)
จํากัด

ตําแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2545 – 2548

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

พ.ศ. 2548 – 2550

ผูอ้ าํ นวยการภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิกตะวันออกเฉี ยงใต้

พ.ศ. 2550 – 2553

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

ตําแหน่ ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านธุรกิจเครื อข่าย

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษัทอืน่
: ไม่มี
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

11) นายประยูร ขจิตต์
อายุ

: 63 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ผูอ้ าํ นวยการส่วนบุคลากรและธุรการ

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: 90,000 หุน้ หรื อร้อยละ 0.03 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

เอกสารแนบ 1

- 181 -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
วิทยาลัยเทคนิคกรุ งเทพ

วุฒกิ ารศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาหลัก
-

ตําแหน่ ง
พนักงานช่าง

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2515 – 2517

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

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนบุคลากรและธุรการ

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษัทอืน่
: ไม่มี
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

12) นางสาวบุญนภา เลิศสุ มติ รกุล
อายุ

: 51 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: 8,000,000 หุน้ หรื อร้อยละ 2.95 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

เอกสารแนบ 1
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ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: เป็ นบุตรี นางศรี สุดา เลิศสุ มิตรกุล และน้องสาวนายณพล เลิศสุ มิตรกุล

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
City of London Polytechnic

วุฒกิ ารศึกษา
Diploma

สาขาวิชาหลัก
การตลาด

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2527 - ปัจจุบนั

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

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษัทอืน่
: ไม่มี
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

13) นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
อายุ

: 55 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, และ
ผูอ้ าํ นวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

เอกสารแนบ 1
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อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: 142 หุน้ หรื อร้อยละ 0.00 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วุฒกิ ารศึกษา
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 นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

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

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จํากัด
2. บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
2.2) บริษัทอืน่

เอกสารแนบ 1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
: ไม่มี
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3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้ าประชุ ม :
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

จัดประชุม 11 ครั้ง

เข้าประชุม 8 ครั้ง

14) นายภาวัต เฉลิมพงศ์
อายุ

: 53 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, และ
ผูอ้ าํ นวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: 100,000 หุน้ หรื อร้อยละ 0.04 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Webster University, St. Louis, U.S.A.

วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุ รกิจ สาขาการตลาด
บริ หารธุ รกิจ

ตําแหน่ ง
เจ้าหน้าที่บริ หารงานลูกค้า

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2530 – 2531

ฝ่ ายการค้าต่างประเทศ

พ.ศ. 2531 – 2533

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ฟาร์อีสท์แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง
จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

- 185 -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประสบการณ์ ในการทํางาน (ต่ อ) :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์
คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การการเงิน

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2533 – 2536

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

ตําแหน่ ง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, และผูอ้ าํ นวยการส่วน
การตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จํากัด
2. บริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
2.2) บริษัทอืน่
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ
กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

: ไม่มี

: ไม่มี

การเข้ าประชุ ม :
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

เอกสารแนบ 1

จัดประชุม 11 ครั้ง

เข้าประชุม 10 ครั้ง
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15) นายพงษ์ ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์
อายุ

: 55 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ผูอ้ าํ นวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: 158,000 หุน้ หรื อร้อยละ 0.06 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒกิ ารศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
ชีวเคมี
บริ หารธุ รกิจ (การตลาด)

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

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั เฮิกซ์ไทย จํากัด
บริ ษทั ค้าสากลซิเมนต์ไทย จํากัด
บริ ษัท ไทยโมเดิ ร์ น พลาสติ ก อิ น ดั ส ทรี
จํากัด
บริ ษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณั ฑ์ จํากัด
การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์
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2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษัทอืน่
: ไม่มี
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

16) นายจรุง ศรีสกุล
อายุ

: 59 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, และ
ผูอ้ าํ นวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มีการถือหุน้ ในบริ ษทั (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
Saint Louis University
Saint Louis University

วุฒกิ ารศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาหลัก
โทรคมนาคม
วิศวการบริ หารอุตสาหกรรม

ตําแหน่ ง
Manufacturing Director
General Manager

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2536 – 2543
พ.ศ. 2544 – 2547

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จํากัด
Bangkok Decor Metal Company Limited

เอกสารแนบ 1
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ประสบการณ์ ในการทํางาน (ต่ อ) :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด

ตําแหน่ ง
General Manager

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2547 – 2550

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

ตําแหน่ ง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, และ
ผูอ้ าํ นวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษัทอืน่
: ไม่มี
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้ าประชุ ม :
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

จัดประชุม 11 ครั้ง

เข้าประชุม 6* ครั้ง

* ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 นายจรุ ง ศรี สกุล ได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลกิจการของ Srithai (Vietnam) Company
Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย และต้องประจําอยูท่ ี่สาํ นักงานในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม จึงไม่สามารถ
เข้าร่ วมประชุมได้ครบทุกครั้ง
17) นายราเกส ซิงห์
อายุ

: 50 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ผูอ้ าํ นวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบตั ิการองค์กร

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มีการถือหุน้ ในบริ ษทั (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

เอกสารแนบ 1
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ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

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

วุฒกิ ารศึกษา
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 นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบตั ิการองค์กร

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ย่อย
1. Srithai Superware Manufacturing Private Limited
2. Srithai Superware India Limited

ตําแหน่ ง
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

2.2) บริษัทอืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ดับเบิ้ล พ้อยท์ส จํากัด
เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
กรรมการ
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3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: ไม่มี
18) นายชัยชาญ เจริญสุ ข
อายุ

: 44 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ผูอ้ าํ นวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มีการถือหุน้ ในบริ ษทั (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยชินวัตร

วุฒกิ ารศึกษา
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

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
(กลุ่มบริ ษทั เอสซีจี)
บริ ษทั เคมีภณั ฑ์ซิเมนต์ไทย จํากัด
(กลุ่มบริ ษทั เอสซีจี)
เอกสารแนบ 1
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ประสบการณ์ ในการทํางาน (ต่ อ) :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
(กลุ่มบริ ษทั เอสซีจี)
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
Sales and Logistics Manager

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2540 – 2545

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจส่งออก

พ.ศ. 2546 – 2548
พ.ศ. 2549 – 2554

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

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาดต่างประเทศ

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

2.2) บริษัทอืน่
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั เบสท์แอนด์ไบร์ทโพรดักส์ จํากัด
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตําแหน่ ง
กรรมการ

: ไม่มี

การเข้ าประชุ ม :
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

เอกสารแนบ 1

จัดประชุม 11 ครั้ง

เข้าประชุม 11 ครั้ง
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19) นายอนุพช ภาษวัธน์
(ดํารงตําแหน่ งตั้งแต่ วนั ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556)
อายุ

: 61 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ผูอ้ าํ นวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่ม

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มีการถือหุน้ ในบริ ษทั (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

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

วุฒกิ ารศึกษา
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 นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์เครื่ องดื่ม
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2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษัทอืน่
: ไม่มี
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

20) นายไชยโรจน์ เอีย่ งธนรัตน์
(ดํารงตําแหน่ งตั้งแต่ วนั ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556)
อายุ

: 52 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ผูอ้ าํ นวยการส่วนการขายตรง

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท
(รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส)

: 100 หุน้ หรื อร้อยละ 0.00 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุ รกิจ
สาขาการเงิน การธนาคาร

ตําแหน่ ง
เลขานุการประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2531 – 2548

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

เอกสารแนบ 1
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ประสบการณ์ ในการทํางาน (ต่ อ) :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายผลิตภัณฑ์
เอกตรา และ ล็อกแอนด์ลอ็ ก
ผูจ้ ดั การฝ่ ายส่งเสริ มการขาย

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

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

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการขายตรง

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษัทอืน่
: ไม่มี
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

2. หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้ดํารงตําแหน่ ง “เลขานุการบริษัท” ของบริษัทฯ
เลขานุการบริ ษทั มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 กําหนดไว้ ดังนี้
1. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
1.1 จัดการประชุม เข้าร่ วมประชุม และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุม
ผูถ้ ือหุ น้
1.2 ติดต่อประสานงานในการรวบรวมและจัดทําเอกสารเพื่อจัดส่งให้กบั กรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
1.3 ติดตามและทบทวนระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
1.4 รวบรวมและจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
2. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ
2.1 ดูแลให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ

เอกสารแนบ 1
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2.2 ดูแลและตรวจสอบให้บริ ษทั ฯและคณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
จัด ทําทะเบี ย นกรรมการ การทํา รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน การได้ม าหรื อ จํา หน่ า ยไปซึ่ งทรั พย์สิน
เป็ นต้น
2.3 ดูแลให้บริ ษทั ฯและคณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูล ตลอดจนข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ในฐานะของการเป็ นบริ ษ ัท ที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตให้เ สนอขายหลัก ทรั พ ย์ต่ อ
ประชาชน
2.4 ทบทวนความก้าวหน้าและให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา และส่ งเสริ มในเรื่ องการกํากับดูแ ลกิ จการที่ ดี
(Good Corporate Governance) และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(Code of Best Practice for Directors)
3. การจัดเตรี ยม รวบรวม และเผยแพร่ ขอ้ มูล
3.1 จัดเตรี ยมร่ างสาส์นของคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั ต่องบการเงินของบริ ษทั ฯเพื่อแสดงไว้ในรายงานประจําปี
3.2 ประสานงานในการจัดทํา และเผยแพร่ ร ายงานประจําปี และงบการเงิ น ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้นและผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ พนักงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน เป็ นต้น
3.3 รวบรวมข้อมูลผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯและทําข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และติดต่อ
ขอความร่ วมมือกับนายทะเบียน
3.4 ตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อเฝ้ าระวังการถือครองหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ฯโดยบุค คลใดที่ อาจเข้า ข่ายการเข้าถื อ หลักทรั พย์เพื่อครอบงํากิ จการ รวมถึ งติ ดต่ อ
ประสานงานที่ จ าํ เป็ นเพื่ อ ทําให้บ ริ ษ ทั ฯมี ก ารปฏิ บ ัติ ที่ ค รบถ้ว นตามที่ ก ฎหมายและระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องกําหนดเมื่อบริ ษทั ฯได้รับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์
3.5 รวบรวมข้อมูลและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี รวมถึ งคู่สมรสและบุ ตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว
3.6 การจัดทํารายงานสารสนเทศต่ างๆ ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย เช่ น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็ นต้น
4. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
4.1 แนะนําและช่วยเหลือการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของบริ ษทั ฯ
4.2 เป็ นสื่ อกลางการติดต่อสื่ อสารและให้ขอ้ มูลกับกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
4.3 ติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ในการแจ้งหรื อประกาศต่างๆ เช่น การจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น
4.4 ติดต่อสื่ อสารข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานอื่นๆ และมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่ องกฎหมาย การเงินและ
การบัญชี และนโยบายการบริ หารในด้านต่างๆ
เอกสารแนบ 1
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4.5 รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งดูแลเรื่ องการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
ของบริ ษทั ฯต่อสาธารณชนรวมถึงนักลงทุนทัว่ ไป ตลอดจนการเป็ นอีกหนึ่ งช่องทางในการติดต่อ
ของบุคคลภายนอกกับบริ ษทั ฯ
4.6 การเพิ่มพูนความรู้ให้กบั กรรมการบริ ษทั

3. ประวัตกิ รรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา เนื่ องจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อพระราชบัญญัติสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. การกระทําการโดยไม่สุจริ ต หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิ ดเผย หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูล หรื อข้อความอันเป็ นเท็จที่อาจทําให้สาํ คัญผิด หรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่
ควรบอกให้แ จ้ง ในสาระสํา คัญ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การตัด สิ น ใจของผูถ้ ื อ หุ ้น ผูล้ งทุ น หรื อ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
3. การกระทําอันไม่ เป็ นธรรมหรื อ การเอาเปรี ยบผูล้ งทุ นในการซื้ อขายหลักทรั พย์ห รื อ สัญ ญาซื้ อ ขาย
ล่วงหน้า หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
รายชื่อกรรมการของ Srithai (Vietnam) Company Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยเพียงแห่งเดียวที่มีรายได้รวม
ในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็ นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริ ษทั ฯตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีดงั นี้
รายชื่อ
นายสนัน่ อังอุบลกุล
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
นายสันติ วิศวเมธีกุล

เอกสารแนบ 2

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

- 198 -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
1. ข้ อมูลของหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล

: นายธนัช ศรี ปาน

อายุ

: 47 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

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

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มีการถือหุน้ ในบริ ษทั (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)
หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)

การอบรมอื่น

: หลักสูตร Enterprise Risk Management
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หลักสูตร การบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
หลักสูตร ผูต้ รวจสอบภายในจะช่วยงาน Audit Committee ได้อย่างไร
สภาวิชาชีพบัญชี

เอกสารแนบ 3
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คุณวุฒทิ างการศึกษา :
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 นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

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

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษัทอืน่
: ไม่มี
3) กิจการอื่นที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้ าประชุ ม :
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
จํานวนพนักงานใน
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 11 ครั้ง

เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 10 ครั้ง

: 4 คน (รวมผูจ้ ดั การฝ่ าย)

2. ข้ อมูลของหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัทฯและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
บริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการพิจารณาความพร้อมของการจัดตั้งหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

เอกสารแนบ 3
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
บริ ษทั ฯไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินในปี พ.ศ. 2556

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” ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ง จาก
คณะกรรมการบริ ษทั เมื่อสิ งหาคม พ.ศ. 2548 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯและ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทําหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริ ษทั ในการ
สรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กบั กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง ให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใส มีความเป็ นธรรม
กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิ ทธิ ภาพต่อกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯชุ ดปั จจุบนั มีวาระการ
ดํารงตําแหน่งถึงสิ้นปี บัญชี พ.ศ. 2558

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสรรหาฯได้จดั ประชุมรวมทั้งสิ้ น 2 ครั้ง โดยมีจาํ นวนครั้งของการเข้าร่ วม
ประชุมของกรรมการสรรหาฯแต่ละท่าน ดังนี้
รายชื่อ
นางสิ ริพร
นายสนัน่
นายเอ้งฮัก
นายปริ ญช์

เอกสารแนบ 5

ไศละสูต
อังอุบลกุล
นนทิการ
ผลนิวาศ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯและเลขานุการฯ

การเข้ าร่ วมประชุ ม/
การประชุ มทั้งหมด (ครั้ง)
2/2
2/2
2/2
2/2
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ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี พ.ศ. 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
1. พิจารณาคัดสรรกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระและปรับปรุ งอัตราโครงสร้าง
ค่าตอบแทนกรรมการเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้ง
ที่ 32 (ประจําปี พ.ศ. 2556)
2. พิจารณาปรับเงินเดือนผูบ้ ริ หารระดับสูงประจําปี พ.ศ. 2556
3. พิจารณาต่อวาระการดํารงตําแหน่งของผูบ้ ริ หารระดับสูงจํานวน 2 คน
4. พิจารณาค่าตอบแทน (โบนัส) ให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ สําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี
พ.ศ. 2556

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)

คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อเดื อนพฤษภาคม พ.ศ.
2555 เพื่อทําหน้าที่พฒั นา กํากับ และติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ ให้มีความ
ต่อเนื่ องและประสิ ทธิ ผล ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีชุดปัจจุบนั มีวาระการดํารงตําแหน่งถึงสิ้ นปี บัญชี
พ.ศ. 2557
ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ได้จดั ให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีจาํ นวนครั้งของ
การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่าน ดังนี้
การเข้ าร่ วมประชุ ม/
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
การประชุ มทั้งหมด (ครั้ง)
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4/4
นางสิ ริพร ไศละสูต
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3/4
นายมานิต อติวานิชยพงศ์ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4/4
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเลขานุการฯ
4/4
ภารกิจของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยการทํางานร่ วมกับคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในรอบปี พ.ศ. 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
1. จัดทําและเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุ มตั ิการประกาศใช้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษทั ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับ
บริ ษทั จดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์โครงการสํารวจการ
กํากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ปี
2556
2. จัดทําและเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุ มตั ิการประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดการคํานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวม 26 นโยบาย
3. จัด ทํา และเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อ อนุ ม ัติ ก ารกํา หนดโครงสร้ า งความหลากหลายของ
คณะกรรมการบริ ษทั (Board Diversity)

เอกสารแนบ 5
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4. จัดทําและเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิการใช้แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการ
บริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
4.1 แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั (ทั้งคณะ)
4.2 แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ ษทั (รายบุคคล)
4.3 แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ภายใต้นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีอยูเ่ สมอ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยัง่ ยืนให้แก่บริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่ม
ต่างๆ ของบริ ษทั ฯในระยะยาว
ในนามคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษ ทั เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบรายงานทางการเงิ นตลอดจนสารสนเทศทางการเงิ น ของบริ ษ ทั
ศรี ไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปของประเทศไทย
และตามข้อ กํา หนดของคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ โดยเลื อ กใช้น โยบายการบัญ ชี ที่
เหมาะสมและปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งเปิ ดเผย
ข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบและให้ค วามเห็ นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระ เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแส
เงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่ งใส เพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป
คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่กาํ กับดูแลและพัฒนาการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง
จัดให้มีและดํารงไว้ซ่ ึ งระบบการบริ หารความเสี่ ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่า บริ ษทั ฯได้มี
การบันทึกข้อมูลและรายการบัญชี อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะรักษาไว้ซ่ ึ งสิ นทรัพย์ ให้มีการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการป้ องกันความเสี่ ยง เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้องอย่าง
มีสาระสําคัญหรื อมีการทุจริ ต
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระทุกท่าน ทําหน้าที่
สอบทานนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนพิจารณาการทํา
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม ทั้งนี้ ความเห็นของ
คณะกรรมการดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปี แล้ว
คณะกรรมการบริ ษ ทั มี ความเห็ นว่า ระบบการควบคุ มภายในโดยรวมของบริ ษ ทั ฯมี ความเพียงพอและ
เหมาะสมที่ จะสามารถสร้ า งความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ ผลได้ว่า งบการเงิ นของบริ ษ ทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แ วร์ จํากัด
(มหาชน) และงบการเงินรวมของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2556 แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายสนัน่ อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3
ท่าน ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น การบัญชี กฎหมาย การเงินและการธนาคาร ซึ่ งเป็ น
คุณสมบัติตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในคณะกรรมการชุดอื่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจําปี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย
1. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเอ้งฮัก นนทิการ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
กรรมการตรวจสอบ
ปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง เป็ นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4 ครั้ง และเป็ นการประชุมร่ วมของกรรมการอิสระและผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต 1 ครั้ง ซึ่ งเป็ นการประชุ มเฉพาะ
กรรมการอิสระและผูส้ อบบัญชีโดยมิได้มีผบู้ ริ หาร
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
การประชุ มของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
และหน้าที่ที่กาํ หนดไว้ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่ งครัด
คณะกรรมการตรวจสอบได้มุ่งเน้นและเสริ มสร้างระบบการปฏิบตั ิงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง การจัดทํารายงานทางการเงิน การบริ หารความเสี่ ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่ดี ในการประชุมแต่
ละครั้งได้ร่วมปรึ กษาหารื อกันอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับข้อมูลที่มีสาระสําคัญต่อการจัดทํางบการเงิน รวมถึงการซักถาม
พฤติการณ์อื่นที่น่าสงสัยว่าบริ ษทั ฯจะมีการกระทําที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนขอทราบแผนงานตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั ฯในรอบบัญชีปัจจุบนั และที่จะดําเนินการในปี ถัดไป
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลสําคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี พ.ศ.
2556 ของบริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน) รวมทั้งงบการเงินรวมของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ร่ วมกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารด้านบัญชีและการเงิน และฝ่ ายตรวจสอบภายใน
เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สาํ คัญ
รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผูส้ อบบัญชี ก่อนให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว
ที่ผสู ้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เอกสารแนบ 5
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่า งบการเงินของบริ ษทั ฯประจําปี พ.ศ. 2556 มีความถูกต้องตามที่ ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานที่สภาวิชาชี พ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์กาํ หนด เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อน
นําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
2. การสอบทานการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและติดตามการดําเนินงานพร้อมทั้งให้คาํ แนะนําต่อคณะอนุกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯอย่างสมํ่าเสมอเป็ นรายไตรมาส โดยครอบคลุมความเสี่ ยงด้านต่างๆ ที่ได้พิจารณาถึง
ปั จจัยความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพธุ รกิจและสภาพแวดล้อม และแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อ
รองรับปัจจัยความเสี่ ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ
3. การดูแลด้ านการปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบของหน่ วยงานกํากับที่เกีย่ วข้ อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั ฯ ตามกฎ ระเบียบของหน่ วยงานกํากับที่
เกี่ยวข้อง รวมถึง การทํารายการระหว่างกัน (Related Transaction) ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างบริ ษทั ฯกับผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ผลของการสอบทานไม่พบกรณี การปฏิ บตั ิที่อาจเข้าข่ายฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนการทํารายการระหว่างกัน เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจปกติโดยทัว่ ไป
4. การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี พบว่าคณะกรรมการ
กํากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดีไ ด้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิ บ ัติการกํากับ ดู แลกิ จการที่ ดี รวมทั้งติ ดตามการดําเนิ นงาน
ดังกล่าวให้มีผลอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีความโปร่ งใสและเป็ นธรรม สร้างความเชื่ อมัน่ และเชื่ อถือได้
ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย โดยบริ ษทั ฯได้รับผลประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชีบริ ษทั ฯ และผูต้ รวจสอบภายใน ได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ฯแล้ว มีความเห็นร่ วมกันว่า บริ ษทั ฯมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ผล
ไม่พบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและงบการเงินของบริ ษทั ฯ หากมีขอ้ สังเกตที่ตรวจ
พบโดยผูส้ อบบัญชี บริ ษทั ฯหรื อฝ่ ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้เสนอและเร่ งรัดฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯให้แก้ไขปรับปรุ งให้ถูกต้องเสมอ

เอกสารแนบ 5

- 208 -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

6. การพิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี สํ าหรับงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2557
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิ บ ัติงานของผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผา่ นมา เห็นว่าเป็ นผูม้ ีความรู ้และความเข้าใจธุรกิจของบริ ษทั ฯเป็ น
อย่างดี และได้ประกอบวิชาชีพด้วยความอิสระ เป็ นกลาง มีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถในการให้บริ การด้านการ
ตรวจสอบและการให้ ค ํา รั บ รองงบการเงิ น ได้เ รี ยบร้ อ ย ถู ก ต้อ งและทัน เวลาเป็ นที่ น่ า พอใจ จึ ง ขอเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอขออนุ มตั ิ ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 เพื่อแต่งตั้งนายวิเชี ยร กิ่ งมนตรี
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3977 หรื อนางอนุ ทยั ภูมิสุรกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 3873 หรื อนายชาญชัย
ชัยประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 คนใดคนหนึ่งจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี พ.ศ. 2557 โดยมีค่าตอบแทนเบ็ดเสร็ จรวม
1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

(นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บร�ษัท ศร�ไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)
Srithai Superware Public Company Limited
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท 66 2427 0088 โทรสาร 66 2428 9675
15 Suksawat Rd., Soi 36, Bangpakok,
Rasburana, Bangkok 10140, Thailand
Tel : 66 2427 0088 Fax : 66 2428 9675

