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ข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินรวมโดยสรุป
หน่วย : พันบาท

2550

2549

2548

งบดุลรวม
สินทรัพย์

6,878,961

6,702,399

6,119,661

หนี้สิน

1,816,115

1,741,923

1,508,768

ส่วนของผู้ถือหุ้น

5,062,846

4,960,476

4,610,893

รวมรายได้

5,611,088

5,365,455

4,728,394

รวมค่าใช้จ่าย

5,351,712

5,042,638

4,421,405

กำไรจากการดำเนินงาน

259,376

322,817

306,989

กำไรสุทธิสำหรับปี

174,404

396,419

263,904

534,024

596,978

731,071

(462,836)

(318,977)

(209,252)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(71,379)

(350,119)

(505,072)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี

275,611

275,802

347,920

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.8

1.6

1.8

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

68.2

62.5

65.4

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

30.0

30.2

28.7

ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)

64.8

60.8

57.9

อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%)

19.8

21.0

20.5

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)

3.1

7.4

5.6

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

2.6

6.2

4.3

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.4

0.4

0.3

งบกำไรขาดทุนรวม

งบกระแสเงินสดรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
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(ล้านบาท)

2548

6,120

สินทรัพย์รวม

4,611

2549

6,702

ส่วนของผู้ถือหุ้น

4,960

2550

6,879

ปี

5,063

สินทรัพย์รวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

0.00

10.00

20.00

30.00

(บาท)

0.00

0.50

1.00

1.50

(บาท)

2548

2548

16.37

0.94

2550

2549

18.30

2550

มูลค่ากิจการต่อหุ้น

2549

1.46

กำไรต่อหุ้น

18.68

0.64

ปี

ปี

รายงานจากประธานกรรมการ

ปี พ.ศ. 2550 ทีผ่ า่ นมาเงินบ าทแข็งค า่ ข นึ้ อ ย่างตอ่ เนือ่ งกว่า 18% เมือ่ เทียบกบั เงินด อลลาร์ส หรัฐฯ เมือ่ 2 ปีก อ่ น ประจวบกบั
ราคาน้ำมันที่ทวีราคาขึ้นตลอดมา ส่งผลกระทบต่อต ้นทุนส ินค้าแ ละผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเฉพาะตลาดส่งออกอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
ท่ามกลางความผันผวนของปัจจัยแวดล้อมภายนอก ปี พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารของเราได้ดำเนินกลยุทธ์เพื่อ
ลดต้นทุนแ ละเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างเป็นรูปธ รรม เพื่อรักษาความเป็น
ผู้นำของเราให้ยั่งยืนต่อไป
โดยเริม่ จ ากการตดั สินใจครัง้ ส ำคัญในการควบรวมกจิ การการผลิตข องโรงงานฉดี พ ลาสติกส าขาสขุ สวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร
เข้าไว้ด ว้ ยกนั ก บั โรงงานฉดี พ ลาสติกส าขาอมตะนคร จังหวัดช ลบุรี การควบรวมกจิ การทงั้ 2 แห่ง จะเสร็จส นิ้ ส มบูรณ์ท งั้ โครงการ
ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2551 ซึง่ ค าดวา่ จ ะสามารถชว่ ยลดตน้ ทุนก ารผลิต และชว่ ยกนั เสริมส ร้างมลู ค่าเพิม่ แ ก่ผ ลิตภัณฑ์
ต่างๆของเราได้อย่างมาก
ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ได้ลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยการผลิตจากแบบเก่าซึ่งใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน
เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยการผลิตที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ อาทิ ได้ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรระบบแม่พิมพ์ IML
(In-Mould Labeling) มาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ถังบรรจุสีและเคมีภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและ
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เครื่องดื่ม เป็นต้น และได้ล งทุนติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีล ่าสุดจากประเทศแคนาดาและญี่ปุ่น
ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงงานสาขาอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ให้เป็นโรงงานที่ใช้พ ลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูง
ที่สุดแห่งหนึ่งข องโลก ซึ่งเป็นการช่วยพิทักษ์รักษาภาวะสิ่งแ วดล้อมของประเทศและของโลกได้ทางหนึ่ง
นอกจากนบี้ ริษทั ฯ ได้ต งั้ ท มี ง านผเู้ ชีย่ วชาญเพือ่ ว จิ ยั แ ละพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์พ าเลทพลาสติก ลังบ รรจุข วดนำ้ ด มื่ ต า่ งๆ ตลอด
จนผลิตภ ณ
ั ฑ์อ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกบั ข บวนการ Logistic ให้ม รี าคาทสี่ ามารถแข่งขันได้ก บั ผ ลิตภัณฑ์ด งั ก ล่าวทสี่ ว่ นใหญ่ย งั ค งทำจากไม้
ผลของโครงการนี้จะช่วยอนุรักษ์ท รัพยากรธรรมชาติของประเทศจากการบุกรุกทำลายป่าได้เป็นอ ย่างดีทางหนึ่ง
สำหรับธุรกิจเครื่องใช้ในครัวเรือน ปี พ.ศ. 2550 ทีผ่ ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งออกสินค้าเมลามีนไปยังประเทศต่างๆ เกือบ
90 ประเทศ และได้ตั้งเป้าหมายทจี่ ะส่งออกให้ครบ 100 ประเทศในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นป ีที่บริษัทฯครบรอบ 45 ปี ทั้งน ี้
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเปิดตลาดใหม่ คือ ประเทศในอาฟริกาและอเมริกาใต้ และเพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของ
ตลาดสินค้าเมลามีนของโลก บริษัทฯ กำลังเตรียมการที่จะลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้าเมลามีนในประเทศอินเดียซึ่งโครงการนี้
จะเสร็จส มบูรณ์ภ ายในปี พ.ศ. 2552 เพื่อต อบสนองความต้องการของตลาดขนาดมหึมาของผู้บริโภคชาวอินเดีย ซึ่งท ี่ผ่านมา
ได้นำเข้าส ินค้าเมลามีนจากบริษัทฯ ต่อเนื่องมากว่า 20 ปี
ปลายปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการขยายช่องทางธุรกิจขายตรงเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง คือ ช่องทาง MLM
(Multi Level Marketing) นอกเหนือจ ากชอ่ งทาง SLM (Single Level Marketing) ซึง่ บ ริษทั ฯ ได้ด ำเนินก ารและประสบความ
สำเร็จต่อเนื่องมากว่า 35 ปี บริษัทฯ มีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าธุรกิจขายตรง MLM ซึ่งจะเปิดตัวภายในไตรมาสที่ 2 ของ
ปี พ.ศ. 2551 จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบ ริษัทฯได้อย่างมีศักยภาพอีกช่องทางหนึ่ง
สำหรับธ ุรกิจ Trading ของเราช่วยให้เราขยายตัวเร็วขึ้น โดยไม่สร้างภาระในการลงทุนส ร้างโรงงานหรืออุปกรณ์ กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าของเราได้ช่วยคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพเป็นเลิศ มีคุณค่าและมีลักษณะการใช้สอยที่แตกต่างจากทั่วทุก
มุมโลก เพื่อน ำมาจำหน่ายภายในประเทศผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของเรา
จากการลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต ลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ลงทุนเพื่อวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ช่วยรักษาภาวะสิ่งแวดล้อม ลงทุนขยายอาณาจักรการผลิตในต่างแดน ลงทุนขยายช่องทางการจำหน่ายสู่ระบบ MLM ฯลฯ
บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการสนับสนุนฟูมฟักพัฒนาบุคลากรระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงข้างต้น และเพื่อสนองประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ
ฝ่ายบริหารของบริษทั ศรีไทยซปุ เปอร์แ วร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท า่ นผมู้ อี ปุ การคณ
ุ ท กุ ท า่ น ตลอดจนทา่ นผถู้ อื ห นุ้
ทไี่ด้มอบความไว้ว างใจ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ในการพยายามให้คุณภาพสินค้าของเรา ตราสินค้าของเรา และชื่อเสียง
ของเราเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าบ ริษัทฯ ของเราจะเติบโตไปอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคงและยั่งยืน

นายสนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท

แถวยืนจากซ้ายไปขวา : นายเอ้งฮัก นนทิการ, นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี, นายมานิต อติวานิชยพงศ์, นายณพล เลิศสุมิตรกุล,
นายทวี คงยั่งยืน
แถวนั่งจากซ้ายไปขวา : นายปริญช์ ผลนิวาศ, นายสนั่น อังอุบลกุล, ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์, นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - แยกตามสายธุรกิจ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
สายธุรกิจพลาสติก

สายธุรกิจซื้อมาขายไป

สายงานแม่พิมพ์และอื่นๆ

Srithai (Vietnam)
95.8%

ศรีไทย-อ๊อตโต้
50.0%

ศรีไทยโมลด์ส
71.0%

ศรีไทย นาโนพลาส
70.0%

ศรีไทย ซันโค
48.0%

ศรีไทย มิยากาวา
51.0%

ไทย เอ็มเอฟซี
45.0%

ศรีไทย ดับบลิว บี จี
47.0%

เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์
42.0%

Beijing Huatai
40.0%

ศรีไทย ชิน-โอซาก้า
40.0%

PT. Srithai Maspion
32.5%

ศรีไทยบรรจุภัณฑ์
39.2%

ไทยทาคาฮาชิ พลาสติก
25.0%

แอลเอ็น ศรีไทย คอม
20.0%

โซโค๊ะ ศรีไทย
24.0%
ทาคาฮาชิ โคราช
19.0%
ทาคาฮาชิ พลาสติก
16.5%
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทร่วม

บริษัทย่อย

กิจการร่วมค้า

Srithai (Vietnam)
95.8%

ศรีไทย ซันโค
48.0%

PT. Srithai Maspion
32.5%

ศรีไทยโมลด์ส
71.0%

ศรีไทย ดับบลิว บี จี
47.0%

ไทยทาคาฮาชิ พลาสติก
25.0%

ศรีไทย นาโนพลาส
70.0%

ไทย เอ็มเอฟซี
45.0%

โซโค๊ะ ศรีไทย
24.0%

ศรีไทย มิยากาวา
51.0%

เอส.เค.ไอ.เซรามิคส์
42.0%

แอลเอ็น ศรีไทย คอม
20.0%

ศรีไทย ชิน-โอซาก้า
40.0%

Beijing Huatai
40.0%

ทาคาฮาชิ โคราช
19.0%

ศรีไทยบรรจุภัณฑ์
39.2%

ทาคาฮาชิ พลาสติก
16.5%

ศรีไทย-อ๊อตโต้
50.0%

หมายเหตุ :
(1) บริษัท ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จำกัด เป็นบริษัทย่อย แม้ว่าบริษัทฯ ถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งห นึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด เนื่องจาก
บรษิ ทั ฯ มีส ทิ ธิอ อกเสียงทงั้ ท างตรงและทางออ้ มมากกว่าก งึ่ ห นึง่ ข องสทิ ธิในการออกเสียงทงั้ หมด และมอี ำนาจในการควบคุม
นโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษัท ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จำกัด
(2) Srithai (Vietnam) Co., Ltd. จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวนเงินเทียบเท่า 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่
13 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนทั้งจำนวน และส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 95.3 เป็นร้อยละ 95.8
(3) บริษัทฯ ซื้อห ุ้นเพิ่มเติมในบริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ร่วมจำนวน 1,600,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 16 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.0 เป็น
ร้อยละ 70.0 และส่งผลให้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
(4) บริษัท เอส.เค.ไอ. เซรามิคส ์ จำกัด จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 120 ล้านบาท เป็น 125 ล้านบาท กับกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยบริษัทฯลงทุนเพิ่มจำนวน 3 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 41.2 เป็นร้อยละ 42.0
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1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :
355 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 66 2427 0088 โทรสาร 66 2428 9675
URL : www.srithaisuperware.com
เลขทะเบียนบริษัท :

0107536001516

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 66 2359 1200-1 โทรสาร 66 2359 1259

ผู้สอบบัญชี :

นายประสัณห์ เชื้อพานิช
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์
179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 66 2286 9999, 66 2344 1000 โทรสาร 66 2286 5050
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ที่ปรึกษากฎหมาย :

สำนักงานนิติปรีชา
69/33 ซอยโรงภาพยนตร์เอเธนส์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 2252 9494, 66 2251 3225
โทรสาร 66 2251 3226, 66 2255 5201

ตัวแทนหลักประกัน :

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 2208 5000 โทรสาร 66 2253 6227

ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ :

ไม่มี
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัทย่อย
1. ชื่อ
: Srithai (Vietnam) Co., Ltd. (1)
ที่ตั้ง
: 9 Street 2, Song Than 1 Industrial Park, Di An District, Binh Duong Province,
			 Socialist Republic of Vietnam
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตของใช้พลาสติก
โทรศัพท์
: 84 650 790023-4
โทรสาร
: 84 650 790025
มูลค่าทุนที่ได้รับชำระแล้ว
: 109,337,834,503 ด็อง
Srithai (Vietnam) Co., Ltd. จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวนเงินเทียบเท่า 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2550
โดยบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนทั้งจำนวน และส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 95.3 เป็นร้อยละ 95.8

(1)

2.

ชื่อ
: บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด
ที่ตั้ง
: 55/1, 55/6 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตแม่พิมพ์
โทรศัพท์
: 0 3837 9280-2
โทรสาร
: 0 3847 6352
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วและเรียกชำระแล้ว
: 1,000,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับชำระแล้ว
: 100,000,000 บาท

3.

ชื่อ
: บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จำกัด (2)
ที่ตั้ง
: 42 หมู่ที่ 4 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตสินค้าพลาสติก
โทรศัพท์
: 0 3637 3251-5
โทรสาร
: 0 3637 3256
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วและเรียกชำระแล้ว
: 4,000,000 หุ้นๆ ละ 10 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับชำระแล้ว
: 40,000,000 บาท

บริษทั ฯ ซือ้ หุน้ เพิม่ เติมจากผูถ้ อื หุน้ เดิม คือ บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ร่วม จำนวน 1,600,000 หุน้ รวมเป็นเงิน 16 ล้านบาท ทำให้
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.0 เป็นร ้อยละ 70.0 และส่งผลให้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
(2)

4.
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ชื่อ
: บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด
ที่ตั้ง
: 539 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตแม่พิมพ์ และผลิตสินค้าพลาสติก
โทรศัพท์
: 0 2324 0911
โทรสาร
: 0 2324 0427
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วและเรียกชำระแล้ว
: 1,200,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับชำระแล้ว
: 120,000,000 บาท
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5.

ชื่อ
: บริษัท ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จำกัด
ที่ตั้ง
: 1/132 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทธุรกิจ
: ชุบ ขัด กัดลายแม่พิมพ์
โทรศัพท์
: 0 3449 0130-1
โทรสาร
: 0 3449 0132
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วและเรียกชำระแล้ว
: 600,000 หุ้นๆ ละ 83 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับชำระแล้ว
: 49,800,000 บาท

บริษัทร่วม
1. ชื่อ
: บริษัท ศรีไทย ซันโค จำกัด
ที่ตั้ง
: 355 หมู่ที่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
ประเภทธุรกิจ
: ค้าขาย
โทรศัพท์
: 0 2427 0088
โทรสาร
: 0 2428 9935
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วและเรียกชำระแล้ว
: 200,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับชำระแล้ว
: 20,000,000 บาท
2.

ชื่อ
: บริษัท ศรีไทย ดับบลิว บี จี จำกัด
ที่ตั้ง
: 355 หมู่ที่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในระบบขายตรง
โทรศัพท์
: 0 2427 0088
โทรสาร
: 0 2428 9938
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วและเรียกชำระแล้ว
: 800,000 หุ้นๆ ละ 10 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับชำระแล้ว
: 8,000,000 บาท

3.

ชื่อ
: บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
ที่ตั้ง
: 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตผงเมลามีน
โทรศัพท์
: 0 2586 3895
โทรสาร
: 0 2586 4878
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วและเรียกชำระแล้ว
: 2,000,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับชำระแล้ว
: 200,000,000 บาท

4.

ชื่อ
: บริษัท เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จำกัด (3)
ที่ตั้ง
: 7/101 หมู่ที่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตถ้วยชามเซรามิค
โทรศัพท์
: 0 3895 6025
โทรสาร
: 0 3895 6030
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วและเรียกชำระแล้ว
: 12,500,000 หุ้นๆ ละ 10 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับชำระแล้ว
: 125,000,000 บาท

จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 120 ล้านบาท เป็น 125 ล้านบาท กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยบริษัทฯ ลงทุนเพิ่ม
จำนวน 3 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.2 เป็นร้อยละ 42.0

(3)
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5.

ชื่อ
: Beijing Huatai Replica of Porcelain Products Co., Ltd.
ที่ตั้ง
: Xi Guan Street No.104, Tongxian, Beijing, P.R.C.
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตถ้วยชามเมลามีน
โทรศัพท์
: 86 10 6954 7477
โทรสาร
: 86 10 6954 1924
มูลค่าทุนที่ได้รับชำระแล้ว
: 8,947,925 หยวน

6.

ชื่อ
: บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด
ที่ตั้ง
: 30/27 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตกล่องกระดาษ
โทรศัพท์
: 0 3445 2100-7
โทรสาร
: 0 3445 2108-9
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วและเรียกชำระแล้ว
: 600,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับชำระแล้ว
: 60,000,000 บาท

7.

ชื่อ
: PT. Srithai Maspion Indonesia
ที่ตั้ง
: Ji Kembang Jepun 38, 40 Surabaya, Indonesia
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตถ้วยชามเมลามีน
โทรศัพท์
: 62 31 891 3004
โทรสาร
: 62 31 891 3630
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วและเรียกชำระแล้ว
: 9,320 หุ้นๆ ละ 1,115,250 รูเปียะ
มูลค่าทุนที่ได้รับชำระแล้ว
: 10,394,130,000 รูเปียะ

8.

ชื่อ
: บริษัท ไทยทาคาฮาชิ พลาสติก จำกัด
ที่ตั้ง
: 479 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตของใช้พลาสติก
โทรศัพท์
: 0 2324 0730
โทรสาร
: 0 2324 0698-9
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วและเรียกชำระแล้ว
: 200,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับชำระแล้ว
: 20,000,000 บาท

9.

ชื่อ
: บริษัท โซโค๊ะ ศรีไทย จำกัด
ที่ตั้ง
: 94 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตำบลบางสมัคร
			 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตของใช้พลาสติก
โทรศัพท์
: 0 3857 0265-8
โทรสาร
: 0 3857 0271
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วและเรียกชำระแล้ว
: 250,000 หุ้นๆ ละ 1,000 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับชำระแล้ว
: 250,000,000 บาท

12

รายงานประจำปี 2550 - สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

10. ชื่อ
: บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จำกัด
ที่ตั้ง
: 71/12 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตโทรศัพท์
โทรศัพท์
: 0 3857 3061-3
โทรสาร
: 0 3857 3064
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วและเรียกชำระแล้ว
: 76,000 หุ้นๆ ละ 1,000 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับชำระแล้ว
: 76,000,000 บาท
11. ชื่อ
: บริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จำกัด
ที่ตั้ง
: 479 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า
โทรศัพท์
: 0 2324 0730
โทรสาร
: 0 2324 0698-9
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วและเรียกชำระแล้ว
: 1,500,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับชำระแล้ว
: 150,000,000 บาท
12. ชื่อ
: บริษัท ทาคาฮาชิ พลาสติก จำกัด
ที่ตั้ง
: 479 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตของใช้พลาสติก
โทรศัพท์
: 0 2324 0730
โทรสาร
: 0 2324 0698-9
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วและเรียกชำระแล้ว
: 400,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับชำระแล้ว
: 40,000,000 บาท
กิจการร่วมค้า
1. ชื่อ
: บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง
: 355 หมู่ที่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
ประเภทธุรกิจ
: ค้าขาย
โทรศัพท์
: 0 2427 0088
โทรสาร
: 0 2874 5015
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วและเรียกชำระแล้ว
: 200,000 หุ้นๆ ละ 50 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับชำระแล้ว
: 10,000,000 บาท
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเป็นมา
บริษทั ศรีไทยซปุ เปอร์แ วร์ จำกัด (มหาชน) “บริษทั ฯ”
ดำเนินธุรกิจครั้งแรกภายใต้ชื่อ “หจก. อุตสาหกรรมศรีไทย
พลาสติก” โดยมีนายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อ
ว นั ท ี่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2506 ทำธรุ กิจผ ลิตแ ละจำหน่ายของใช้
พลาสติกในครัวเรือน
ในปี พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่อกิจการเป็น “หจก.
อุตสาหกรรมศรีไทยซุปเปอร์แวร์” และปรับทีมบริหารโดย
นำมืออาชีพ คือ นายสนั่น อังอุบลกุล เข้ามาเป็นผู้จัดการ
โรงงาน และได้เพิ่มประเภทธุรกิจอีกประเภทหนึ่งคือ ผลิต
เครื่องใช้เมลามีนบ นโต๊ะอาหาร
ในปี พ.ศ. 2522 ได้เปลีย่ นกจิ การจากหา้ งหนุ้ ส ว่ นจำกัด
เป็นบริษัทจำกัด ในชื่อ “บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด”
กิจการได้ขยายตัวเติบโตขึ้นตามลำดับ
บริษทั ฯ ได้เข้าเป็นบ ริษทั จ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2534 โดยเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 170 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และ
ได้เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
พ.ศ. 2536
บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 470 ล้านบาท เมื่อ
วันท ี่ 14 มกราคม พ.ศ. 2537 และเพิม่ ท นุ จ ดทะเบียนอกี ค รัง้ 
เป็น 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมี
หุ้นที่เรียกชำระมูลค่าครบแล้วจำนวน 400 ล้านบาท
ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2540 จากผลกระทบจาก
วิกฤติเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค บริษัทฯ จึงประกาศ
ปรับโครงสร้างหนี้ และได้ตกลงให้เจ้าหนี้รายหนึ่งยื่นคำร้อง
ต่อศาล เพื่อขอฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายล้มละลาย ศาล
ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการได้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
พ.ศ. 2542 และต่อมาศาลได้อนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อ
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน
เอสจีวี-ณ ถลาง จำกัด เป็นผู้บริหารแผน
ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2543 มีการจัดตั้งบ ริษัท
ย่อยขึ้น ชื่อ บริษัท ศรีไทยรุ่งเรืองทรัพย์ (1999) จำกัด เพื่อ
ถือครองทรัพย์สินส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ตามโครงสร้างที่ระบุ
ไว้ในแผนที่ได้รับความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้โอนขายที่ดิน
และหุ้นในบริษัททเี่กี่ยวข้องออกไปให้แก่บริษัทย่อยแห่งนี้
เมือ่ ว นั ท ี่ 28 เมษายน พ.ศ. 2543 บริษทั ฯ ได้แ ปลงหนี้
ส่วนหนึง่ เป็นท นุ ต ามแผนฟนื้ ฟูก จิ การ เป็นเหตุให้ท นุ ช ำระแล้ว
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านบาท เป็น 2,857 ล้านบาท
หนี้ที่ได้รับผลกระทบจากแผนฟื้นฟูกิจการอีกจำนวนหนึ่ง
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ถ กู แ ปลงสภาพเป็นห นุ้ ก มู้ ปี ระกันอ ตั ราดอกเบีย้ ล อยตัว (FRN)
จำนวน 84.2 ล้านเหรยี ญดอลลา่ ร ส์ หรัฐอเมริกา มีก ำหนดผอ่ น
ชำระคืนภายใน 5 ปี ซึ่งบริษัทฯ ทยอยผ่อนชำระตามกำหนด
และชำระคืนก่อนกำหนด
เนื่องจากการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูได้สำเร็จลุล่วง
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงได้ขอออกจากแผนฟื้นฟู
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของ
บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/70
ซึง่ ม ผี ลให้อ ำนาจการบริหารงานกลับค นื ส ผู่ บู้ ริหารของบรษิ ทั ฯ
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ได้
ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารนครหลวงไทย
จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จำนวน 2,100 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้มีประกันอ ัตรา
ดอกเบีย้ ล อยตัวท งั้ หมด ทำให้บ ริษทั ฯ ป ลอดจากภาระหนีเ้ งินก ู้
ต่างประเทศ หลังการกู้ยืมเงินระยะยาว บริษัทฯ ได้ผ่อนชำระ
ตามงวดและชำระเงินต้นคืนล่วงหน้าหลายครั้ง ทำให้บริษัทฯ
สามารถชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวแก่
ทั้งสองธนาคารครบถ้วนแล้วในระหว่างปี พ.ศ. 2550
เมื่ อ วั นที่ 12 สิ ง หาคม พ.ศ. 2548 นายสุ มิ ต ร
เลิศสุมิตรกุล ประธานกรรมการของบริษัทฯ ได้ถึงแก่กรรม
โดยส มเด็ จ พ ระเทพรั ต นร าชสุ ด าฯ สยามบ รมร าชกุ ม ารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพ ระราชดำเนิน
ในการพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม
พ.ศ. 2549
ในคราวประชุมค ณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2548
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริษัทมีมติ
เป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการผู้จัดการ
ให้ ด ำรงต ำแหน่ ง ป ระธานก รรมการบ ริ ษั ท แ ละก รรมการ
ผู้จัดการ โดยไม่มีการแต่งตั้งกรรมการทดแทนนายสุมิตร
เลิศส มุ ิตรกุล
เมื่ อ วั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2549 บริ ษั ท ฯ
ได้ลงนามในสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดกับบริษัท
ศรีไทยรุ่งเรืองทรัพย์ (1999) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งท ี่ 25 (ประจำปี พ.ศ. 2548) เมื่อว ันที่ 28 เมษายน
พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดความซับซ้อน
ของโครงสร้างการลงทุนในกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ศรีไทย
รุ่งเรืองทรัพย์ (1999) จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และ
ชำระบัญชีเสร็จส ิ้นแล้วในระหว่างปี พ.ศ. 2550

บริษัทฯ ได้ม ีการปรับโครงสร้างใหม่ทางธุรกิจตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งท ี่ 6/2549 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549
ซึ่งโครงสร้างใหม่จะประกอบด้วยสายธุรกิจพลาสติกโดยมี
กลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือน สายธรุ กิจซ อื้ ม าขายไป และสาย
งานสนับสนุน โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท ี่ 8/2550
เมื่อว ันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริษัทมีมติ
เ ป็ น เ อกฉั น ท์ อ นุ มั ติ แ ผนง าน Re-engineering และ
แผนงานกิจกรรมและธุรกิจใหม่ เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการ
ผลักดันให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
และมุ่งสู่ความเป็นบริษัทระดับสากลในอนาคต โดยการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงาน การลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ เพื่องานอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการ
แข่งขันแ ละกำไรเพิม่ ม ากขนึ้ ตลอดจนสร้างความแตกตา่ งและ
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ แผนงานส่วนหนึ่ง

ได้ แ ก่ ก ารร วมศู น ย์ ก ารผ ลิ ต สิ นค้ า เพื่ อ ง านอุ ต สาหกรรม
ทั้งหมดไว้ที่โรงงานอมตะนคร ชลบุรี การทดแทนเครื่องเก่า
ด้วยเครื่องจักรใหม่ ตลอดจนการลงทุนในแม่พิมพ์เพื่อผลิต
สินค้าใหม่ๆ มากขึ้น
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจข องกลุ่มบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่
จะอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ ได้แก่ สายธุรกิจพลาสติกซ ึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์
เพือ่ ง านอตุ สาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือน และ
สายธุรกิจซื้อมาขายไป เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้วางกลยุทธ์
ให้การทำธรุ กิจม ลี กั ษณะครบวงจร ลดการพงึ่ พาธรุ กิจ น อกกลุม่
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทให้มาก
ขึน้ สำหรับก ลุม่ บ ริษทั ย อ่ ยทที่ ำธรุ กิจแ ม่พ มิ พ์ซ งึ่ ถ อื ว่าเป็นห วั ใจ
สำคัญของสายธุรกิจพลาสติก และกลุ่มบริษัทในเครืออื่นๆ ที่
ทำธรุ กิจน อกเหนือจ ากธรุ กิจห ลักท งั้ ส องของบรษิ ทั ฯ จะถกู จ ดั 
อยู่ในกลุ่มสายธุรกิจอื่น

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ข องกลุม่ บ ริษทั ส ามารถแยกออกตามสายธรุ กิจ คือ สายธรุ กิจพ ลาสติกซ งึ่ ป ระกอบดว้ ย ผลิตภัณฑ์
เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พ ิมพ์ ได้ดังนี้:งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 (พันบาท)
สายธุรกิจพลาสติก
ผลิตภัณฑ์เครื่อง
ใช้ในครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์เพื่องาน
อุตสาหกรรม

สายธุรกิจซื้อมา
ขายไปและ
ผลิตในประเทศ ผลิตต่างประเทศ ผลิตในประเทศ ผลิตต่างประเทศ สายงานแม่พิมพ์

ยอดรวม

รายได้จากการขายและงานรับจ้าง 1,644,048

2,532

3,460,130

205,821

353,908 5,666,439

รายได้ระหว่างบริษัทย่อย
รวมรายได้จากการขาย
และงานรับจ้าง

(916)

(13,816)

(1,215)

(87,033) (102,984)

1,616 3,446,314

204,606

266,875 5,563,455

(4)
1,644,044

หมายเหตุ : สำหรับร ายละเอียดเพิม่ เติมข องขอ้ มูลจ ำแนกตามสว่ นงานทางธรุ กิจแ ละสว่ นงานทางภมู ศิ าสตร์ บริษทั ฯ ได้ม กี ารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสำหรับป ี สิ้นส ุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 หน้า 25 – 26

รายงานประจำปี 2550 - สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

15

โครงสร้างยอดขายของกลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
ปี 2550 จำหน่าย
(%)

ปี 2550

ในประเทศ ส่งออก ยอดขาย
สายธุรกิจพลาสติก
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
Srithai (Vietnam) Co., Ltd.
(ขายในประเทศเวียดนาม)
บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จำกัด
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด
บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
Beijing Huatai Replica of Porcelain
Products Co., Ltd. (ขายในประเทศจีน)
PT. Srithai Maspion Indonesia
(ขายในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัท โซโค๊ะ ศรีไทย จำกัด
บริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จำกัด
บริษัท ทาคาฮาชิ พลาสติก จำกัด
รวมสายธุรกิจพลาสติก
สายธุรกิจซื้อมาขายไป
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย)
จำกัด
บริษัท ศรีไทย ซันโค จำกัด (1)
บริษัท ศรีไทย ดับบลิว บี จี จำกัด
บริษัท ศรีไทย พลาสเคม (ประเทศไทย)
จำกัด(2)
รวมสายธุรกิจซื้อมาขายไป
สายธุรกิจอื่น
- แม่พิมพ์
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด
บริษัท ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จำกัด
รวมสายงานแม่พิมพ์
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หน่วยยอดขาย : ล้านบาท
ปี 2549
ปี 2548
%

ยอดขาย

%

ยอดขาย

%

79
86

21
14

4,545
199

35.2
1.5

4,366
138

30.9
1.0

3,826
132

32.6
1.1

100
63
34
100

0
37
66
0

59
483
561
76

0.5
3.7
4.4
0.6

16
366
643
84

0.1
2.6
4.6
0.6

12
254
506
82

0.1
2.2
4.3
0.7

100

0

70

0.6

64

0.4

62

0.5

46
100
72

54
0
28

5
3,239
379
9,616

0.0
141
25.1 4,920
2.9
606
74.5 11,344

1.0
34.9
4.3
80.4

137
3,481
630
9,122

1.2
29.6
5.4
77.7

100
100

0
0

67
48

0.5
0.4

55
73

0.4
0.5

32
42

0.3
0.4

100
100
-

0
0
-

52
3
0

0.4
0.0
0.0

19
0
15

0.2
0.0
0.1

0
0
25

0.0
0.0
0.2

170

1.3

162

1.2

99

0.9

45
106
96
13
260

0.4
0.8
0.7
0.1
2.0

75
127
173
33
408

0.5
0.9
1.2
0.3
2.9

137
151
169
19
476

1.2
1.3
1.4
0.2
4.1

75
100
100
100

25
0
0
0

โครงสร้างยอดขายของกลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (ต่อ)
ปี 2550 จำหน่าย
(%)

ปี 2550

ในประเทศ ส่งออก ยอดขาย
- อื่นๆ
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
บริษทั ศรีไทยรุง่ เรืองทรัพย์ (1999) จำกัด(3)
(ค่าเช่ารับ)
บริษัท เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จำกัด
บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด
บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จำกัด
รวมสายธุรกิจอื่น
รวมทุกสายธุรกิจ

87
-

13
-

6
100
1

94
0
99

55
0

ปี 2549
%

ยอดขาย

0.4
0.0

48
27

ปี 2548
%
0.3
0.2

ยอดขาย
38
57

%
0.3
0.5

295
2.3
341
2.4
345
2.9
105
0.8
128
0.9
130
1.1
2,409 18.7 1,653 11.7 1,468 12.5
2,864 22.2 2,197 15.5 2,038 17.3
12,910 100.0 14,111 100.0 11,735 100.0

บริษัท ศรีไทย ซันโค จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549
บริษัท ศรีไทย พลาสเคม (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549
(3)
บริษัท ศรีไทยรุ่งเรืองทรัพย์ (1999) จำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
(1)
(2)

หมายเหตุ :
1. โครงสร้างยอดขายของบริษัทฯ และบริษัทในเครือของบริษัทเปรียบเทียบ 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2550 ดังตารางข้างต้น
เป็นยอดขายจากงบการเงินเฉพาะบริษัทของแต่ละบริษัท โดยยังไม่ได้ตัดรายการระหว่างกันออก
2. อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศของบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศของบริษัทฯ มีดังนี้
ปี 2550
1 บาท = 476.190 VND

Srithai (Vietnam) Co., Ltd.
Beijing Huatai Replica
of Porcelain Products Co., Ltd. 1 บาท = 0.218 RMB
PT. Srithai Maspion Indonesia 1 บาท = 295.412 RP

ปี 2549
1 บาท = 454.545 VND

ปี 2548
1 บาท = 384.615 VND

1 บาท = 0.218 RMB
1 บาท = 266.830 RP

1 บาท = 0.199 RMB
1 บาท = 255.951 RP
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2.3 วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษทั ฯได้ป ระกาศวิสัยทัศน์ ภารกิจห ลัก และทิศทาง
ธุรกิจร ะหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2552 (ฉบับป รับปรุง) เพือ่ ให้
ผูบ้ ริหารในระดับต ่างๆ ตลอดจนพนักงานทุกร ะดับในองค์กร
ได้ร บั ท ราบ มีค วามเข้าใจรว่ มกนั และประสานงานกนั เพือ่ ร ว่ ม
กันช่วยผลักดันให้บริษัทฯสามารถบรรลุในเป้าหมายที่มุ่งหวัง
และก้าวไปในทิศทางธุรกิจท ี่กำหนดไว้อ ย่างมั่นคง นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ ภารกิจ และทิศทางธุรกิจ
ดังกล่าวต่อสาธารณชน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ของบริษัทฯ ได้รับทราบ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในทิศทาง
และอนาคตของบริษัทฯ และดำเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัทฯ
ได้อย่างมั่นใจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นบ ริษทั ช นั้ น ำของประเทศไทย ในการเป็นผ ผู้ ลิตแ ละ
จัดจ ำหน่ายผลิตภัณฑ์พ ลาสติก ตลอดจนผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ใน
ครัวเรือน ในระดับสากล
ภารกิจหลัก (Mission)
1. ภารกิจด้านการตลาด
เพิ่ ม ส่ ว นแบ่ ง ต ลาดในป ระเทศแ ละข ยายต ลาดไป
ต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ทมี่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
2. ภารกิจด ้านการผลิต
2.1 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีด้วยต้นทุนต่ำ สามารถ
แข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยมีระบบการบริหารการผลิตที่มี
มาตรฐาน
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสนอง
ความต้องการของตลาด
3. ภารกิจต ่อลูกค้า
ปรับปรุง และรกั ษามาตรฐานสนิ ค้า เพือ่ ส ร้างความมนั่ ใจ
และความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการให้บริการที่ประทับใจ
แก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
4. ภารกิจด ้านการบริหาร
ส่งเสริมให้บุคลากรได้ร ับการพัฒนา เพิ่มคุณค่าแ ละมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ มีความปลอดภัยในการทำงาน และ
รับผิดชอบต่อส ังคม ไม่ส ร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

18

รายงานประจำปี 2550 - สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ทิศทางธุรกิจบริษัท ศรีไ ทยซุปเปอร์แ วร์ จำกัด (มหาชน)
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2552
(ฉบับปรับปรุง)
1. ปี พ.ศ. 2550 - 2552 เราจะมงุ่ เน้นให้ธ รุ กิจข องเราเติบโต
อย่างมีคุณภาพ กล่าวคือ.ธุรกิจพ ลาสติก :
• ตลาดต่างประเทศ เน้นการเติบโตในเชิงรุกอย่างยั่งยืน
		
ให้ครอบคลุมถึง 100 ประเทศ
• ตลาดภายในประเทศ เน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รักษา
		
ส่วนแบ่งตลาดและอัตรากำไรอย่าง
		
มัน่ คง ให้ค วามสำคัญต อ่ ก ลุม่ ส นิ ค้า
		
ประเภทที่มีการเติบโตของตลาด
		โดยรวมสูงและเน้นส ินค้าที่มีกำไร
• ขยายสายผลิตภัณฑ์ เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
		
สิ นค้ า เพื่ อ ง านอุ ต สาหกรรมแ ละ
		
สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อ
		
รองรับก ารขยายตลาดในกลุม่ ส นิ ค า้ 
		
ใหม่ ๆ ให้ ค รอบคลุ ม ลู ก ค้ า ก ลุ่ ม
		
เป้าห มายให้มากที่สุด
• ขยายฐานการผลิต มุง่ ส ปู่ ระเทศทมี่ ศี กั ยภาพในการผลิต
			
สูง ได้แก่ เวียดนามและอินเดีย
ธุรกิจซื้อมาขายไป :
1. ขยายขอบเขตของธุรกิจเพื่อเพิ่มความหลากหลายของ
สินค้า โดยเข้าส ู่ธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading)
2. เราจะขยายก ำลังก ารผลิต และเลือ กลงทุนท ดแทนใน
แม่พิมพ์และเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจน
สามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าการลงทุน
3. เราให้ค ำมัน่ ท จี่ ะสร้างวฒ
ั นธรรมองค์กรทมี่ พี นักงานทำงาน
ร่วมกนั เป็นท มี และมจี ติ สำนึกท จี่ ะรบั ผ ดิ ช อบรว่ มกนั อ ย่าง
สูง เพื่อตอบสนองหรือให้บริการลูกค้า ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร และมงุ่ เน้นค วามสำเร็จร ว่ มกนั ข องทมี ง าน
เป็นส ำคัญ โดยองค์กรจะให้ร างวัลแ ก่บ คุ คล ซึง่ ม สี ว่ นรว่ ม
ในความสำเร็จข องทีมงานนั้นๆ
4. เราจะมุ่งเน้นในการปรับปรุงค ุณภาพสินค้า ลดต้นทุนการ
ผลิตแ ละสง่ ม อบสนิ ค้าให้ต รงเวลา ซึง่ จ ะยงั ผ ลให้ส นิ ค้าข อง
เราสามารถแข่งขันในตลาดได้ และสามารถรกั ษาความเป็น
ผู้นำตลาดของสินค้าหลักต่างๆ ของเราได้ตลอดไป
5. เราให้ค ำมัน่ ท จี่ ะพยายามใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศทที่ นั ส มัย
ของเราให้เป็นประโยชน์มากที่สุด โดยจัดหาข้อมูลที่มี
ประโยชน์แ ละทนั ก ารแก่ฝ า่ ยบริหาร เพือ่ ใช้ในการตดั สินใจ
บริหารองค์กรของเราอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เราจะมุ่งเน้นนวัตกรรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ
รองรับก ารเติบโตขององค์กร
ในปี พ.ศ. 2550 บริษทั ฯ ม คี วามคบื ห น้าข องแผนงาน
และได้ ด ำเนิ นง านเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางธุ ร กิ จ ข อง
บริษัทฯ โดยสรุปตามสายธุรกิจได้ด ังนี้
สายธุรกิจพ ลาสติก
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ เพื่อ งานอุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
1. ในปัจจุบันบริษัทฯ สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ
ได้แ ล้วเป็นจ ำนวนกว่า 90 ประเทศ จากเป้าห มายในการ
ส่งออกที่ตั้งไว้ 100 ประเทศทั่วโลกภายในปี พ.ศ.
2551
2. บริษัทฯ เน้นผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีการเติบโตของ
ตลาดโดยรวมสูงและสินค้าที่มีกำไรดังนี้
2.1 การกำหนดแผนงาน Re-engineering และแผนงาน
กิจกรรมและธุรกิจใหม่ เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการ
ผลักดันให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน และมุ่งสู่ความเป็นบริษัทระดับสากล
ในอนาคต โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงาน
การลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เพื่อ
งานอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการแข่งขันและ
กำไรเพิม่ ม ากขนึ้ ตลอดจนสร้างความแตกตา่ งและ
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ แผนงาน
ส่วนหนึง่ ได้แก่ การรวมศนู ย์ก ารผลิตส นิ ค้าเพือ่ ง าน
อุตสาหกรรมทั้งหมดไว้ท ี่โรงงานอมตะนคร ชลบุรี
การทดแทนเครือ่ งเก่าด ว้ ยเครือ่ งจักรใหม่ ตลอดจน
การลงทุนในแม่พ มิ พ์เพือ่ ผ ลิตส นิ ค า้ ใหม่ๆ มากขนึ้
ส่วนแหล่งเงินที่ใช้สำหรับการลงทุนตามแผนงาน
ดังกล่าวมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
ของบรษิ ทั ฯ และการขอรับก ารสนับสนุนท างการเงิน
เพิ่มเติมจ ากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
2.2 บริษัทฯ ร่วมมือกับพ ันธมิตรในต่างประเทศในการ
แบ่งป นั ด า้ นเทคโนโลยี การออกแบบ การผลิตแ ละ
จำหน่ายฝาโถสุขภัณฑ์ โดยผลิตสินค้าที่โรงงาน
โคราช และโรงงานอมตะนคร ชลบุรี ซึ่งได้รับก าร
ส่งเสริมการลงทุน และในปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ
เริม่ ม รี ายได้จ ากการผลิตแ ละจำหน่ายฝาโถสขุ ภัณฑ์
อี ก ทั้ ง ยั ง มุ่ ง ห วั ง ที่ จ ะพั ฒ นาด้ า นก ารผ ลิ ต แ ละ
คุณภาพสินค้าเพื่อรองรับกับตลาดที่มีโอกาสโตขึ้น
อย่างมากในอนาคต
2.3 บริ ษั ท ฯ เน้ นก ารผ ลิ ต แ ละจ ำหน่ า ยสิ นค้ า ก ลุ่ ม
Material Handling จำพวกบรรจุภ ัณฑ์ ลัง พาเลท

และถังสี โดยผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าวที่โรงงาน
อมตะนคร ชลบุรี ซึ่งบ ริษัทฯ ลงทุนเพื่อเพิ่มกำลัง
การผลิตสำหรับการรองรับการเติบโตของยอดขาย
สิ นค้ า ก ลุ่ ม Material Handling ซึ่ งได้ รั บ ก าร
ส่งเสริมการลงทุน
2.4 ชิ้ น ส่ ว นย านย นต์ ก็ เป็ น อี ก ห นึ่ ง สิ น ค้ า ใ นก ลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมที่สร้างยอดขาย
ให้แ ก่บ ริษทั ฯ อ ย่างมาก เนือ่ งจากมอี ตั ราการเติบโต
ของตลาดโดยรวมสูง บริษัทฯ พยายามพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า
ผูผ้ ลิตร ถยนต์แ ละรถจกั รยานยนต์ เนือ่ งจากชนิ้ ส ว่ น
ยานยนต์เป็นผ ลิตภัณฑ์ท ตี่ อ้ งการความละเอียดและ
คุณภาพของชิ้นงานสูง ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ
ได้ รั บ ใ บป ระกาศก ารรั บ รองร ะบบ ISO/TS
16949:2002 ชิ้นส่วนยานยนต์ จาก United
Registrar of Systems (Thailand) Ltd. “URS”
ซึง่ เป็นข อ้ ก ำหนดมาตรฐานคณ
ุ ภาพเฉพาะทางดา้ น
เทคนิคของอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ทั่วโลก อันแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน
ผู้นำด้านการผลิตสินค้าในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ที่
มีมาตรฐานสูง
2.5 บริษทั ฯ มุง่ ม นั่ ท จี่ ะพฒ
ั นาและผลักด นั ส นิ ค้าจ ำพวก
บรรจุภัณฑ์อาหารให้มากขึ้น เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ใส่
น้ำดื่ม ป๊อปคอร์น โยเกิร์ต และบรรจุภัณฑ์ที่ใส่
อาหารที่สามารถนำเข้าตู้อบไมโครเวฟได้หรือแบบ
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ดังที่พบเห็นได้ตามร้านสะดวกซื้อ
เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีก ารฉดี ข นึ้ ร ปู แ บบผนังบ าง
(Thin Wall Injection Molding) ซึง่ ในประเทศไทย
คู่แข่งยังมีน้อยรายและมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะนำเทคโนโลยีก ารพิมพ์สี
แบบใหม่ IML (In Mold Labeling) ซึ่งเป็นการ
นำฉลากฝังเข้าไปในตัวบรรจุภัณฑ์โดยไม่ต้องนำ
ออกมาพิมพ์ใหม่ ซึ่งจะทำให้การผลิตเร็วมากขึ้น
และเป็นการสร้างความสวยงามและมูลค่าเพิ่มให้
แก่สินค้า ทั้งนี้ เป้าห มายในการผลักดันและพัฒนา
สินค้าบรรจุภ ัณฑ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้บ รรจุไว้เป็น
ส่วนหนึง่ ข องแผนงาน Re-engineering และแผนงาน
กิจกรรมและธุรกิจใหม่แล้ว โดยอยู่ในระยะของ
การศึกษา การออกแบบ และพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ตลอดจนบริษัทฯ มี ความต้องการที่ จะ
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ผลักดันให้สินค้าบรรจุภัณฑ์สามารถรองรับกับ
ตลาดอุ ต สาหกรรมอ าหารซึ่ ง มี ข นาดใหญ่ แ ละ
มีอัตราการเติบโตที่ดีเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายของ
บริษัทฯ ให้ม ากขึ้น
3. บริษทั ฯ ขยายฐานการผลิตข องเครือ่ งใช้ในครัวเรือนไปยงั 
ประเทศเวียดนาม โดยการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มส ายการผลิต
ดังก ล่าวให้แ ก่ Srithai (Vietnam) Company Limited ซึง่ 
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือห ุ้นอยู่ร้อยละ 95.84 และ
ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ นอกจากจะ
เป็นการขยายฐานการผลิตของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านราคาให้กับบริษัทฯ
อีกด ว้ ย เนือ่ งจากประเทศเวียดนามมแี รงงานจำนวนมาก
และค่าแรงงานต่ำ Srithai Vietnam เริ่มม ีรายได้จากการ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนตั้งแต่
ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยเริ่มผ ลิตเพื่อ
ส่งอ อกไปยงั ป ระเทศอนิ เดียแ ละขายผา่ นตวั แทนจำหน่าย
ในประเทศเวียดนาม
4. ส่วนการขยายฐานการผลิตไปยงั ป ระเทศทมี่ ศี กั ยภาพใน
การผลิตส งู อ กี แ ห่งห นึง่ คือ ประเทศอนิ เดีย ขณะนบี้ ริษทั ฯ
ได้เริ่มมีการเจรจากับพันธมิตรของบริษัทฯ ไปบ้างแล้ว
และคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาและศึกษา
อย่างละเอียดเพิ่มเติมทั้งทางด้านกฎหมายและภาวะ
ตลาดของประเทศอินเดีย โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการ
ลงทุนด ว้ ยความระมัดระวังแ ละความรอบคอบเพือ่ ให้ได้
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการลงทุน
5. บริษัทฯ มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์เครื่อง
ใช้ในครัวเรือนโดยการลงทุนในเครื่องอัดเมลามีนใหม่
เพิ่มเติม ในปี พ.ศ. 2551 เพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจและการขยายฐานลูกค้าทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
สายธุรกิจซ ื้อมาขายไป
หลังจากบริษัทฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์กล่องถนอม
อาหารลอ็ คแอนด์ล อ็ ค (Lock&Lock) จากประเทศเกาหลี และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องครัวและงานจัดเลี้ยงตรา Abert, Broggi
และ Ghidini จากประเทศอิตาลี ตลอดจนโต๊ะ เตียงนอน
ชายหาด และเก้าอีห้ วายเทียม ตรา Evolutiff และ Kettal จาก
ประเทศฝรั่งเศสและสเปน เป็นต้น และสินค้าเริ่มเป็นที่รู้จัก
และลูกค้าให้การยอมรับมากขึ้นนั้น บริษัทฯ ก็ได้พยายาม
คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยเน้นส นิ ค้าท มี่ ศี กั ยภาพทางการตลาดสงู แ ละราคา
ทีเ่ หมาะสม ตลอดจนเป็นส นิ ค้าท มี่ คี วามแตกตา่ งจากสนิ ค้าท มี่ ี
วางจำหน่ายทั่วไปในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการ
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จ ำหน่ า ยสิ นค้ า ที่ ค รบว งจรห รื อ เป็ นกลุ่ ม สิ นค้ า ที่ ส ามารถ
เสนอขายให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน โดยบริษัทฯได้เริ่ม
ขยายตลาดสว่ นหนึง่ ไปยงั ก ลุม่ ธ รุ กิจ HoReCa ซึง่ ป ระกอบดว้ ย
กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และร้าน
อาหาร (Catering)
ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มกลุ่ม
สินค้าของสายธุรกิจซื้อมาขายไปให้มากขึ้นโดยการคัดสรร
สินค้าจ ำพวกใช้แ ล้วส นิ้ เปลือง ได้แก่ อาหารเสริม เครือ่ งสำอาง
และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เป็นต้น มาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค
เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่สายธุรกิจซื้อมาขายไปของบริษัทฯ
ให้มากขึ้น โดยบริษัทฯ มีความต้องการที่จะผลักดันสาย
ธุรกิจซื้อมาขายไปให้ช่วยเสริมสร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทฯ
ในอนาคต
การดำเนินงานด้านอื่นๆ
ปลายปี พ.ศ. 2550 บริษทั ฯ ได้เริม่ โครงการขยายชอ่ งทาง
ธุ ร กิ จ ข ายต รงเพิ่ ม อี ก ช่ อ งท างห นึ่ ง คื อ ช่ อ งท าง MLM
(Multi Level Marketing) นอกเหนือจากช่องทาง SLM
(Single Level Marketing) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการและ
ประสบความสำเร็จต ่อเนื่องมากว่า 35 ปี โดยบริษัทฯ มีความ
มั่นใจอย่างยิ่งว่าธุรกิจขายตรง MLM ซึ่งจะเปิดตัวภายใน
ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2551 จะช่วยให้สินค้าของบริษัทฯ
ทีม่ คี วามหลากหลายและมแี นวโน้มท จี่ ะเพิม่ ข นึ้ เรือ่ ยๆ สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น และช่วยสร้างรายได้
ให้กับบ ริษัทฯ ได้อย่างมีศักยภาพอีกช่องทางหนึ่ง
ทั้ ง นี้ จากก ารก ำหนดก ลยุ ท ธ์ แ ละแ ผนง านต่ า งๆ
บริษัทฯ มีความต้องการที่จะสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้า
ของบรษิ ทั ฯ และทำให้เป็นส นิ ค้าท ผี่ ปู้ ระกอบการรายอนื่ แ ข่งขัน
ได้ย าก เพือ่ ส ง่ ผ ลให้ธ รุ กิจข องบรษิ ทั ฯ สามารถขยายตวั ได้อ ย่าง
ต่อเนือ่ งและเติบโตได้อ ย่างมนั่ คง ซึง่ บ ริษทั ฯ ตัง้ เป้าห มายทจี่ ะ
สร้างรายได้ให้ถึงห นึ่งหมื่นล้านบาทในอีก 5 ปีข้างหน้า
2.4 การประกอบธุรกิจข องแต่ละสายผลิตภัณฑ์
2.4.1 สายธุรกิจพลาสติก
บริษัทฯ ได้จำแนกสายธุรกิจพลาสติกโดยแบ่งกลุ่ม
สิ นค้ า ห ลั ก อ อกเป็ น ผ ลิ ต ภั ณฑ์ เพื่ อ ง านอุ ต สาหกรรมแ ละ
ผลิ ต ภั ณฑ์ เครื่ อ งใช้ ในค รั ว เรื อ น ซึ่ ง เป็ นการจ ำแนกต าม
วัตถุประสงค์ข องการใช้ง านของผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด
แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ชิ้นส ่วนอุตสาหกรรม คือ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ป ระกอบ

เป็นส นิ ค้าอ ตุ สาหกรรม เช่น ตูอ้ บไมโครเวฟ เครือ่ งปรับอ ากาศ
ตูเ้ ย็น เครือ่ งซกั ผ า้ ชิน้ ส ว่ นรถยนต์แ ละรถจกั รยานยนต์ เครือ่ ง
โทรสาร เครื่องพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งบ ริษัทฯ ให้บ ริการทั้งด้านการ
ผลิตและการประกอบชิ้นส ่วนต่างๆ ข้างต้น
เปลือกหม้อแ บตเตอรี่ คือ หม้อแ บตเตอรีเ่ ฉพาะทเี่ ป็น
ส่วนนอกสุดซึ่งท ำมาจากพลาสติก ประกอบด้วยตัวแบตเตอรี่
และฝา รวมถึงขั้วแบตเตอรี่ ทั้งแบตเตอรี่รถยนต์ และรถ
จักรยานยนต์
พาเลท คือ แท่นว างสนิ ค้า มีล กั ษณะเป็นแ ท่นส เี่ หลีย่ ม
ขนาดใหญ่ ใช้สำหรับวางสินค้าในสถานที่เก็บสินค้า ภายใน
แท่นม ีช่องสำหรับให้ง าของรถยกเสียบเพื่อยกแท่นได้
ลังบรรจุขวด คือ ลังพลาสติก ภายในแบ่งออกเป็น
ช่องๆ สำหรับใช้บรรจุข วด เช่น ขวดน้ำอัดลม ขวดเบียร์ และ
เครื่องดื่มประเภทต่างๆ เป็นต้น
ถัง ได้แก่ ถังบรรจุสีทาบ้าน ถังเคมีภัณฑ์ ถังบรรจุ
น้ำมันเครื่องและถังบรรจุจ าระบี
ถังข ยะ ได้แก่ ถังขยะขนาดใหญ่แบบมีล้อเคลื่อนที่ได้
ใช้ว างริมท างเดินเท้า หรือในทสี่ าธารณะทั่วไป
ลังเปล่า ได้แก่ ลังใส่ปลา กล่องอะไหล่ ลังใส่นม ลังใส่
ผักผลไม้ เป็นต้น
สินค้าพรีเมี่ยม ได้แก่ สินค้าที่รับจ้างผลิตเพื่อเป็น
ของแถมในรายการส่งเสริมการขายของผู้ผลิตสินค้าหรือร้าน
ค้าต า่ งๆ แต่อ อกแบบโดยผวู้ า่ จ า้ งผลิต และเมือ่ ผ ลิตเสร็จแ ล้ว
ต้องติดเครื่องหมายการค้าของเจ้าของสินค้า
สิ นค้ า อื่ น ๆ ได้ แ ก่ สิ นค้ า จ ำพวกอุ ป กรณ์ อ ำนวย
ความสะดวก อุปกรณ์ตกแต่ง และเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ
เป็นต้น
(ข) การตลาดและภาวะแข่งขัน
ลักษณะลูกค้า ลูกค้าชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ชิ้นส่วน
ยานยนต์แ ละรถจักรยานยนต์ และเปลือกหม้อแ บตเตอรี่เป็น
ลูกค้าที่สั่งซ ื้อสินค้าจากบริษัทฯ เพื่อน ำไปประกอบเป็นส ินค้า
สำเร็จรูปเพื่อขายต่อไป
ลูกค้าพ าเลท ลังบ รรจุข วด ถัง ถังข ยะ ลังเปล่าเป็นล กู ค้า
ทีซ่ อื้ เพือ่ น ำไปใช้ง านโดยตรง ได้แก่ โรงงานอตุ สาหกรรมตา่ งๆ
ที่จำเป็นต้องใช้สินค้าเหล่านี้
สินค้าพรีเมี่ยม เป็นการจำหน่ายโดยตรงให้แ ก่เจ้าของ
สินค้าและร้านค้าต่างๆ ที่ต้องการส่งเสริมการขาย
สำหรั บ สิ นค้ า จ ำพวกอุ ป กรณ์ อ ำนวยค วามส ะดวก
อุปกรณ์ต กแต่ง และเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ เป็นการขายผ่าน
ตัวแทนจำหน่ายหรือร้านค้าปลีก เพื่อจำหน่ายต่อให้แก่ผู้
บริโภค

ระยะเวลาให้สินเชื่อ โดยทั่วไปสินค้าพลาสติกมีระยะ
เวลาให้สินเชื่อแก่ลูกค้าประมาณ 30-90 วัน ยกเว้นการขาย
ในงานมหกรรมจะขายเป็นเงินสด
กลยุทธ์การแข่งขัน เน้นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ความ
หลากหลายของสนิ ค้าแ ละบริการทคี่ รบวงจร เนือ่ งจากบรษิ ทั ฯ
มีบริษัทในเครือที่สามารถผลิตแม่พิมพ์ให้แก่ลูกค้าได้เอง
ช่องทางการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เพือ่ ง านอตุ สาหกรรม
มีช่องทางการจำหน่ายดังนี้
ส่งอ อกต่างประเทศ 10.0%
ขายภายในประเทศ 90.0%
อนึ่ง ตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง
จำกัด, บริษัท สยามเมลามีน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท
ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษทั ธนศริ ิ อินด สั ท รีส์
จำกัด และบริษทั ส.ศิรไิ ทย เทรดดงิ้ จำกัด ซึง่ เป็นค คู่ า้ ท ดี่ ำเนิน
ธุรกิจร่วมกันเป็นร ะยะเวลายาวนาน
(ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน
ผู้ผลิตสินค้าพลาสติกส่วนใหญ่จะเน้นการทำธุรกิจไป
ที่ภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เพื่อแข่งขันเฉพาะในตลาดที่ตนเอง
ถนัด เช่น โรงงานฉีดพลาสติกเครื่องใช้ในครัวเรือนก็จะผลิต
เฉพาะเครื่องใช้ในครัวเรือนเท่านั้น จะไม่ผลิตสินค้าชนิดอื่น
เป็นต้น โรงงานพลาสติกท ั่วประเทศมีประมาณ 4,000 ราย
ส่วนใหญ่เป็นโรงงานห้องแถวหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน
ซึ่งใช้เงินลงทุนต่ำและเทคโนโลยีต่ำ โรงงานพลาสติกขนาด
ใหญ่ที่สามารถผลิตสินค้าพลาสติกป้อนให้แก่ผู้บริโภคและ
ภาคธุรกิจต่างๆ ได้มีอยู่ไม่กี่โรง เพราะต้องใช้เงินลงทุนสูง
มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและต้องมีเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ดี นอกจากนั้นชื่อหรือตรายี่ห้อก็เป็นสิ่งสำคัญมากใน
การสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าโดยเฉพาะโรงงานที่ผลิต
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เพราะเป็นส ินค้าที่ต้องการคุณภาพและ
การสง่ ม อบตรงเวลา แต่ท งั้ นีเ้ นือ่ งจากภาวะตลาดเม็ดพ ลาสติก
ผันผวน ส่งผ ลให้ราคาเม็ดพลาสติกส ูงขึ้นอ ย่างต่อเนื่อง ทำให้
โรงงานพลาสติกขนาดเล็กปิดไปเป็นจำนวนมาก
กลุ่มบ ริษัทเป็นผ ู้นำในวงการสินค้าพ ลาสติก เนื่องจาก
มีก ำลังก ารผลิตส งู ถ งึ เกือบ 40,000 ตันต อ่ ป ี และมโี รงงานถงึ
3 โรง บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าพลาสติกที่
ต้องการความเที่ยงตรงสูง เช่น ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ชิ้นส ่วน
ยานยนต์ เป็นต้น ธุรกิจน จี้ งึ ม ศี กั ยภาพสงู สามารถเติบโตได้อ กี 
มากในอนาคตตามการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทย
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ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคแู่ ข่งขัน
บริษัทฯ ไม่ส ามารถเทียบขนาดกับค ู่แข่งขันได้โดยตรง
เนื่องจากโรงงานพลาสติกขนาดกลางและขนาดเล็กมีจำนวน
นับพันแห่ง จึงป ระมาณขนาดได้จ ากส่วนแบ่งการตลาด เช่น
เปลือกหม้อแบตเตอรี่ ส่วนแบ่งการตลาด 70%
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ส่วนแบ่งการตลาด 60%
Material Handling ส่วนแบ่งการตลาด 50-60%
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์ห รือบริการ
บริษัทฯ มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 3 โรงงาน
ได้แก่ โรงงานสุขสวัสดิ์ โรงงานอมตะนคร ชลบุรี และโรงงาน
บางปู ทั้ง 3 โรงงานได้แบ่งหน้าที่การผลิตเพื่อสร้างทักษะ
ให้แก่ค นงานดังนี้ :โรงงานสุขสวัสดิ์ ผลิตช ิ้นส่วนงานอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก ประเภทชนิ้ ส ว่ นเครือ่ งใช้ไฟฟ้า และชนิ้ ส ว่ นยานยนต์ เป็นต้น
และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ
โรงงานอมตะนคร ชลบุรี ผลิตพ าเลท ลังบ รรจุข วด ถัง
ถังข ยะ อุปกรณ์ต กแต่ง และชน้ิ ส ว่ นงานอตุ สาหกรรมขนาดใหญ่
ประเภทชน้ิ สว่ นเครือ่ งใช้ไฟฟ้า และชน้ิ สว่ นยานยนต์ เป็นต้น
โรงงานบางปู ผลิตเปลือกหม้อแบตเตอรี่
วัตถุดิบท ี่สำคัญ ได้แก่ เม็ดพ ลาสติกชนิดต ่างๆ ซึ่งซื้อ
ภายในป ระเทศจ ากตัวแทนจำหน่ายของผู้ ผลิต หลายราย
บริษัทฯ ไม่มีปัญหาคุณภาพวัตถุดิบ และไม่มีปัญหาการ
ขาดแคลนวัตถุดิบแ ต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ราคา
น้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น ราคาเม็ดพลาสติกก็มัก
เพิม่ ส งู ข นึ้ ด ว้ ย ในหลักก ารบรษิ ทั ฯ ก็ป รับร าคาขายกบั ล กู ค้าได้
เนื่องจากมีการตกลงกันมาก่อน โดยบริษัทฯ จะรับคำสั่ง
ซื้อจากลูกค้าล่วงหน้าระยะสั้น และเน้นทำธุรกิจรับจ้างผลิต
ซึ่งเป็นธุรกิจทบี่ ริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากการผันผวน
ของราคาวตั ถุดบิ อนึง่ กระบวนการผลิตไม่ก อ่ ให้เกิดผ ลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างไร
(จ) งานที่ยังไม่ส ่งมอบ
ฐานลูกค้าข องบริษัทฯ ค่อนข้างกว้าง บริษัทฯ จึงไม่มี
ลูกค้ารายใหญ่ที่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบเกินกว่า 10% ของ
รายได้รวม
(2) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์ห รือบริการ
ได้แก่ เครือ่ งใช้บนโต๊ะอ าหารและในครัวซ งึ่ ผ ลิตม าจาก
ผงเมลามนี โดยพมิ พ์ล วดลายให้ส วยงาม หรืออ าจพมิ พ์ภ าพตวั 
การ์ตูน เช่น จาน ชาม โถใส่ข ้าว ทัพพี ช้อน ถ้วยน้ำ เป็นต้น
โรงงานที่ผลิตได้รับการส่งเสริมการลงทุน
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(ข) การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ลักษณะลูกค้า จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายบางส่วน
จำหน่ายโดยใช้ร ะบบการขายตรง (Direct Sales) โดยขายตรง
แก่ผู้บริโภค และส่งอ อกไปต่างประเทศ
ระยะเวลาให้สินเชื่อ มีระยะเวลาให้สินเชื่อแก่ตัวแทน
จำหน่ายประมาณ 30-150 วัน ส ำหรับก ารขายในงานมหกรรม
ลดราคาจะขายเป็นเงินสด และการขายในระบบการขายตรง
(Direct Sales) เกือบทั้งหมดก็เป็นเงินสดเช่นกัน
กลยุทธ์การแข่งขัน เน้นส นิ ค้าท มี่ คี ณ
ุ ภาพสงู และการ
ออกแบบลวดลาย สีส รรที่งดงามตลอดจนการพัฒนารูปท รง
ผลิตภัณฑ์ให้มคี วามเหมาะสมตอ่ การใช้งานทห่ี ลากหลายมากขน้ึ
ช่องทางการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
มีช่องทางการจำหน่ายดังนี้
ส่งออกต่างประเทศ 39.5%
ขายภายในประเทศ 60.5%
อนึ่ง ตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ บริษัท สยามเมลามีน
มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็น
คู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน
(ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน
อุตสาหกรรมการผลิตผ ลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนที่
ทำด้วย “ผงเมลามีน” ซึ่งเป็นสารพลาสติกท ี่สามารถทนทาน
ต่อความร้อนได้สูงถ ึง 100 องศาเซลเซียส เหมาะสมที่จะใช้
ทำเป็นภ าชนะใส่อ าหารเพราะให้ค วามปลอดภัยส งู ต อ่ ผ บู้ ริโภค
มีผู้ผลิตอยู่เพียงไม่กี่ราย ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของ
บริษัทฯ มีความแข็งแรงทนทาน และมีลวดลายและสีสรร
สวยงาม ประกอบกบั ค ณ
ุ สมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ท มี่ คี ณ
ุ ภาพและ
ความปลอดภัยต อ่ ผ บู้ ริโภคสงู ด ว้ ยวตั ถุดบิ ห ลักท ใี่ ช้ในการผลิต
มาจากผงเมลามนี 100% ทำให้ผ ลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือน
ของบริษัทฯ เป็นที่นิยมของตลาดโดยทั่วไปทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ โดยตลาดส่งออกยังมีลู่ทางที่จะขยายตัวได้
อีก ทั้งในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และในตลาดของประเทศที่
พัฒนาแล้ว บริษทั ฯ เป็นผ นู้ ำในวงการผลิตภัณฑ์เมลามนี โดย
เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้ขยายฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนไปยัง
ประเทศเวียดนามในปี พ.ศ. 2550 เพื่อลดต้นทุนผลิตและ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านราคาให้แก่บริษัทฯ
ปัจจุบนั บ ริษทั ฯ เป็นผ นู้ ำดา้ นตลาดผลิตภัณฑ์พ ลาสติก
ประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือน โดยมีตรายี่ห้ออยู่ 6 ตรา คือ
Superware, Vanda, Flowerware, Melamineware, UNICA
และ ektra และเป็นบริษัทผ ู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เมลามีนเพียง
แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีระบบขายตรง

ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคแู่ ข่งขัน
บริษทั ฯ มีข นาดใหญ่ท สี่ ดุ ท งั้ ในสว่ นของสว่ นแบ่งต ลาด
และกำลังก ารผลิต โดยมกี ำลังผ ลิตถ งึ 11,000 ตันต อ่ ป ี อันดับ
สอง ได้แก่ บริษัท เมลามินไทย จำกัด มีก ำลังผลิตประมาณ
1,000 ตันต่อป ี และอันดับส าม คือ บริษัท มาลาพลาส จำกัด
มีกำลังก ารผลิตประมาณ 700 ตันต่อปี

2.4.2 สายธุรกิจซ ื้อมาขายไป
สายธุรกิจซื้อมาขายไปเป็นสายธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ
ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ด้วย
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะให้เป็นสายธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้าง
รายได้ให้กับบริษัทฯ นอกเหนือจากรายได้หลักที่มาจากสาย
ธุรกิจพ ลาสติก และยงั เป็นการรองรับธ รุ กิจก ารคา้ ข องบรษิ ทั ฯ
ทีเ่ ริม่ ม บี ทบาทมากขนึ้ เพือ่ ให้การวางแผนธรุ กิจแ ละการบริหาร
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์ห รือบริการ
งานมีความชัดเจนมากขึ้น โดยมีรายละเอียดของสายธุรกิจ
บริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทเครื่องใช้ ซื้อมาขายไปและสินค้าต่างๆ ที่นำมาจำหน่ายแล้วด ังต่อไปนี้
ในครัวเรือนที่โรงงานโคราช ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม
สุรน ารี จังหวัดน ครราชสีมา มีก ำลังก ารผลิต 11,000 ตันต อ่ ป ี
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
นับเป็นโรงงานผลิตสินค้าเมลามีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สินค้าที่บริษัทฯ จัดหามาจำหน่ายในสายธุรกิจซื้อมา
การผลิตจ ะเน้นก ารผลิตต ามใบสัง่ ซ อื้ จ ากตา่ งประเทศ และการ ขายไปสามารถจำแนกเป็นกลุ่มห ลักๆ ได้ดังนี้
ผลิตส นิ ค้าเมลามนี ท ไี่ ด้ร บั ค วามนยิ มจากตลาดภายในประเทศ
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ได้แก่ ชุดเครื่องนอน และ
เป็นห ลัก สำหรับว ัตถุดิบท ี่สำคัญ ได้แก่ ผงเมลามีนซึ่งซื้อจาก ภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหารต่างๆ เป็นต้น
ผู้ผลิตภายในประเทศเกือบทั้งหมด ได้แก่ บริษัท ไทย เอ็ม
ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ล็อคแอนด์
เอฟซี จำกัด บริษัท ไทย เคเค จำกัด และบริษัท มัตสุชิตะ ล็อค กล่องถนอมอาหารระบบล็อคพิเศษจากประเทศเกาหลี
อีเล็คท ริค เวิรค์ ส ์ (อยุธยา) จำกัด ทัง้ ส ามบริษทั ม คี วามสมั พันธ์ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องครัวและงานจัดเลี้ยงตรา Abert, Broggi
ที่ดีกับบริษัทฯ วัตถุดิบที่ใช้ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพหรือการ และ Ghidini จากประเทศอิตาลี ตลอดจนโต๊ะ เตียงนอน
ขาดแคลนแต่อย่างไร และกระบวนการผลิตไม่ก่อให้เกิด ชายหาด และเก้าอี้หวายเทียม ตรา Evolutiff และ Kettal จาก
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ประเทศฝรั่งเศสและสเปน
อนึ่ง บริษัทฯ ซื้อผ งเมลามีนจากบริษัท ไทย เอ็มเอฟซี
จำกัด เกินกว่า 50% ของยอดซื้อท ั้งหมด เนื่องจากเป็นบริษัท
(ข) การตลาดและภาวะแข่งขัน
ในเครือ จึงซื้อผงเมลามีนได้ในราคาที่เหมาะสมและคุณภาพ
ลักษณะลูกค้า กลุ่มผู้บริโภคสินค้าโดยตรง และกลุ่ม
ตามมาตรฐาน
ธุรกิจ HoReCa ซึ่งป ระกอบด้วย โรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร
(Restaurant) และร้านอาหาร (Catering)
(จ) งานที่ยังไม่ส ่งมอบ
ระยะเวลาให้สินเชื่อ มีระยะเวลาให้สินเชื่อแก่ตัวแทน
การขายของบริษัทฯ กระจายไปยังลูกค้าทั้งภายใน จำหน่ายประมาณ 90-150 วันสำหรับก ารขายในงานมหกรรม
ประเทศและต่างประเทศหลายหมื่นราย ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าราย ลดราคาจะขายเป็นเงินสด และการขายในระบบการขายตรง
ย่อยและตวั แทนจำหน่าย บริษทั ฯ ไม่มงี านทยี่ งั ไม่ส ง่ ม อบเกิน (Direct Sales) เกือบทั้งหมดก็เป็นเงินสดเช่นกัน
กว่า 10% ของรายได้ร วม
กลยุทธ์การแข่งขัน เน้นสินค้าที่มีศักยภาพทางการ
ตลาดสงู แ ละราคาทเี่ หมาะสม ต ลอดจนเป็นส นิ ค้าท มี่ คี วามแตก
ในส่วนของสินค้าภายใต้ ชื่อ “เอกตรา” (ektra) มีทั้ง ต่างจากสินค้าที่มีวางจำหน่ายทั่วไปในประเทศ โดยส่วนใหญ่
ผลิตภัณฑ์ท ที่ ำมาจากพลาสติกแ ละเมลามนี เน้นก ารออกแบบ จะนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการ
ทีท่ นั ส มัยส ำหรับก ลุม่ ล กู ค้าช วี ติ ค นเมือง (Metro Living) เพือ่  จำหน่ายสินค้าที่ครบวงจรหรือเป็นกลุ่มสินค้าที่สามารถเสนอ
ให้ส อดคล้องกบั ก ระแสแนวนยิ มของสนิ ค้าท มี่ ดี ไี ซน์แ ละการใช้ ขายให้กลุ่มลูกค้าเป้าห มายเดียวกัน ตลอดจนการจำหน่ายใน
งานทเี่ หมาะกบั ส ภาพชวี ติ ค นเมืองยคุ ใหม่ ซึง่ เป็นการขยายฐาน ระบบขายตรงของบริษัทฯ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและ
ลูกค้าสู่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบนมาก ลูกค้ากลุ่มเป้าห มายได้มากขึ้น
ขึน้ ทัง้ นีเ้ มือ่ ได้ว างตลาดไปแล้ว ยีห่ อ้ “เอกตรา” (ektra) ก็ได้
ช่องทางการจำหน่าย จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย
รับความนิยมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยเฉพาะสินค้าประเภท บางสว่ น และจำหน่ายโดยใช้ร ะบบการขายตรง (Direct Sales)
Modern Catering ทีส่ ามารถใช้บนโต๊ะอ าหารในสไตล์ท ันส มัย โดยขายตรงแก่ผู้บริโภค
ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดจำหน่ายผ่านระบบการขายตรง และวาง
จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำหลายแห่ง รวม
ถึงการส่งอ อกไปจำหน่ายในต่างประเทศด้วย
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(ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน
เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญ
กับการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้า อีกทั้งการสำรวจตลาดเพื่อ
การนำเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และการ
ทำกิจกรรมทางการตลาดและการขายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ช่องทางการจำหน่ายของบริษัทฯ ทั้งตัวแทนจำหน่าย ระบบ
ขายตรง และห้างสรรพสินค้าต่างๆ ล้วนแต่ทำให้ผู้บริโภค
สามารถรู้จักและเข้าถ ึงสินค้าของบริษัทฯ ได้ง ่าย จึงส่งผ ลให้
สินค้าท บี่ ริษทั ฯ ได้น ำมาจำหน่ายแล้วในปจั จุบนั เริม่ เป็นท รี่ จู้ กั
และได้ รั บ ก ารย อมรั บ จ ากลู ก ค้ า ม ากขึ้ น และมี ศั ก ยภาพ
เพียงพอทีจ่ ะกลายเป็นส นิ ค้าท ตี่ ดิ ต ลาดและมยี อดขายทเี่ ติบโต
ขึ้นในอนาคต
อนึ่ง บริษัทฯ จะทำการศึกษาสินค้าและตลาดอย่าง
ถี่ถ้วนก่อนนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อลดความเสี่ยงและการ
แข่งขันท ไี่ ม่จ ำเป็น นอกจากนี้ สายธรุ กิจซ อื้ ม าขายไปยงั เป็นส าย
ธุรกิจท ไี่ ม่ต อ้ งใช้เงินล งทุนม าก และหากสนิ ค้าท นี่ ำมาจำหน่าย
ไม่ส ามารถทำกำไรหรือเป็นท นี่ ยิ มของตลาดได้ต ามทคี่ าดการณ์
บริษัทฯ ก็สามารถเลิกจำหน่ายสินค้าชนิดนั้นได้โดยไม่ได้รับ
ผลกระทบมากนัก ซึ่งเป็นข้อดีข องธุรกิจป ระเภทนี้

บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบเกินกว่า
10% ของรายได้รวม
2.4.3 สายธุรกิจอ ื่น
สายธุรกิจอื่นประกอบด้วยสายงานแม่พิมพ์ซึ่งเป็น
ส่วนสนับสนุนของสายธุรกิจพลาสติก และกลุ่มธุรกิจอื่นนอก
เหนือจ ากสายธรุ กิจพ ลาสติกแ ละสายธรุ กิจซ อื้ ม าขายไป โดยมี
รายละเอียดของสายธุรกิจอื่นดังต่อไปนี้
(1) สายงานแม่พิมพ์
บริ ษั ท ฯ ไม่ ได้ ด ำเนิ นธุ ร กิ จ ผ ลิ ต แม่ พิ ม พ์ เ องเพื่ อ
จำหน่ายให้บุคคลภายนอก แต่ธุรกิจดังกล่าวดำเนินการโดย
บริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด และ
บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทต่างก็เป็นบ ริษัท
ชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับ
ใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่อง
สุขภัณฑ์ท มี่ คี วามละเอียด เทีย่ งตรง ในชนิ้ ง าน นอกจากนไี้ ด้แก่
บริษัท ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจในด้านชุบ
ขัด กัดลายแม่พิมพ์

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เป็ นการรั บ จ้ า งผ ลิ ต แ ม่ พิ ม พ์ ส ำหรั บ ผ ลิ ต ชิ้ นง าน
ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
พลาสติก หรือช ิ้นงานเมลามีน ตามรูปแบบและขนาดที่ลูกค้า
บริษัทฯ ไม่สามารถเปรียบเทียบขนาดกับคู่แข่งขันได้ กำหนด พร้อมทั้งให้บริการซ่อมแก้ไขแม่พิมพ์ตามที่ลูกค้า
โดยตรง เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ นำมาจำหน่ายมีความ ต้องการ
หลากหลายและประเภทของการใช้งานที่แตกต่างกัน จึงทำให้
มีคู่แข่งขันที่มากมายหลากหลายขนาด ประกอบกับบริษัทฯ
(ข) การตลาดและภาวะแข่งขัน
เพิ่งเริ่มสายธุรกิจซื้อมาขายไปได้ไม่นานนัก จึงยังไม่สามารถ
ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ ฉี ด พ ลาสติ ก ยั ง มี ก าร
ประเมินส ภาพตลาดโดยรวมของแต่ละผลิตภัณฑ์แ ละสว่ นแบ่ง ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ผลิตสินค้าในอุตสาหกรรม
ทางการตลาดของบริษัทฯ ที่ชัดเจนได้
ต่างๆ พยายามลดต้นทุนด้วยการเปลี่ยนวัตถุดิบจากเหล็ก
หรือโลหะต่างๆ ที่มีราคาสูงม าเป็นพ ลาสติกที่มีราคาขายและ
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์ห รือบ ริการ
ต้นทุนในการผลิตต่ำกว่า ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์
บริ ษั ท ฯ จั ด หาผ ลิ ต ภั ณฑ์ ที่ น ำม าจ ำหน่ า ยจ ากทั้ ง อุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครือ่ งสขุ ภัณฑ์ และ
ในประเทศและต่างประเทศ และแม้ว่าสินค้าส่วนใหญ่เป็น อ นื่ ๆ จึงท ำให้อ ตุ สาหกรรมแม่พ มิ พ์ฉ ดี พ ลาสติกย งั ม กี ารขยาย
สิ นค้ า ที่ เป็ นที่ นิ ย มแ ละได้ รั บ ก ารย อมรั บ จ ากลู ก ค้ า ทั่ ว ไป ตัวอย่างมากในประเทศไทย ขณะเดียวกันนักลงทุนทั้งคนไทย
แต่บริษัทฯ ก็มคี วามสัมพันธ์ท ี่ดกี ับผู้ผลิตสินค้า บริษัทฯ จึง และคนต่างชาติได้หันมาลงทุนในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีด
ไม่มปี ัญหาขาดแคลนสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย
พลาสติกมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งขนาดเล็กด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น
ประมาณ 5 ล้านบาท จนถึงข นาดใหญ่เงินล งทุนม ากกว่า 100 ล้าน
(จ) งานที่ยังไม่ส่งมอบ
บาท นอกจากนี้ Software Computer และเครือ่ งจักรทที่ นั ส มัย
บริษทั ฯ มีก ารจำหน่ายสนิ ค้าให้แ ก่ล กู ค้าม ากมายหลาก สามารถชว่ ยเพิม่ ป ระสิทธิภาพในการผลิตแ ม่พ มิ พ์ฉ ดี พ ลาสติก
หลายประเภททงั้ ก ลุม่ ผ บู้ ริโภคโดยตรง ลูกค้าร ายยอ่ ย ตัวแทน ได้เป็นอ ย่างมาก ผูป้ ระกอบการตา่ งจดั หาและพฒ
ั นาบคุ ลากร
จำหน่าย และกลุ่มธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร ที่สามารถใช้ Software Computer และเครื่องจักรที่ทันสมัย
ประกอบกบั ส ดั ส่วนรายได้จ ากสายธรุ กิจซ อื้ ม าขายไปในปี พ.ศ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้สามารถ
2550 ของบริษัทฯ ยังไม่ม ากนักเมื่อเทียบกับร ายได้ร วมของ แข่ ง ขั น ใ นต ลาดอุ ต สาหกรรมแ ม่ พิ ม พ์ ฉี ด พ ลาสติ ก ไ ด้
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อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผ ู้ผลิตในประเทศเกาหลี ไต้หวัน และ
จีน ต่างก็แข่งขันอย่างรุนแรงในการเสนอราคาที่ต่ำให้ผู้ซื้อ
ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาด้านคุณภาพอยู่บ้าง แต่เนื่องจากผู้ซื้อใน
อุตสาหกรรมตา่ งๆ มีก ารแข่งขันในการลดราคาสนิ ค้า เช่น เครือ่ ง
ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น จึงน ยิ มใช้แ ม่พ มิ พ์ร าคาตำ่ นอกจากนี้ ผูผ้ ลิต
รายเล็กในประเทศไทยก็เริ่มมีบทบาทและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันผลิตแม่พิมพ์ขนาดเล็กมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น
ผู้ประกอบการในสายธุรกิจแม่พิมพ์ต้องแข่งขันกับตัวเองใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่มี
ความละเอียด เที่ยงตรง และซับซ ้อนสูงมากขึ้น ตลอดจนลด
ต้นทุนการผลิต
(ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน
แม่พิมพ์สำหรับผลิตชิ้นงานอุตสาหกรรมยานยนต์
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และเครือ่ งสขุ ภัณฑ์ จำเป็นต อ้ งมคี วามละเอียด
และคณ
ุ ภาพสงู เพือ่ ค วามสวยงามและคงทนของผลิตภัณฑ์ห รือ
ชิ้นงานที่ผลิตให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ปัจจุบันบริษัท
ศรีไทย มิยากาวา จำกัด และบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด ได้
จัดหาเครื่องจักร Software Computer และเครื่องมืออุปกรณ์
ที่ทันสมัย พร้อมที่จะผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้ลูกค้าปีละ
200 – 300 แม่พิมพ์ คิดเป็นม ูลค่าประมาณ 200 – 300
ล้านบาท ดังนั้น ผูผ้ ลิตสินค้าที่ต้องการชิ้นงานที่มีคุณภาพสูง
จึงนิยมว่าจ ้างให้บริษัทในเครือท ั้งสองผลิตแม่พิมพ์ ถึงแม้ว่า
ในปี พ.ศ. 2550 กำลังการผลิตของบริษัททั้งสองจะไม่เต็ม
ตลอดทั้งปีเนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคาที่สูงขึ้น แต่ทั้ง
สองบริษัทก็พยายามลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันทางด้านราคาให้มากขึ้น
ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคแู่ ข่งขัน
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด มีเครื่องจักร อุปกรณ์
และกำลังค นที่สามารถผลิตแม่พิมพ์ขนาดน้ำหนักตั้งแต่ 200
กิโลกรัม ถึง 5,000 กิโลกรัม ส่วนบริษทั ศรีไทยโมลด์ส จำกัด
สามารถผลิตขนาดใหญ่ได้ถึง 10,000 กิโลกรัม สำหรับคู่แข่ง
ที่มีขนาดและขีดความสามารถใกล้เคียงกันมีอยู่ประมาณ 50
แห่ง ต่างก็มีลูกค้าและความชำนาญในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ของสินค้าแต่ละชนิด ทำให้ไม่เกิดป ัญหาการแข่งขันมากนัก

(จ) งานที่ยังไม่ส่งมอบ
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษทั ศรีไทย มิยากาวา
จำกัด และบริษัท ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จำกัด ทั้งสองบริษัท
ไม่มงี านทยี่ งั ไม่ส ง่ ม อบเกินก ว่า 10% ของรายได้ร วม แต่บ ริษทั
ศรีไทยโมลด์ส จำกัด มีง านทยี่ งั ไม่ส ง่ ม อบเกิน 10% ของรายได้
รวม อันเนือ่ งจากงานแม่พ มิ พ์เป็นง านทตี่ อ้ งใช้เวลาในการผลิต
และเป็นง านทเี่ ข้าม าในชว่ งปลายปี พ.ศ. 2550 แต่ง านดงั ก ล่าว
ก็คาดว่าจะส่งม อบให้แก่ลูกค้าได้ไม่เกิน 2 – 3 เดือน
(2) สายงานอื่น
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัท เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จำกัด
ผลิตถ้วยชามเซรามิคส์
บริษัท ศรีไ ทยบรรจุภ ัณฑ์ จำกัด
ผลิตกล่องกระดาษเพื่อขายให้ผู้ผลิตสินค้า
บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จำกัด
ผลิตโทรศัพท์พื้นฐาน ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย
และระบบโทรศัพท์ (SWITCHING BOARD)
(ข) การตลาดและภาวะแข่งขันแ ละสภาพการแข่งขัน
บริษัท เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จำกัด
ธุรกิจมกี ารแข่งขันรนุ แรง บริษทั มกี ารสง่ ออกสินค้าไป
ประเทศสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น โดยใช้ตรายี่ห้อของลูกค้า
นอกจากนี้ บริษทั ได้จ ำหน่ายสนิ ค้าต รา “Miyako” ให้แ ก่ล กู ค้า
ในประเทศ เพือ่ เป็นการเพิม่ ช อ่ งทางการจำหน่ายและยอดขาย
ให้แก่บริษัท
บริษัท ศรีไ ทยบรรจุภ ัณฑ์ จำกัด
ธุรกิจมีการแข่งขันรุนแรงพอสมควร แต่เนื่องจากมี
ลูกค้าประจำและเน้นการให้บริการที่ดี จึงไม่มีปัญหาในการ
ดำเนินธุรกิจ
บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จำกัด
การข ายส่ ว นม ากเ ป็ น การส่ ง อ อกเ กื อ บทั้ ง หมด
ลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัทแม่ที่เกาหลี โดยบริษัททำหน้าที่เป็น
ฐานผลิตให้บริษัทแม่

(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัท เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จำกัด
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์ห รือบริการ
วัตถุดิบหลัก คือ ดิน สั่งซื้อจากผู้ค้าทั้งในประเทศและ
เหล็กเป็นวัตถุดิบในการผลิตแม่พิมพ์ ประเทศไทยมี จากต่างประเทศ, รูปลอก และน้ำยาเคลือบ ซื้อผ่านบริษัท
เอเย่นต์แ ละผู้นำเข้าจำนวนมาก ทำให้มีการแข่งขันสูง บริษัท อิวาตานิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (โอซาก้า) ซึ่งเป็น
ในเครือของบริษัทฯ จึงสามารถจัดซื้อได้ง ่ายและสะดวก ไม่มี ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
ปัญหาขาดแคลน
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บริษัท ศรีไ ทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด
(ง) งานที่ยังไม่ส่งมอบ
วัตถุดิบหลัก คือ กระดาษกล่องแป้งและกระดาษ
บริษัท เอส.เค.ไอ.เซรามิคส์ จำกัด บริษัท ศรีไทย
คราฟท์ ซือ้ จ ากผคู้ า้ ในประเทศทงั้ หมด มีป ญ
ั หาเยือ่ ก ระดาษขนึ้  บ รรจุภัณฑ์ จำกัด และบริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จำกัด
ราคาในบางครั้ง ทำให้วัตถุดิบม ีราคาสูงขึ้นบ้าง แต่ไม่ม ากนัก ไม่มีงานที่ยังไม่ส่งม อบเกิน 10% ของรายได้รวม
ไม่มปี ัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จำกัด
วัตถุดิบหลัก คือ ตัวไอซี และชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์
นำเข้าจ ากผคู้ า้ ต า่ งประเทศ ไม่มปี ญ
ั หาขาดแคลนวตั ถุดบิ เพราะ
วัตถุดิบหลักเหล่านี้มีขายทั่วไป ชิ้นส่วนพลาสติกซึ่งเป็นส่วน
ประกอบของสินค้ามาจากการจ้างโรงงานภายในประเทศฉีด
เนื่องจากมีผู้รับจ้างฉีดพลาสติกหลายราย จึงไม่มีปัญหาการ
ขาดแคลนผู้รับจ้าง
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3. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
3.1 ผู้ถือหุ้นสามัญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551
3.1.1 ผู้ถือห ุ้นทมี่ ีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ

รายชื่อ

อันดับ

จำนวนหุ้น

นายสนั่น อังอุบลกุล

1

37,082,351

นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล

3

15,206,400

%

ธุรกิจหลัก

12.98 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
5.32 กรรมการ บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์

3.1.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่มสี ่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ

รายชื่อ

อันดับ

จำนวนหุ้น

%

นางมยุรี ศิริวัจนางกูร

2

15,336,449

5.37

PERSHING LLC-CUSTOMER SAFEKEEPING

4

13,630,200

4.77

นายสมบัติและนางนลินี เลิศสุมิตรกุล

5

11,411,700

3.99

HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C

6

10,680,000

3.74

นายสมยศ เลิศสุมิตรกุล

7

10,070,796

3.52

นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล

8

7,320,000

2.56

นายสมศักดิ์ เลิศสุมิตรกุล

9

7,103,570

2.49

นายกมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ

10

6,652,500

2.33

134,493,966

47.07

รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด

285,714,286 100.00

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ซ ื้อหุ้นสามัญคืนเป็นจำนวน 14,723,806 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 5.15 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด
2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผถู้ ือหุ้น 10 อันดับแ รกที่เป็นป ัจจุบันได้จาก website ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผ ู้ถือห ุ้นประจำปี

3.2 การจัดการ
บริษัทฯ บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 3 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้องมีจำนวน
อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจ ะถือเป็น

ครบองค์ประชุม กรรมการบริษัทแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีวาระ
คราวละ 3 ปี กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการต่อไปอีก หากได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้ง
ใหม่โดยผู้ถือหุ้น ในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ นั้น
คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารของบริษัทฯ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
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นายพงษ์ศักดิ์
กันติรัตนาวงศ์
ผอ.ส่วนการตลาด
ผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์

นายอภิสิทธิ์
นายภาวัต
ตั้งสาธิต
เฉลิมพงศ์
ผอ.ส่วนการตลาด ผอ.โรงงานบางปู
และอมตะนครฯ
ผลิตภัณฑ์
เพื่องาน
อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายณพล เลิศสุมิตรกุล

กรรมการผู้จัดการ

นายสนั่น อังอุบลกุล

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

นางสาวนิตยา
ประเสริฐนุกุลผล
ผอ.ส่วนการตลาด
ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้
ในครัวเรือน

นายมานิต
อติวานิชยพงศ์
(รักษาการ)
ผอ.ส่วน
การขายตรง

นายทวี
คงยั่งยืน
ผอ.โรงงานโคราช

นายมานิต
อติวานิชยพงศ์
ผอ.ส่วนธุรกิจ
ซื้อมาขายไป

รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ

นายประยูร
ขจิตต์
ผอ.ส่วนบุคลากร
และธุรการ

นายปริญช์
ผลนิวาศ
(รักษาการ)
ผอ.ส่วนบัญชี
และการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร

นายปริญช์ ผลนิวาศ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางสาวบุญนภา
เลิศสุมิตรกุล
ผอ.สำนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการบริ
่ยง ่ยง
คณะอนุ
รรมการบริหหารความเสี
ารความเสี

นายมานิต อติวานิชยพงศ์ (รักษาการ)

หน่วยงานรักษาความปลอดภัย

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

3.2.1 โครงสร้างองค์กร

3.2.2 คณะกรรมการบริษัท และอำนาจหน้าที่
คณะกรรมการบริษัท
1. นายสนั่น

อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ศาสตราจารย์วิโรจน์
เลาหะพันธุ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเอ้งฮัก
นนทิการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายสุชาติ
บุญบรรเจิดศรี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางศรีสุดา
เลิศสุมิตรกุล
กรรมการ
6. นายมานิต
อติวานิชยพงศ์
กรรมการ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายทวี
คงยั่งยืน
กรรมการ
8. นายณพล
เลิศสุมิตรกุล
กรรมการ
9. นายปริญช์
ผลนิวาศ
กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ : นายทวี คงยั่งยืน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบ ังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท ี่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดเป้าห มายและนโยบายการดำเนินธ รุ กิจเพือ่ ให้ฝ า่ ย
บริหารนำไปปฏิบัติ
3. ควบคุมด แู ลฝา่ ยบริหารให้บ ริหารงานอย่างมปี ระสิทธิภาพ
และซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดป ระชุมผ ถู้ อื ห นุ้ อ ย่างนอ้ ยปลี ะครัง้ เพือ่ ร ายงานผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ
และเพื่อขอมติต่างๆ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่อยู่
นอกเหนืออ ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั เช่น การ
ประกาศจ่ายปันผล เป็นต้น
5. จัดประชุมค ณะกรรมการบริษทั อย่างนอ้ ยสามเดือนตอ่ ครัง้
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่
สำคัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน และชื่อเสียงของ
บริษัทฯ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
7. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษทั ร ว่ ม กับบ คุ คลทเี่ กีย่ วโยงกนั ในสว่ นทไี่ ม่จ ำเป็นต อ้ ง
ขอมติจากที่ประชุมผ ู้ถือหุ้น

8. การกำหนดให้บ ริษทั ฯ ม รี ะบบการควบคุมภ ายในและการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
9. การกำกับด แู ลให้การรายงานขอ้ มูลท างการเงินแ ละขอ้ ม ลู 
อืน่ ๆ ต่อผ ถู้ อื ห นุ้ แ ละผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องตา่ งๆ เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
10. การแต่งต งั้ แ ละกำหนดอำนาจหน้าทีใ่ ห้ก บั ค ณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องชุดต ่างๆ
11. การกำหนดและเปลีย่ นแปลงผมู้ อี ำนาจในการทำนติ กิ รรม
ผูกพันของบริษัทฯ
12. การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์การทำธุรกิจ แผนงานและ
งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
13. การติดตามผลงานและผลประกอบการรายไตรมาสและ
ประจำปีของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับงบประมาณ
14. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และ
สัญญาที่เกี่ยวกับก ารทำธุรกิจป กติที่เป็นสาระสำคัญ
15. การจัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
16. การป รั บ เปลี่ ย นข อบเขตอ ำนาจพิ จ ารณาอ นุ มั ติ ข อง
คณะกรรมการตามรายการข้างต้น
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3.2.3 คณะผู้บริหาร และอำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร (คำว่าผู้บริหาร เป็นไปตามคำนิยามของสำนักงาน กลต.)
1.
2.
3.

นายสนั่น
นายปริญช์
นายมานิต

อังอุบลกุล
ผลนิวาศ
อติวานิชยพงศ์

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ,
ผู้อำนวยการส่วนธุรกิจซื้อมาขายไป และ
รักษาการผู้อำนวยการส่วนการขายตรง
4. นายณพล
เลิศสุมิตรกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นายทวี
คงยั่งยืน
ผู้อำนวยการโรงงานโคราช
6. นายประยูร
ขจิตต์
ผู้อำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ
7. นางสาวบุญนภา
เลิศสุมิตรกุล
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8. นายอภิสิทธิ์
ตั้งสาธิต
ผู้อำนวยการโรงงานบางปู และโรงงานอมตะนคร ชลบุรี
9. นายภาวัต
เฉลิมพงศ์
ผู้อำนวยการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
10. นางสาวนิตยา
ประเสริฐนุกุลผล
ผู้อำนวยการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
11. นายพงษ์ศักดิ์
กันติรัตนาวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
หมายเหตุ : นายทวี คงยั่งยืน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551
อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารต้องบริหารงานเพื่อให้มีการปฏิบัติตาม
แผนงานและนโยบายของคณะกรรมการ หรือต ามทไี่ ด้ร บั ม อบ
หมายจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายของบริษัทฯ
และมี ค วามเ ข้ ม แ ข็ ง ท างธุ ร กิ จ ตามแ นวน โยบาย
คณะกรรมการบริษัท
2. พิ จ ารณาก ลั่ น ก รองเ รื่ อ ง/วาระต่ า งๆ ที่ จ ะเ สนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและดำเนินการอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทม อบหมาย
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3. รายงานผลการปฏิบัตงิ านต่อคณะกรรมการบริษัท
4. วางแผนและพจิ ารณากลัน่ ก รองแผนงานตา่ งๆ ทัง้ ร ะยะสนั้
และระยะยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของบริษัทฯ
5. วางแผนการบริหารทางการเงิน เพื่อลดภาระทางการเงิน
และให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็ง
6. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อ
บังคับ ตลอดจนระเบียบของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท นายปริญ
 ช์ ผลนิวาศ

3.2.4 ประวัติ และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
1) นายสนัน่ อังอุบลกุล
อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา

การอบรม

: ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีอำนาจลงนามผูกพันบริษทั ตามทีก่ ำหนดในหนังสือรับรอง
: ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย Oglethorpe, Atlanta, Georgia, U.S.A.
ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 3
: หลักสูตรสำหรับประธานกรรมการ 2000 รุน่ ที่ 4/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: พ.ศ. 2515 – ปัจจุบนั บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
: 37,082,351 หุน้ หรือร้อยละ 12.98 (ณ 4 มกราคม พ.ศ. 2551)
: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน
การถือหุน้ ในบริษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ประวัตกิ ารกระทำผิดทางกฎหมาย : ไม่มี
ในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/ : ไม่มี
เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ฯ
2) ศาสตราจารย์วโิ รจน์ เลาหะพันธุ์
อายุ 78 ปี

ตำแหน่ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา

การอบรม

ประสบการณ์การทำงาน

: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ไม่มอี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั
: พาณิชยศาสตรบัณฑิต และ นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางการบัญชี (เทียบปริญญาโท)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
The American University, Washington D.C., U.S.A.
ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิท์ างการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 22
ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิท์ างบริหารธุรกิจ
(สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
Certified Professional Internal Auditors
Certified Public Accountant (Thailand)
: พ.ศ. 2523 – 2528
อธิบดีกรมธนารักษ์
พ.ศ. 2528 – 2529
อธิบดีกรมสรรพากร
พ.ศ. 2529 – 2533
อธิบดีกรมศุลกากร
พ.ศ. 2533 – 2534
อธิบดีกรมสรรพสามิต
พ.ศ. 2519 – ปัจจุบนั
กรรมการ-เหรัญญิก มูลนิธอิ ายิโนะโมะโต๊ะ
พ.ศ. 2530 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บจ. บางพระกอล์ฟอินเตอร์เนชัน่ แนล
พ.ศ. 2534 – ปัจจุบนั
กรรมการบริหาร
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า
พ.ศ. 2534 – ปัจจุบนั
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั
ประธานอนุกรรมการทดสอบการปฏิบตั ิ
งานเกีย่ วกับการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
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พ.ศ. 2545 – ปัจจุบนั

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
: 0 หุน้ หรือร้อยละ 0.00 (ณ 4 มกราคม พ.ศ. 2551)
: ไม่มี

การถือหุน้ ในบริษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ประวัตกิ ารกระทำผิดทางกฎหมาย : ไม่มี
ในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/ : ไม่มี
เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ฯ
3)

นายเอ้งฮัก นนทิการ
อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรม
ประสบการณ์การทำงาน

: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ไม่มอี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: พ.ศ. 2522 – 2534
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
พ.ศ. 2534 – 2538
บมจ. ธนาคารศรีนคร
พ.ศ. 2538 – 2541
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
พ.ศ. 2541 – 2544
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
พ.ศ. 2545 – 2549
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
พ.ศ. 2545 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
: 5,900 หุน้ หรือร้อยละ 0.00 (ณ 4 มกราคม พ.ศ. 2551)

การถือหุน้ ในบริษทั
(รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยภรรยา)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
: ไม่มี
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ประวัตกิ ารกระทำผิดทางกฎหมาย : ไม่มี
ในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/ : ไม่มี
เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ฯ
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4) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
อายุ 49 ปี

ตำแหน่ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา

การอบรม
ประสบการณ์การทำงาน

: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ไม่มอี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) สาขาการเงินและการตลาด
Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาปริมาณวิเคราะห์
(เกียรตินยิ ม อันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: พ.ศ. 2528 – 2529 เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและค้าเงินตราต่างประเทศ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2529 – 2537 ผูจ้ ดั การ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2530
อาจารย์พเิ ศษด้านการเงินปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2537 – 2539 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บล. แอสเซ็ท พลัส จก.
พ.ศ. 2539 – 2540 กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. ตะวันออกฟายแนนซ์ (ประเทศไทย)
(บงล.)
พ.ศ. 2540 – 2541 ฝ่ายขายองค์การเพือ่ การปฏิรปู ระบบ
สถาบันการเงิน
พ.ศ. 2542 – 2543 ทีป่ รึกษาประจำคณะกรรมาธิการ
การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
สภาผูแ้ ทนราษฎร
พ.ศ. 2543
อาจารย์พเิ ศษด้านการเงินปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสยาม
พ.ศ. 2544 – 2545 กรรมการ บจ. วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย–รัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2544 – 2545 กรรมการ บมจ. สยามซินเท็ค คอนสตรัคชัน่
พ.ศ. 2544 – 2548 ทีป่ รึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผูแ้ ทนราษฎร
พ.ศ. 2545 – 2549 ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บจ. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2545 – ปัจจุบนั กรรมการ
บจ. แพรคติคมั เอนจิเนียริง่
พ.ศ. 2545 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
: 0 หุน้ หรือร้อยละ 0.00 (ณ 4 มกราคม พ.ศ. 2551)
: ไม่มี

การถือหุน้ ในบริษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ประวัตกิ ารกระทำผิดทางกฎหมาย : ไม่มี
ในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/ : ไม่มี
เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ฯ

รายงานประจำปี 2550 - สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

33

5) นางศรีสดุ า เลิศสุมติ รกุล
อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน
การอบรม

: กรรมการ
ไม่มอี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั
: ประถมศึกษา
: ร่วมก่อตัง้ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
: ไม่ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
: 15,206,400 หุน้ หรือร้อยละ 5.32 (ณ 4 มกราคม พ.ศ. 2551)
: เป็นมารดานายณพล และนางสาวบุญนภา เลิศสุมติ รกุล

การถือหุน้ ในบริษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ประวัตกิ ารกระทำผิดทางกฎหมาย : ไม่มี
ในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/ : ไม่มี
เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ฯ
6) นายมานิต อติวานิชยพงศ์
อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง

คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรม
ประสบการณ์การทำงาน

: กรรมการ อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การด้านปฏิบตั กิ าร
ผูอ้ ำนวยการส่วนธุรกิจซือ้ มาขายไป และ
รักษาการผูอ้ ำนวยการส่วนการขายตรง
มีอำนาจลงนามผูกพันบริษทั ตามทีก่ ำหนดในหนังสือรับรอง
: บธบ. สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: พ.ศ. 2510 – 2517 Account Executive
Grant Advertising International Inc.
พ.ศ. 2517 - ปัจจุบนั บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
: 1,148,720 หุน้ หรือร้อยละ 0.40 (ณ 4 มกราคม พ.ศ. 2551)

การถือหุน้ ในบริษทั
(รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยภรรยา)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
: ไม่มี
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ประวัตกิ ารกระทำผิดทางกฎหมาย : ไม่มี
ในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/ : ไม่มี
เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ฯ
7) นายทวี คงยัง่ ยืน
อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรม
ประสบการณ์การทำงาน

: กรรมการ และผู้อำนวยการโรงงานโคราช
มีอำนาจลงนามผูกพันบริษทั ตามทีก่ ำหนดในหนังสือรับรอง
: ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: พ.ศ. 2515 - 12 ม.ค. 2551 บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
(ถึงแก่กรรมเมือ่ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551)
: 1,268,000 หุน้ หรือร้อยละ 0.44 (ณ 4 มกราคม พ.ศ. 2551)
: ไม่มี

การถือหุน้ ในบริษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ประวัตกิ ารกระทำผิดทางกฎหมาย : ไม่มี
ในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/ : ไม่มี
เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ฯ
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8) นายณพล เลิศสุมติ รกุล
อายุ 47 ปี

ตำแหน่ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรม

: กรรมการ และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
มีอำนาจลงนามผูกพันบริษทั ตามทีก่ ำหนดในหนังสือรับรอง
: Associate of Applied Science in Business Management
University of Houston, Texas, U.S.A.
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: พ.ศ. 2529 - ปัจจุบนั บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
: 4,051,700 หุน้ หรือร้อยละ 1.42 (ณ 4 มกราคม พ.ศ. 2551)

ประสบการณ์การทำงาน
การถือหุน้ ในบริษทั
(รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยภรรยา)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
: เป็นบุตรนางศรีสดุ า เลิศสุมติ รกุล
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ประวัตกิ ารกระทำผิดทางกฎหมาย : ไม่มี
ในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/ : ไม่มี
เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ฯ
9) นายปริญช์ ผลนิวาศ
อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง

คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรม

ประสบการณ์การทำงาน

: กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
และรองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริหาร
มีอำนาจลงนามผูกพันบริษทั ตามทีก่ ำหนดในหนังสือรับรอง
: ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาบัญชี จาก University of Wisconsin – Madison,
Wisconsin, U.S.A.
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
หลักสูตร Company Secretary Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: พ.ศ. 2525 - 2532 การรถไฟแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง หัวหน้ากองวิเคราะห์และวางแผน
การเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี
พ.ศ. 2532 - 2535 บจ. ซันนีส่ ์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ตำแหน่ง ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน
พ.ศ. 2535 - 2536 บมจ. เทเลคอมเอเซีย
ตำแหน่ง ผูจ้ ดั การอาวุโส กองระบบข้อมูลบัญชี
ฝ่ายบัญชี
พ.ศ. 2536 – 2543 กลุม่ ธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตำแหน่ง
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การด้านบัญชีและการเงิน
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
: 200,000 หุน้ หรือร้อยละ 0.07 (ณ 4 มกราคม พ.ศ. 2551)
: ไม่มี

การถือหุน้ ในบริษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ประวัตกิ ารกระทำผิดทางกฎหมาย : ไม่มี
ในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/ : ไม่มี
เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ฯ
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10) นายประยูร ขจิตต์
อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน
การถือหุน้ ในบริษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ประวัตกิ ารกระทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา

11) นางสาวบุญนภา เลิศสุมติ รกุล
อายุ 46 ปี

12) นายอภิสทิ ธิ์ ตัง้ สาธิต
อายุ 50 ปี

ตำแหน่ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน
การถือหุน้ ในบริษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ประวัตกิ ารกระทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
ตำแหน่ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน
การถือหุน้ ในบริษทั
(รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยภรรยา)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ประวัตกิ ารกระทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
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: ผูอ้ ำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ
ไม่มอี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั
: ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
: พ.ศ. 2515 – 2517 พนักงานช่าง
บจ. แองโกลไทยอินดัสเตรียล
พ.ศ. 2518 – ปัจจุบนั บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
: 90,000 หุน้ หรือร้อยละ 0.03 (ณ 4 มกราคม พ.ศ. 2551)
: ไม่มี
: ไม่มี
: ผูอ้ ำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ไม่มอี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั
: City of London Polytechnic
: พ.ศ. 2527 - ปัจจุบนั บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
: 7,320,000 หุน้ หรือร้อยละ 2.56 (ณ 4 มกราคม พ.ศ. 2551)
: เป็นบุตรีนางศรีสดุ า เลิศสุมติ รกุล
: ไม่มี
: อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
ผูอ้ ำนวยการโรงงานบางปู และโรงงานอมตะนคร ชลบุรี
ไม่มอี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั
: ปริญญาตรี สาขาเครือ่ งกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: พ.ศ. 2526 - ปัจจุบนั บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
: 30,142 หุน้ หรือร้อยละ 0.01 (ณ 4 มกราคม พ.ศ. 2551)
: ไม่มี
: ไม่มี

13) นายภาวัต เฉลิมพงศ์
อายุ 47 ปี

ตำแหน่ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน

การถือหุน้ ในบริษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ประวัตกิ ารกระทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
14) นางสาวนิตยา ประเสริฐนุกลุ ผล ตำแหน่ง
อายุ 48 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน

การถือหุน้ ในบริษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ประวัตกิ ารกระทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา

: อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
ผูอ้ ำนวยการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรม
ไม่มอี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั
: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Webster University, St. Louis, U.S.A.
: พ.ศ. 2530 – 2531 เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานลูกค้า
บมจ. ฟาร์อสี ท์แอ็ดเวอร์ไทซิง่
พ.ศ. 2531 – 2533 ฝ่ายการค้าต่างประเทศ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
พ.ศ. 2533 – 2536 ผูจ้ ดั การการเงิน
บมจ. ชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชัน่
พ.ศ. 2536 – ปัจจุบนั บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
: 30,000 หุน้ หรือร้อยละ 0.01 (ณ 4 มกราคม พ.ศ. 2551)
: ไม่มี
: ไม่มี
: อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
ผูอ้ ำนวยการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือน
ไม่มอี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั
: ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: พ.ศ. 2529 – 2537 Marketing Manager
Berli Jucker (Public) Co., Ltd.
พ.ศ. 2537 – 2543 Director of Marketing & Sales
International Beauty Products Co., Ltd.
Thailand
(a subsidiary company of The Tempo
Group, Indonesia)
พ.ศ. 2543 – 2549 Senior Technical Adviser in Marketing & Sales
PT. Barclay Products, Indonesia
(a subsidiary company of The Tempo Group,
Indonesia)
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบนั บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
: 0 หุน้ หรือร้อยละ 0.00 (ณ 4 มกราคม พ.ศ. 2551)
: ไม่มี
: ไม่มี
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15) นายพงษ์ศกั ดิ์ กันติรตั นาวงศ์
อายุ 50 ปี

ตำแหน่ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

การถือหุน้ ในบริษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ประวัตกิ ารกระทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา

: ผูอ้ ำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์
ไม่มอี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั
: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณั ฑิต (ชีวเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: พ.ศ. 2523 – 2528 Technical Sales Representative
บจ. เฮิกซ์ไทย
พ.ศ. 2528
Marketing Officer
บจ. ค้าสากลซิเมนต์ไทย
พ.ศ. 2529 – 2536 Senior Marketing Manager
บจ. ไทยโมเดิรน์ พลาสติกอินดัสทรี
พ.ศ. 2536 – 2550 Vice President
บจ. ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณั ฑ์
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
: 0 หุน้ หรือร้อยละ 0.00 (ณ 4 มกราคม พ.ศ. 2551)
: ไม่มี
: ไม่มี

3.2.5 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวน 4 ครั้ง โดยกรรมการบริษัทแ ละกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร ่วมประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
นายสนั่น
ศาสตราจารย์วิโรจน์
นายเอ้งฮัก
นายสุชาติ
นางศรีสุดา
นายมานิต
นายทวี
นายณพล
นายปริญช์
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อังอุบลกุล
เลาหะพันธุ์
นนทิการ
บุญบรรเจิดศรี
เลิศสุมิตรกุล
อติวานิชยพงศ์
คงยั่งยืน
เลิศสุมิตรกุล
ผลนิวาศ
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จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
การประชุม
การประชุม
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
8
7
4
8
4
8
4
7
8
7
8
8
4

3.2.6 รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารทมี่ ีอำนาจควบคุมในบริษัทใ นเครือ
คำย่อ ปธ. = ประธานกรรมการ
		
กก. = กรรมการ
		
กห. = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
บริษทั
นายสนัน่
นายมานิต นายปริญช์ นายณพล นายทวี นายอภิสทิ ธิ์ นายภาวัต
อังอุบลกุล อติวานิชยพงศ์ ผลนิวาศ เลิศสุมติ รกุล คงยัง่ ยืน ตัง้ สาธิต เฉลิมพงศ์
บริษทั ย่อย
Srithai (Vietnam) Co., Ltd.
ปธ.
กห.
บริษทั ศรีไทยโมลด์ส จำกัด
ปธ.
กห.
บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จำกัด
กห.
กห.
กห.
บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จำกัด
กห.
กห.
กห.
กก.
บริษทั ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จำกัด
กห.
กห.
บริษทั ร่วม
บริษทั ศรีไทย ซันโค จำกัด
กห.
กห.
กก.
บริษทั ศรีไทย ดับบลิว บี จี จำกัด
กห.
กห.
กก.
บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
กห.
กห.
กห.
บริษทั เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จำกัด
กห.
กก.
กก.
Beijing Huatai Replica of
กก.
Porcelain Products Co., Ltd.
บริษทั ศรีไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จำกัด
กห.
กก.
PT. Srithai Maspion Indonesia
กก.
บริษทั ไทยทาคาฮาชิ พลาสติก จำกัด
กก.
กก.
บริษทั โซโค๊ะ ศรีไทย จำกัด
กห.
บริษทั แอลเอ็น ศรีไทย คอม จำกัด
ปธ.
กก.
บริษทั ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จำกัด
กก.
กก.
กก.
บริษทั ทาคาฮาชิ พลาสติก จำกัด
กก.
กก.
กิจการร่วมค้า
บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต้
กห.
กห.
กห.
(ประเทศไทย) จำกัด

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั ศรีไทยมาร์เก็ตติง้ จำกัด
บริษทั สยามเมลามีน มาร์เก็ตติง้ จำกัด
บริษทั ศรีไทยสเตนเลส จำกัด
บริษทั เฟริสท์พอยท์
ทรานส์โลจิสติกส์ จำกัด
บริษทั พี.อี.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด

-

-

-

กห.

-

-

-

กห.

-

-

-

-

-

-
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3.2.7 รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย
		
คำย่อ
ปธ. = ประธานกรรมการ
รายชื่อ

นายสนั่น
นายปริญช์
นายณพล
นายอภิสิทธิ์
นายภาวัต
นายสันติ
นายประพณ
นายมิชิโอะ
นายสมยศ
นายปกรณ์กนก
นายเซอิชิโร
นายชินโก
นายมาเอจิมา
นายคินิชิ
นายมาซาชิ

อังอุบลกุล
ผลนิวาศ
เลิศสุมิตรกุล
ตั้งสาธิต
เฉลิมพงศ์
ศักดิ์กำจร
ศิริพานิช
นากาอิ
เลิศสุมิตรกุล
จินดาวุฒิกุล
มิยากาวา
มิยากาวา
โยชิคาซุ
ฮาชิโมโต้
โซโนดะ

กก. = กรรมการ

Srithai
(Vietnam)

ศรีไทย
โมลด์ส

ศรีไทย
นาโนพลาส

ศรีไทย
มิยากาวา

ศรีไทย
ชิน-โอซาก้า

ปธ.
กห.
กห.
-

ปธ.
กห.
กห.
กก.
-

กห.
กห.
กห.
กก.
กก.
-

กห.
กห.
กห.
กก.
กห.
กก.
กก.
-

กห.
กห.
กห.
กห.

3.2.8 การสรรหากรรมการบริษัท
ใน ปี พ.ศ. 2548 บริษทั ฯ ได้แ ต่งต งั้ ค ณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน
คณะกรรมการชดุ ด งั ก ล่าว ทำหน้าทีส่ รรหาบคุ คลทมี่ คี ณ
ุ สมบัติ
เป็นกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอ นุมัติ และ/
หรือเสนอขออนุมตั แิ ต่งต งั้ ต อ่ ท ปี่ ระชุมผ ถู้ อื ห นุ้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดในข้อบ ังคับข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ของ
บริษัทฯ ดังนี้
“(1) ผูถ้ อื หนุ้ คนหนึง่ มคี ะแนนเสียงเท่ากับห นึง่ หนุ้ ตอ่ หนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
ตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ ด้ แต่จ ะแบ่งค ะแนนเสียงให้แ ก่ผ ใู้ ดมากนอ้ ย
เพียงใดไม่ได้
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กห. = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็น
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ
พึงม ีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้
รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงม ีหรือจ ะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”
การสรรหาผบู้ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็น
ผู้สรรหาผู้บริหารระดับสูงเมื่อมีตำแหน่งว่างลง และนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งต ั้ง

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน “คณะกรรมการสรรหาฯ” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ตามมติท ปี่ ระชุมค ณะกรรมการบริษทั ครัง้ ท ี่ 4/2548 เมือ่ ว นั ท ี่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เพือ่ ให้ส อดคล้องกบั น โยบายการกำกับ
ด แู ลกจิ การทดี่ ขี องบริษทั แ ละตามหลักก ารกำกับด แู ลกจิ การทดี่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แ ห่งป ระเทศไทย ในการชว่ ยคณะกรรมการ
บริษทั ท ำหน้าทีใ่ นการสรรหาและการพจิ ารณาคา่ ต อบแทนให้ก บั ก รรมการและผบู้ ริหารระดับส งู ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีค วาม
เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบดว้ ยกรรมการบริษทั 3 ท่าน โดยมกี รรมการอสิ ระทำหน้าทีเ่ ป็นป ระธานคณะกรรมการ
สรรหาฯ และมวี าระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 ปี ในการประชุมค ณะกรรมการบริษทั ครัง้ ท ี่ 7/2550 เมือ่ ว นั ท ี่ 10 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2550 ได้อ นุมตั ติ อ่ ว าระการดำรงตำแหน่งข องคณะกรรมการสรรหาฯ ช ดุ ป จั จุบนั ไปอกี ว าระหนึง่ โดยจะครบวาระในรอบ
บัญชีป ี พ.ศ. 2553
ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดสรรกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง รวมถึง
กำหนดอัตราค่าตอบแทน เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ปี พ.ศ. 2550
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดป ระชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาฯ
แต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ
นายเอ้งฮัก

นายสนั่น
นายปริญช์

นนทิการ

อังอุบลกุล
ผลนิวาศ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาฯ

การเข้าร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด
(ครั้ง)
5/5
5/5

กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ และเลขานุการฯ

5/5

ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาฯ สำหรับในรอบปี พ.ศ. 2550 สรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ สำหรับเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 26 (ประจำปี พ.ศ. 2549)
2. การพิจารณาปรับเงินเดือนผู้บริหารระดับส ูงของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2550
3. การพิจารณาค่าตอบแทน (โบนัส) ให้ก ับผู้บริหารระดับสูงข องบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2550
4. การพิจารณาต่ออายุการทำงานของผู้บริหารระดับสูง
5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตามการปรับปรุงผ ังโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ
ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเอ้งฮัก นนทิการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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3.2.9 ค่าตอบแทนผู้บริหาร (คำว่าผ ู้บริหารเป็นไปตามคำนิยามของสำนักงาน กลต.)
		
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
			 - กรรมการบริษัท
ปี 2550
ปี 2549
ชื่อ – ตำแหน่ง
จำนวนเงิน(ล้านบาท) จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เบี้ยประชุม
นายสนั่น อังอุบลกุล – ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
0.19
0.15
ศจ. วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ – ประธานกรรมการตรวจสอบ
0.43
0.36
นายเอ้งฮัก นนทิการ – กรรมการตรวจสอบ
0.23
0.18
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี – กรรมการตรวจสอบ
0.23
0.18
นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล – กรรมการ
นายมานิต อติวานิชยพงศ์ – กรรมการ
นายทวี คงยั่งยืน – กรรมการ
0.48*
0.40*
นายณพล เลิศสุมิตรกุล – กรรมการ
นายปริญช์ ผลนิวาศ – กรรมการ
รวม
1.56
1.27
* ค่าเบี้ยป ระชุมของกรรมการบริษัทท ั้ง 5 ท่าน ในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 เท่ากับท ่านละ 95,000 บาท และ 80,000 บาท ตามลำดับ

			

- คณะผู้บริหาร (1)

เงินเดือน
โบนัส (2)
รวม

ปี 2550
ปี 2549
จำนวนราย จำนวนเงินรวม (ล้านบาท) จำนวนราย จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)
11
32.58
10
27.57
11
4.11
10
9.48
11
36.69
10
37.05

		
(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ต ัวเงิน
			 ไม่มี
หมายเหตุ :
1. คณะผู้บริหารประกอบด้วย
1.1 นายสนั่น
อังอุบลกุล
1.2 นายปริญ
 ช์
ผลนิวาศ
1.3 นายมานิต
อติวานชิ ยพงศ์
1.4 นายณพล
เลิศสุมิตรกุล
1.5 นายทวี
คงยั่งยืน (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551)
1.6 นายประยูร
ขจิตต์
1.7 นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
1.8 นายอภิสิทธิ์
ตั้งสาธิต
1.9 นายภาวัต
เฉลิมพงศ์
1.10 นางสาวนิตยา ประเสริฐนุกุลผล
1.11 นายพงษ์ศ ักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ (ได้รับแ ต่งตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550)
2. รวมโบนัสค้างจ่ายของปีด้วย
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3.2.10 รายงานผลการกำกับด ูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การกำกับด แู ลกจิ การทดี่ ี เพือ่ เพิม่ ค วามโปร่งใส ความสามารถ
ในการแข่งขัน และเพิม่ ค วามเชือ่ ม นั่ ต อ่ ผ ถู้ อื ห นุ้ แ ละผมู้ สี ว่ นได้
เสีย โดยสรุปผ ลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดดี ังต่อไปนี้
1. สิทธิของผู้ถือห ุ้นและการปฏิบัติต่อผ ู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ สร้างความ
โปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดค วามสามารถใน
การแข่งขันข องกจิ การอย่างยงั่ ยืน และเพิม่ ค วามเชือ่ ม นั่ ให้ผ มู้ ี
ส่วนได้เสีย (Stakeholder) คณะกรรมการบริษัทจึงม ีนโยบาย
ให้ดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการทดี่ ี ดังต่อไปนี้
การให้ข ่าวสาร
บริษทั ฯดำเนินก ารเพือ่ ร กั ษาและดแู ลสทิ ธิต อ่ ผ ถู้ อื ห นุ้ 
อย่างเป็นธรรม ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันผ่าน
Website ของบรษิ ทั ฯ ท ี่ www.srithaisuperware.com ตลอดจน
การจัดให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการผ่าน
โ ครงการ Company Visit ของต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้เปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ
ประชุมในเรื่องต่างๆ รวมถึงการนำเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา
เป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี โดยบริษทั ฯ ได้จดั ทำรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ
ดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอวาระการ
ประชุมด งั ก ล่าวผา่ น Website ของบรษิ ทั ฯ รวมถงึ ก ารแจ้งส ทิ ธิ
ดั ง ก ล่ า วผ่ า นร ะบบส ารสนเทศข องต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง
ประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี สำหรับการ
จัดป ระชุมใหญ่ส ามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2549 ทีผ่ ่านมา
ไม่มีผู้ถือห ุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว
บริษทั ฯจัดส ง่ เอกสารขอ้ มูลเกีย่ วกบั ก ารประชุมผ ถู้ อื ห นุ้ 
ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม
พร้อมทั้งแจ้งหลักเกณฑ์ ข้อมูลและรายละเอียดในวาระที่มี
สาระสำคัญ รวมถงึ ค วามเห็นจ ากคณะกรรมการบริษทั ในแต่ละ
วาระแล้ว ประกอบด้วย
- กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
- การเสนอชื่อก รรมการอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผ ู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือห ุ้น

- วาระการแต่งต งั้ ก รรมการ ซึง่ ผ า่ นการพจิ ารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ต อบแทนของ
บริษัทฯ แล้ว โดยเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล
เบือ้ งตน้ ข องกรรมการทา่ นนนั้ ๆ รวมถงึ จ ำนวนครัง้
ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี
ที่ผ่านมา โดยในการประชุมจัดให้มีการแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล
- วาระการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ 
ตอบแทนของบริษัทฯ แล้ว โดยเป็นการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน หลักเกณฑ์
และวธิ กี ารพจิ ารณา จำนวนเงินแ ละรปู แ บบการจา่ ย
ค่าตอบแทนตามภาระหน้าที่ของกรรมการ
- วาระก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละจ ำนวนเงิ นค่ า
สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยเป็นการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี
จำนวนปที ี่ให้บริการต่อบริษัทฯ ค่าสอบบัญชี และ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- วาระการจ่ายเงินปันผล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย
เงินปันผล และเปรียบเทียบจำนวนเงินที่จ่ายจริง
เมื่อเทียบกับนโยบาย
ในการประชุมผ ถู้ อื ห นุ้ น นั้ คณะกรรมการบริษทั พ ร้อมทงั้ 
ผู้บริหารระดับสูง ได้ให้ความสำคัญเข้าร่วม โดยประกอบ
ด้วย ประธานกรรมการ/กรรมการผจู้ ดั การ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ต อบแทน
กรรมการอิสระ เป็นต้น โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็น
ประธานที่ประชุม ซึ่งได้ทำหน้าที่จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้
ซักถามอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้เลขานุการ
คณะกรรมการบริษทั แจ้งห ลักเกณฑ์ท ใี่ ช้ในการประชุม รวมถงึ
สิทธิในการออกเสียงให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยบริษัทฯ
ได้ส ง่ ม อบบตั รลงคะแนนในแต่ละวาระให้ก บั ผ ถู้ อื ห นุ้ พ ร้อมกบั
การลงทะเบียนเข้าประชุม ตลอดจนจัดให้มีที่ปรึกษาทาง
กฎหมายของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ
การประชุม
ภายหลังก ารประชุมผ ถู้ อื ห นุ้ แ ล้วเสร็จ บริษทั ฯ ได้น ำสง่ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
บันทึกข้อมูลและสาระสำคัญอย่างเพียงพอ ได้แก่ รายชื่อ
กรรมการที่เข้า/ไม่เข้าประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีนับ
คะแนน คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มติที่ประชุมโดยแยกเป็น
คะแนนทเี่ ห็นด ว้ ย ไม่เห็นด ว้ ย หรือง ดออกเสียง รวมถงึ ค ำถาม
จากผถู้ อื ห นุ้ แ ละคำชแี้ จงจากทปี่ ระชุม ทัง้ นีร้ ายงานการประชุม
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ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้นำขึ้นเผยแพร่ไว้ท ี่ Website ของบริษัทฯ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดให้มีช่องทางในการแจ้ง
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
หรือจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ รวมถึงการรายงานทางการเงิน
การควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
ที่ไม่ถูกต้องหรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยให้
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญโดยมีกฎระเบียบภายใน มีกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและจัดให้มีกระบวนการตรวจ
เกี่ยวกับการป้องปรามการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้ สอบข้อร้องเรียนดังกล่าว
ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการ
ซือ้ ข ายหลักท รัพย์โดยเฉพาะชว่ งเวลา 15 วันก อ่ นทงี่ บการเงิน 3. การเปิดเผยข้อมูลแ ละความโปร่งใส
บริษัทฯ จะได้เผยแพร่ต่อสาธารชน โดยกำหนดบทลงโทษ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกระบวนการในการเปิด
ทางวินัยแ ละยังม คี วามผิดส่วนบุคคล ตามมาตรา 241 และ เผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งในส่วนข้อมูลทางการเงิน
242 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
พ.ศ. 2535
โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดเป็น กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
น โยบายให้ ก รรมการบ ริ ษั ท ต ลอดจ นผู้ บ ริ ห ารร ะดั บ สู ง ที่  หลักทรัพย์แ ห่งป ระเทศไทย (ต.ล.ท.) กำหนด ผ่านตามระบบ
มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของ สารสนเทศ
สำนักงานก.ล.ต. ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไม่ถูกสำนัก
งานก.ล.ต.หรือต ลาดหลักท รัพย์ฯ ด ำเนินก ารเนือ่ งมาจากการ
การเปิดเผยขอ้ มูลส ว่ นได้เสียข องกรรมการ ผูบ้ ริหาร เปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามกำหนดแต่อย่างใด
และผู้เกี่ยวข้อง
ในส่วนของรายงานประจำปี บริษัทฯ จัดให้ม ขี ้อมูลท มี่ ี
คณะก รรมการบ ริ ษั ท อ ยู่ ร ะหว่ า งพิ จ ารณาก ำหนด สาระสำคัญป ระกอบด้วย
แนวทางให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้
- โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ
เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
- วิสัยท ัศน์และภารกิจข องบริษัทฯ
คณะกรรมการสามารถตดั สินใจเพือ่ ป ระโยชน์ส ว่ นรวมได้อ ย่าง
- ปัจจัยค วามเสี่ยง
มีประสิทธิภาพ
- ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาวาระต่างๆ ของคณะ
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท หากมีวาระใดที่อาจเกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งรับรองการปฏิบัติตาม
ได้เสียของกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการท่านที่เกี่ยวข้องจะ
หลักก ารบญ
ั ชีท รี่ บั รองโดยทวั่ ไป เหมาะสมกบั ธ รุ กิจ
ไม่อ ยูใ่ นสถานทปี่ ระชุม เพือ่ ให้ก ระบวนการตดั สินใจได้ด ำเนิน
ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
การอย่างโปร่งใสและยุติธรรมต่อประโยชน์ส ่วนรวม
สม่ำเสมอ พร้อมทั้งลงนามโดยประธานกรรมการ
บริษัท
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยครอบคลุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2549
การจดั ทำงบการเงินเป็นไปตามกฎหมายทเ่ี กีย่ วข้อง
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้อนุมัติเรื่องการ
ระบบการควบคุมภ ายใน การกำกับด แู ลกจิ การทดี่ ี
ดำเนินการตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้พนักงาน
การบริหารความเสี่ยงและการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ทุกร ะดับต ลอดจนฝา่ ยบริหารของบรษิ ทั ฯ ได้พ งึ ย ดึ ถือน โยบาย
ประจำปี
ดังกล่าวเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและ
- รายงานผลการดำเนินง านของคณะกรรมการสรรหา
กอปรด้ ว ยคุ ณธรรม ตามห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ช อบที่ ได้ รั บ
และพิจารณาค่าตอบแทน
มอบหมาย
นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า วไ ด้ เ ผยแ พร่ ต่ อ
ด้านคณ
ุ ภาพผลิตภัณฑ์ มีก ารพฒ
ั นาอย่างสม่ำเสมอเพือ่  สาธารณชน บริษทั ฯ ได้น ำขอ้ มูลร ายงานประจำปไี ว้ใน Website
ความพงึ พ อใจของลกู ค้า ทัง้ น บี้ ริษทั ฯไม่เคยได้ร บั ข อ้ ร อ้ งเรียน ของบริษัทฯ คือ www.srithaisuperware.com โดยมีทั้งภาค
หรือข ้อกล่าวหาใดๆ ที่ขัดต ่อหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งกำหนดให้สำนักรอง
นอกจากนี้ เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทาง กรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหารทำหน้าที่ให้ข้อมูล
ธุรกิจของบริษัทฯ มีผลอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ข่าวสารต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนผู้สนใจในธุรกิจของบริษัทฯ
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4. ความรับผ ิดชอบของคณะกรรมการ
คณะก รรมการบ ริ ษั ท ประกอบด้ ว ยก รรมการที่ มี 
ประสบการณ์ ความรคู้ วามสามารถทมี่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะ
สมต่อธุรกิจ ปัจจุบันม ีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายสนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายเอ้ง ฮัก นนทิก าร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศ รี
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล
กรรมการ
6. นายมานิต อติว านิชยพงศ์
กรรมการ/กรรมการที่เป็นผ ู้บริหาร
7. นายทวี คงยั่งยืน
กรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นายณพล เลิศสุมิตรกุล
กรรมการ/กรรมการที่เป็นผ ู้บริหาร
9. นายปริญ
 ช์ ผลนิวาศ
กรรมการ/กรรมการทเี่ป็นผู้บริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ด้วยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว บริษัทฯ
ม กี รรมการทไี่ ม่เป็นผ บู้ ริหารเป็นก รรมการอสิ ระจำนวน 3 ท่าน
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริษทั เชือ่ ม นั่ ว า่ ด ว้ ยประสบการณ์ ความรคู้ วามสามารถทเี่ พียง
พอของกรรมการจำนวน 9 ท่าน ทำให้เกิดก ารทำงานทคี่ ล่องตวั
มีประสิทธิภาพต่อก ารกำกับดแู ลบริษัทฯ เป็นอย่างดี
นิยามของกรรมการอิสระ
กรรมการอสิ ระ หมายถงึ บุคคลทมี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถว้ น
และมีความเป็นอสิ ระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้กำหนด กล่าวคือ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท ี่เกี่ยวข้อง
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็น
ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
จ ากบรษิ ทั ฯ บริษทั ในเครือ บริษทั ร ว่ ม บริษทั ท เี่ กีย่ วข้อง
หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3. เป็นก รรมการทไี่ ม่มผี ลประโยชน์ห รือส ว่ นได้เสียไม่ว า่ ท าง
ตรงหรือท างออ้ มทงั้ ในดา้ นการเงินแ ละการบริหารงานใน
บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้
บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. เป็ นก รรมการที่ ไม่ ได้ รั บ ก ารแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เป็ นตั ว แทน
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่
นอกจากนี้แล้ว ยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือ
รายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยไม่ต้อง
คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่ง
หน้าที่ และไม่ต กอยูภ่ ายใต้อ ิทธิพลของบุคคลหรือก ลุ่มบ ุคคล
ใด รวมถงึ ไม่มสี ถานการณ์ใดๆ ทีจ่ ะมาบบี บ งั คับให้ไม่ส ามารถ
แสดงความเห็นได้ตามที่พึงจ ะเป็น
การสรรหา แต่งต ั้งกรรมการบริษัท
ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหา
กรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละป ระสบการณ์ ต ามที่ บ ริ ษั ท ฯ
ต้องการ โดยผทู้ ไี่ด้ร ับก ารสรรหาเป็นกรรมการนั้น ต้องมเีวลา
อย่างเพียงพอ สามารถอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติ
หน้าทีใ่ ห้แ ก่บ ริษทั ฯ ได้อ ย่างมปี ระสิทธิภาพ เพือ่ เสนอให้ค ณะ
กรรมการบริษัทอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อ
บังคับข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ของบริษัทฯ ดังนี้
“ข้อ 13 ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ ถื อ หุ้ น ค นห นึ่ ง มี ค ะแนนเ สี ย งเท่ า กั บ ห นึ่ ง หุ้ น ต่ อ
หนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ อื ห นุ้ แ ต่ละคนจะใช้ค ะแนนเสียงทมี่ อี ยูท่ งั้ หมดตามขอ้
(1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
(3) บุคคลซงึ่ ได้ร บั ค ะแนนเสียงสงู สุดต ามลำดับล งมาเป็นผ ไู้ ด้
รับก ารเลือกตงั้ เป็นก รรมการเท่าจ ำนวนกรรมการทจี่ ะพงึ 
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
การเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้ อ 14 ในก ารป ระชุ ม ส ามั ญ ป ระจำปี ทุ ก ค รั้ ง
กรรมการตอ้ งพน้ จ ากตำแหน่งต ามวาระเป็นจ ำนวนหนึง่ ในสาม
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
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ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ท ี่สุดกับส ่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่
สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง
นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”
อนึ่ง ตามข้อบ ังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 14 บริษัทฯ จึง
ไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่จะได้รับแต่งตั้ง
กลับเข้าม าเป็นก รรมการใหม่ได้ รวมทงั้ ไม่ได้ก ำหนดคณ
ุ สมบัติ
ในเรื่องอายุข องกรรมการ
การควบรวมตำแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
เป็นท่านเดียวกัน โดยเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมในขณะนี้
เนือ่ งจากเป็นผ ทู้ มี่ ปี ระสบการณ์ในธรุ กิจข องบรษิ ทั ฯ เป็นเวลา
นานและเป็นทยี่ อมรับในวงการธุรกิจอ ย่างแพร่หลาย
นอกจากนสี้ ดั ส่วนกรรมการอสิ ระของบรษิ ทั ฯ มีจ ำนวน
1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระ และสามารถสอบทานการบริหารของฝ่าย
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนด
นโยบายค่ า ต อบแทนก รรมการอ ย่ า งโปร่ ง ใสแ ละมี ค วาม
เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับประเภทธุรกิจของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ใช้
เกณฑ์กำหนดอัตราค่าตอบแทน โดยอิงฐานข้อมูลการสำรวจ
ระดับค่าตอบแทนที่ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
จดทะเบียนไว้ ซึ่งบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการจากทปี่ ระชุมผ ถู้ อื ห นุ้ โดยกรรมการทไี่ ด้ร บั ม อบหมาย
ให้ เป็ นก รรมการต รวจส อบ จะได้ รั บ ค่ า ต อบแทนเพิ่ ม ที่ 
เหมาะสมตามปริมาณงานและความรับผ ิดชอบที่เพิ่มขึ้น ส่วน
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับ
ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน
บริษทั ฯได้แ สดงรายการการจา่ ยคา่ ต อบแทนกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารไว้ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารของ
รายงานประจำปี 2550 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ
ปี 2550 (แบบ 56-1) แล้ว
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การประชุมค ณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมไว้เป็นการ
ล่วงหน้าตลอดทั้งปีสำหรับว าระปกติจำนวน 5 ครั้ง และอาจ
มีก ารประชุมพ เิ ศษตามความจำเป็น วาระการประชุมต ามปกติ
ที่สำคัญประกอบด้วยการรับทราบผลการตรวจสอบรายงาน
การเงินที่ผ่านความเห็นชอบ ตลอดจนข้อสังเกตต่างๆ จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ การพจิ ารณาและการตดิ ตามผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน การ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนิน
งานของบริษัทฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
ทางการเงินแผนงานและงบประมาณ รวมถึงรับทราบผลการ
ดำเนินง านของคณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ต อบแทน
และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองกรรมการผู้จัดการด้าน
การเงินและบริหาร ทำหน้าที่จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารสารสนเทศที่จำเป็นให้
กับกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัท มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
การประชุมแ ต่ละครัง้ ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชัว่ โมง โดย
ประธานฯ ได้ดูแลจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอต่อกรรมการ
บริษัททุกท่านสำหรับการแสดงความเห็นในประเด็นที่สำคัญ
อันคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่ า งเป็ นธ รรมแ ละเป็ น อิ ส ระ ในก ารพิ จ ารณาว าระที่ มี 
ผลประโยชน์ทับซ้อน กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องออก
จากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น
การจดบนั ทึกแ ละจดั ท ำรายงานการประชุมเป็นล ายลกั ษณ์
อักษรกำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทดำเนินการ
ให้มีรายละเอียดที่สมบูรณ์เพียงพอ พร้อมทั้งจัดเก็บรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมที่
เกี่ยวข้องเพื่อพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
บริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในรอบปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ มีการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทว าระปกติจ ำนวน 5 ครั้ง และการประชุมว าระ
พิเศษจำนวน 3 ครั้ง รวมเป็น 8 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริษัทแ ต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ
1. นายสนั่น
2. ศาสตราจารย์วิโรจน์
3. นายเอ้งฮัก
4. นายสุชาติ
5. นางศรีสุดา
6. นายมานิต
7. นายทวี
8. นายณพล
9. นายปริญช์

อังอุบลกุล
เลาหะพันธุ์
นนทิการ
บุญบรรเจิดศรี
เลิศสุมิตรกุล
อติวานิชยพงศ์
คงยั่งยืน
เลิศสุมิตรกุล
ผลนิวาศ

การเข้าร่วมประชุม/ การเข้าร่วมประชุม/ การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด การประชุมทั้งหมด การประชุมทั้งหมด
(ครั้ง) วาระปกติ (ครั้ง) วาระพิเศษ
(ครัง้ )รวม
5/5
3/3
8/8
4/5
3/3
7/8
5/5
3/3
8/8
5/5
3/3
8/8
4/5
3/3
7/8
5/5
3/3
8/8
4/5
3/3
7/8
5/5
3/3
8/8
5/5
3/3
8/8

การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2550
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 กรรมการบริษัทได้มี
การประเมินผลปฏิบัติงานตนเองร่วมกันทั้งคณะ โดยใช้แบบ
ประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
เผยแพร่ไว้ ผลการประเมินดังกล่าวครอบคลุมในเรื่อง
1) ความพึงพอใจของคณะกรรมการต่อผลการดำเนินงาน
ข องต นเอง/บริ ษั ท ฯ แ ละก ารแ ก้ ไขปั ญ หาข องฝ่ า ย
จัดการ
2) ความเข้าใจของคณะกรรมการในบทบาทหน้าที่/ธุรกิจ
ของบริษัทฯ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
3) ความสัมพันธ์ท ดี่ ีของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
4) การกำหนดบทบาทหน้าที่และการประเมินผลงานของ
กรรมการผู้จัดการอย่างเหมาะสม
5) ประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทย ่อย
6) ประสิ ท ธิ ภ าพก ารด ำเนิ นง านข องค ณะอ นุ ก รรมการ
ชุดต่างๆ
7) การจัดสรรเวลาเพื่อทำหน้าที่ของกรรมการ
8) การเตรยี มตัวก่อนการประชุมข องกรรมการ
9) การแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระของคณะกรรมการ
10) การแสดงความเห็นอย่างเป็นกลางของคณะกรรมการ
11) การท ำห น้ า ที่ ข องป ระธานก รรมการใ นก ารป ระชุ ม
คณะกรรมการ
12) ความเชื่อม ั่นของนักลงทุนต่อคณะกรรมการ
13) การปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการทั้งคณะได้สรุปผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองแล้วเห็นว่าอยู่ในระดับท ี่น่าพึงพอใจ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการจำนวน 3 คณะ เพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษา
ในรายละเอียดและกลั่นกรองงานและเพื่อแบ่งเบาภาระของ
คณะก รรมการบ ริ ษั ท ได้ แ ก่ คณะก รรมการต รวจส อบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งท ั้ง 3 คณะกรรมการฯและ
คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและกรอบงานไว้
อย่างชดั เจนเกีย่ วกบั ห น้าทีแ่ ละความรบั ผ ดิ ช อบ การดำเนินก าร
ประชุมและการรายงานต่อค ณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฯ จ ดั ต งั้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้ แต่ว นั ท ี่ 17
กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
จำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งป ระเทศไทย ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ว โิ รจน์ เลาหะพนั ธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเอ้งฮ ัก นนทิการ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศ รี กรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ว โิ รจน์ เลาหะพนั ธุ์ เป็นผ ทู้ มี่ คี วามรแู้ ละ
ประสบการณ์ด ้านบัญชี การสอบบัญชี การเงิน และภาษีอากร
นายเอ้งฮัก นนทิการ และนายสุชาติ บุญบรรเจิดศ รี เป็นผู้ที่
มีความรแู้ ละประสบการณ์ด ้านการเงินการธนาคาร การลงทุน
และการบญ
ั ชี คณะกรรมการตรวจสอบมอี ำนาจหน้าทีต่ ามทไี่ ด้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเปิดเผยอยา่ งเพียงพอ โดยการประสานงานกบั ผ สู้ อบ
บัญชี และผบู้ ริหารทรี่ บั ผ ดิ ช อบจดั ท ำรายงานทางการเงิน
ทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบ
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อาจแนะให้ผ ู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการ
ใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยส อบท านร่ ว มกั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี และผู้ ต รวจส อบ
ภายใน
พิ จ ารณาคั ด เ ลื อ กแ ละเ สนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ข อง
บริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบ
บัญชีน ั้น
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิด
รายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต ้องครบถ้วน
ทบทวนน โยบายก ารบ ริ ห ารท างการเงิ น การบ ริ ห าร
ความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผู้บริหาร และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ใน
รายง านส ำคั ญ ๆ ที่ ต้ อ งเ สนอต่ อ ส าธารณชนต ามที่ 
กฎหมายกำหนด
จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานดังก ล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลด ังต่อไปนี้
6.1 ความเห็ น เ กี่ ย วกั บ ก ระบวนการจั ด ท ำแ ละก าร
เปิดเผยขอ้ มูลในรายงานทางการเงินข องบรษิ ทั ฯ ถึง
ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทเี่ชื่อถือได้
6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ
6.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความ
เหมาะสมทจี่ ะได้ร ับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ละต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก ำหนด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธ ุรกิจของบริษัทฯ
6.5 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิด
ชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพื่อ
พิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้ร ับมอบหมายดังต่อไปนี้
7.1 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่
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7.2
7.3

7.4

7.5
7.6

7.7

7.8
7.9
7.10
7.11

ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สำคัญ
รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับก ารกำหนด
นโยบายบัญชี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นแ ละผู้ลงทุนทั่วไป
การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit)
การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ ขั้นตอนการ
ประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับ
ผูต้ รวจสอบภายในและผสู้ อบบญ
ั ชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบควรสอบถามถงึ ข อบเขตการตรวจสอบที่
ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบ
ดั ง ก ล่ า วจ ะช่ ว ยให้ ต รวจพ บก ารทุ จ ริ ต ห รื อ ข้ อ
บกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน
การพิ จ ารณาร่ ว มกั บ ผู้ ต รวจส อบภ ายใน ถึ ง
ปั ญ หาห รื อ ข้ อ จ ำกั ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ นร ะหว่ า งก าร
ตรวจส อบ และท บทวนก ารป ฏิ บั ติ ง านข องผู้ 
ตรวจสอบภายใน
การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อ
จำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
การพิ จ ารณาร่ ว มกั บ ผู้ ต รวจส อบภ ายในแ ละ
ผู้ ส อบบั ญ ชี ว่ า ได้ มี ก ารว างแผนเพื่ อ ท บทวน
วิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการ
รักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการ
ทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดย
พนักงานบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ
การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย
การพจิ ารณาประเมินผ ลตนเองกบั ก ารปฏิบตั หิ น้าที่
และความรบั ผ ดิ ชอบตามทไ่ี ด้รบั ม อบหมาย
สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ
ร่วมกบั ฝ า่ ยบริหาร ประเมินผ ลการปฏิบตั งิ านและ
พิจารณาความดคี วามชอบ และการลงโทษหวั หน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

7.12 สอบทานกบั ฝ า่ ยบริหารในเรือ่ งนโยบายและความ
7.16 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม
เพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของ
ความจำเป็นแ ละเหมาะสม
บริษัทฯ
วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ
7.13 ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบรษิ ทั ฯ คราวละ 3 รอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดดัง
7.14 รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ กล่าว จะครบวาระการดำรงตำแหน่งส ำหรับร อบบญ
ั ชีส นิ้ ส ดุ ป ี
คณะกรรมการบริษัท
พ.ศ. 2552 (เป็นการต่ออายุการดำรงตำแหน่งค รั้งท ี่ 3)
7.15 ป ฏิ บั ติ ก า ร อื่ น ใด ต า ม ที่ ค ณะ ก ร ร ม ก า ร
บริ ษั ท ม อบห มายแ ละด้ ว ยค วามเห็ นช อบข อง
คณะกรรมการตรวจสอบ
สำหรับในรอบปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วม
ประชุมข องกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้
การเข้าร่วมประชุม/
รายชื่อ
การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)รวม
1. ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์
4/4
4/4
2. นายเอ้งฮัก
นนทิการ

3. นายสุชาติ

บุญบรรเจิดศรี

4/4

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงาน 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและ
สำหรับปี พ.ศ. 2550 ไว้ในรายงานประจำปี 2550 ด้วยแล้ว
พิจารณาค่าตอบแทนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ประจำปี
2) คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา่ ตอบแทน 5. ปฏิบตั ิง านอนื่ ใดตามทคี่ ณะกรรมการบริษทั ม อบหมายอนั 
บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
เกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
วาระก ารด ำรงต ำแหน่ ง ค ณะก รรมการส รรหาแ ละ
4/2548 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย พิจารณาคา่ ต อบแทน คราวละ 3 รอบบญ
ั ชี โดยคณะกรรมการ
กรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็น สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดดังกล่าว จะครบวาระการ
กรรมการอิสระ ประกอบด้วย
ดำรงตำแหน่งในรอบบัญชีสิ้นสุดปี พ.ศ. 2553
1) นายเอ้ง ฮัก นนทิก าร ประธานกรรมการสรรหาฯ
คณะก รรมการส รรหาแ ละพิ จ ารณาค่ า ต อบแทน
2) นายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการสรรหาฯ
ได้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2550 ไว้ใน
3) นายปริญ
 ช์ ผลนิวาศ กรรมการสรรหาฯและเลขานุการ รายงานประจำปี 2550 ด้วยแล้ว
		 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีอ ำนาจหน้าที่ ดังนี้
3) คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของ
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และผู้บริหารระดับส ูงของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ประกอบด้วยผู้บริหารของ
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลทมี่ ีความรู้ความสามารถเหมาะสม บริษัทฯ และจัดให้มีเลขานุการคณะอนุกรรมการ 1 ท่าน ดังนี้
กับกิจการของบริษัทฯ และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ 1. นายปริญช์ ผลนิวาศ
ประธานอนุกรรมการฯ
หรือผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำ 2. นายมานิต อติวานิชยพงศ์
อนุกรรมการฯ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ 3. นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
อนุกรรมการฯ
พิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
4. นายภาวัต เฉลิมพงศ์
อนุกรรมการฯ
3. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้ 5. นางสาวนิตยา ประเสริฐน ุกุลผล อนุกรรมการฯ
บริหารระดับส งู ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ 6. นายประมวล ภิญโญ
อนุกรรมการฯ
ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ต อบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็น 7. นายธนัช ศรีป าน
อนุกรรมการฯ แ ละ
ตัวเงินแ ละมิใช่ตัวเงิน
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีอ ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวม
ถึงแ นวโน้มข องผลกระทบทอี่ าจมตี อ่ อ งค์กร ทัง้ ค วามเสีย่ ง
จากภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมอย่างน้อย
4 ประการดังนี้
- ความเสี่ยงทางการเงิน
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
- ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภ ายนอก
2. กำหนดน โยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ พ จิ ารณาในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง
โดยรวม
3. กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรทใี่ ช้ใน
การบริหารความเสีย่ งของบรษิ ทั ฯ ให้ส อดคล้องกบั น โยบาย
การบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ
4. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยง
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์
ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละ
ประเภท
5. กำกับด แู ลตลอดจนทบทวนเกีย่ วกบั น โยบายกลยุทธ์แ ละวธิ ี
ปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ม นั่ ใจได้ว า่ กลยุทธ์ก ารบริหารความเสีย่ ง ได้
นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
6. ให้ มี อ ำนาจแ ต่ ง ตั้ ง ค ณะท ำงานป ระเมิ น แ ละติ ด ตาม
ความเสี่ยงทั่วองค์กร
7. เรื่อง อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
วาระการดำรงตำแหน่งค ณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง คราวละ 2 รอบปีบัญชี โดยคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงชุดดังกล่าว จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในรอบ
บัญชีสิ้นสุดปี พ.ศ. 2552
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ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภ ายใน ซึ่งบ ริษัทฯ ได้รายงานไว้ใน
หัวข้อ 3.2.12 การควบคุมภายใน
ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
คณะก รรมการบ ริ ษั ท อ ยู่ ร ะหว่ า งพิ จ ารณาก ำหนด
แนวทางสำหรับการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ
อย่างเป็นร ะบบเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการจา่ ยคา่ ต อบแทนให้ก บั 
กรรมการผู้จัดการ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน
บทบาทหน้าที่ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันม ีกรรมการบริษัทผ่าน
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จำนวน 5 ท่าน
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวม
จำนวน 2 ท่าน โดยมีกรรมการบริษัท 1 ท่าน ได้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่
ดังกล่าวด้วย
3.2.11 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะก รรมการบ ริ ษั ท ได้ ก ำชั บ ให้ ฝ่ า ยบ ริ ห ารดู แ ล
เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ หรือนักลงทุนม ีความมั่นใจในระดับหนึ่งในมาตรการ
ป้องกันที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นและดำเนินการอย่างเคร่งครัดใน
ปัจจุบนั โดยบริษทั ฯ ได้ร ายงานการดแู ลเรือ่ งการใช้ข อ้ มูลภ ายใน
ไว้ในหวั ข้อ 3.2.10 รายงานผลการกำกับดแู ลกจิ การทด่ี ี

เลขานุการบริษัท
3.2.12 การควบคุมภายใน
ปัจจุบันอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการ
รายการทอี่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนิน
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วาระที่เกี่ยวข้องกับ การทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่าง
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องนำเสนอ สม่ำเสมอ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สิน
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเข้าสู่ ของบริษัทฯ การควบคุมภายในครอบคลุมถึงการควบคุม
การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดให้ ทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้
กรรมการบริษทั ท เี่ กีย่ วข้องกบั ว าระดงั ก ล่าว ไม่ค วรมสี ว่ นรว่ ม เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหาร
ในการพิจารณาตัดสินใจ โดยทั้งน ี้บริษัทฯ ได้ให้ค วามเข้มง วด ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ ได้จัดไว้อย่าง
ในการปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการตลาด มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษัทฯมีความมั่นใจอย่างสมเหตุ
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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สมผล ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
ในเรื่องดังนี้
- ระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
เชื่อถ ือได้
- ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการ
ทำงานของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ทรัพย์สนิ ข องบรษิ ทั ฯมอี ยูจ่ ริงแ ละได้ม กี ารควบคุมด แู ล
จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี
- การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างมปี ระสิทธิภาพ
รวมทั้งม ีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- วัตถุประสงค์ข องบรษิ ทั ฯได้ม กี ารบรรลุแ ละดำเนินง าน
อย่างมีประสิทธิผล
นอกจากนี้ การมีระบบควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้
บริษัทฯ รับทราบรายการผิดปกติและเป็นสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้ารวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระบบก ารค วบคุ ม ภ ายในที่ บ ริ ษั ท ฯ ก ำหนดขึ้ น
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางก ารจั ด ร ะบบก ารค วบคุ ม ภ ายในที่ 
กำหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization
of the Treadway Commission (COSO) ซึง่ ส ามารถสรุปต าม
องค์ประกอบของการควบคุมแ ต่ละด้านดังนี้
1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization & Control
Environment) บริษัทฯ มีการจัดทำแผนธุรกิจที่กำหนด
เป้าหมาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ งบประมาณ รวมทั้งกำหนด
หลักเกณฑ์ในการวัดผลที่ชัดเจนในการดำเนินงาน มีการ
ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มีการ
ปรับปรุงระบบการกำกับดูแลกิจการ สรรหาบุคลากรที่มี
คุณภาพและพฒ
ั นาอย่างตอ่ เนือ่ ง มีนโยบายและระเบียบใน
การปฏิบตั งิ านทคี่ รอบคลุมธ รุ กรรมทางดา้ นการเงิน จัดซ อื้
การบริหารความเสี่ยง บุคคล และด้านอื่นอ ย่างครบถ้วน
2. ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) บริษัทฯ
ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร
ตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2547 โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแล
3. ด้านการควบคุมก ารปฏิบตั งิ านของฝา่ ยบริหาร (Operational
Control) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มกี ารแบ่งแยกหน้าที่งาน
เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมระหว่างกัน กำหนดอำนาจ
หน้ า ที่ ในก ารอนุมัติ รายการและวงเงิน เป็น ลายลักษณ์
อักษร และได้จ ดั ท ำแนวทางการดแู ลรายการทเี่ กีย่ วโยงและ
รายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. ด้านระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล (Information &
Communication) บริษัทฯ จัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจอย่างพอเพียงโดยมหี น่วยงานทรี่ วบรวม วิเคราะห์
และจัดเก็บในระบบคลังข้อมูลของบริษัทฯ ระบบข้อมูล

ในองค์กรมีการสื่อสารทั้งสองทางอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ระดับคณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดเตรียมข้อมูลและ
เอกสารอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ กรรมการ
บริษัทสามารถขอข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ
5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring) บริษัทฯ จัดให้มี
ระบบการติดตามโดยผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และ
หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามและประเมิน
ผลระบบการควบคุมอย่างอิสระและรายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินที่
จั ด ท ำขึ้ น โดยค ณะก รรมการก ำกั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ละต ลาด
หลักทรัพย์ ทัง้ 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม แล้วเห็นว ่า บริษัทฯ
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในแต่ละด้าน
นอกจากนี้ จากผลของการตรวจสอบประจำปี
พ.ศ. 2550 ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ คือ บริษัท
ไพร้ซ ว อเตอร์เฮาสค์ เู ปอร์ส เอบเี อเอส จำกัด ได้จ ดั ท ำรายงาน
ข้อส งั เกตเกีย่ วกบั ร ะบบการควบคุมภ ายในเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และบริษทั ฯ ได้ม อบหมาย
ให้หน่วยงานทเี่กีย่ วข้องกับข้อสังเกตดังกล่าว พิจารณาดำเนิน
การปรับปรุงแ ก้ไขต่อไป
การตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ได้จัดต ั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วย
งานหนึ่งในบริษัทฯ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการผจู้ ดั การ ทำหน้าทีใ่ นการให้ค ำปรึกษา
และตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ติดตามระบบ
บริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และ
กระบวนการกำกับดแู ลกจิ การของบรษิ ัทฯ ได้จดั ให้มีขนึ้ อย่าง
พอเพียง มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ท ี่วางไว้
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ
มีทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ปฏิบตั งิ านทงั้ ด า้ นการตรวจสอบการดำเนินง าน การตรวจสอบ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายระเบียบขอ้ บ งั คับต า่ งๆ และการตรวจ
สอบด้านการเงิน
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การวางแผนตรวจสอบจะพจิ ารณาจากปจั จัยเสีย่ ง โดย
3.2.13 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั งิ านให้ค ณะกรรมการ
(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
ตรวจสอบและกรรมการผจู้ ดั การทกุ ครัง้ พร้อมทง้ั สรุปผลการ
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร
ตรวจสอบเป็นรายไตรมาสดว้ ย
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีตาม
งบการเงินเฉพาะบริษทั และบริษทั ฯ ต อ้ งไม่มผี ลขาดทุนส ะสม
การบริหารความเสี่ยง
เท่านั้น
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่ว
ทัง้ อ งค์กรขนึ้ อ ย่างเป็นร ะบบตงั้ แต่ป ี พ.ศ. 2547 โดยได้จ ดั ต งั้ 
(2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย ่อย
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Subเนื่องจากบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีคณะผู้บริหารของ
Committee) เพือ่ ท ำหน้าทีใ่ นการจดั ท ำนโยบาย วางระบบ และ ตนเอง และมีอิสระในการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ประเมินค วามเสีย่ งตา่ งๆ ทัง้ ท เี่ กิดจ ากปจั จัยภ ายนอกและจาก บริษัทฯ จึงไม่สามารถกำหนดนโยบายปันผลให้กับบริษัท
การบริหารและการปฏิบัตงิ านภายในองค์กร กำหนดแนวทาง ย่อยได้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว เมื่อบริษัทย่อยมีผลกำไร
ในการบริหารและจดั การความเสีย่ งให้อ ยูใ่ นระดับท ยี่ อมรับได้ จากการดำเนินงาน และไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทย่อยจะ
ตลอดจนมีการสื่อสารกับพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญ จ่ายเงินปันผลในอัตราที่บริษัทย่อยเห็นเหมาะสมต่อสภาพ
ของการบริหารความเสี่ยง
ฐานะทางการเงินของตนเองในขณะนั้น โดยไม่มีการกำหนด
บริษทั ฯ ได้ก ำหนดให้พ นักงาน ผูบ้ ริหาร และทกุ ห น่วย อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลไว้ล่วงหน้า
งานเป็นเจ้าของความเสีย่ งและมคี วามรบั ผ ดิ ช อบทจี่ ะประเมิน
บริหาร และจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบให้มีระดับความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้บรรจุหัวข้อ
การบริหารความเสี่ยงเป็นหลักสูตรหนึ่งในแผนงานฝึกอบรม
ผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย
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4. ปัจจัยความเสี่ยง
4.1 ความเสี่ยงด้านการตลาด
ตลาดส่งออกโดยเฉพาะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ผลิต
จากพลาสติกป ระเภทเมลามนี ม กี ารแข่งขันค อ่ นขา้ งรนุ แรง โดย
เฉพาะคู่แข่งจ ากประเทศจีน เนื่องจากประเทศจีนมีต้นทุนการ
ผลิตค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะค่าแรง จึงสามารถตั้งร าคาขายได้
ต่ำกว่าบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม คุณภาพสินค้าจากประเทศจีนก็
ด้อยกว่าค ณ
ุ ภาพสนิ ค้าของบรษิ ทั ฯ ม าก ตลอดจนการสง่ ม อบ
ให้ลูกค้าก็มีความไม่แน่นอน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วางแนวทาง
รองรับค วามเสี่ยงดังนี้
ก. จัดหาแหล่งวัตถุดิบท ี่ราคาถูกลง โดยคงระดับคุณภาพไว้
ข. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ให้ม ตี น้ ทุนตอ่ ห น่วยลดลง
ค. ขยายฐานลูกค้าเพิ่มข ึ้น โดยขยายตลาดสปู่ ระเทศตา่ งๆ ใน
กลุม่ ป ระเทศยโุ รปตะวันอ อก, แอฟริกา และอเมริกาใต้ โดย
มีเป้าหมายในการสง่ ออกไปยงั ประเทศตา่ งๆ ทัว่ โลกให้ได้
ครบ 100 ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2551 เพิม่ จากปจั จุบนั 
ทีส่ ง่ ออกไปยงั ประเทศตา่ งๆ 90 ประเทศ
ง. เพิม่ ความหลากหลายของสนิ ค้า
จ. การพฒ
ั นารปู ทรงผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้
งานทหี่ ลากหลายมากขนึ้ และการออกแบบลวดลายใหม่ๆ
ให้มคี วามทันส มัยอยู่เสมอ
ฉ. การขยายฐานการผลิตไปยงั ป ระเทศเวียดนาม ซึง่ ม แี รงงาน
จำนวนมากและต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ตลอดจนประเทศ
อินเดีย
ส่วนตลาดภายในประเทศ ซึ่งมีคู่แข่งในธุรกิจประเภท
เดียวกันจำนวนหนึ่ง และมีการนำเข้าสินค้าราคาถูกจากต่าง
ประเทศ บริษัทฯ ได้รองรับความเสี่ยงด้วยการกระจายช่อง
ทางการจดั จ ำหน่ายผา่ นระบบการขายตรง (Direct Sales) ผ่าน
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า และติดต่อโดยตรงกับล ูกค้า ตลอดจน
ร่วมมือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งมาตรฐาน
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนได้รับอนุญาตนำเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศ เพื่อให้ได้สินค้านำเข้าที่มีคุณภาพดีทัดเทียมกับ
สินค้าท ี่ผลิตในประเทศ และคุ้มครองผู้บริโภค
4.2 ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ
ราคาเม็ดพลาสติกและผงเมลามีนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการผลิตในตลาดโลกมีผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนของ
สินค้า เนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าวเป็นผลพลอยได้จากการ
กลั่นน้ำมัน ดังนั้น หากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีการปรับ
ราคาสูงข ึ้น ก็จะมีผลทำให้ร าคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แม้
ว่าบริษัทฯ จะซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่จากผู้ผลิตภายในประเทศ
แต่ราคาซื้อขายก็จะอ้างอิงกับราคาในตลาดโลกที่ซื้อขายกัน
ด้วยเงินส กุลเหรยี ญดอลลา่ ร ส์ หรัฐอเมริกา ดังน นั้ ความผนั ผวน
ข องอตั ราแลกเปลีย่ นของคา่ เงินบ าทกับดอลลา่ ร ส์ หรัฐอเมริกา

ก็จะมีผลต่อราคาวัตถุดิบด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ระดับของ
อุปสงค์และอุปทานของกำลังการผลิตและการบริโภคของ
ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
ก็ยังเป็นปัจจัยส ำคัญอีกประการหนึ่งท ี่มีผลต่อวัตถุดิบ เพราะ
ว่าหากราคาวัตถุดิบในตลาดโลกมีการปรับราคา ก็จะทำให้
ราคาขายในประเทศปรับร าคาขึ้นเช่นกัน
ในปที ผี่ า่ นมาบริษทั ฯมีป ริมาณการใช้เม็ดพ ลาสติกแ ละ
ผงเมลามนี ค ดิ เป็นส ดั ส่วนประมาณรอ้ ยละ 77 ของตน้ ทุนข อง
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีแนวทางรองรับค วามเสี่ยง ดังนี้
ก. มีการสอบราคาวัตถุดิบจากผู้ขายหลายรายก่อนการสั่งซื้อ
เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบเงื่อนไขที่ดีที่สุด
ข. ติดตามแนวโน้มร าคาวตั ถุดบิ จ ากผขู้ ายภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนแนวโน้มของราคาน้ำมันดิบ
ค. หากวตั ถุดบิ มแี นวโน้มขน้ึ ราคา บริษทั ฯ จะซอ้ื วตั ถุดบิ ลว่ ง
หน้าในปริมาณทเ่ี พียงพอตอ่ การใช้ผลิตในระยะเวลาหนึง่
ง. กรณีที่ราคาวัตถุดิบในต่างประเทศต่ำกว่าราคาภายใน
ประเทศ บริษัทฯ จ ะนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
จ. การรั บ จ้ า งผ ลิ ต สิ น ค้ า พ ลาสติ ก ป ระเภทชิ้ น ส่ ว น
อุตสาหกรรมนั้น (OEM) บริษัทฯ มีความเสี่ยงน้อยจาก
ความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติก เนื่องจากผู้ว่าจ้างจะ
เป็นผู้รับความเสี่ยงนั้นเอง โดยมีการตกลงร่วมกันที่จะ
ปรับราคาสินค้าดังกล่าวตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
วัตถุดิบ
4.3 ความเสี่ยงด้านการผลิต
บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบประเภทผงเมลามีนเกือบทั้งหมด
จากบริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด และบริษัท ไทย เคเค จำกัด
บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายวัตถุดิบผง
เมลามีนน้อยราย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีแนวทางรองรับ
ความเสี่ยง ดังนี้
ก. บริษัทฯลงทุนร ้อยละ 45 ในบริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
ซึง่ เป็นผ ผู้ ลิตผ งเมลามนี ร ายสำคัญให้บ ริษทั ฯ เพือ่ ให้ม นั่ ใจ
ว่าบริษัทฯ มีแหล่งว ัตถุดิบผงเมลามีน
ข. บริษทั ฯ ส ามารถซอ้ื ผงเมลามนี จากแหลง่ อน่ื ๆ ได้อ กี เช่น
จากแหล่งภายในประเทศ : บริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค
เวิร์คส์ (อยุธยา) จำกัด
จากต่างประเทศ : จีน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน
ส่วนเม็ดพลาสติก บริษัทฯ ก็สามารถจัดหาได้ภายใน
ประเทศและจากต่างประเทศ
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4.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน
4.4.1 ความเสีย่ งจากการผดิ ขอ้ กำหนดทางการเงิน
บริษทั ฯ ต อ้ งปฏิบตั ติ ามขอ้ ก ำหนดทางการเงิน ซึง่ ร ะบุ
ไว้ในสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวระหว่างบริษัทฯ กับธนาคาร
นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด
ทางการเงิน อาจมีผลให้บริษัทฯ ตกอยู่ในสถานะการผิดนัด
ชำระหนี้
แนวทางรองรับความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้จัดทำประมาณการงบการเงินขึ้นใช้ภายใน
องค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการประมาณการ
อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจน
มีการติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงวดเพื่อ
ลดโอกาสของการปฏิบัติผิดข้อก ำหนดทางการเงิน
4.4.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
หลังจากบริษัทฯ ชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะ
ยาววงเงิน 2,100 ล้านบาท แก่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
(มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครบถ้วนใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ทำให้บริษัทฯ คงเหลือเพียงเงินกู้ยืม
ระยะยาวในโครงการเงินท นุ หมุนเวียนเพือ่ ก ารอนุรกั ษ์พ ลังงาน
ซึ่งส่วนหนึ่งมเีงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยค งที่ร้อยละ 3 และ 4 ต่อ
ปี ตลอดระยะเวลาเงินกู้ 7 ปี โดยส่วนที่เหลือมีเงื่อนไขอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบ 1 ถึงร้อยละ MLR ต่อปี ตลอด
ระยะเวลาเงินกู้ 7 ปี นอกจากนี้ วงเงินกหู้ มุนเวียนของบริษัทฯ
ก็ม อี ตั ราดอกเบีย้ ร อ้ ยละ MOR ต่อป ี ทำให้บ ริษทั ฯ ม คี วามเสีย่ ง
ของการขึ้นล งของอัตราดอกเบี้ยล อยตัว ซึ่งอิงกับอัตรา MLR
และ MOR ดังก ล่าว
แนวทางรองรับความเสี่ยง
สำหรั บ ว งเงิ น สิ น เชื่ อ ร ะยะย าวแ ละว งเงิ น สิ น เชื่ อ
หมุนเวียนส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
อิงอ ตั รา MLR และ MOR ตามลำดับน นั้ ถึงแ ม้จ ะไม่ได้ม สี ดั ส่วน
จำนวนที่สูงมากจนเป็นสาระสำคัญเมื่อเทียบกับวงเงินสินเชื่อ
ระยะยาวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานต้นทุนต่ำในส่วนที่มีเงื่อนไข
อัตราดอกเบีย้ ค งทีข่ องบรษิ ทั ฯ แต่บ ริษทั ฯ ก ม็ แี นวทางรองรับ
เพือ่ ล ดความเสีย่ งจากอตั ราดอกเบีย้ โดยการพจิ ารณาชำระคนื 
เงินต้นก่อนกำหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม หากบริษัทฯ
มีสภาพคล่องส่วนเกิน ตลอดจนจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มเติมนอกเหนือจากแหล่งปัจจุบัน
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4.4.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ
เนือ่ งจากธรุ กิจก ารสง่ อ อก และการนำเข้าว ตั ถุดบิ สินค้า
สำเร็จรูป รวมถึงเครื่องจักรบางชนิดของบริษัทฯ มีความเสี่ยง
จากการผนั ผวนของอตั ราแลกเปลีย่ นเงินต ราตา่ งประเทศ และ
ไม่ส ามารถประมาณการรายได้แ ละตน้ ทุนข องบรษิ ทั ฯได้อ ย่าง
แม่นยำ
แนวทางรองรับค วามเสี่ยง
บริษทั ฯ ได้ท ำสญ
ั ญาซอื้ ข ายเงินต ราตา่ งประเทศลว่ งหน้า
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ขณะนั้น การทำสัญญาดังกล่าวทำให้บริษัทฯ สามารถทราบ
รายได้และต้นทุนของสินค้าที่แน่นอน และการกำหนดกลยุทธ์
ต่างๆ ที่เหมาะสมของบริษัทฯ ได้
4.4.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
เนื่ อ งจากก ารข ายสิ นค้ า ให้ กั บ ลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ ข อง
บริษัทฯเป็นการขายเชื่อทั้งลูกค้าภายในและต่างประเทศ การ
จัดจำหน่ายให้กับลูกค้ารายเก่าที่ซื้อขายกับบริษัทฯ มานาน
และลูกค้ารายใหม่ๆ ตามฐานลูกค้าของบริษัทฯ ที่เพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงระยะเวลาการให้เครดิตแก่ลูกค้าที่ต่างๆ
กัน ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บ
ชำระหนี้จากลูกค้าได้
แนวทางรองรับความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้มีการกำหนดเกณฑ์การจัดระดับความ
น่าเชื่อถือของลูกค้า การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า
และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นก่อนการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าอยู่ใน
ระดับท เี่ หมาะสม อีกท งั้ บ ริษทั ฯ ม ลี กู ค้าจ ำนวนมากราย ทำให้
ไม่มีการกระจุกตัวของลูกหนี้การค้า ด้วยเหตุผลข้างต้นและ
จากประสบการณ์การเก็บหนี้ในอดีต ทำให้ฝ่ายบริหารเชื่อว่า
จะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อเพิ่มเติมจากจำนวนที่
บริษัทฯ ได้บันทึกไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจ ะสูญ
นอกจากนี้ ในกรณีล กู ค้าต า่ งประเทศ ส่วนใหญ่บ ริษทั ฯ
ก็จ ะกำหนดเงือ่ นไขการชำระเงินด ว้ ยเลตเตอร์อ อฟเครดิต หรือ
ต้องโอนชำระเงินก่อนบางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับลูกค้าราย
ใหม่ หรือลูกค้าที่บริษัทฯ ยังไม่มีความแน่ใจในฐานะการเงิน

4.4.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
เนือ่ งจากการดำเนินธ รุ กิจข องบรษิ ทั ฯในปจั จุบนั จ ำเป็น
ต้องมีเงินสดและสภาพคล่องอย่างเพียงพอ เพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในกิจการ การลงทุนต่างๆ รวมถึงการรองรับ
การขยายกิจการในอนาคต ซึ่งการขาดสภาพคล่องดังกล่าว
ทำให้บ ริษทั ฯ ม คี วามเสีย่ งตอ่ ก ารสญ
ู เสียโอกาสทางธรุ กิจ การ
แข่งขันในตลาด และการดำเนินธุรกิจทตี่ ิดขัดได้
แนวทางรองรับความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้จัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคาร
นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) ในวงเงินร วม 400 ล้านบาท แบ่งเป็นส นิ เชือ่ ป ระเภท
ต่างๆ เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี, ตั๋วส ัญญาใช้เงิน, L/C, T/R,
L/G เป็นต้น ซึง่ บ ริษทั ฯ พ จิ ารณาเห็นว า่ ม คี วามเหมาะสมและ
เพียงพอต่อก ารดำเนินธุรกิจข องบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้ม แี ผนการจดั หาแหล่งเงินท นุ เพิม่ เติมอ ยูต่ ลอดเวลา เพือ่ 
ให้บริษัทฯ มั่นใจว่าบริษัทฯ มีแหล่งวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอ
ภายใต้เงื่อนไขและต้นทุนที่เหมาะสม
อนึ่ง บริษัทฯ ได้ม ีการจัดทำประมาณการฐานะเงินสด
และมีการติดตามอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจ
ได้ว่า จะไม่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
4.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่ส ามารถจ่ายเงินปันผล
เนือ่ งจากนโยบายการจา่ ยเงินปันผลของบรษิ ทั ฯ ก ำหนด
ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่า
ร อ้ ยละ 50 ของกำไรสทุ ธิป ระจำปตี ามงบการเงินเฉพาะบริษทั
และบริษทั ฯต้องไม่มผี ลขาดทุนส ะสมเท่านัน้ ดังน นั้ การจา่ ยเงิน
ปันผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะ
การเงินในแต่ละปี

แนวทางรองรับค วามเสี่ยง
บริษทั ฯได้จ ดั ท ำแผนการดำเนินง าน และประมาณการ
ทางการเงินไว้ล ว่ งหน้า ทำให้บ ริษทั ฯ ส ามารถคาดการณ์ผ ลการ
ดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ในอนาคตได้ และ
นำมาปรับ ทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ สภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และปัจจัยภ ายนอกอื่นๆ ทั้งนี้
เพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
อนึง่ บริษทั ฯ ได้จ ดั สรรเงินก ำไรสทุ ธิป ระจำปี พ.ศ. 2549
ตามที่ ได้ รั บ อ นุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ส ำรองต าม
กฎหมายเป็ นจ ำนวนเงิ น 20,000,000 บาท และจ่ า ย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็น
เงินจำนวน 203,242,860 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.27 ของ
กำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2549 ทีแ่ สดงอยูใ่ นรายงานประจำปี 2549 โดยเป็นการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม – 30
มิถุนายน พ.ศ. 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็น
เงินจำนวน 81,297,144 บาท เมื่อว ันที่ 8 กันยายน พ.ศ.
2549 และจากผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม – 31
ธันวาคม พ.ศ. 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นเงิน
จำนวน 121,945,716 บาท เมื่อว ันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.
2550 นอกจากนี้ สำหรับผ ลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2550
บริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผ ู้ถือหุ้นแล้ว
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5. รายการระหว่างกัน
5.1 รายการระหว่างกัน
ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับ
บริษัทย ่อย บริษัทร ่วม และบริษัทอ ื่นทเี่กี่ยวข้องกัน ทั้งในด้าน
การซอื้ ข ายสนิ ค้า การใช้บ ริการตา่ งๆ ค่าบ ริหารและการจดั การ
ฯลฯ แม้ว่าบางบริษัทจะมีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ
10 หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทแห่งนั้น ซึ่งส่งผลให้
รายการระหว่างกนั ก บั บ ริษทั ด งั ก ล่าวเข้าข า่ ยรายการทเี่ กีย่ วโยง
กันต ามหลักเกณฑ์ข องตลาดหลักทรัพย์แ ห่งป ระเทศไทยกต็ าม

ชื่อบริษัท
บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด

ประเภทธุรกิจ
ผลิตแม่พิมพ์

บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จำกัด ผลิตสินค้าพลาสติก

บริษัท ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จำกัด ชุบ ขัด กัดลายแม่พิมพ์
บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด ผลิตกล่องกระดาษ
บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท สยามเมลามีน
มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท ศรีไทยสเตนเลส จำกัด

บริษัท เฟริสท์พอยท์
ทรานส์โลจิสติกส์ จำกัด
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แต่ร ายการระหว่างกนั ด งั ก ล่าวกเ็ ป็นร ายการทเี่ กิดข นึ้ เป็นป กติ
ในราคาตลาดของธุรกิจการค้าทั่วไป และเป็นไปตามนโยบาย
ของแต่ละบริษทั ท ยี่ ดึ ถือร าคาตลาดทางการคา้ ท วั่ ไปเป็นเกณฑ์
ในการทำธุรกรรมระหว่างกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผย
รายละเอียดของรายการระหว่างกนั ไว้ในหมายเหตุป ระกอบงบ
การเงินสำหรับป ี สิ้นส ุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รายละเอียดของประเภทธุรกิจและความสัมพันธ์ของ
บริษัทท ี่มีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯมีดังต่อไปนี้

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
1. เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 71.0
2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้น
รวมกันเท่ากับร้อยละ 29.0
1. เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.0
2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้น
รวมกันเท่ากับร้อยละ 15.0
3. ญาติของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เป็นกรรมการในบริษทั
ศรีไทย นาโนพลาส จำกัด
1. เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40.0
2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้น
รวมกันเท่ากับร้อยละ 15.0

1. เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 39.2
2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการใน
บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด

ค้าขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ในครัวเรือน
2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ
ร้อยละ 52.0 และเป็นกรรมการใน
บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติก 1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
และเมลามีน
2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ
ร้อยละ 45.0
ผลิตและจำหน่ายเครื่อง 1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ครัวและเครื่องเรือน
2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ
ร้อยละ 60.0 และเป็นกรรมการใน
บริษัท ศรีไทยสเตนเลส จำกัด
ให้บริการด้านการขนส่ง 1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าภายในประเทศ
2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้น
รวมกันเท่ากับร้อยละ 100.0
3. ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการใน
บริษัท เฟริสท์พอยท์ ทรานส์โลจิสติกส์ จำกัด

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท พี.อี.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตขวดน้ำดื่มเพ็ท

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้น
รวมกันเท่ากับร้อยละ 25.0 และเป็นกรรมการ
ในบริษัท พี.อี.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด

หมายเหตุ : ผูบ้ ริหารและญาติของผู้บริหาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายตามคำนิยามของหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งกำหนด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2 ความจำเป็นของการทำรายการระหว่างกัน
เนื่องจากกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการขยายตัวใน
แนวตั้ง (VERTICAL INTEGRATION) เพื่อล ดการพึ่งพา
ธุรกิจนอกกลุ่ม และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มบริษัท
ศรีไทยเอง ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมักมีรายการระหว่างกันเกิด
ขึ้นเนืองๆ ด้วยความจำเป็นที่จะต้องซื้อหรือขายสินค้าและ
บริการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกัน เว้นแต่บางกรณีที่แต่ละบริษัท
ต้ อ งการส่ ง เ สริ ม ก ารข ายข องต นเองห รื อ ก ารท ำร ายการ
กับบริษัทที่เป็นคู่ค้ากันมานาน ก็จะมีการพิจารณาเงื่อนไข
พิเศษให้เป็นรายกรณีไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการก็มี
การดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อป กป้องผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นแ ละ
ผู้ได้เสียทุกกลุ่ม

5.3 ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
เนื่ อ งจากแต่ ล ะบ ริ ษั ท ในก ลุ่ ม บ ริ ษั ท มี ฝ่ า ยบ ริ ห าร
ของตนเอง ทุกบริษัทต่างก็มุ่งเอาผลประโยชน์สูงสุดของ
ตนเองเป็นเกณฑ์ ดังนั้น หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น ใน
หลั ก ก ารแต่ ล ะบ ริ ษั ท ก็ จ ะก ำหนดเงื่ อ นไขท างการค้ า แ ละ
บริการตามปกติการค้ากับบุคคลภายนอกทั่วไปเป็นเกณฑ์
มีการเปรียบเทียบเงื่อนไขที่ได้รับกับแหล่งข้อมูลภายนอก
เพื่อความสมเหตุสมผลและเงื่อนไขราคาที่เหมาะสมของ

5.4 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันใน
อนาคต
กลุม่ บ ริษทั ม นี โยบายให้แ ต่ละบริษทั ในกลุม่ ม อี สิ ระเต็ม
ทีใ่ นการคา้ ขายกบั ผ ใู้ ดกไ็ ด้ ดังน นั้ ราคาสนิ ค้าห รือบ ริการและ
เงือ่ นไขการคา้ จ งึ เป็นเกณฑ์ต ดั สินใจของฝา่ ยบริหารของแต่ละ
บริษทั ในกลุม่ และมแี นวโน้มว า่ ป ริมาณการทำรายการระหว่าง
กันจะไม่ผันผวนมากในแต่ละปี
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6. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
6.1 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย
อัตราส่วน
สภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บห นี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ*
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชำระหนี้
Cash Cycle**
ความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย
อัตรากำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขาย
อัตรากำไรอื่นต่อร ายได้ร วม
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร
อัตรากำไรสุทธิต่อร ายได้ร วม
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วย

2550

2549

2548

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.84
1.20
0.42
5.28
68.19
12.01
29.97
5.56
64.75
33.41

1.55
0.95
0.50
5.76
62.51
11.94
30.16
5.93
60.75
31.93

1.75
1.12
0.69
5.51
65.39
12.53
28.72
6.22
57.91
36.21

%
%
%
%
%
%

19.83
3.83
0.85
250.37
3.11
3.48

21.03
5.13
0.96
218.86
7.39
8.28

20.52
5.78
0.79
269.74
5.58
5.75

%
%
เท่า

2.57
13.18
0.83

6.18
20.69
0.84

4.25
17.95
0.76

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.36
28.98
0.68
78.17

0.35
30.46
0.74
58.24

0.33
30.86
1.03
59.36

* คิดเฉพาะสินค้าสำเร็จรูปไม่รวมสินค้าระหว่างผลิต สินค้าร ะหว่างทางและวัตถุดิบ (สินค้าค งเหลือก่อนหักค่าเผื่อมูลค่าราคาขายต่ำก ว่าท ุนและค่า
เผื่อสินค้าล้าสมัย)
** ระยะเวลาเก็บห นี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาชำระหนี้
หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินปี 2549 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัด
ประเภทรายการบัญชีข องงบการเงินปี 2550 โดยไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผถู้ ือหุ้นตามที่ได้ร ายงานไปแล้ว ดังนั้น อัตราส่วนทางการ
เงินของปี 2549 ทีใ่ช้ในการเปรียบเทียบอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2549
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6.2 คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการงินและผลการ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสนิ ทรัพย์ล ดลงจากรอ้ ยละ 6.18
ในปี พ.ศ. 2549 เป็นร ้อยละ 2.57 ในปี พ.ศ. 2550 และ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินรวม
อัตราผลตอบแทนจากสนิ ทรัพย์ถ าวรลดลงจากรอ้ ยละ 20.69
สภาพคล่อง
ในปี พ.ศ. 2549 เป็นร้อยละ 13.18 ในปี พ.ศ. 2550
ถึงแม้ว่าอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดจะลดลง เนือ่ งจากกำไรสทุ ธิจ ำนวน 174.40 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2550
เล็กน ้อยจาก 0.50 เท่า ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 0.42 เท่า ในปี ลดลงจากเดิม 396.42 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2549 จึงส รุปได้
พ.ศ. 2550 ตามผลประกอบการของกลุ่มบริษัทท ี่ลดลง และ ว่าก ลุม่ บ ริษทั ม อี ตั ราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินง านลด
รายจา่ ยลงทุนท เี่ พิม่ ข นึ้ แต่จ ากการเบิกถ อนเงินก ยู้ มื ร ะยะยาวที่ ลงตามผลประกอบการ
เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ของกลุ่มบ ริษัท ประกอบกับส ัดส่วน
ของลูกหนี้ที่สูงขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจของกลุ่มบริษัท นโยบายการเงิน
ทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จาก 1.55 เท่า ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 1.84 เท่า ในปี พ.ศ. จาก 0.35 เท่า ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 0.36 เท่า ในปี พ.ศ.
2550 และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วที่เพิ่มขึ้นจาก 0.95 2550 สาเหตุการเพิ่มขึ้นของหนี้สินเกิดจากการขยายตัวของ
เท่า ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 1.20 เท่า ในปี พ.ศ. 2550
การสั่งซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการเบิกถอน
สำหรับร อบการหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) เพิ่ม เงินก ยู้ มื ร ะยะยาวในโครงการเงินท นุ หมุนเวียนเพือ่ ก ารอนุรกั ษ์
ขึ้นเล็กน ้อยจาก 31.93 วัน ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 33.41 พลังงานเพิ่มขึ้นในระหว่างปี ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าการเพิ่ม
วัน ในปี พ.ศ. 2550 เนื่องมาจากระยะเวลาเก็บช ำระหนี้เฉลี่ย ขึน้ ข องสว่ นของผถู้ อื ห นุ้ อย่างไรกต็ าม กลุม่ บ ริษทั ย งั ค งรกั ษา
ที่เพิ่มขึ้นจาก 62.51 วัน ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 68.19 วัน ระดับอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย และอัตราส่วน
ในปี พ.ศ. 2550 ในขณะทกี่ ลุ่มบริษัทสามารถยืดระยะเวลา ความสามารถชำระภาระผูกพันได้ใกล้เคียงกับปีก่อน
การจ่ายชำระหนี้เพิ่มขึ้นจากเดิม 60.75 วัน ในปี พ.ศ. 2549
เป็น 64.75 วัน ในปี พ.ศ. 2550 ด้วยระยะเวลาขายสินค้า วิเคราะห์จากงบการเงินรวม
เฉลี่ยท ี่ใกล้เคียงกับป กี ่อน ดังนั้น จากอัตราส่วนดังกล่าวข้าง
6.2.1 ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ
ต้น จึงสรุปได้ว่าในปี พ.ศ. 2550 กลุ่มบริษัทยังค งมีสภาพ
ก. รายได้
คล่องทางการเงินในระดับส ูงพอสมควร
กลุม่ บ ริษทั ศ รีไทยซปุ เปอร์แ วร์ได้ว างกลยุทธ์ให้การทำ
ธุรกิจม ลี กั ษณะครบวงจร ลดการพงึ่ พาธรุ กิจน อกกลุม่ โดยแบ่ง
ความสามารถในการหากำไร
โครงสร้างธรุ กิจข องกลุม่ บ ริษทั อ อกเป็นส ายธรุ กิจพ ลาสติกแ ละ
ภาพรวมของอัตราส่วนแสดงความสามารถในการหา สายธรุ กิจซอื้ มาขายไป แต่เนื่องจากสายธรุ กิจซอื้ มาขายไปเพิ่ง
กำไรในปี พ.ศ. 2550 ของกลุ่มบริษัทลดลงจากปีก่อนตาม เริม่ ด ำเนินก ารได้ไม่น านนกั จึงท ำให้โครงสร้างรายได้ในปี พ.ศ.
ผลประกอบการของกลุม่ บ ริษทั ท ลี่ ดลง เนือ่ งมาจากกลุม่ บ ริษทั  2550 ของกลุม่ บ ริษทั ย งั ค งมาจากสายธรุ กิจพ ลาสติกเป็นห ลัก
ต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการปรับตัว โดยกลุม่ บ ริษทั ม คี วามมงุ่ ห วังท จี่ ะพฒ
ั นาสนิ ค้าแ ละขยายตลาด
ของราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น อันเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ปรับ ของกลุม่ บ ริษทั ให้ม ากยงิ่ ข นึ้ ตลอดจนผลักด นั ส ายธรุ กิจซ อื้ ม า
ตัวสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่มบริษัทยังไม่สามารถปรับราคาขายได้ ขายไปให้ช ว่ ยเสริมส ร้างรายได้ห ลักให้แ ก่ก ลุม่ บ ริษทั ทัง้ นีเ้พือ่ 
อย่างเต็มที่ให้สอดคล้องกับความผันผวนของต้นทุนการผลิต ให้ก ลุม่ บ ริษทั ส ามารถบรรลุเป้าห มายมรี ายได้ถ งึ ห นึง่ ห มืน่ ล า้ น
ดังก ล่าว ตลอดจนผลกระทบจากคา่ เงินบ าททแี่ ข็งต วั ทำให้ร าคา บาทได้ในอีก 5 ปีข้างหน้า
ขายของสนิ ค้าส ง่ อ อกของกลุม่ บ ริษทั ล ดลง นอกจากนี้ ค่าใช้จ า่ ย
ในสว่ นของสายธรุ กิจพ ลาสติกซ งึ่ จ ำแนกเป็นผ ลิตภัณฑ์
ต่างๆ ทีเ่พิ่มสูงขึ้น นอกจากจะเป็นการเพิ่มขึ้นตามการขยาย เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนนั้น
ตัวข องยอดขายและการปรับเงินเดือนและคา่ แรงประจำปแี ล้ว บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ผลกระทบจากราคานำ้ มันท เี่ พิม่ ข นึ้ ก เ็ ป็นอ กี ป จั จัยห นึง่ ท ที่ ำให้ สูงกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนแนวโน้ม
ต้นทุนค า่ ข นส่งข องกลุม่ บ ริษทั เพิม่ ข นึ้ เช่นเดียวกัน ดังน นั้ จึงส รุป การเติบโตของรายได้ที่ดีกว่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์เพื่องาน
ได้ว่าในปี พ.ศ. 2550 กลุ่มบริษัทม ีความสามารถในการทำ อุตสาหกรรมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
กำไรลดลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศและต้นทุนการ อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น
ดำเนินงานทสี่ ูงขึ้น
ชิ้นส่วนงานอุตสาหกรรมและชิ้นส่วนยานยนต์สามารถสนอง
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ตอบการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ลังพลาสติกสามารถตอบสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรมเบียร์และน้ำอัดลม พาเลทสามารถสนองความ
ต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีคลังสินค้าของตนเอง
หรือเพื่อใช้ส นับสนุนในระบบขนถ่ายสิ่งของ เป็นต้น ในขณะ
ที่ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนจะสนองตอบความต้องการ
ของผู้บริโภคโดยตรง ตลอดจนภัตตาคาร ร้านอาหาร เป็นต้น
ดังนั้น ความหลากหลายของประเภทลูกค้าของผลิตภัณฑ์เพื่อ
งานอุตสาหกรรม จึงมีมากกว่าประเภทลูกค้าของผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ในครัวเรือน
ยอดขายจากสายธรุ กิจป ระเภทตา่ งๆ ในปี พ.ศ. 2550
ประกอบด้วย
สายธุรกิจพ ลาสติก
95.20%
ประกอบด้วย
- ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 68.93%
- ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 31.07%
สายธรุ กิจซอ้ื มาขายไปและสายงานแม่พมิ พ์
4.80%
		
รวม
100.00%
แม้วา่ ท กุ ส ายธรุ กิจท กี่ ลุม่ บ ริษทั ด ำเนินง านอยู่ จะประสบ
ก บั ก ารแข่งขันส งู แต่ก ลุม่ บ ริษทั ก ย็ งั ค งรกั ษาความเป็นผ นู้ ำใน
วงการสายธุรกิจพลาสติกทั้งผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
และผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสายงานแม่พ มิ พ์
และอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดกลยุทธ์และ
แผนงานที่จะสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า
ของบริษัทฯ อยู่เสมอ และพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาต่างๆ แก่บริษัทในเครือ
เพื่อให้กลุ่มบ ริษัทเติบโตอย่างมั่นคงเคียงข้างกันไป
ข. การตลาดและแนวโน้ม
1) สายธุรกิจพลาสติก
ตลาดผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ในปี พ.ศ. 2550 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังคง
ชะลอตัว และมีการปรับราคาน้ำมันขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่ง
ผลให้ทุกอุตสาหกรรมมีการลงทุนลดลงและชะลอการสั่งซื้อ
แต่ เนื่ อ งจากผ ลิ ต ภัณฑ์ เพื่อ งานอุตสาหกรรมของบริษัทฯ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายต่อไปให้แก่โรงงานผู้ผลิต
ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานผลิตรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ โรงงานผลิตแบตเตอรี่ โรงงานผลิตสี โรงงาน
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงงานทมี่ ีคลังสินค้าเป็นของตนเองหรือ
กลุ่มธุรกิจโลจิสติก ส์ เป็นต้น ซึ่งบ างอุตสาหกรรมยังคงเติบโต
และมีความต้องการจากผู้บริโภคที่ดีอยู่ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์
เพือ่ ง านอตุ สาหกรรมของบรษิ ทั ฯ ยังค งเติบโตได้เล็กน อ้ ยในปี
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พ.ศ. 2550 ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าตลาดและแนวโน้มของ
ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมภายในประเทศของบริษัทฯ
ส่ ว นห นึ่ ง จ ะขึ้ น อ ยู่ กั บ ก ารเติ บ โตข องอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ
ดังกล่าวข้างต้นด้วย นอกจากนี้ จากการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความ
แตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของบริษัทฯ ตลอดจน
รองรับล ูกค้าได้หลากหลายขึ้น ทำให้บริษัทฯ คาดว่ายอดขาย
ของผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมภายในประเทศสำหรับปี
พ.ศ. 2551 จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12 – 14
ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ถึงแม้ว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อ
เทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา แต่มูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์เพือ่ ง านอตุ สาหกรรมในปี พ.ศ. 2550 ของบรษิ ทั ฯ
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2549
เนื่องจากบริษัทฯ สามารถผลักดันการส่งอ อกสินค้าจ ำพวกลัง
พลาสติก เปลือกหม้อแบตเตอรี่รถยนต์ และพาเลท เป็นต้น
ไปยงั ก ลุม่ ป ระเทศอนิ โดจนี และมลู ค่าก ารสง่ อ อกสนิ ค้าถ งั ข ยะ
พลาสติกผ่านตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศก็มีปริมาณขยาย
ตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2549
บริษทั ฯ ค าดวา่ ในปี พ.ศ. 2551 บริษทั ฯ จ ะยงั ส ามารถ
รักษาตลาดสง่ อ อกผลิตภัณฑ์เพือ่ ง านอตุ สาหกรรมทสี่ ง่ อ อกไป
ยังก ลุม่ ป ระเทศอนิ โดจนี โดยผลักด นั ก ารสง่ อ อกสนิ ค้าจ ำพวก
เปลือกหม้อแบตเตอรี่รถยนต์และพาเลทให้มากขึ้น ประกอบ
กับบ ริษทั ฯ ต งั้ เป้าห มายทจี่ ะขยายตลาดให้ม ากขนึ้ โดยเน้นก าร
ส่งออกไปยังประเทศเกาหลี จีน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และ
กลุม่ ป ระเทศตะวันออกกลาง แต่อ ย่างไรกต็ าม จากการแข่งขัน
ทางด้านราคาที่สูงขึ้นของสินค้าจำพวกถังขยะพลาสติก ทำให้
บริษัทฯ คาดว่ายอดขายจากการส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่องาน
อุตสาหกรรมสำหรับปี พ.ศ. 2551 จะยังคงใกล้เคียงเมื่อ
เทียบกับปี พ.ศ. 2550
ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนภายในประเทศ
จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ผู้
บริโภคมกี ารใช้จ า่ ยลดลง จนสง่ ผ ลให้ย อดขายผลิตภัณฑ์เครือ่ ง
ใช้ในครัวเรือนของบรษิ ทั ฯ ภ ายในประเทศในปี พ.ศ. 2550 ลด
ลงเล็กน อ้ ยเมือ่ เทียบกบั ป ี พ.ศ. 2549 แต่ท งั้ นีเ้ นือ่ งจากบรษิ ทั ฯ
มีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ และช่องทาง
การจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายและทีมงานระบบขายตรงที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบกบั แ นวโน้มข องตลาดผลิตภัณฑ์เครือ่ ง
ใช้ในครัวเรือนภายในประเทศที่ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนของบรษิ ทั ฯ ส ามารถ
เข้าไปทดแทนเครือ่ งถว้ ยชามทผี่ ลิตจ ากวสั ด อุ นื่ ๆ เช่น กระเบือ้ ง

ซึ่งแ ตกง่าย เป็นต้น และส่วนแบ่งตลาดที่ยังน้อยอยูเ่มื่อเทียบ
กับตลาดรวมเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากวัสดุทุกประเภท
ทำให้บริษัทฯ คาดว่ายอดขายของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัว
เรือนภายในประเทศของบริษัทฯ สำหรับปี พ.ศ. 2551 จะยัง
สามารถเติบโตได้อ ีก โดยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 – 12
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2550
ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของ
บริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2550 เพิ่มสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบ
กับปี พ.ศ. 2549 แต่ทำได้ต ามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้ว่าอ ัตรา
แลกเ ปลี่ ย นเ งิ น บ าทจ ะแ ข็ ง ค่ า เ มื่ อ เ ที ย บกั บ ด อลล่ า ร์ 
สหรัฐอเมริกา และการประสบปัญหาการลอกเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในตลาดบางประเทศที่ทำให้ผู้บริโภค
ส บั สนซงึ่ บ ริษทั ฯ ได้ด ำเนินก ารทางกฎหมาย นอกจากนี้ สำหรับ
ตลาดตะวันออกกลางและยุโรปมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากมีกฎระเบียบและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกัน
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพที่ใช้ยเูรียเป็นวัตถุดิบในการผลิตแทนเมลามีน 100%
ในขณะที่การส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกมี
การเติบโตไม่ม ากนกั ส่วนการสง่ อ อกไปยงั ต ลาดสหรัฐอเมริกา
ไม่มีการเติบโต เนื่องจากผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคา
สินค้าจากประเทศจีน แต่บริษัทฯ ได้พยายามขยายตลาดไป
ยังกลุ่มล ูกค้าที่เน้นคุณภาพสินค้าเพิ่มเติมอยู่เสมอ
ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์ค่า
เงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเนื่องและราคาวัตถุดิบที่
ปรับตัวสูงขึ้นจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนลดลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
จากประเทศอื่นๆ ทั้งนี้จากประมาณการมูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2551
เพิม่ ข นึ้ เล็กน อ้ ยเมือ่ เทียบกบั ป ี พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังได้ร ับค วามไว้ว างใจจากผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผ ลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ในครัวเรือนรายใหญ่ที่มีชื่อเสียงจากประเทศสวีเดน
เพือ่ ผ ลิตแ ละสง่ อ อกผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนไปจำหน่าย
ในประเทศต่างๆ 37 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจ ะทำให้ยอดส่งออก
ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ในครัวเรือนที่ผลิตจากวัตถุดิบเมลามีน รวมทั้งพัฒนารูปท รง
ผลิตภัณฑ์และลวดลายให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ
ที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะขยาย
การสง่ อ อกไปยงั ต ลาดใหม่ๆ ในกลุม่ ป ระเทศยโุ รปตะวันอ อก,
แอฟริกา และอเมริกาใต้ อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายในการ
ส่งออกที่เคยกำหนดให้ได้ครบ 100 ประเทศ ภายในปี พ.ศ.
2551 ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ สามารถส่งออกไปยังประเทศ
ต่างๆ เพิ่มขึ้นจนส่งอ อกได้กว่า 90 ประเทศทั่วโลก
2) สายธุรกิจซ ื้อมาขายไป
สำหรับป ี พ.ศ. 2550 สายธรุ กิจซ อื้ ม าขายไปของบรษิ ทั ฯ
ยังคงเป็นการทำตลาดและจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศ โดย
การแสวงหาสินค้าที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมของตลาดจากทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม
ผ่านช่องทางการจำหน่ายต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจ ะเป็นการ
จำหน่ายโดยบริษัทฯ เอง ทีมงานขายตรง ตัวแทนจำหน่าย
ของบริษัทฯ หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันสินค้า
หลักๆ ที่บริษัทฯ ได้สั่งซื้อและนำเข้ามาจำหน่ายแล้ว ได้แก่
กล่องถนอมอาหาร Lock&Lock อุปกรณ์ก ารจดั เตรียมอาหาร
จากต่างประเทศ โต๊ะและเตียงนอนชายหาด เป็นต้น และ
เน้นการจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยตรง และกลุ่มธุรกิจ
โรงแรม ตลอดจนรา้ นอาหารตา่ งๆ ซึง่ ผ บู้ ริโภคให้การตอบรบั 
ที่ดีและให้ความสนใจมากขึ้น โดยบริษัทฯ มียอดขายของสาย
ธุรกิจซื้อมาขายไปในปี พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นป ระมาณร้อยละ
20 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2549 และบริษัทฯ คาดว่ายอดขาย
จะสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2551
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ค. ผลการดำเนินงาน (จากงบการเงินร วมโดยย่อ)

รายได้จากการขายและงานรับจ้าง
ต้นทุนขายและงานรับจ้าง
กำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ

2550
2549
จำนวนเงิน
%
จำนวนเงิน
%
5,563 100.00
5,314 100.00
(4,460) (80.17) (4,197) (78.97)
1,103 19.83
1,117 21.03
(890) (16.00)
(845) (15.90)
48
0.86
51
0.97
14
0.25
63
1.19
(20) (0.36)
(22) (0.41)
(56) (1.01)
58
1.08
174
3.13
396
7.46

หน่วย : ล้านบาท
2548
จำนวนเงิน
%
4,691 100.00
(3,728) (79.48)
963 20.52
(692) (14.74)
37
0.79
43
0.91
(26) (0.55)
(23) (0.50)
264
5.63

ผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ ประจำปี พ.ศ. 2550
หรือร อ้ ยละ 11.67 เนือ่ งจากมกี ารปรับร าคาสนิ ค้าต าม
จำนวน 174.40 ล้านบาท หรืออ กี น ยั ห นึง่ ก ลุม่ บ ริษทั ม ผี ลกำไร
การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ การปรับสัดส่วน
สุทธิล ดลง 222.01 ล้านบาทนนั้ สรุปค ำชแี้ จงการเปรียบเทียบ
โครงสร้างการขายโดยเน้นขายสินค้ากลุ่มที่มีราคาสูง
ผลการดำเนินง านและฐานะการเงินร วมของปี พ.ศ. 2550 และ
การส่งออกที่ขยายตัวมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มยอด
พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้
ขายจากคำสั่งซ ื้อสินค้าใหม่ๆ ในกลุ่มสินค้าพ ลาสติก
• งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31
บางกลุ่ม
ธันวาคม พ.ศ. 2550 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันสิ้นสุด
1.3 รายได้จ ากสายธรุ กิจซ อื้ ม าขายไปและสายงานแม่พ มิ พ์
ว นั ท ่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (รายละเอียดปรากฏตามงบการเงิน
จำนวน 266.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.80 ของ
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ส ำหรับป ี พ.ศ. 2550 หน้า 4)
รายได้รวม ลดลงจากปีก่อนจำนวน 147.86 ล้าน
1. รายได้จากการขายและงานรับจ้างรวมจำนวน 5,563.46
บาท หรือร้อยละ 35.65 เนื่องจากคำสั่งท ำแม่พ ิมพ์
ล้านบาท สูงข ึ้นจากปีก่อนจำนวน 249.31 ล้านบาท หรือ
สำหรับกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมมี
ร้อยละ 4.69 เนื่องจาก
การลงทุนในสัดส่วนที่ลดลง เพราะแม่พ ิมพ์จะมีอายุ
1.1 รายได้สายธุรกิจพลาสติก – ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ใน
การใช้งานมากกว่า 1 ปี และปจั จุบนั แม่พมิ พ์ยงั อยูใ่ น
ค รั ว เรื อ นใ นป ระเทศแ ละต่ า งป ระเทศ จำนวน
ช่วงการใช้ป ระโยชน์จ ากการลงทุนปกี อ่ นๆ รวมทง้ั ภาวะ
1,645.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.58 ของ
การแข่งขันในตลาดการผลิตแม่พมิ พ์เพิม่ สงู ขน้ึ ทำให้
รายได้ร วมนนั้ เพิม่ ข นึ้ จ ากปกี อ่ น จำนวน 15.76 ล้าน
ยอดขายลดลง
บาท หรือร ้อยละ 0.97 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2549 2. กำไรขนั้ ต น้ ร วม จำนวน 1,103.28 ล้านบาท ลดลงจำนวน
มีกำลังการซื้อสูงจากการดำเนินงานโครงการ SML
14.22 ล้านบาท หรืออัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายสำหรับ
ของภาครัฐสำหรับการขายส่ง ซึ่งโครงการนไี้ด้จบลง รอบระยะเวลาหนึ่งป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ภายในปี พ.ศ. 2549 แล้ว ส่วนในปี พ.ศ. 2550
คิดเป็นร้อยละ 19.83 ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราร้อย
สภาพเศรษฐกิจแ ละการเมืองทมี่ คี วามผนั ผวนภายใน ละ 21.03 เนือ่ งจากความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติก
ประเทศ รวมทั้งค่าเงินบาทที่แข็งตัว และการแข่งขัน ซึง่ เป็นว ตั ถุดบิ ห ลัก และตน้ ทุนก ารผลิตท เี่ พิม่ ข นึ้ อันเป็นผ ล
จากคแู่ ข่งในตา่ งประเทศเพิม่ ม ากขนึ้ ส่งผ ลให้ร ายได้ จากราคาน้ำมัน ตลอดจนค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายแรงงาน
จากการขายทงั้ ในประเทศและตา่ งประเทศปนี เี้ พิม่ ข นึ้  ที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่กลุ่มบริษัทไม่สามารถปรับราคาขาย
เพียงเล็กน ้อย
ได้อย่างเต็มที่ให้สอดคล้องกับความผันผวนของต้นทุน
1.2 รายได้สายธุรกิจพลาสติก – ผลิตภัณฑ์ เพื่องาน ผลิตดังกล่าว นอกจากนี้ราคาขายของสินค้าส่งออกก็ถูก
อุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศจำนวน
กระทบด้วยค่าเงินบาทที่แข็งตัวเมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์
3,650.92 ล้านบาท คิดเป็นร อ้ ยละ 65.62 ของรายได้ สหรัฐอเมริกา
รวมนั้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 381.41 ล้านบาท
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3. ค่าใช้จ ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 889.98 ล้านบาท
1.1 เงินล งทุนชั่วคราวจำนวน 46.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 45.26 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่าย
จากปีก่อนจำนวน 35.04 ล้านบาท เนื่องจากการ
ในการขายและบริหารต่อยอดขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
ลงทุนในเงินฝ ากประจำธนาคารระยะเวลา 6 ถึง 12
31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 คิดเป็นร ้อยละ 16.00 เพิ่มขึ้น
เดือน และหน่วยลงทุนในกองทุนร วมของบริษทั ยอ่ ย
จากปีก่อนซึ่งมีอัตราร้อยละ 15.90 ค่าใช้จ่ายสำหรับปีนี้
ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนสูง
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับเงินเดือนและค่าแรงประจำปี
1.2 ลูกห นี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ จำนวน 1,115.98
ค่ า ใช้ จ่ า ยในก ารข นส่ ง ทั้ ง ภ ายในป ระเทศแ ละส่ ง อ อก
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 151.08 ล้าน
ต่างประเทศที่สูงขึ้นจากการขยายตัวของยอดขายและ
บาท เนื่องจากการขยายตัวของยอดขาย และการ
ต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากสภาวะราคาน้ำมัน รวมทั้งค่า
เปลี่ยนสถานะของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งเป็นบริษัท
ใช้จ่ายการส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นยอดขาย
ย่อย
4. ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการ
1.3 สินค้าคงเหลือ จำนวน 722.86 ล้านบาท ลดลงจาก
ร่วมค้า จำนวน 14.23 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน
ปีก อ่ น จำนวน 10.12 ล้านบาท เนือ่ งจากการบริหาร
48.79 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ
สินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมรายหนึ่งมียอดขายและ 1.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการ
อัตรากำไรขนั้ ต น้ ท ลี่ ดลงอย่างมนี ยั ส ำคัญ ซึง่ เป็นผ ลมาจาก
ร่วมค้า จำนวน 443.86 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
ภาวการณ์แข่งขันในตลาดและต้นทุนประกอบการที่สูงขึ้น
จำนวน 43.49 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทร่วม
จากปจั จัยร าคานำ้ มันเชือ้ เพลิง อีกท งั้ บ ริษทั ท ปี่ ระกอบธรุ กิจ
มีผลดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2550 ลดลง ตาม
ในสายธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน มียอดขายลด
เกณฑ์ก ารรบั ร ทู้ างบญ
ั ชีโดยวธิ สี ว่ นได้เสีย รวมทงั้ ก าร
ลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทำให้มีผลประกอบการ
เปลีย่ นสถานะของบริษทั ร ว่ มแห่งห นึง่ เป็นบ ริษทั ย อ่ ย
ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2549 บริษัท
ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2550
ร่วมทปี่ ระกอบธรุ กิจผ ลิตบ รรจุภ ณ
ั ฑ์ป ระเภทกล่องกระดาษ 1.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 4,024.39
ได้รับร ู้กำไรจากการขายที่ดินแ ละโรงงาน
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 74.92 ล้านบาท เนื่อง
5. ภาษีเงินได้
มาจากการประเมินราคาสินทรัพย์ในระหว่างปีของ
รายจ่ายภาษีเงินได้-ค่าใช้จ่าย จำนวน 56.35 ล้านบาท
บริษทั ย อ่ ย การจดั หาสนิ ทรัพย์เพิม่ เติม และสทุ ธิด ว้ ย
เปรี ย บเที ย บกั บ ร ายจ่ า ยภ าษี เงิ น ได้ - รายได้ ในปี ก่ อ น
ค่าเสื่อมราคาระหว่างปี
จำนวน 57.51 ล้านบาท เนื่องจากในปี พ.ศ. 2550 ได้ 1.6 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 49.93
บันทึกค่าใช้จ ่ายภาษีเงินได้ข องกลุ่มบ ริษัท จำนวน 93.98
ล้านบาท ลดลงจากปกี อ่ น 30.66 ล้านบาท เนือ่ งจาก
ล้านบาท สุทธิด้วยการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
การรับรู้รายจ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 67.00 ล้านบาท
บัญชีที่บันทึกในปี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และสุทธิด้วยการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
จำนวน 37.63 ล้านบาท ส่วนในปี พ.ศ. 2549 บริษัทร ับรู้
ตัดบ ญ
ั ชีเพิม่ เติมในระหว่างปจี ำนวน 36.35 ล้านบาท
สินทรัพย์ภ าษีเงินได้ร อการตดั บ ญ
ั ชีม ากกว่าภ าษีเงินได้จ าก 2. หนี้สินรวมจำนวน 1,816.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท
31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 จำนวน 74.19 ล้านบาท หรือ
6. อื่นๆ
ร้อยละ 4.26 ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระ
กำไรตอ่ ห นุ้ ข นั้ พ นื้ ฐ าน จำนวน 0.64 บาทตอ่ ห นุ้ เปรียบเทียบ สำคัญด ังนี้
กับป ีก่อนจำนวน 1.46 บาทต่อห ุ้น ลดลงร้อยละ 56.16
2.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เนื่องจากการลดลงของกำไรสุทธิจากปีก่อน
จำนวน 14.94 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน
• งบดุลร วม ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เปรียบ
74.31 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะ
เทียบกับง บดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ราย
สั้นจากตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 60.00 ล้านบาท
ละเอียดปรากฏตามงบการเงินร วมและงบการเงินเฉพาะบริษทั  2.2 เจ้าห นี้การค้า จำนวน 818.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
สำหรับปี พ.ศ. 2550 หน้า 2 – 3)
ปีก ่อน จำนวน 31.94 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณซื้อ
1. สินทรัพย์ร วม จำนวน 6,878.96 ล้านบาท เพิม่ ข นึ้ จ าก 31
เพิ่มขึ้นจากการทยอยการซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการ
ธันวาคม พ.ศ. 2549 จำนวน 176.56 ล้านบาท หรือร อ้ ยละ
ผลิตเพื่อป้องกันความผนั ผวนของราคาวัตถุดิบ
2.63 ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญดังนี้
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2.3 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน
หนึ่งปี และเงินกู้ยืมระยะยาว รวมจำนวน 438.45
ล้านบาท เพิม่ ข นึ้ จ ำนวน 146.78 ล้านบาท เนือ่ งจาก
การกู้เงินเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัทในโครงการอนุรักษ์
พลังงานจำนวน 322.47 ล้านบาท และสุทธิด ้วยการ
จ่ายชำระเงินกู้ในระหว่างปี จำนวน 173.48 ล้าน
บาท
2.4 เจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวร จำนวน 47.42 ล้านบาท
ลดลงจากปกี ่อน จำนวน 83.17 ล้านบาท เนื่องจาก
ครบกำหนดการจ่ายชำระเงิน
2.5 หนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 129.95 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อนจำนวน 56.37 ล้านบาท จากการเพิ่ม
ขึ้นของเงินรับมัดจำจากลูกค้าเนื่องจากการขยายตัว
ของยอดขาย
2.6 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 270.51
ล้านบาท ลดลงจากปกี ่อน จำนวน 21.02 ล้านบาท
เนื่ อ งจากก ารป ระเมิ น ร าคาสิ นทรั พ ย์ เพิ่ ม ขึ้ น ใน
ระหว่างปีของบริษัทย่อย และสุทธิด้วยค่าเสื่อมราคา
ของสินทรัพย์ท ี่มกี ารประเมินราคา
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 5,062.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 จำนวน 102.37 ล้านบาท
หรือร้อยละ 2.06 ประกอบด้วยรายการเปลี่ยนแปลงที่มี
สาระสำคัญดังต ่อไปนี้
3.1 ผลกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาหนึ่งปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จำนวน 174.40 ล้านบาท
และสทุ ธิด ว้ ยการจา่ ยเงินปันผลจากผลการดำเนินง าน
ของปี พ.ศ. 2549 จำนวน 121.95 ล้านบาท
3.2 ส่ ว นเ กิ น ทุ น จ ากก ารตี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมข อง
สินทรัพย์จำนวน 1,142.67 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี ก่ อ นจ ำนวน 68.53 ล้ า นบ าท เนื่ อ งจากก าร
ประเมินราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น สุทธิด้วยการโอน
ตัดบัญชีส่วนเกินทุนฯ ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ
ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นในส่วนของสินทรัพย์ที่ตีราคา
เพิ่ม และมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสม
3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 248.86 ล้าน
บาท เพิ่ ม ขึ้ น จ ากปี ก่ อ นจ ำนวน 40.43 ล้ า น
บาท เนื่ อ งจากผ ลก ำไรสุ ท ธิ ส ำหรั บ ปี พ.ศ.
2550 จำนวน 22.63 ล้ า นบ าท การเปลี่ ย น
สถานะข องบ ริ ษั ท ร่ ว มแ ห่ ง ห นึ่ ง เป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย
จำนวน 12.13 ล้านบาท และการประเมินราคา
สินทรัพย์ในระหว่างปีของบริษัทย ่อยจำนวน 21.52
ล้ า นบ าท สุ ท ธิ ด้ ว ยก ารจ่ า ยเ งิ น ปั น ผลจ าก
ผลการดำเนินงานของปี 2549 จำนวน 14.39 ล้าน
บาท
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• งบก ระแสเงิ น สดร วมส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั นที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2550 เปรียบเทียบกับปีก่อน สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลด
ลงรวม 0.19 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับปี พ.ศ. 2550 หน้า
7 – 8 และหน้า 75 – 77) ประกอบด้วย
1. เงิ น สดรั บ สุ ท ธิ จ ากก ารกิ จ กรรมด ำเนิ นง าน จำนวน
534.02 ล้ า นบ าท ลดล งจ ากปี ก่ อ นจ ำนวน 62.95
ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการของปี พ.ศ. 2550
ที่ ล ดล ง ตลอดจ นก ารเปลี่ ย นแปลงข องย อดลู ก ห นี้ 
การค้า สินค้าคงเหลือและเจ้าห นี้การค้า
2. เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 462.84 ล้าน
บาท เนื่องจากการจัดหาสินทรัพย์ถาวรจำนวน 473.42
ล้านบาท เพื่อการรองรับธุรกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น เงินสด
จ่ายลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 38.94 ล้านบาท
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อบริษัทย่อย จำนวน 12.64 ล้าน
บาท และสุทธิด้วยการรับเงินปันผลจากเงินลงทุนจำนวน
45.15 ล้านบาท
3. เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 71.38 ล้าน
บาท เนือ่ งจากการเบิกถ อนเงินก ยู้ มื เพิม่ เติมข องกลุม่ บ ริษทั
ในโครงการอนุรกั ษ์พ ลังงานจำนวน 322.47 ล้านบาท สุทธิ
ด้วยการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 173.48 ล้าน
บาท การจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จำนวน 11.00 ล้านบาท การลดลงของเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารจำนวน 73.03
ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล 136.34 ล้านบาท
อนึ่ ง ตามป ระกาศส ภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ลงวั น ที่ 2
พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ได้ม ีการปรับปรุงม าตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 45 เรื่องเงินล งทุนในบริษัทร่วม และฉบับที่ 46 เรื่อง
ส่วนได้เสียในกจิ การรว่ มคา้ โดยกำหนดให้เปลีย่ นวธิ กี ารบญ
ั ชี
จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุนสำหรับเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าที่แสดงไว้
ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามวิธีราคาทุน รายได้เงินลงทุน
จะรบั ร เู้ มือ่ ม กี ารประกาศจา่ ยเงินปันผล ประกาศดงั ก ล่าวมผี ล
บังคับใช้ต ั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ทั้งนี้
กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุง
ใหม่ดังกล่าวสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
และสว่ นได้เสียในกจิ การรว่ มคา้ ในงบการเงินเฉพาะบริษทั การ
เปลีย่ นแปลงนโยบายการบญ
ั ชีด งั ก ล่าวมผี ลกระทบตอ่ ร ายการ
ในงบการเงินเฉพาะบริษัทเท่านั้น และไม่ได้มีผลกระทบต่อ
การจัดทำงบการเงินรวม โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียด
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 หน้า 11 ข้อ 2.3 เรื่องการ ประโยชน์สินทรัพย์อย่างคุ้มค่าต่อการลงทุนและได้มีการดูแล
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
อย่างใกล้ชดิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียท กุ ก ลุม่ นอกจากนี้ การตงั้ ส ำรองของสนิ ทรัพย์ป ระเภท
6.2.2 คุณภาพของสินทรัพย์
ต่างๆ กลุม่ บ ริษทั ต ระหนักด ถี งึ ค วามเพียงพอในการตงั้ ส ำรอง
กลุม่ บ ริษทั ม กี ารกำหนดหลักเกณฑ์แ ละมาตรการตา่ งๆ เพื่อให้งบการเงินสะท้อนฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกลุ่ม
ในการควบคุมและติดตามสินทรัพย์ ตลอดจนแนวทางในการ บริษัท โดยในปี พ.ศ. 2550 มียอดค่าเผื่อของสินทรัพย์ห ลัก
ปฏิบัติ เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ใช้ ประเภทต่างๆ ดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อมูลค่าราคาขายต่ำกว่าทุนและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ และค่าเผื่อ
มูลค่าลดลงของแม่พิมพ์รอตัดบัญชี
6.2.3 หนี้สิน
1) บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
หลังจากบริษัทฯ ชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะ
ยาววงเงิน 2,100 ล้านบาท แก่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
(มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครบถ้วนใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ทำให้บ ริษัทฯ คงเหลือเพียงเงินกู้ยืม
ระยะยาวในโครงการเงินท นุ หมุนเวียนเพือ่ ก ารอนุรกั ษ์พ ลังงาน
วงเงินร วม 452.43 ล้านบาท กำหนดชำระเงินต้นทุก 3 เดือน
ชำระเงินต้นงวดแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 ระยะเวลา
ชำระคืนเงินกู้ครบถ้วนภายในปี พ.ศ. 2557 โดยหนีเ้งินกู้ยืม
ดังก ล่าวมยี อดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
จำนวน 356.52 ล้านบาท
วงเงินกู้ยืมระยะยาวในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
การอนุรกั ษ์พ ลังงานทเี่ พิม่ ข นึ้ จ ากปี พ.ศ. 2549 จำนวน 68.54
ล้านบาท เนื่องจากในปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้ขอวงเงิน
สินเชื่อดังกล่าวเพิ่มเติมสำหรับมาตรการอนุรักษ์พลังงานของ
โรงงานบางปูและโรงงานอมตะนคร ชลบุรี และได้ทำการเบิก
ถอนเงินกสู้ ่วนหนึ่งแล้วในระหว่างปี พ.ศ. 2550 เป็นจำนวน
เงิน 63.94 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเมื่อต ้นป ี พ.ศ. 2551
บริษทั ฯไม่มปี ญ
ั หาในการชำระคนื เงินต น้ แ ละดอกเบีย้ 
แต่ประการใด ส่วนสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่บริษัทฯ ลงนาม
ร่วมกบั ธ นาคารทงั้ ส องแห่ง ไม่มเี งือ่ นไขทเี่ ป็นส าระสำคัญท อี่ าจ
มีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือการขยายงานของบริษัทฯ
ยกเว้นข้อกำหนดที่เกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินซึ่งบริษัทฯ
ต้องดำรงไว้ต ามทรี่ ะบุในสัญญาเงินกยู้ ืมระยะยาว

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
ล้านบาท
ล้านบาท
12.78
13.93
15.52
15.42
3.50
32.12
7.90

5.55

2) บริษัทย ่อย
• บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด ซึ่งเป็นบ ริษัทย่อย มีเงิน
กู้ยืมระยะยาวในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานจากธนาคารภายในประเทศ 2 แห่ง
ในวงเงินร วม 24.40 ล้านบาท มีก ำหนดชำระคนื เงินต น้ 
ทุกเดือนและทกุ 3 เดือน โดยเริม่ ช ำระงวดแรกในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และสิ้นส ุดในปี พ.ศ. 2556
หนีเ้ งินก ยู้ มื ร ะยะยาวดงั ก ล่าวมยี อดคงเหลือ ณ วันท ี่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2550 จำนวน 19.96 ล้านบาท
• บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จำกัด ซึง่ เป็นบ ริษทั ย อ่ ย มีเงิน
กู้ยืมระยะยาวในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานจากธนาคารภายในประเทศ ในวงเงิน
รวม 77.28 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุก
เดือน โดยเริ่มชำระงวดแรกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2549 และสิ้นส ุดในปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ หนีเ้งินกู้ยืม
ระยะยาวดังกล่าวมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2550 จำนวน 39.88 ล้านบาท
• Srithai (Vietnam) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บรษิ ทั ฯ มีห นีเ้ งินก ยู้ มื ร ะยะยาวจากธนาคารในประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อขยายการลงทุน
ในธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ค้างชำระ
จำนวนเทียบเท่า 22.09 ล้านบาท
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สรุป
ถึงแ ม้ว่าในปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับภ าวะ
เศรษฐกิจช ะลอตวั และการปรับร าคานำ้ มันส งู ข นึ้ อ ย่างตอ่ เนือ่ ง
ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต
สินค้าในสายธุรกิจหลักของบริษัทฯ ตลอดจนต้นทุนป ระกอบ
การ โดยรวมทสี่ งู ข นึ้ ในขณะทบี่ ริษทั ฯ ย งั ไม่ส ามารถปรับร าคา
ขายได้อย่างเต็มที่อันเนื่องมาจากการแข่งขันทางด้านราคา
ที่รุนแรงขึ้น และผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อ
เทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา จนส่งผลให้บริษัทฯ
มีผลประกอบการสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับป ี พ.ศ. 2549 แต่
จากโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบันก็ยังกล่าว
ได้ว่าบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีสภาพคล่อง
ในระดับที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุน อีกทั้ง
สามารถให้ผลตอบแทนคืนแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา
สำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคง
พยายามวางมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่องที่จะช่วยบรรเทา
ปัญหาจากผลกระทบของราคาน้ำมันด้วยการเน้นทำธุรกิจ
รับจ้างผลิต ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่ต้องรับความเสี่ยงจาก
การผนั ผวนของราคาวตั ถุดบิ และการปรับร าคาขายของสนิ ค้า
ตลอดจนการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าล่วงหน้าระยะสั้น อีกทั้ง
การลดต้นทุนการผลิตโดยการวางแผนขยายฐานการผลิตไป
ยังประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสูง ได้แก่ เวียดนามและ
อินเดีย ซึ่งเป็นประเทศทมี่ ีแรงงานเป็นจำนวนมากและค่าแรง
งานตำ่ นอกจากจะเป็นการเพิม่ ข ดี ค วามสามารถในการแข่งขัน
ด้านราคาแล้ว ยังเป็นการขยายตลาดให้มีความกว้างขวางขึ้น
และเข้าถ งึ ก ลุม่ ล กู ค้าได้ง า่ ยขนึ้ ด ว้ ย ทัง้ นี้ การขยายฐานการผลิต
ไปสปู่ ระเทศเวียดนาม บริษทั ฯ ได้ด ำเนินก ารแล้วโดยลงทุนใน
บริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศเวียดนามและได้เพิ่มสายการผลิต
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนในระหว่างปี พ.ศ. 2550
ด้วยฐานลูกค้าของบริษัทฯ ที่มีมากมายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และสินค้าต่างๆ ของบริษัทฯ ที่สามารถ
ตอบสนองลูกค้าก ลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
ประกอบกับบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดในเชิงรุก
และการเข้าถ งึ ล กู ค้าก ลุม่ ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ โดยเน้นก ารออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มม ูลค่าให้กับสินค้า รวมถึงการ
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คิดค้นและหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกจำหน่ายสู่ตลาด โดยตั้ง
เป้าหมายการส่งออกให้ได้ 100 ประเทศในปี พ.ศ. 2551
ตลอดจนความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพและตราสินค้า
ของบริษัทฯ จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่ายอดขาย
ของบริษัทฯ มีศักยภาพเพียงพอที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต
และสามารถแข่งขันก บั ผ ปู้ ระกอบการรายอนื่ ได้ และจากความ
พยายามที่จะผลักดันให้สายธุรกิจซื้อมาขายไปช่วยเสริมสร้าง
รายได้หลักให้แก่บริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะมี
รายได้ถึงหนึ่งห มื่นล้านบาทในอีก 5 ปีข้างหน้า
โครงสร้างของกลุ่มบริษัทมีความแข็งแกร่ง เนื่องจาก
กลุม่ บ ริษทั เน้นก ารประกอบธรุ กิจแ บบครบวงจร ลดการพงึ่ พา
ธุรกิจนอกกลุ่ม ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ห รือบ ริการของกลุม่ บ ริษทั ให้เป็นม าตรฐานเดียวกัน
และสามารถจัดหาได้ในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งยังก่อให้เกิด
การหมุนเวียนของรายได้ภายในกลุ่มบริษัท ในขณะเดียวกัน
กลุ่มบริษัทก็มีการแสวงหาตลาดและลูกค้าใหม่เพิ่มเติมอยู่
เสมอเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งทั้งใน
ด้านการผลิต การบริหารงาน และบคุ ลากร ได้แก่ การกำหนด
แผนงาน Re-engineering และแผนงานกจิ กรรมและธรุ กิจใหม่
เพือ่ ช ว่ ยให้บ ริษทั ฯ ส ามารถลดตน้ ทุนก ารผลิตแ ละสร้างมลู ค่า
เพิ่มและความแตกต่างให้แก่สินค้าของบริษัทฯ ได้ การนำ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อก่อ
ให้เกิดแ นวคดิ ใหม่ๆ ในการเพิม่ ป ระสิทธิภาพในการผลิตแ ละ
พัฒนาการบริหารงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ และส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ รวมถึง
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยในการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดดังกล่าวนี้เพื่อ
สร้างรากฐานทมี่ นั่ คงแข็งแ รง และผลักด นั ให้บ ริษทั ฯ ส ามารถ
เติบโตได้อ ย่างมนั่ คงและยงั่ ยืน และมงุ่ ส คู่ วามเป็นบ ริษทั ร ะดับ
สากลตอ่ ไปในอนาคต ซึง่ จ ะเป็นการเพิม่ ม ลู ค่าเงินล งทุนข องผู้
ถือหุ้นในที่สุด

7. การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญและการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
7.1 เหตุการณ์สำคัญ
ในปี พ.ศ. 2550 บริ ษั ท ฯ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
และเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆ เกิดขึ้น ซึ่งในบางเหตุการณ์
บริษัทฯก็ได้รายงานต่อสาธารณชนแล้ว เมื่อคณะกรรมการ
บริ ษั ท ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ในว าร ะนั้ น ๆ ตามห ลั ก เ กณฑ์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านทาง ELCID
และ website ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1) ด้านการลงทุน
1.1) การลงทุนในธุรกิจพลาสติกประเภทเครื่องใช้ใน
ครัวเรือนที่ประเทศเวียดนาม
ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนใน
Srithai Vietnam Company Limited “Srithai Vietnam”
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1.0 ล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา เพื่อลงทุนในธุรกิจพลาสติกประเภทเครื่อง
ใช้ในครัวเรือนที่ประเทศเวียดนามตามที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ทำให้ส ัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
ใน Srithai Vietnam ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 95.32 เป็น
ร้อยละ 95.84
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้
ลงนามในสัญญาค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) เพื่อค ้ำประกันเงินกใู้ห้แก่ Srithai Vietnam เพิ่ม
เติมอ กี 1.0 ล้านเหรยี ญดอลลา่ ร ส์ หรัฐอเมริกา รวมเป็นว งเงิน
3.061 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้เป็นเงิน
ลงทุน การซื้อวัตถุดิบ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการ
ทำกิจกรรมการขายและการตลาดของธุรกิจพลาสติกประเภท
เครื่องใช้ในครัวเรือน
อนึ่ง Srithai Vietnam เริ่มมีรายได้จากการผลิตและ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2550 เป็นต้นม า โดยมกี ารผลิตเพือ่ ส ง่ อ อกไปยงั ป ระเทศ
อินเดียแ ละขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศเวียดนาม
1.2) การลงทุนเพิม่ ในบริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จำกัด
บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จำกัด “ศรีไทย นาโนพลาส”
ซึง่ เป็นบ ริษทั ร ว่ มได้จ ดทะเบียนจดั ต งั้ บ ริษทั เมือ่ ว นั ท ี่ 13 ตุลาคม
พ.ศ. 2546 เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิตชิ้นงานพลาสติกขนาดใหญ่
ด้วยเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบ Rotational Moulding ได้แก่
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ ถังขยะขนาดใหญ่ เฟอร์นิเจอร์ขนาด
ใหญ่ ตลอดจนเครื่องเล่นสนามของเด็ก เป็นต้น โดยมีทุน
จดทะเบียน 40 ล้านบาท และบริษัทฯ ถือหุ้นร ้อยละ 30.0
ต่ อ ม าบ ริ ษั ท ฯ มี ค วามป ระสงค์ จ ะเพิ่ ม ค วามห ลากห ลาย
ของกลุ่มสินค้าที่เป็นชิ้นงานพลาสติกซึ่งตลาดกำลังขยายตัว
คณะกรรมการบริษทั จ งึ ได้อ นุมตั ใิ นคราวประชุมค ณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ให้บ ริษัทฯ เข้าซ ื้อห ุ้นของศรีไทย นาโนพลาส จากผถู้ ือห ุ้นเดิม
คือ บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม เพิ่มเติม
เป็นจำนวน 1,600,000 หุ้น หรือค ิดเป็นร ้อยละ 40.0 ของ
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็น
จำนวนเงิน 16 ล้านบาท ภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าวทำให้
สั ด ส่ ว นก ารถื อ หุ้ นข อง บริ ษั ท ฯ ในศ รี ไทย นาโนพ ลาส
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.0 เป็นร้อยละ 70.0 และเปลี่ยน
สถานะจากบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อยตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี
พ.ศ. 2550
1.3) การลงทุนเพิม่ ในบริษทั เอส.เค.ไอ. เซรามคิ ส ์ จำกัด
บริษทั เอส.เค.ไอ. เซรามคิ ส ์ จำกัด “เอส.เค.ไอ.” ซึง่ เป็น
บริษัทร่วม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 41.2 ดำเนินธุรกิจ
ผลิตแ ละจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถ ว้ ยชามเซรามิค ส่วนใหญ่เป็นการ
ส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น มีความ
ต้องการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของเตาเผาเคลือบ โดย
การลงทุนในเตาเผาเคลือบและการกอ่ สร้างอาคารโรงงานใหม่
สำหรับก ารตดิ ต งั้ เตาเผาเคลือบ แต่เนือ่ งจากเอส.เค.ไอ.ประสบ
ปัญหาขาดแคลนสภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียนจากการ
ดำเนินง านตลอดจนวงเงินส นิ เชือ่ ห มุนเวียนทมี่ กี บั ธ นาคารมไี ม่
เพียงพอสำหรับก ารลงทุนด งั ก ล่าว เอส.เค.ไอ.จึงพ จิ ารณาเพิม่ 
ทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 125 ล้านบาท โดย
ให้ผ ถู้ อื ห นุ้ แ ต่ละรายของเอส.เค.ไอ.ทำการเพิม่ ท นุ ต ามสดั ส่วน
การถือหุ้นของตน
อย่างไรกต็ าม เนือ่ งจากผถู้ อื ห นุ้ ฝ า่ ยหนึง่ ข องเอส.เค.ไอ.
ไม่ได้เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนในครั้งนี้ จึงให้
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอีกรายลงทุนแทนตนไปก่อน และขอ
สิทธิในการซอื้ ห นุ้ ส ามัญเพิม่ ท นุ ในสดั ส่วนของตนจากผถู้ อื ห นุ้ 
ทั้งสองรายที่ลงทุนแทนตนกลับคืนไปภายในระยะเวลา 3 ปี
นับจากวันที่เพิ่มทุนในราคา 10 บาทต่อหุ้น บวกดอกเบี้ยทบ
ต้นท กุ ป ใี นอตั รารอ้ ยละ MLR ถัวเฉลีย่ ข องธนาคารพาณิชย์ไทย
สองแห่ง โดยบริษทั ฯ ได้ล งทุนในหนุ้ ส ามัญเพิม่ ท นุ เป็นจ ำนวน
300,000 หุน้ ในราคาหนุ้ ล ะ 10 บาท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 3.0
ล้านบาท ตามทไี่ ด้ร บั อ นุมตั จิ ากทปี่ ระชุมค ณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ท ี่ 4/2550 เมือ่ ว นั ท ี่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ภายหลัง
การเพิ่ ม ทุ นดั ง ก ล่ า ว สั ด ส่ ว นก ารถื อ หุ้ นข อง บริ ษั ท ฯ ใน
เอส.เค.ไอ.ได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.2 เป็นร้อยละ 42.0
โดยเอส.เค.ไอ.ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
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1.4) การกำหนดแผนงาน Re-engineering และแผน
งานกิจกรรมและธุรกิจใหม่
บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และ
วิธีการบริหารโดยเฉพาะ Process Management ในธุรกิจฉีด
พลาสติกให้เป็นร ะดับส ากล เนือ่ งจากขาดการพฒ
ั นาเทคโนโลยี
การผลิต การพัฒนาทีมงานด้านการผลิต และตัวสินค้าอ ย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนการเป็นสินค้าโภคภัณฑ์
ทำให้ยอดขายไม่เติบโตเท่าที่ควร อัตรากำไรขั้นต้นต่ำ และ
เสียศักยภาพในการแข่งขัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแผนงาน
Re-engineering และแ ผนง านกิ จ กรรมแ ละธุ ร กิ จ ใหม่
เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการผลักดันให้บริษัทฯ สามารถเติบโต
ได้อ ย่างมั่นคงและยั่งยืน และมุ่งส ู่ความเป็นบ ริษัทร ะดับส ากล
ในอนาคต โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงาน การลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
มีศักยภาพในการแข่งขันแ ละกำไรเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสร้าง
ความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้
แผนงานส่วนหนึ่ง ได้แก่การรวมศูนย์การผลิตสินค้าเพื่อ
งานอุ ต สาหกรรมทั้ ง หมดไว้ ที่ โ รงงานอ มตะนคร ชลบุ รี
การทดแทนเครื่องเก่าด้วยเครื่องจักรใหม่ ตลอดจนการ
ลงทุนในแม่พิมพ์เพื่อผลิตสินค้าใหม่ๆ มากขึ้น ซึ่งแผนงาน
ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในคราวประชุม
ครัง้ ท ี่ 8/2550 เมือ่ ว นั ท ี่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ส่วนแหล่ง
เงินที่ใช้สำหรับการลงทุนตามแผนงานดังกล่าวมาจากกระแส
เงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และการขอรับการ
สนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
นอกจากนี้ บริษทั ฯได้ว า่ จ า้ งทมี ง านทปี่ รึกษาทางเทคนิค
ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการผลิต
สินค้าพ ลาสติกแ บบฉดี ข นึ้ ร ปู ม าให้ค ำแนะนำและชว่ ยเหลือท าง
ด้านเทคนิคการผลิต การวางแผนกลยุทธ์ด้านการผลิต ตลอด
จนกระบวนการบริหารจดั การให้แ ก่บ ริษทั ฯ เพือ่ ช ว่ ยเสริมส ร้าง
และผลักด ันให้แผนงาน Re-engineering บรรลุผลได้
จำกัด

1.5) การจำหน่ายเงินล งทุนในบริษทั ไทยแวน เซอร์วสิ

ของไทยแวนเพิม่ เติม และพบวา่ ส ภาพธรุ กิจได้เปลีย่ นแปลงไป
มากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่พิจารณาลงทุน ประกอบ
กับธุรกิจมีการแข่งขันร ุนแรงมากขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้
การทำธรุ กิจม คี วามซบั ซ อ้ นมากขนึ้ และตอ้ งอาศัยเวลาในการ
ศึกษาสภาพการแข่งขันเพิม่ เติม การกำหนดกลยุทธ์ต า่ งๆ เพือ่ 
ให้เข้าถ งึ ล กู ค้าก ลุม่ เป้าห มายและได้ร บั ส ว่ นแบ่งท างการตลาด
ตามที่คาดหวังไว้
ด้วยเหตุดังกล่าวประกอบกับบริษัทฯ ได้พิจารณา
เห็นว่าการทำธุรกิจของไทยแวนซึ่งคาดว่าต้องอาศัยทั้งระยะ
เวลาและเงินลงทุนเริ่มไม่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ
บริษัทฯ  ในปัจจุบัน ดังนั้น ในคราวประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งท ี่ 6/2550 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติให้บริษัทฯ ยุติการลงทุนใน
ธุรกิจของไทยแวนและขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือในไทย
แวนให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่นในราคาหุ้นละ 9.25 บาท รวมเป็น
จำนวนเงิน 323,722 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้น
ทั้งจำนวนครบถ้วนแล้ว
2) ด้านเงินกู้
2.1) การต่ออายุสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่บริษัท
ศรีไทย ดับบลิว บี จี จำกัด
บริษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุนเงินท นุ หมุนเวียนในกจิ การ
แก่บ ริษทั ศรีไทย ดับบ ล วิ บี จี จำกัด “SWBG” ตามทไี่ ด้ร บั อ นุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัทในคราวประชุม ครั้งท ี่ 7/2549 เมื่อ
วันท ี่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยให้เงินก ยู้ มื ร ะยะสนั้ จ ำนวน
940,000 บาท ซึง่ เป็นจ ำนวนเงินท ใี่ ห้ก ตู้ ามสดั ส่วนการถอื ห นุ้ 
ร้อยละ 47.0 ของบรษิ ทั ฯ ใน SWBG โดยมรี ะยะเวลา 3 เดือน
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี และเนื่องจาก SWBG
ประสบปัญหาสภาพคล่องและกระแสเงินสดจากการดำเนิน
งานมีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย อันเนื่องมาจาก SWBG ไม่
สามารถดำเนินธ รุ กิจแ ละขายสนิ ค้าห ลักได้อ ย่างเต็มท ี่ จึงท ำให้
ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 940,000 บาท
บริษทั ฯ จ งึ ได้ต อ่ อ ายุส ญ
ั ญาเงินก ดู้ งั ก ล่าวเป็นค รัง้ ๆ ไป ขณะนี้
ผูร้ ว่ มทนุ ป จั จุบนั ได้แ สดงความจำนงทจี่ ะหาผรู้ ว่ มทนุ ร ายใหม่
ที่จะรับซื้อหุ้นสามัญใน SWBG จากบริษัทฯ หรือข้อสรุป
แนวทางแก้ไขปัญหาอื่นที่ผู้ถือหุ้นแ ต่ละฝ่ายของ SWBG เห็น
ชอบร่วมกันต่อไป

บริษทั ไทยแวน เซอร์วสิ จำกัด “ไทยแวน” บริษทั ร ว่ ม
ทุนท จี่ ดั ต งั้ ข นึ้ เมือ่ ว นั ท ี่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ตามมติท ปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ท ี่ 4/2549 เมือ่ ว นั ท ี่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.
2549 เพื่อทำธุรกิจให้บริการระบบโครงข่ายการส่งข้อมูล
เกี่ยวกับธุรกิจบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินสด และบัตร
2.2) การลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้
สมาร์ทการ์ดฯ โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และบริษัทฯ สินเชื่อ ฉบับที่ 5
ถือหุ้นร้อยละ 35.0
เมือ่ ว นั ท ี่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 บริษทั ฯ ได้ล งนาม
เนือ่ งจากธรุ กิจข องไทยแวนเป็นธ รุ กิจใหม่แ ละอยูใ่ นชว่ ง ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สินเชื่อ ฉบับที่ 5 ร่วมกับ
ของการพฒ
ั นาธรุ กิจ บริษทั ฯ จ งึ ได้ศ กึ ษาสภาพตลาดและธรุ กิจ ธ นาคารนครหลวงไทย จำกั ด (มหาชน) และธ นาคาร
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กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อ ครอบคลุมวงเงินสินเชื่อ
ร ะยะยาวในโครงการเงินท นุ หมุนเวียนเพือ่ ก ารอนุรกั ษ์พ ลังงาน
จำนวน 68.54 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการจัดหาเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพิ่มเติมของโรงงานบางปูและโรงงานอมตะนคร
ชลบุรี

ตามมาตรา 68 แห่งพ ระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน บุคคลซงึ่ เข้าเป็นก รรมการแทนดงั ก ล่าวจะอยูใ่ นตำแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตน
แทน โดยมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่
เหลืออยู่”
ในคราวประชุมค ณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัท
ได้อนุมัติแต่งตั้งน างสิริพร ไศละสูต ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายทวี คงยั่งยืน โดยให้เริ่ม
มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551 และสิ้นสุดตามวาระ
การดำรงตำแหน่งท ี่เหลืออยู่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

2.3) การยกเลิกเงือ่ นไขในสญ
ั ญาให้ส นิ เชือ่ แ ละไถ่ถอน
หลักป ระกันจำนองบางส่วน
หลั ง จ าก บริ ษั ท ฯ ได้ ช ำระคื น เงิ นต้ นข องเงิ นกู้ ยื ม
ร ะยะยาววงเงิน 2,100 ล้านบาท ให้แ ก่ธ นาคารนครหลวงไทย
จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครบถว้ น
แ ล้วในระหว่างปี พ.ศ. 2550 บริษทั ฯ จึงได้ข อยกเลิกเงือ่ นไข
บังคับท รี่ ะบุในสญ
ั ญาให้ส นิ เชือ่ ฉบับล งวนั ท ี่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.
2545 เกือบทั้งหมด และไถ่ถอนหลักประกันจำนองบางส่วน
คือ ทีด่ นิ พ ร้อมสงิ่ ป ลูกส ร้างของโรงงานสขุ สวัสดิ์ และเครือ่ งจักร
ทั้งหมดของ 4 โรงงาน ซึ่งธนาคารทั้งสองได้ให้ความยินยอม
แล้วในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความ
คล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯ และปลดภาระผูกพัน
ที่ไม่จำเป็น อีกทั้งเพื่อให้หลักประกันจำนองของบริษัทฯ 7.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
บริษทั ฯ ให้ค วามสำคัญก บั ก ารพฒ
ั นาทรัพยากรบคุ คล
สอดคล้องกับภ าระหนี้คงค้าง
อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตขององค์กรดังที่
ปรากฏในทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2550 –
3) อื่นๆ
2552 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และ
3.1) การจ่ายเงินปันผล
ั นาและสง่ เสริม
บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2549 ใช้เป็นแ นวทางในการกำหนดแผนงานเพือ่ พ ฒ
ตามที่ ได้ รั บ อ นุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ส ำรองต าม ด้านความรแู้ ละเพิม่ ข ดี ค วามสามารถให้แ ก่บ คุ ลากร ตลอดจน
กฎหมายเป็ นจ ำนวนเงิ น 20,000,000 บาท และจ่ า ย เสริมส ร้างให้เกิดก ารทำงานเป็นท มี และพนักงานมจี ติ สำนึกใน
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็น การรับผิดชอบร่วมกัน โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดบทบาทที่
ั นาบคุ ลากรและการดำเนินก ารในระหว่างปี
เงินจำนวน 203,242,860 บาท คิดเป็นร ้อยละ 51.27 ของ สำคัญของการพฒ
กำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ดังนี้
1) การจัดตั้งสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พ.ศ. 2549 ทีแ่ สดงอยูใ่ นรายงานประจำปี 2549 โดยเป็นการ
บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้น
จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม – 30
มิถุนายน พ.ศ. 2549 ในอัตราหุ้นล ะ 0.30 บาท คิดเป็นเงิน โดยมีแนวคิดที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ั นาเพิม่ ข ดี ค วามสามารถ
จำนวน 81,297,144 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2549 และสง่ เสริมให้บ คุ ลากรได้ร บั ก ารพฒ
ั นาและฝกึ อ บรมจงึ 
และจากผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม และมคี วามกา้ วหน้าในอาชีพ ดังน นั้ การพฒ
พ.ศ. 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นเงินจำนวน ถือเป็นอ กี ช อ่ งทางหนึง่ ในการเพิม่ ค วามรู้ ทักษะ ความสามารถ
121,945,716 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และป รั บ ทั ศ นคติ ที่ ดี ในก ารท ำงาน เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรข อง
บริษัทฯ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขใน
3.2) การแต่งตง้ั กรรมการทดแทนกรรมการทถ่ี งึ แก่กรรม การทำงาน
นายทวี คงยั่งยืน กรรมการบริษัท ได้ถ ึงแก่กรรมเมื่อ
การจดั ต งั้ ส ำนักพ ฒ
ั นาทรัพยากรมนุษย์ม วี ตั ถุประสงค์
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551 และจากข้อบังคับของ ที่ ต้ อ งการให้ พ นั ก งานทุ ก ค นในอ งค์ ก รได้ มี ค วามรู้ ค วาม
บรษิ ทั ฯ ข อ้ 17 ซึง่ ก ำหนดไว้ว า่ “ในกรณีท ตี่ ำแหน่งก รรมการ สามารถ มีค วามเชีย่ วชาญในสายงานทตี่ นเองปฏิบตั ิ ตลอดจน
ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะ มี ค วามพ ร้ อ มแ ละศั ก ยภาพที่ จ ะเติ บ โตต่ อ ไปในอ นาคต
กรรมการเลือกบคุ คลซงึ่ ม คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะตอ้ งหา้ ม นอกจากนี้ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังตั้งเป้าหมายที่จะ
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พัฒนาให้เป็นสถาบันการศึกษาในอนาคต โดยเป็นแหล่ง
• สร้างทักษะการทำงานที่หลากหลาย
ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมพลาสติกและเทคโนโลยีด้านการ
• จัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ส ูงสุด
ฉีดชิ้นงานพลาสติก ซึ่งไม่จำกัดเพียงแค่การถ่ายทอดให้กับ
พนักงานในองค์กร แต่บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะถ่ายทอดให้แก่ SPEED (ฉับไว) ตอบรับฉับไว ใส่ใจบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อเป็นการคืนกำไรให้แก่สังคม ทั้งนี้ เพื่อให้
บุ ค ลากรส ามารถต อบส นองค วามต้ อ งการข องผู้ 
บริษทั ฯ ส ามารถบรรลุเป้าห มายทตี่ งั้ ไว้ สำนักพ ฒ
ั นาทรัพยากร เกี่ยวข้องท้ังในและนอกองค์กรด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูก
มนุษย์ได้กำหนดภารกิจหลัก 4 ด้าน ดังนี้
ต้อง รวดเร็ว และสร้างความประทับใจในการบริการโดย
ด้านที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กร 4S
• จัดล ำดับค วามสำคัญข องงาน
ด้านที่ 2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
• ตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว
ด้านที่ 3 ฝึกอบรมและพัฒนาด้านวิชาชีพ
• สื่อสารชัดเจน สร้างความประทับใจ
ด้านที่ 4 ฝึกอบรมและพัฒนาด้านการบริหาร
• พร้อมปรับต ัวต่อการเปลี่ยนแปลง
		
และการจัดการ
SYSTEM (มีระบบ) มีระบบ สอบกลับได้
2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ และมี
บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์และภารกิจที่มุ่งมั่นในการพัฒนา หลักการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับการ
ธุรกิจสู่ระดับสากล องค์กรสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและ วิเคราะห์อย่างถูกต้องแม่นยำโดย
ยัง่ ยืน อีกท งั้ ส ร้างสรรค์บ คุ ลากรของบรษิ ทั ฯ ให้ม คี ณ
ุ ค่าเพิม่ ข นึ้
• ทำงานอย่างมีขั้นตอน
โดยการยกระดับความสามารถทักษะวิชาชีพและคุณภาพการ
• คิดและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
ทำงาน เพื่อช่วยกันสร้างผลงานที่ดีให้แก่องค์กรและนำพา
• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอ ย่างเหมาะสม
บริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายต่างๆ ที่ตั้งไว้ได้ ทั้งนี้ สำนักพัฒนา
• เชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน
ทรัพยากรมนุษย์ได้เริม่ ต น้ ด ว้ ยการพฒ
ั นาองค์กรตามหลักก าร
จัดการ 4 ประการ (4S) ดังนี้
7.3 ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนางานด้าน
หลักการจัดการ 4 ประการ (4S)
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คือ ปรัชญาการทำงานทมี่ งุ่ เน้นป ลูกฝ งั ให้บ คุ ลากรของ โดยทำการติดตั้งระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
องค์กรมกี ารปฏิบตั งิ านทมี่ ปี ระสิทธิภาพ และมปี ระสิทธิผลใน การจัดการดังต่อไปนี้
งาน ประกอบด้วย
1) การพฒ
ั นาระบบในการให้บ ริการงานดา้ น IT ในองค์กร
STRENGTH (แข็ ง แกร่ ง ) ที ม ง านแข็ ง แกร่ ง องค์ ก ร
เช่น การรับแจ้งปัญหาและติดตามความคืบหน้าผ่าน
แข็งแกร่ง
Internal Web เป็นต้น
บุคลากรมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม ร่วม 2) การจดั การขอ้ มูลท ไี่ ม่เป็นป ระโยชน์ในระบบ ERP เพือ่ 
แรงร่วมใจทำงานเป็นทีม รักองค์กรเสมือนหนึ่งคือ ชีวิตของ
ทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน
พนักงาน โดย
3) แผนระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
• มีจริยธรรมและคุณธรรม
4) แผนมาตรการปอ้ งกันค วามปลอดภัยแ ละปอ้ งกันค วาม
• ทำงานเป็นทีม
เสียห ายของข้อมูล (DRP) เป็นแผนที่ใช้ในกรณีที่เกิด
• มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร
ภัยพิบัติ ซึ่งจะทำให้ลดโอกาสความสูญเสียในการทำ
• รับผิดชอบ-ทุ่มเท
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่เกิดจากเหตุภัยพิบัติลดน้อยลง
5) แผนมาตรการกำหนดการใช้โปรแกรมพื้นฐานในการ
STRETCH (ก้าวไกล) ทำวนั นใ้ี ห้ด กี ว่า ทำวนั หน้าให้ก า้ วไกล
ใช้งานของผู้ใช้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูล
บุคลากรสามารถพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพตนเอง
และการละเมิดลิขสิทธิ์
และงานให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึ้นอ ยู่ตลอดเวลาโดย
• มุ่งมั่นให้งานสำเร็จ
ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ก็ได้มีแผนการพัฒนาอย่าง
• พัฒนาตนเองและงานอย่างต่อเนื่อง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ป ระสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการทำงาน
ได้แก่
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1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

การพฒ
ั นาระบบธรุ กิจข ายตรง เพือ่ ร องรับก ารขยายตวั 
ของธุรกิจให้มากขึ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Server และอุปกรณ์
Hardware เพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศให้ม ขี ดี ค วามสามารถเพิม่ ข นึ้ เพือ่ 
รองรับก ารเชื่อมต่อภ ายในองค์กรได้อย่างทั่วถึง
การป รั บ ปรุ ง เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพข องร ะบบ
Internet & E-Mail
การนำอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น Remote Access,
VPN, WiFi เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การ
แก้ไขปัญหาระบบงานสามารถกระทำจากภายนอก
บริษัทฯ ได้และมีความรวดเร็วมากขึ้นโดยมีระบบ
รักษาความปลอดภัยป้องกันการเข้าออกระบบของผู้
ใช้ง านอีกข ั้นหนึ่ง
Upgrade Oracle เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงานเพิ่มขึ้น
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้าน E-Office เช่น
การควบคุมเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วย
ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ
ส่วนสำนักงาน
การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์ให้
กับพ นักงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และความเข้าใจใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

7.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษทั ฯและบริษทั ย อ่ ยจา่ ยคา่ ต อบแทนการสอบบญ
ั ชี
ให้แก่
- ผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงิน
รวม 2.20 ล้านบาท
- สำนักงานสอบบญ
ั ชีท ผี่ สู้ อบบญ
ั ชีส งั กัด บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงาน
สอบบัญชีท ผี่ สู้ อบบัญชีส ังกัด ในรอบปบี ัญชีท ผี่ ่าน
มามีจำนวนเงินรวม 1.61 ล้านบาท และ 13,000
เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
บริ ษั ท ฯ แ ละบ ริ ษั ทย่ อ ยจ่ า ยค่ า ต อบแทนข องง าน
บริการอื่น ซึ่งได้แก่ การสอบทานการควบคุมท ั่วไปของระบบ
คอมพิวเตอร์ การให้ค ำปรึกษาและแนะนำในดา้ นการจดั ท ำงบ
การเงินร วม และการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของบตั ร
ส่งเสริมก ารลงทุนของบริษัทในเครือ เป็นต้น ให้แ ก่

- ผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงิน
รวม 1.70 ล้านบาท และจะตอ้ งจา่ ยในอนาคตเป็น
จำนวนเงินรวม -ไม่มี- ล้านบาท
- สำนักงานสอบบญ
ั ชีท ผี่ สู้ อบบญ
ั ชีส งั กัด บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงาน
สอบบญ
ั ชีด งั ก ล่าว ในรอบปบี ญ
ั ชีท ผี่ า่ นมามจี ำนวน
เงินรวม 0.30 ล้านบาท และจะต้องจ่ายในอนาคต
เป็นจำนวนเงินร วม -ไม่มี- ล้านบาท
7.5 นโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
บริษทั ฯ ม คี วามมงุ่ ม นั่ แ ละใส่ใจกบั ค ณ
ุ ค่าข องพลังงาน
และพยายามดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ทั้งในส่วนของ
โรงงานและสำนักงานอย่างตอ่ เนือ่ ง โดยรณรงค์ให้พ นักงานทกุ 
ระดับชั้นในองค์กรเห็นคุณค่าของพลังงานและก่อให้เกิดการ
ประหยัดพ ลังงานในบริษัทฯ และในปี พ.ศ. 2550 นอกจาก
แนวทางในการปฏิบตั เิ พือ่ ป ระหยัดพ ลังงานทบี่ ริษทั ฯ ก ำหนด
ให้พ นักงานปฏิบัตติ ามนั้น บริษัทฯ ยังส ่งเสริมให้พ นักงานทุก
ระดับร ว่ มแสดงความคดิ เห็น การสำรวจหาขอ้ บ กพร่องหรือจ ดุ 
ที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์เพื่อ
ทำการแก้ไข ตลอดจนการทำกจิ กรรมดา้ นการอนุรกั ษ์พ ลังงาน
ร่วมกนั ทัง้ นีเ้ พือ่ ก อ่ ให้เกิดก ารอนุรกั ษ์พ ลังงานอย่างมสี ว่ นรว่ ม
จากทุกหน่วยงานในองค์กร ซึ่งการประหยัดพ ลังงานดังกล่าว
นอกจากจะเป็นการคำนึงถึงประโยชน์ในด้านการลดต้นทุน
และค่าใช้จ่ายพลังงานของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการคำนึงถึง
ประโยชน์ข องส่วนรวมและประเทศชาติอีกด้วย
โรงงานสาขาสุขสวัสดิข์ องบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ
ขยายผลมาตรฐานการจัดการพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็น
โครงการนำร่องทมี่ บี ริษทั ต า่ งๆ จำนวน 40 แห่งท วั่ ป ระเทศเข้า
ร่วม เพือ่ ท ดลองปฏิบตั งิ านดา้ นระบบการจดั การพลังงานตาม
แนวทางของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และร่างข้อกำหนดระบบการจัดการ
พลังงาน ตลอดจนร่างกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลัก
เกณฑ์ และวธิ กี ารจดั การพลังงานในโรงงานควบคุมแ ละอาคาร
ควบคุม ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2551 หากบริษัทฯผ่าน
การตรวจสอบของโครงการดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ ได้รับ
ประโยชน์ในการยกระดับเป็นโรงงานมาตรฐานดา้ นการจดั การ
พลังงานระดับป ระเทศ นอกจากนี้ บริษทั ฯ จ ะได้ร บั ก ารรบั รอง
ระบบการจดั การพลังงานเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่เสียคา่ ใช้จา่ ย
อีกท้งั เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่โรงงานบางปู โรงงาน
อมตะนคร ชลบุรี และโรงงานโคราช ก่อนทก่ี ฎหมายจะเริม่ มี
ผลบงั คับใช้
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7.6 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน
บริษทั ฯ ได้ก ำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอ นามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอ นามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล
อีกทั้งมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงานทุก
ระดับชั้นในองค์กร โดยในปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ยังคง
ดำเนินก ารตามมาตรการตา่ งๆ อย่างตอ่ เนือ่ งเพือ่ ให้บ รรลุต าม
นโยบายทกี่ ำหนด ได้แก่ การอบรมให้ค วามรแู้ ก่พ นักงานตงั้ แต่
ก่อนเริ่มท ำงาน การจัดทำคู่มือปฏิบัตงิ าน และการจัดตั้งคณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานในแต่ละโรงงาน เพื่อร่วมกันทำงานในด้านการ
ตรวจสอบความปลอดภัย การดำเนินการปรับปรุงแ ก้ไข และ
การประเมินผล ตลอดจนดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ให้ความ
ใส่ใจในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานกันมากขึ้น ดังนั้น การดูแลด้านความปลอดภัย
ที่ดีดังกล่าว นอกจากจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันให้กับองค์กรโดยลดการสูญเสียท ั้งในด้านของบุคลากร
เวลาทำงาน และผลผลิตแล้ว ยังมีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
บริษัทฯ ด้วย
บริษทั ฯ ได้จ ดั ให้ม กี ารอบรมหลักสูตร “เจ้าห น้าทีค่ วาม
ปลอดภัยร ะดับบ ริหาร” และ “เจ้าห น้าทีค่ วามปลอดภัยร ะดับ
หัวหน้าง าน” แก่พ นักงานทกุ ส าขา เพือ่ แ ต่งต งั้ ให้เป็นเจ้าห น้าที่
ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารและหัวหน้างาน
ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
แรงงาน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2549
7.7 ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิด
ชอบโดยตรงของพนักงานทุกคน และมีความต้องการที่จะ
ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
ได้กำหนดเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดยใน
ปี พ.ศ. 2550 บริษทั ฯ อ ยูร่ ะหว่างดำเนินก ารขอรับก ารรบั รอง
มาตรฐาน ISO 14001:2004 สำหรับโรงงานสุขสวัสดิ์และ
โรงงานอมตะนคร ชลบุรี ส่วนโรงงานสาขาบางปูของบริษัทฯ
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ได้ผ า่ นการตรวจสอบและได้ร บั ใบรับร องมาตรฐานการจดั การ
ด้านสิ่งแ วดล้อม ISO 14001:2004 จาก United Registrar
of Systems (Thailand) Ltd. (URS) แล้วในปี พ.ศ. 2550
7.8 กิจกรรมต่างๆ
1) โครงการนักเรียนมัธยมทำงานในวันห ยุด
โรงงานสาขาโคราชได้รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนที่ใกล้กับโรงงาน
สาขาโคราช เข้าทำงานในวันหยุดปิดภาคเรียน และวันหยุด
เสาร์–อาทิตย์ โดยมี ลักษณะของงานที่ ไม่ ต้องทำงานกั บ
เครื่องจักร และได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใน
เขตพื้นที่จังหวัดน ครราชสีมา ทั้งนีเ้พื่อส่งเสริมให้เด็กมีรายได้
และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
2) โครงการอยู่ดีมีสุข
โรงงานสาขาโคราชได้รับเลือกให้เป็นโรงงานนำร่อง
ในโครงการอยู่ดีมีสุขในเขตภาคอีสาน ซึ่งจัดขึ้นโดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งป ระเทศไทย เพือ่ ร ณรงค์แ ละอบรมให้ค วาม
รู้แก่พนักงานให้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจ
พอเพียง
3) โครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์ร ะยะยาว
โรงงานส าขาโคราชได้ ส นั บ สนุ นน โยบายข องค ณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา ในเรื่องของการปรับวิธีการเรียน
เปลี่ยนวิธีการสอน ปฏิรูปก ารประเมินผ ล เพื่อนำไปสกู่ ารฝึก
ประสบการณ์ร ะยะยาวของนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. โดย
บริษัทฯ ได้รับนักศึกษาจากวิทยาลัยอ าชีวะต่างๆ ในแถบภาค
ตะวันอ อกเฉียงเหนือ เข้าท ำงานเพือ่ ฝ กึ ป ระสบการณ์ร ะยะยาว
โดยได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ เหมือนพนักงาน
4) กิจกรรมโรงเรียนในโรงงาน
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน
และกระทรวงศึกษาธิการ โดยร่วมกันจัดการศึกษาในสถาน
ประกอบกิจการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่พนักงาน
และผู้สนใจที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงได้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง
โดยบริษัทฯ เป็นผู้อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เรียน
รวมถงึ อ ปุ กรณ์ก ารเรียนและตำรา กรมการศกึ ษานอกโรงเรียน
เป็นผู้จัดหาครูสอน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและ
กรมพฒ
ั นาฝมี อื แ รงงานเป็นผ สู้ ง่ เสริมป ระสานงาน ซึง่ บ ริษทั ฯ
ได้เปิดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภายในโรงงานครบทั้ง 4
สาขา คือ สาขาสุขสวัสดิ์ สาขาบางปู สาขาอมตะนคร ชลบุรี
และสาขาโคราช

5) โครงการโ รงงานดเีด่นด้านการจัดการพลังงาน
บริษัทฯได้จ ัดให้ม โีครงการประกวดโรงงานดเีด่นด้าน
การจัดการพลังงานระหว่างโรงงานทั้ง 4 แห่งของบริษัทฯ
โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆ มาเข้าร่วมเป็นคณะ
กรรมการพิจารณา ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการประกวดก็เนื่อง
จากบรษิ ทั ฯต้องการสง่ เสริมแ ละสนับสนุนให้แ ต่ละโรงงานของ
บริษัทฯ มีความตื่นตัวและตระหนักในการให้ความสำคัญต่อ
การจดั การพลังงานอย่างมปี ระสิทธิภาพ เพือ่ เป็นการลดตน้ ทุน
และดำเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล

โลหิต”

8) โครงการ “ทำดถี วายพระเจ้าอยูห่ วั ด ว้ ยการบริจาค

สำนักงานประกันส ังคม กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกับ
จังหวัดต่างๆ สภากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดท ั่วประเทศ
จัดโครงการ “ทำดีถวายพระเจ้าอยู่หัวด้วยการบริจาคโลหิต”
โดยเชิญชวนให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศร่วมบริจาค
โลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา
ทั้งนี้ โรงงานสาขาโคราชได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยร่วม
กับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดน ครราชสีมา จัดให้มีการ
รับบริจาคโลหิตจากผู้ประกันตนของบริษัทต่างๆ ในเขต
อุตสาหกรรม จำนวน 25 บริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมบริจาค
โลหิตทั้งสิ้น 593 คน นอกจากนี้ โรงงานสาขาโคราชยังได้จ ัด
กิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทั้งหมด 3 ครั้ง ตลอดปี
พ.ศ. 2550

6) โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
บริษทั ฯ ร ว่ มกบั ม ลู นิธโิ รคหวั ใจ ได้จ ดั ให้ม กี ารฝกึ อ บรม
หลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)” ให้แก่พนักงาน
เพือ่ ร ว่ มเฉลิมพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จพ ระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งใน
โอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ใน
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพ ระเจ้าอยูห่ วั โดยโครงการนมี้ จี ดุ ม งุ่ ห มายเพือ่  7.9 รางวัลต่างๆ ทีไ่ ด้รับในปี พ.ศ. 2550
ฝึกประชาชนทั่วไปที่ไม่มีความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
1) รางวั ล ส ถานป ระกอบก ารดี เด่ น ด้ า นค วาม
จำนวน 8,000 คน ให้ส ามารถปฏิบัตกิ ารช่วยชีวิตผู้ป่วยและ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้ท ันท่วงทีอย่างปลอดภัย
ระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โรงงานสาขา
7) โครงการจั ด ส ร้ า งชุ ด ก ระเบื้ อ งเคลื อ บเฉลิ ม โคราชได้ร บั ร างวัลส ถานประกอบการดเี ด่นด า้ นความปลอดภัย
พระเกียรติ
อาชีวอ นามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญ เฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี เนื่องด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึง
พระชนมายุค รบ 7 รอบกนุ น กั ษัตร 84 พรรษา ในวนั อ าทิตย์ท ี่ ความสำคัญของการทำงานด้วยความปลอดภัยของพนักงาน
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 มูลนิธพิ ระบรมราชานสุ รณ์ร ชั กาลที่ และมี ก ารส่ ง เ สริ ม พ นั ก งานให้ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ภั ย ส่ ว น
6 ชมรมคนปีกุน ชมรมแม่ดเีด่นแ ห่งชาติ กรุงเทพมหานคร บุคคล ตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยเป็น
สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ประจำทุกปี
และมู ล นิ ธิ เ กี ย รติ ร่ ว มมิ ต รเพื่ อ ก ารศึ ก ษา ร่ ว มกั น เป็ น
คณะกรรมการในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
2) การรั บ รองร ะบบม าตรฐานคุ ณ ภาพชี วิ ต ค น
พ นี่ างเธอ เจ้าฟ า้ ก ลั ยาณิว ฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทำงานในสถานประกอบการ
โดยมที า่ นผูห้ ญิงบ ตุ รี วีร ะไวทยะ รองราชเลขาธิการ เป็นป ระธาน
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้รับ
ที่ปรึกษาโครงการฯ และบริษัทฯ โดยนายสนั่น อังอ ุบลกุล ใน การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนทำงานในสถาน
ฐานะประธานกรรมการโครงการจัดสร้างชุดกระเบื้องเคลือบ ประกอบการ (Management System of Quality of Work
เฉลิมพระเกียรติ ได้ร บั พ ระราชทานพระราชานญ
ุ าตให้จ ดั ส ร้าง Life หรือ MS-QWL 1-2004) จากสภาอุตสาหกรรม
ชุดกระเบื้องเคลือบทวิก ุน (หมูคู่) และเอกวราห์ (หมูเดี่ยว) แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานที่วัดจากคุณภาพชีวิตการ
เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระกุศลสำหรับก่อตั้งเป็นทุนประเดิม ทำงานของพนักงานภายในโรงงาน โดยวัดจาก 4 ปัจจัย คือ
บูรณสังขรณ์หอพระไตรปิฎก สมัยอยุธยา ณ วัดอัปสรสวรรค์ ด้านกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ
(วัดหมู) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
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3) รางวัลทูบีนัมเบอร์วัน ในสถานประกอบการ
ระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โรงงานสาขา
โคราชได้ร บั ร างวัลท บู นี มั เบอร์ว นั ในสถานประกอบการ ระดับ
จังหวัด จากรองผวู้ า่ ร าชการจงั หวัดน ครราชสีมา ซึง่ เป็นร างวัล
ทีม่ อบให้ส ถานประกอบการทมี่ กี ารรณรงค์แ ละทำกจิ กรรมตอ่ 
ต้านยาเสพติดทั้งในสถานประกอบการและชุมชนใกล้เคียง
4) รางวัลสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับ
สถานศึกษา
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โรงงานสาขา
โคราชได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับ
สถานศกึ ษาในสงั กัดส ำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดน ครราชสีมา
จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เนื่องจากบริษัทฯ ได้
ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และความร่วมมือต ามนโยบายของ
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ในเรื่องของการปรับวิธีการเรียน
เปลี่ยนวิธีการสอน ปฏิรูปการประเมินผล โดยรับนักศึกษา
ระดับ ปวช.และปวส. เข้าฝึกประสบการณ์ร ะยะยาว
5) รับมอบโล่เกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี
2550
เมือ่ ว นั ท ี่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550 บริษทั ฯ ได้ร บั ม อบ
โล่เกียรติยศสถานประกอบกิจการดเีด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2550 ในประเภท
สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จากฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
พลเอกสุรย ุทธ์ จุลานนท์ ทีใ่ห้เกียรติร่วมเป็นป ระธานในพิธี
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มอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้
บริษทั ฯได้ร บั ร างวัลด งั ก ล่าวตดิ ต่อก นั เป็นป ที ี่ 3 โดยพจิ ารณา
จากขอ้ มูลท งั้ หมด 3 ส่วนของสถานประกอบการ ได้แก่ ข้อมูล
สถานประกอบการ ข้อมูลด า้ นแรงงานสัมพันธ์ และขอ้ มูลด า้ น
สวัสดิการแรงงาน
6) รับมอบโล่เกียรติคุณ สถานประกอบการดีเด่นที่
ให้การสนับสนุนงานคนพิการ
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้รับ
มอบโล่เกียรติคุณ สถานประกอบการดีเด่นที่ให้การสนับสนุน
งานคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี พ.ศ. 2550
ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการใน
สัดส่วนที่กฎหมายกำหนด โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานที่
เป็นคนพิการทั้งหมด 16 คน ซึ่งพิการทางหู พิการทางสายตา
และพิการทางอวัยวะ
7) ใบประกาศการรับรองระบบ ISO/TS 16949:
2002 ชิ้นส่วนยานยนต์
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้รับใบ
ประกาศการรับรองระบบ ISO/TS 16949:2002 ชิ้นส่วน
ยานยนต์ จาก United Registrar of Systems (Thailand)
Ltd. (URS) ซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพเฉพาะ
ทางด้านเทคนิคของอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ทัว่ โลก ทัง้ ในดา้ นการออกแบบ การพฒ
ั นา การผลิต การตดิ ต งั้
และการบริการของผลิตภัณฑ์/บริการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และงบ
การเงินรวมของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แ วร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข ้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจำปี ในการจัดทำงบการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอและ
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการ
เงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผ ู้ถือหุ้น นักลงทุนทั่วไปและผู้มีส่วนได้เสียอ ย่างเหมาะสม
งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ
บริษทั ไพร้ซ ว อเตอร์เฮาสค์ เู ปอร์ส เอบเี อเอส จำกัด โดยในการตรวจสอบนนั้ ค ณะกรรมการบริษทั ได้ส นับสนุนข อ้ มูลแ ละเอกสาร
ต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชี
ได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้
มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติอ ย่างมีสาระสำคัญ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล
รายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจ และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ไม่มีเงื่อนไขและข้อสังเกต ทำให้เชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสำคัญต ามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในนามคณะกรรมการบริษัท

(นายสนั่น อังอ ุบลกุล)
ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือห ุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
ในรอบระยะเวลาบญ
ั ชีป ระจำปสี นิ้ ส ดุ ว นั ท ี่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ศรีไทยซปุ เปอร์แ วร์
จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเอ้งฮัก นนทิการ และนายสุชาติ
บุญบ รรเจิดศ รี กรรมการตรวจสอบ ได้จ ดั ให้ม กี ารประชุมร วม 4 ครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญ
ผ สู้ อบบญ
ั ชีร บั อ นุญาต กรรมการบริหารของบริษทั และเจ้าห น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกบั เรือ่ งทพี่ จิ ารณา เข้าร ว่ มประชุมเพือ่ ช แี้ จงขอ้ ส นเทศ
จากผลการตรวจสอบบัญชีการเงิน ผลการตรวจสอบภายใน และปัญหาความเสี่ยงของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาในการ
ประชุมท ุกคราว โดยมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการของที่ประชุม สาระสำคัญของผลการประชุมม ีดังนี้
1. การจัดทำงบการเงินประจำปี
		
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ.2543 มาตรฐานการบญ
ั ชีท สี่ ภาวชิ าชีพบ ญ
ั ชีในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผ เู้ สนอแนะและได้ร บั ก ารรบั รอง
โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับห ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินม ีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ หาก
มีข้อส ังเกตจากผู้สอบบัญชีในเรื่องใดก็ได้ป รับปรุงก ารบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและเหมาะสมเสมอ
2. ระบบการควบคุมภ ายใน
		
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบตามแผนงานที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดไว้แต่ละปี มีการประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะ ซึ่งป ระกอบด้วย องค์กรและสภาพแวดล้อม การควบคุมการปฏิบตั ิ
ของฝา่ ยบริหาร ระบบสารสนเทศ การสอ่ื สารและระบบการตดิ ตาม ซึง่ ปรากฏวา่ อยูใ่ นเกณฑ์ทด่ี พี อสมควร
3. การบริหารความเสี่ยง
		
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประสานงานกบั คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษทั ซึง่ ได้ชแี้ จง
ให้ทราบถึงความเสี่ยงในด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านธุรกิจ และจากเหตุภายนอกซึ่งบริษัทไม่มีอำนาจ
ควบคุมเพื่อหาทางลดหรือบำบัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการขอให้คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะจากเหตุภายนอกที่ควบคุมได้ยาก เช่น ราคา
น้ำมัน ราคาวัตถุดิบ ซึ่งม ีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าหลักของบริษัทเป็นต้นได้
4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ค รอบคลุมและสอดคล้องต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการ
บริษัทได้ประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจเพิ่มเติมในส่วนของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อ
ให้พนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมตามหน้าที่และความรับ
ผิดชอบที่ได้รับม อบหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ด้วย
5. การแต่งตั้งผ ู้สอบบัญชีร ับอนุญาตและค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้ค ณะกรรมการบริษทั น ำเสนอตอ่ ท ปี่ ระชุมใหญ่ส ามัญผ ถู้ อื ห นุ้ ป ระจำปี
พ.ศ. 2550 ให้แ ต่งต งั้ น ายประสณ
ั ห์ เชือ้ พ านชิ ผูส้ อบบญ
ั ชีร บั อ นุญาต เลขที่ 3051 หรือน างสาวแน่งน อ้ ย เจริญท วีท รัพย์
ผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต เลขที่ 3044 หรือนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 แห่ง
บริษัท ไพร้ซ ว อเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผ ู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับร อบระยะเวลาบัญชีประจำ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยมีค่าตอบแทน 2,240,000 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
เพราะเป็นร าคาทเี่หมาะสม
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2551
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(นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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1

งบดุล
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 9 ถึง 90 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
งบดุล
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งบกำไรขาดทุน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 9 ถึง 90 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ต่อ)
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

18

รายงานประจำปี 2550 - สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

รายงานประจำปี 2550 - สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

19
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