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ข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินรวมโดยสรุป

งบดุลรวม
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : พันบาท

2553

2552

2551

8,511,650
3,306,958
5,204,692

7,720,503
2,701,541
5,018,962

7,451,859
2,393,215
5,058,644

6,859,757
1,446,323
(1,079,625)
(89,800)
107,503
384,401
267,967

5,456,581
1,142,844
(955,218)
(72,334)
22,406
137,698
57,764

5,777,722
1,214,264
(928,477)
(76,404)
(8,313)
201,070
98,193

624,152
(799,453)
283,139
386,480

483,132
(748,842)
254,121
279,417

350,654
(740,483)
405,224
291,006

1.63
64.52
24.95
61.23
21.08
3.85
3.30
0.64

1.56
70.41
32.57
61.55
20.94
1.05
0.76
0.54

1.49
66.72
29.95
57.22
21.02
1.68
1.37
0.47

งบก�ำไรขาดทุนรวม
รายได้จากการขาย และงานรับจ้าง
ก�ำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
รายได้อื่น (ค่าใช้จ่ายอื่น)
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

งบกระแสเงินสดรวม
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาช�ำระหนี้ (วัน)
อัตราก�ำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%)
อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
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กำไรตอหุน

ผลการดำเนินงาน

(หน่วย : บาท)

0.99
0.36
268

0.21

1,446
58

98

1,143

1,214

5,457

5,778

6,860

(หน่วย : ล้านบาท)

2551

2552

2553

ยอดขาย
และงานรับจ้าง

ก�ำไรขั้นต้น

ก�ำไรสุทธิ

สินทรัพย หนีส้ นิ และสวนของผูถ อื หุน

มูลคากิจการตอหุน

หนี้สิน

18.67

18.52

19.21

2552

2553

3,307

5,019
2,702

2552

2551

5,205

7,721
2,393

สินทรัพย์

2553

(หน่วย : บาท)

5,059

7,452

2551

2552

8,512

(หน่วย : ล้านบาท)

2551

2553

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

4

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานจากประธานกรรมการ

ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ สามารถท�ำยอดขาย 5,710 ล้านบาท ทะลุะเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
ส�ำหรับปี พ.ศ. 2554 ซึ่งบริษัทฯ ได้ก่อตั้งมาครบ 48 ปี เราตั้งเป้าไว้ว่า จะท�ำยอดขายให้ได้ 6,700 ล้านบาท ถึงแม้จะต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ทมี่ คี วามผันผวนสลับซับซ้อนและความเปราะบางของการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และยุโรปในบาง
ประเทศ
นอกจากนี้ เรายังต้องเผชิญกับปัญหาของการอ่อนตัวของค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ซึง่ มีผลกระทบต่อรายได้จากการส่งออก
ปัญหาค่าแรงงานสูงขึ้น ราคาวัตถุดิบและพลังงานปรับตัวสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศที่อาจก่อ
ให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ต้องเผชิญกับการแข่งขันแบบไร้พรมแดน ธุรกิจใดปรับตัวรับกับสถานการณ์ไม่ทันกาลก็
จะต้องดับสลายไป
ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ดังที่กล่าวมานั้น ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีความตระหนักถึงและได้วางมาตรการในการป้องกันและ
รับมือไว้แล้ว แต่สิ่งส�ำคัญที่สุด คือ พนักงานของเราทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เหล่านั้นอย่างจริงจัง ฉับไว
เหมือนอย่างที่เราเคยร่วมกันฝ่าฟันจนสามารถผ่านพ้นวิกฤติมาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
ส�ำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน ในปี พ.ศ. 2554 นี้ บริษัทฯ จะเพิ่มก�ำลังการผลิตอีก 10% และ
สิ่งที่บริษัทฯ จะให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ คือ
1. การให้ความส�ำคัญกับลูกค้าและมุ่งตอบสนองลูกค้าอย่างรู้ใจที่เราเรียกกันว่า Customer Oriented
2. การออกแบบลวดลาย สีสัน รูปร่าง ประโยชน์ใช้สอย จนท�ำให้เราเป็นผู้ก�ำหนดกระแสของธุรกิจเมลามีนในระดับโลก
(World Trend Setting)
3. การส่งมอบสินค้าที่ถูกต้อง ตรงเวลา และลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
4. การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผล (Efficiency & Productivity) ในทุกหน่วยงาน โดยสามารถลดต้นทุนในการผลิต, ขจัด
ความสูญเสียและสูญเปล่า ท�ำให้เรามีต้นทุนการผลิตสินค้าที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

5

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม จะมีการขยายอย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์ฝาปิดขวดน�้ำดื่ม(Closure) หลอด
Preform และการเป่าขวด (Blow Moulding) โดยบริษัทฯ จะให้ความส�ำคัญในเรื่องการให้บริการทางเทคนิคและการบริการอื่นๆ
แก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้มีผู้เชี่ยวชาญด้าน Beverage Packaging มากว่า 30 ปี มาร่วมท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา
ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรใหม่เพื่อผลิตภาชนะบรรจุอาหารชนิด THIN WALL TAMPER EVIDENT ซึ่งเป็น
ภาชนะบรรจุอาหารที่มีระบบล็อก เพื่อป้องกันการเปิดก่อนใช้งานจริง ซึ่งเป็นการรับประกันว่า อาหารจะสะอาดถูกสุขอนามัยจนกว่า
จะบริโภค เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารที่ประเทศไทยก�ำลังก้าวสู่ครัวโลก (WORLD KITCHEN)
นอกจากนี้ เรายังได้พัฒนาภาชนะบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มจากระบบติดฉลากจากแม่พิมพ์ IML (In Mould Labeling) ซึ่งบริษัทฯ
ได้ประสบความส�ำเร็จอย่างมากในปีที่ผ่านมา สู่นวัตกรรมใหม่ก้าวต่อไป โดยพัฒนาสู่การติดฉลากชนิดใส (Crystal Clear) การติด
ฉลากชนิดเรืองแสง (Glow in the Dark) และการติดฉลากชนิดสีโลหะต่างๆ (Metalized Appearance) ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการตอบ
รับจากตลาดส่วนนี้อย่างท่วมท้น
ส�ำหรับเปลือกหม้อแบตเตอรี่ บริษัทฯ ได้รับผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี มาร่วมเป็นทีมงานตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2554 เพื่อท�ำการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึน้ ในธุรกิจนี้
ส�ำหรับธุรกิจเครือข่ายหรือการตลาดแบบหลายชัน้ (Network Marketing / Multi-level Marketing) ได้กำ� หนดยุทธศาสตร์
โดยมุ้งเน้นที่อาหารเสริมสุขภาพ และขณะนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยินตันในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้มีการผลิตและจ�ำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นมาแล้วกว่า 100 ปี
นอกจากจะเพิ่มจ�ำนวนชนิดของผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายแล้ว เรายังจะขยายสาขาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้เงิน
ลงทุนเพิ่มประมาณ 1,400 ล้านบาท
ส�ำหรับธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศ บริษัทฯ ก็มีแผนการในการลงทุนเพิ่มเพื่อรองรับกับการขยายตัวของตลาดดังนี้
• ประเทศอินเดีย บริษัทฯ จะเพิ่มส�ำนักงานขายจาก 2 สาขา ที่มีอยู่เดิมในเดลลีและมุมไบ เป็น 4 สาขา โดยจะเพิ่มสาขา
ที่บังกะลอและกัลกัตตา และจะสร้างโรงงานผลิตเมลามีน 1 แห่ง
• ประเทศเวียดนาม บริษัทฯ จะเพิ่มก�ำลังการผลิตเมลามีนอีก 100%
• โรงงานที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินโดนีเซีย จะมุ่งเน้นเพิ่ม Productivity เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้แข็งแกร่ง
นอกจากจะได้มีการเพิ่มก�ำลังการผลิตและลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ขยายสายผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาด
แล้ว บริษัทฯ ยังได้ลงทุนกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรทุกระดับ โดยในปี พ.ศ. 2554 นี้ บริษัทฯ ได้
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดหลักสูตรส�ำหรับพนักงานระดับปวส. ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มเติมใน
ระดับปริญญาตรี โดยใช้เวลาศึกษา 2 ปี พร้อมๆ ไปกับการปฏิบัติงานในโรงงานตามปกติ
การที่ธุรกิจของกลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ได้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 48 ปีนั้น นอกจากการที่บริษัทฯ
มีพนักงานที่ทุ่มเทและรักบริษัทฯ เสมือนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของพนักงานแล้ว สิ่งที่จะลืมเสียมิได้ คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ที่ได้ให้ความเมตตาและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท เพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้ให้การสนับสนุนชี้แนะและส่งเสริม
ธุรกิจของศรีไทยซุปเปอร์แวร์จนท�ำให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นเวทีการแข่งขันในระดับ World Class ได้อย่างแข็งแกร่ง

นายสนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ
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1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท :
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :
เลขทะเบียนบริษัท :
ประเภทธุรกิจ :

ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว :
ที่ตั้งบริษัท :

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
SITHAI
0107536001516
1) ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพือ่ งานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้
ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
2) ด�ำเนินธุรกิจซื้อมาขายไป โดยการจัดหาสินค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มาจ�ำหน่าย
2,709,904,800 บาท
ประกอบด้วย หุ้นสามัญจ�ำนวน 270,990,480 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ส�ำนักงานใหญ่
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 66 2427 0088 โทรสาร 66 2428 9675
URL : www.srithaisuperware.com
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
1) โรงงานสุขสวัสดิ์
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 66 2427 0088 โทรสาร 66 2874 5010
2) โรงงานบางปู
610 ซอย 8 เอ เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�ำบลแพรกษา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 66 2324 0922-3 โทรสาร 66 2324 0924
3) โรงงานอมตะนคร ชลบุรี
700/13 หมู่ 1 เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต�ำบลคลองต�ำหรุ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 66 3821 3250 โทรสาร 66 3821 3234
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
โรงงานโคราช
335 หมู่ 6 เขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนราชสีมา-โชคชัย
ต�ำบลหนองระเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 66 4421 2100 โทรสาร 66 4421 2036
ส�ำนักงานธุรกิจเครือข่าย
9 อาคารภคินท์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ 109 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 2246 1111 โทรสาร 66 2246 1113
URL : www.snatur.com, www.facebook.com/SNaturlive
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
รอบระยะเวลาบัญชี :
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

ผู้สอบบัญชี :

ที่ปรึกษากฎหมาย :

ตัวแทนหลักประกัน :

1 มกราคม - 31 ธันวาคม
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 66 2229 2800 โทรสาร 66 2359 1259
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์
179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 66 2286 9999, 66 2344 1000 โทรสาร 66 2286 5050
ส�ำนักงานนิติปรีชา
69/33 ซอยโรงภาพยนตร์เอเธนส์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 2252 9494, 66 2251 3225
โทรสาร 66 2251 3226, 66 2255 5201
ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่
1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 2208 5000 โทรสาร 66 2253 6227

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทย่อย

1. ชื่อ
: บริษัท พี.อี.ที. บโลว์ จ�ำกัด (1)
ที่ตั้ง
: 15 หมู่ที่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม และ/หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ
โทรศัพท์
: 0 2427 0088
โทรสาร
: 0 2428 9675
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วและเรียกช�ำระแล้ว : 500,000 หุ้นๆ ละ 2.50 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับช�ำระแล้ว
: 1,250,000 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารจ�ำนวน 2 ท่าน
ญาติผู้บริหาร
อื่นๆ
(1)

รวม
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หุ้น
499,997
2
0
1
500,000

%
100.0
0.0
0.0
0.0
100.0
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

2. ชื่อ
: Srithai (Vietnam) Company Limited
ที่ตั้ง
: 9 Street 2, Song Than 1 Industrial Park, Di An District, Binh Duong Province,
			 Socialist Republic of Vietnam
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
			 และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
โทรศัพท์
: 84 6503 790023-4
โทรสาร
: 84 6503 790025
มูลค่าทุนที่ได้รับช�ำระแล้ว
: 109,337,834,503 ด็อง

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้บริหาร
ญาติผู้บริหาร
อื่นๆ

%
95.8
0.0
0.0
4.2
100.0

รวม

3. ชื่อ
: บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
ที่ตั้ง
: 55/1, 55/6 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองซ�้ำซาก อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิตแม่พิมพ์
โทรศัพท์
: 0 3837 9280-2
โทรสาร
: 0 3847 6352, 0 3837 9283
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วและเรียกช�ำระแล้ว : 1,000,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับช�ำระแล้ว
: 100,000,000 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หุ้น

%

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
709,820
ผู้บริหารจ�ำนวน 5 ท่าน
188,060
ญาติผู้บริหารจ�ำนวน 3 ท่าน
102,000
อื่นๆ
120
รวม
1,000,000
4. ชื่อ
: Srithai Superware India Limited
ที่ตั้ง
: 507 Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon-122001, Haryana, Republic of India
ประเภทธุรกิจ : ค้าขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
โทรศัพท์
: 91 124 411 0404
โทรสาร
: 91 124 411 0505
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วและเรียกช�ำระแล้ว : 2,500,000 หุ้นๆ ละ 10 รูปี
มูลค่าทุนที่ได้รับช�ำระแล้ว
: 25,000,000 รูปี

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารจ�ำนวน 4 ท่าน
ญาติผู้บริหาร
อื่นๆ
รวม

หุ้น
1,749,996
4
0
750,000
2,500,000

71.0
18.8
10.2
0.0
100.0

%
70.0
0.0
0.0
30.0
100.0
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
5. ชื่อ
: บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด
ที่ตั้ง
: 42 หมู่ที่ 4 ต�ำบลบัวลอย อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าพลาสติก
โทรศัพท์
: 0 3637 3251-5
โทรสาร
: 0 3637 3256
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วและเรียกช�ำระแล้ว : 4,000,000 หุ้นๆ ละ 10 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับช�ำระแล้ว
: 40,000,000 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หุ้น

%

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2,799,997
ผู้บริหารจ�ำนวน 2 ท่าน
2
ญาติผู้บริหารจ�ำนวน 2 ท่าน
600,000
อื่นๆ
600,001
รวม
4,000,000
6. ชื่อ
: บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
ที่ตั้ง
: 539 หมู่ที่ 4 ต�ำบลแพรกษา อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิตแม่พิมพ์, ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าพลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์
: 0 2324 0425-6
โทรสาร
: 0 2324 0427
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วและเรียกช�ำระแล้ว : 1,200,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับช�ำระแล้ว
: 120,000,000 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หุ้น

70.0
0.0
15.0
15.0
100.0

%

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
611,994
ผู้บริหารจ�ำนวน 4 ท่าน
4
ญาติผู้บริหารจ�ำนวน 1 ท่าน
1
อื่นๆ
588,001
รวม
1,200,000
7. ชื่อ
: บริษัท ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จ�ำกัด (2)
ที่ตั้ง
: 1/132 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างชุบ ขัด กัดลายแม่พิมพ์ และรับจ้างประกอบสินค้าพลาสติก
โทรศัพท์
: 0 3449 0130-1
โทรสาร
: 0 3449 0132
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วและเรียกช�ำระแล้ว : 600,000 หุ้นๆ ละ 83 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับช�ำระแล้ว
: 49,800,000 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารจ�ำนวน 4 ท่าน
ญาติผู้บริหารจ�ำนวน 3 ท่าน
อื่นๆ
รวม
(2)

หุ้น
240,000
45,005
44,995
270,000
600,000

51.0
0.0
0.0
49.0
100.0

%
40.0
7.5
7.5
45.0
100.0

บริษทั ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จ�ำกัด เป็นบริษทั ย่อยแม้วา่ บริษทั ฯ ถือหุน้ น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมด ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากบริษทั ฯ
มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด และมีอ�ำนาจในการควบคุม
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทร่วม

1. ชื่อ
: บริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ำกัด
ที่ตั้ง
: 15 หมู่ที่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
ประเภทธุรกิจ : ค้าขาย
โทรศัพท์
: 0 2427 0088, 0 2428 9936
โทรสาร
: 0 2428 9935
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วและเรียกช�ำระแล้ว		
: 200,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับช�ำระแล้ว		
: 20,000,000 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หุ้น

%

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
95,994
ผู้บริหารจ�ำนวน 5 ท่าน
5
ญาติผู้บริหาร
0
อื่นๆ
104,001
รวม
200,000
2. ชื่อ
: บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
ที่ตั้ง
: 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายผงเมลามีน
โทรศัพท์
: 0 2586 3894-6
โทรสาร
: 0 2586 4878
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วและเรียกช�ำระแล้ว		
: 2,000,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับช�ำระแล้ว				
: 200,000,000 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หุ้น

48.0
0.0
0.0
52.0
100.0

%

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
900,000
ผู้บริหาร
0
ญาติผู้บริหาร
0
อื่นๆ
1,100,000
รวม
2,000,000
3. ชื่อ
: Beijing Huatai Replica of Porcelain Products Company Limited
ที่ตั้ง
: Xi Guan Street No.104, Tongxian, Beijing, People’s Republic of China
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
โทรศัพท์
: 86 10 6954 7477
โทรสาร
: 86 10 6954 1924
มูลค่าทุนที่ได้รับช�ำระแล้ว				
: 10,610,678 หยวน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้บริหาร
ญาติผู้บริหาร
อื่นๆ

รวม

45.0
0.0
0.0
55.0
100.0

%
40.0
0.0
0.0
60.0
100.0
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
4. ชื่อ
: บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
ที่ตั้ง
: 30/27 หมู่ที่ 2 ต�ำบลโคกขาม อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายกล่องกระดาษ
โทรศัพท์
: 0 3445 2100-7
โทรสาร
: 0 3445 2108-9
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วและเรียกช�ำระแล้ว		
: 600,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับช�ำระแล้ว				
: 60,000,000 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หุ้น

%

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
235,200
ผู้บริหารจ�ำนวน 1 ท่าน
29,400
ญาติผู้บริหารจ�ำนวน 3 ท่าน
29,400
อื่นๆ
306,000
รวม
600,000
5. ชื่อ
: PT. Srithai Maspion Indonesia
ที่ตั้ง
: Ji Kembang Jepun 38-40, Surabaya, Republic of Indonesia
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
โทรศัพท์
: 62 31 891 3004
โทรสาร
: 62 31 891 3630
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วและเรียกช�ำระแล้ว		
: 9,320 หุ้นๆ ละ 1,115,250 รูเปียะ
มูลค่าทุนที่ได้รับช�ำระแล้ว				
: 10,394,130,000 รูเปียะ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หุ้น

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้บริหาร
ญาติผู้บริหาร
อื่นๆ
รวม

39.2
4.9
4.9
51.0
100.0

%
3,029
0
0
6,291
9,320

32.5
0.0
0.0
67.5
100.0

6. ชื่อ
: บริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จ�ำกัด(3)
ที่ตั้ง
: 479 หมู่ที่ 4 ต�ำบลแพรกษา อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์
: 0 4433 8158
โทรสาร
: 0 4433 8487
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วและเรียกช�ำระแล้ว		
: 1,500,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับช�ำระแล้ว				
: 150,000,000 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารจ�ำนวน 1 ท่าน
ญาติผู้บริหารจ�ำนวน 3 ท่าน
อื่นๆ
รวม
(3)

หุ้น
285,000
63,750
63,750
1,087,500
1,500,000

ประสบภาวะขาดทุน จึงหยุดด�ำเนินงานชั่วคราวเพื่อช่วยพยุงธุรกิจภายในกลุ่มบริษัททาคาฮาชิ

%
19.0
4.3
4.3
72.4
100.0
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการร่วมค้า

1. ชื่อ
: บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ที่ตั้ง
: 15 หมู่ที่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
ประเภทธุรกิจ : ค้าขาย
โทรศัพท์
: 0 2427 0088
โทรสาร
: 0 2874 5015
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วและเรียกช�ำระแล้ว		
: 200,000 หุ้นๆ ละ 50 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับช�ำระแล้ว				
: 10,000,000 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารจ�ำนวน 2 ท่าน
ญาติผู้บริหารจ�ำนวน 1 ท่าน
อื่นๆ
รวม

หุ้น

%

99,996
2
1
100,001
200,000

50.0
0.0
0.0
50.0
100.0

บริษัทอื่น

1. ชื่อ
: บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จ�ำกัด
ที่ตั้ง
: 71/12 หมู่ที่ 5 ต�ำบลท่าข้าม อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกเครื่องรับโทรศัพท์
โทรศัพท์
: 0 3857 3061-3
โทรสาร
: 0 3857 3064, 0 3857 3069
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วและเรียกช�ำระแล้ว		
: 76,000 หุ้นๆ ละ 1,000 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับช�ำระแล้ว				
: 76,000,000 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารจ�ำนวน 2 ท่าน
ญาติผู้บริหารจ�ำนวน 1 ท่าน
อื่นๆ
รวม

หุ้น

%
15,194
3
2
60,801
76,000

20.0
0.0
0.0
80.0
100.0

13

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2. ชื่อ
: บริษัท ทาคาฮาชิ พลาสติก จ�ำกัด(4)
ที่ตั้ง
: 479 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลแพรกษา
			 อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์
: 0 2324 0730, 0 2709 3480
โทรสาร
: 0 2324 0698-9
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วและเรียกช�ำระแล้ว		
: 2,200,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท
มูลค่าทุนที่ได้รับช�ำระแล้ว				
: 220,000,000 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จ�ำกัด
ผู้บริหาร
ญาติผู้บริหาร
อื่นๆ
รวม

หุ้น
66,000
1,140,001
0
0
993,999
2,200,000

%
3.0
51.8
0.0
0.0
45.2
100.0

จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยเพิ่มจาก 134 ล้านบาท เป็น 220 ล้านบาท โดย
ผู้ถือหุ้นรายใหม่ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
รวมทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จ�ำกัด ลดลงจากร้อยละ 21.1 เป็นร้อยละ 12.8 และสถานะเงิน
ลงทุนเปลี่ยนจากบริษัทร่วมมาเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่นทั่วไป
(4)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - แยกตามสายธุรกิจ

บร�ษทั ศร�ไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)

สายธุรกิจพลาสติก
พ�.อี.ที. บโลว
100.0%

Srithai (Vietnam)
95.8%

ศร�ไทย นาโนพลาส
70.0

ไทย เอ็มเอฟซ�
45.0%

Beijing Huatai
40.0%

PT. Srithai Maspion
32.5%

ทาคาฮาช� โคราช
19.0%

สายธุรกิจซ�อ้ มาขายไป
Srithai
Superware India
70.0%

ศร�ไทย-ออตโต
50.0%

ศร�ไทย ซันโค
48.0%

สายงานแมพม� พและอืน่ ๆ

ศร�ไทยโมลดส
71.0%

ศร�ไทย มิยากาวา
51.0%

ศร�ไทย ช�น-โอซากา
40.0%

ศร�ไทยบรรจุภัณฑ
39.2%
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์

บร�ษทั ศร�ไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)

บร�ษทั ยอย

บร�ษทั รวม

พ�.อี.ที. บโลว

ศร�ไทย ซันโค

Srithai (Vietnam)

ไทย เอ็มเอฟซ�

ศร�ไทยโมลดส

Beijing Huatai

Srithai
Superware India

ศร�ไทยบรรจุภณ
ั ฑ

100.0%
95.8%

71.0%

70.0%

ศร�ไทย นาโนพลาส
70.0%

ศร�ไทย มิยากาวา
51.0%

ศร�ไทย ช�น-โอซากา
40.0%

48.0%
45.0%
40.0%
39.2%

PT. Srithai Maspion
32.5%

ทาคาฮาช� โคราช
19.0%

กิจการรวมคา
ศร�ไทย-ออตโต
50.0%
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

2. ปัจจัยความเสี่ยง
2.1

ความเสี่ยงด้านการตลาด

ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีนมีการแข่งขันพอสมควร โดยเฉพาะคู่แข่งจากประเทศจีน แม้ว่า
คุณภาพสินค้าโดยรวมจากประเทศจีนจะด้อยกว่าคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายที่พยายามพัฒนาศักยภาพ
ด้านการผลิตให้สูงขึ้นและน�ำเสนอสินค้าเมลามีนที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับของบริษัทฯ ประกอบกับการสนับสนุนการส่งออกจากรัฐบาล
จีนในรูปแบบต่างๆ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนของบริษทั ฯ ต้องประสบการแข่งขันมากขึน้ และสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด
ในตลาดที่ยังมิได้ค�ำนึงถึงคุณภาพสินค้าเป็นหลัก ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแนวทางรองรับความเสี่ยงดังนี้
ก. จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่สามารถจัดส่งวัตถุดิบที่มีราคาเหมาะสมเพื่อผลิตสินค้าเมลามีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของแต่ละ
ประเทศ อีกทั้งร่วมพัฒนาวัตถุดิบกับผู้ผลิตเพื่อให้วัตถุดิบมีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ มากขึ้น
ข. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนพัฒนาระบบการท�ำงาน เพื่อให้สินค้า
เมลามีนมีต้นทุนลดลง
ค. ขยายการส่งออกไปประเทศที่มีข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ซึ่งมีภาษีศุลกากรส�ำหรับการน�ำเข้าที่ต�่ำ ได้แก่ กลุ่มประเทศ
อาเซียน เกาหลี จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
ง. ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง โดยการขยายตลาดสูป่ ระเทศต่างๆ ในกลุม่ ประเทศยุโรปตะวันออก, แอฟริกา และอเมริกาใต้
บริษัทฯ สามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้แล้วมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก
จ. เพิ่มความหลากหลายของสินค้า และเสนอขายสินค้าตามรูปแบบ มาตรฐาน และลักษณะการใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการ
ฉ. พัฒนารูปทรงผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น และออกแบบลวดลายใหม่ๆ ให้มีความ
ทันสมัยและตรงความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ
ช. ขยายฐานการตลาดในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีศักยภาพทั้งด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและจ�ำนวนประชากร
โดยผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายขายส่ง ขายปลีกผ่านร้านค้า Hypermarket และ Modern Trade ตลอดจนลูกค้าสถาบัน
ได้แก่ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ด้วยความได้เปรียบทางด้านค่าจ้างและจ�ำนวนแรงงาน
ท�ำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะพัฒนาและขยายฐานการผลิตในประเทศเวียดนามเพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการ
สินค้าของตลาดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก
ซ. สร้างฐานการตลาดทีม่ นั่ คงในประเทศอินเดียผ่านช่องทางผูจ้ ดั จ�ำหน่ายหลายราย และจัดตัง้ ฐานการผลิตในประเทศอินเดีย
เพือ่ รองรับกับการขยายตัวของตลาดและความต้องการสินค้าของกลุม่ ประเทศในแถบเอเชียใต้และตะวันออกกลางทีม่ มี ากขึน้
ฌ. ผลักดันการส่งออกไปยังตลาดทีม่ กี ำ� ลังซือ้ และเน้นสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เช่น ตลาดตะวันออกกลาง เอเชียใต้และยุโรป เป็นต้น
ญ. ท�ำกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขายเพื่อเสริมสร้างตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง
ฎ. ประชาสัมพันธ์ให้ลกู ค้ามีความรูค้ วามเข้าใจในตัวสินค้ามากขึน้ และทราบถึงอันตรายจากการใช้สนิ ค้าเมลามีนทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพ
ที่น�ำสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมาเป็นส่วนผสมในการผลิต
ฏ. พัฒนาและปรับปรุงสินค้าเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่วนตลาดภายในประเทศ ซึ่งมีคู่แข่งในธุรกิจประเภทเดียวกันจ�ำนวนหนึ่ง และมีการน�ำเข้าสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ
บริษทั ฯ ได้รองรับความเสีย่ งด้วยการกระจายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายของระบบการขายตรง (Direct Sales) ผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้า
และติดต่อโดยตรงกับลูกค้า ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนได้รับ
อนุญาตน�ำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้สินค้าน�ำเข้าที่มีคุณภาพดีทัดเทียมกับสินค้าที่ผลิตในประเทศ และเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
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2.2

ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ
ราคาเม็ดพลาสติกและผงเมลามีนซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักเป็นผลพลอยได้จากการกลัน่ น�ำ้ มัน ซึง่ หากราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลกมีการ
ปรับราคาสูงขึ้น ก็จะมีผลท�ำให้ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แม้ว่าบริษัทฯ จะซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่จากผู้ผลิตภายในประเทศ แต่ราคา
ปัจจัยที่ใช้ผลิตวัตถุดิบและราคาวัตถุดิบก็จะอ้างอิงกับราคาในตลาดโลกที่ซื้อขายกันด้วยเงินสกุลเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ดังนั้น
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทกับดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ก็จะมีผลต่อราคาวัตถุดิบด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ปัจจัย
ส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อราคาวัตถุดิบ ได้แก่ ระดับของอุปสงค์และอุปทานของการผลิตและการบริโภคทั้งตลาดในประเทศและ
ตลาดต่างประเทศ เพราะหากราคาวัตถุดิบในตลาดโลกมีการปรับราคา ก็จะท�ำให้ราคาขายในประเทศปรับราคาขึ้นเช่นกัน
เนื่องจากบริษัทฯ มีปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกและผงเมลามีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของต้นทุนของผลิตภัณฑ์
จึงท�ำให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งต่อการแบกรับภาระต้นทุนทีส่ งู ขึน้ และการไม่สามารถก�ำหนดราคาขายทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุน
ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเกิดภาวะความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้วางแนวทางรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาวัตถุดิบดังนี้
ก. จัดหาแหล่งผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่บริษัทฯ ก�ำหนดจากในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม
อยูเ่ สมอ เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีแหล่งผลิตวัตถุดบิ ทีเ่ พียงพอและเป็นทางเลือกในการสอบราคาวัตถุดบิ จากผูข้ ายหรือผูผ้ ลิตหลาย
รายก่อนการสั่งซื้อ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบเงื่อนไขที่ดีที่สุด
ข. ติดตามแนวโน้มราคาวัตถุดิบจากผู้ขายและผู้ผลิตภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนแนวโน้มของราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีและน�้ำมันดิบอย่างต่อเนื่อง
ค. หากวัตถุดิบมีแนวโน้มขึ้นราคา บริษัทฯ จะซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ผลิตในระยะเวลาหนึ่งเพื่อ
สามารถผลิตและจัดส่งสินค้าได้ตามที่ตกลงไว้ล่วงหน้ากับลูกค้า หรือหากราคาวัตถุดิบมีความผันผวนมาก บริษัทฯ ก็จะ
ท�ำการสั่งซื้อวัตถุดิบบ่อยครั้งมากขึ้น
ง. กรณีที่ราคาวัตถุดิบในต่างประเทศต�่ำกว่าราคาภายในประเทศ บริษัทฯ จะน�ำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
จ. ต่อรองเงื่อนไขทางการค้ากับผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบเป็นครั้งคราวเพื่อให้บริษัทฯ ได้ราคาวัตถุดิบที่เหมาะสม
ฉ. รับจ้างผลิตสินค้าพลาสติกประเภทชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (OEM) ซึ่งบริษัทฯ มีความเสี่ยงน้อยจากความผันผวนของราคา
เม็ดพลาสติก เนือ่ งจากผูว้ า่ จ้างจะเป็นผูร้ บั ความเสีย่ งนัน้ เอง โดยมีการตกลงร่วมกันทีจ่ ะปรับราคาสินค้าดังกล่าวตามการ
เปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ
ช. ใช้หลักการบริหารจัดการของ Supply Chain ในการประมาณการค�ำสัง่ ซือ้ ร่วมกับลูกค้าและประสานงานกับผูผ้ ลิตวัตถุดบิ
เพื่อให้การจัดส่งวัตถุดิบและการผลิตของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.3

ความเสี่ยงด้านการผลิต
เนื่องจากผงเมลามีนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะและมีผู้ผลิตและ
จ�ำหน่ายในประเทศไม่มากรายนัก ในขณะที่บริษัทฯ มีความต้องการใช้ผงเมลามีนเพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ในครัวเรือน ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจประสบกับปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ และส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ในครัวเรือนของบริษัทฯ ไม่สามารถเติบโตได้อย่างที่ควร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีแนวทางรองรับความเสี่ยง ดังนี้
ก. บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 45 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต
ผงเมลามีนรายส�ำคัญให้บริษัทฯ และจากการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบร่วมกัน ตลอดจนก�ำลังการผลิตของ บริษัท ไทย
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด ที่มีอยู่อย่างเพียงพอต่อความต้องการของบริษัทฯ และยังสามารถจ�ำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรายอื่นได้อีก
ท�ำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีแหล่งวัตถุดิบผงเมลามีนที่มีคุณภาพและไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
ข. บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตผงเมลามีนรายอื่นและเป็นคู่ค้ากันมานาน ท�ำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ใน
ราคาที่เหมาะสม
ค. หากก�ำลังการผลิตของผงเมลามีนในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือมีราคาสูงกว่าราคาทีจ่ ำ� หน่ายในต่างประเทศ
บริษัทฯ ก็สามารถน�ำเข้าจากประเทศต่างๆ
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ทัง้ นี้ ในส่วนของเม็ดพลาสติกซึง่ เป็นวัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญของผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรม บริษทั ฯ ไม่มคี วามเสีย่ งต่อการประสบ
ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดบิ เนือ่ งจากมีผผู้ ลิตและจ�ำหน่ายหลายราย ประกอบกับบริษทั ฯ สามารถจัดหาได้จากทัง้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
2.4

ความเสี่ยงด้านแรงงาน
ภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยที่ปรับตัวดีขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ตลอดจนการเติบโตของหลายอุตสาหกรรม ท�ำให้
กลุ่มแรงงานมีฝีมือในประเทศไทยมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและ
คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี ซึง่ จะกระทบกระบวนการผลิตสินค้าเมลามีน เนือ่ งจากบริษทั ฯ ยังมีความจ�ำเป็นต้องพึง่ พาแรงงานมีฝมี อื
และมีความต้องการเป็นจ�ำนวนมากเพื่อรองรับค�ำสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานมี
ฝีมือดังกล่าว จึงได้เตรียมแนวทางในการด�ำเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อการขยายตัวของธุรกิจบริษัทฯ ดังนี้
ก.
ข.
ค.
ง.

บริหารจัดการแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดขั้นตอนการท�ำงานที่ไม่จ�ำเป็น
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อฝึกทักษะการผลิตให้กับพนักงานก่อนปฏิบัติงานจริง
น�ำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายมาท�ำงานในบางกระบวนการผลิต
พัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติเพื่อลดการพึ่งพาแรงงาน

2.5

ความเสี่ยงด้านการแข่งขันของธุรกิจขายตรง
ปัจจุบันตลาดของธุรกิจขายตรงในประเทศไทยมีมูลค่าสูงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้มีคู่แข่งอยู่เป็นจ�ำนวนมากและ
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งคู่แข่งที่เป็นธุรกิจขายตรงภายในประเทศและธุรกิจเครือข่ายแบบข้ามชาติ ซึ่งอาจส่งผล
ให้ระบบธุรกิจเครือข่ายของบริษัทฯ ไม่เติบโตอย่างที่ควรและสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดได้ บริษัทฯ จึงได้วางแนวทางรองรับความ
เสี่ยงดังนี้
ก. วางแผนการสัง่ ซือ้ สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ เพิม่ อ�ำนาจต่อรองด้านต้นทุนกับผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ ซึง่ สามารถช่วยลดต้นทุน
ของสินค้าส�ำเร็จรูปได้
ข. ขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า ลาว อินโดนีเซีย ฯลฯ เพื่อลดความเสี่ยงของตลาด
ภายในประเทศ และเพื่อรองรับความต้องการของสมาชิกที่ต้องการขยายตลาดให้กว้างขวางขึ้น
ค. ใช้กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าเพื่อสร้างฐานลูกค้าของธุรกิจให้มั่นคงและมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
ง. มุ่งเน้นแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในด้านระบบงานและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ และ
ผลักดันให้เป็นผู้น�ำด้านนวัตกรรมในตลาดของธุรกิจเครือข่าย
จ. คัดสรรสินค้าโดยการพิจารณาผูจ้ ำ� หน่ายสินค้าด้วยหลักเกณฑ์ในการเป็นคูค่ า้ ทีด่ ี (Good Supplier Selection Program)
ซึ่งเป็นการพิจารณาผู้จ�ำหน่ายสินค้าในด้านหลักๆ ได้แก่ การสนับสนุนด้านการตลาด การขนส่งและการกระจายสินค้า
และการสนับสนุนด้านวิทยากร/ฝึกอบรม เป็นต้น
2.6

ความเสี่ยงด้านการเงิน
2.6.1 ความเสี่ยงจากการผิดข้อก�ำหนดทางการเงิน
บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางการเงิน ซึ่งระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวระหว่างบริษัทฯ กับธนาคาร
ในประเทศ 4 แห่ง และยังคงมีผลอยู่จนกว่าบริษัทฯ จะช�ำระคืนหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวดังกล่าวเสร็จสิ้น
ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางการเงิน อาจท�ำให้บริษัทฯ ตกอยู่ในสถานะการผิดนัดช�ำระหนี้
แนวทางรองรับความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้จัดท�ำประมาณการงบการเงินขึ้นใช้ภายในองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการประมาณการ
อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนมีการติดตามผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงวด
เพื่อลดโอกาสของการปฏิบัติผิดข้อก�ำหนดทางการเงิน
2.6.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เนือ่ งจากธุรกิจการส่งออกสินค้า และการน�ำเข้าวัตถุดบิ สินค้าส�ำเร็จรูป รวมถึงเครือ่ งจักรและอุปกรณ์บางชนิดของ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ท�ำให้บริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการ
รายได้และต้นทุน ตลอดจนกระแสเงินสดได้อย่างแม่นย�ำ
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แนวทางรองรับความเสี่ยง
บริษทั ฯ มีรายได้จากการส่งออกส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา โดยในปี พ.ศ. 2553 มีสดั ส่วนประมาณ
ร้อยละ 60 ของรายได้จากการส่งออกทั้งหมด และจะมีปริมาณรายรับเงินสกุลดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของ
ธุรกิจส่งออก ในขณะทีก่ ารน�ำเข้าของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่กส็ งั่ ซือ้ เป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน แต่ปริมาณ
รายจ่ายจะผันแปรขึน้ อยูก่ บั ปริมาณการลงทุนในสินทรัพย์ในแต่ละปี บริษทั ฯ ได้บริหารจัดการเพือ่ ลดความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยใช้วิธีบริหารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศให้มีความสมดุล (Natural Hedge) ควบคู่กับ
การพิจารณาท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั้น ซึ่งการท�ำสัญญาดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถ
ทราบรายได้ ต้นทุนของสินค้า และกระแสเงินสดทีแ่ น่นอน ตลอดจนก�ำหนดกลยุทธ์ตา่ งๆ ทีเ่ หมาะสมของบริษทั ฯ ได้ ทัง้ นี้
ในปี พ.ศ. 2553 บริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญาขายเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาล่วงหน้าเป็นจ�ำนวนเงินรวม 12 ล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา เพื่อลดความเสี่ยงส�ำหรับรายรับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาส่วนที่เกินกว่ารายจ่าย
นอกจากนี้ การเจรจาและเสนอราคาขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเป็นเงินสกุลอื่นนอกเหนือจากดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
ตามความเหมาะสมก็เป็นการกระจายความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและลดผลกระทบจากการพึ่งพิงเงินสกุลใดสกุล
หนึ่งมากเกินไป
2.6.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมระยะยาวในปัจจุบันที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากธนาคารในประเทศ 4 แห่ง ประกอบด้วย
1. เงินกูย้ มื ระยะยาวทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงาน มีเงือ่ นไขอัตรา
ดอกเบีย้ คงทีต่ ลอดระยะเวลาเงินกู้ 7 ปี เนือ่ งจากเป็นเงินกูต้ น้ ทุนต�ำ่ ทีร่ ฐั บาลให้การสนับสนุนเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงาน
2. เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการลงทุนตามแผนงานขยายธุรกิจในแต่ละปี มีเงื่อนไขอิงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR
ตลอดระยะเวลาเงินกู้ 7 ปี
3. เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการใช้จ่ายฟื้นฟูโรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี จากการประสบเหตุเพลิงไหม้ในปี พ.ศ. 2553
มีเงื่อนไขพิเศษเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาเงินกู้ 3 ปี
นอกจากนี้ วงเงินกู้หมุนเวียนของบริษัทฯ ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ท�ำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงของการขึ้นลงของ
อัตราดอกเบี้ยซึ่งอิงกับอัตรา MLR และ MOR ในตลาด
แนวทางรองรับความเสี่ยง
แม้ว่าวงเงินกู้ยืมระยะยาวพิเศษที่บริษัทฯ ได้รับเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2553 เพื่อการใช้จ่ายฟื้นฟูโรงงานสาขา
อมตะนคร ชลบุรี ดังกล่าว ท�ำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา โดยมีสัดส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ประมาณร้อยละ 40 ของเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมด จะช่วย
ถ่วงดุลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ไม่เพิ่มสูงขึ้นจนเกินไปในภาวะอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น
แต่บริษัทฯ ก็มีแนวทางรองรับเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดเตรียมแผนการลงทุนไว้ล่วงหน้าเพื่อที่
บริษัทฯ จะได้มีเวลาเพียงพอในการจัดหาและพิจารณาแหล่งวงเงินสินเชื่อต่างๆ ที่มีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับ
บริษทั ฯ ได้ ตลอดจนพิจารณาช�ำระคืนเงินต้นก่อนก�ำหนดเพิม่ เติมตามความเหมาะสม หากบริษทั ฯ มีสภาพคล่องส่วนเกิน
ซึ่งบริษัทฯ สามารถกระท�ำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มและไม่ผิดต่อเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
ส�ำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวนั้น เป็นวงเงินสินเชื่อส�ำหรับการใช้
วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี ซึง่ บริษทั ฯ ก็มแี นวทางรองรับความเสีย่ งโดยการจัดท�ำประมาณการเงินสดล่วงหน้าเพือ่ ให้บริษทั ฯ
ได้ทราบถึงความต้องการใช้เงินสดหมุนเวียนในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนสามารถวางแผนและพิจารณาจัดหาเงินกู้ยืม
ระยะสั้นที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือพิจารณาเลือกใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนประเภทอื่นตามความเหมาะสมเพื่อชดเชย
สภาพคล่องได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพิ่มเติมอีก 4 แห่ง ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางให้แก่บริษัทฯ ในการ
พิจารณาเลือกแหล่งเงินกู้ยืมระยะสั้นได้
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2.6.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
เนื่องจากการขายสินค้าให้กับลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นการขายเชื่อทั้งลูกค้าภายในและต่างประเทศ การจัด
จ�ำหน่ายให้กับลูกค้ารายเก่าที่ซื้อขายกับบริษัทฯ มานาน และลูกค้ารายใหม่ๆ ตามฐานลูกค้าของบริษัทฯ ที่เพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ รวมถึงระยะเวลาการให้เครดิตแก่ลูกค้าที่ต่างๆ กัน ท�ำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บช�ำระ
หนี้จากลูกค้าได้
แนวทางรองรับความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดเกณฑ์การจัดระดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นก่อนการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ท�ำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าอยู่ในระดับที่
เหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ มีลูกค้าจ�ำนวนมากรายที่มีการกระจายครอบคลุมทั้งผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่าย และลูกค้าเหล่านั้นมี
ตลาดทีก่ ระจายอย่างหลากหลาย ท�ำให้การกระจุกตัวของความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วกับลูกหนีก้ ารค้าอยูใ่ นระดับ
ต�่ำ ด้วยเหตุผลข้างต้นและจากประสบการณ์การเก็บหนี้ในอดีต ท�ำให้ฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการให้
สินเชื่อเพิ่มเติมจากจ�ำนวนที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี พ.ศ. 2553 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นสาระส�ำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับความเข้มงวดในการติดตามหนี้ ท�ำให้ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ มีระยะ
เวลาเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าเฉลี่ย 64.52 วัน ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเท่ากับ 70.41 วัน
กรณีลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้ารายใหม่ หรือลูกค้าที่บริษัทฯ ยังไม่มีความมั่นใจในฐานะการเงิน บริษัทฯ
ก็จะก�ำหนดเงื่อนไขการช�ำระเงินด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือต้องโอนช�ำระเงินก่อนบางส่วนหรือทั้งหมด
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3.1

ประวัติความเป็นมา
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ด�ำเนินธุรกิจครั้งแรกภายใต้ชื่อ “หจก.อุตสาหกรรมศรีไทยพลาสติก”
โดยมีนายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2506 ท�ำธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายของใช้พลาสติกในครัวเรือน
ในปี พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่อกิจการเป็น “หจก.อุตสาหกรรมศรีไทยซุปเปอร์แวร์” และปรับทีมบริหารโดยน�ำมืออาชีพ คือ
นายสนั่น อังอุบลกุล เข้ามาเป็นผู้จัดการโรงงาน และได้เพิ่มประเภทธุรกิจอีกประเภทหนึ่งคือ ผลิตเครื่องใช้เมลามีนบนโต๊ะอาหาร
ในปี พ.ศ. 2522 ได้เปลี่ยนกิจการจากห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดเป็นบริษัทจ�ำกัด ในชื่อ “บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด” กิจการได้
ขยายตัวเติบโตขึ้นตามล�ำดับ
บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2534 โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 170 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และได้เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2536
บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 470 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2537 และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งเป็น 500
ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีหุ้นที่เรียกช�ำระมูลค่าครบแล้วจ�ำนวน 400 ล้านบาท
ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2540 จากผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค บริษัทฯ จึงได้ปรับโครงสร้างหนี้
โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได้แปลงหนี้ส่วนหนึ่งเป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นเหตุให้ทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านบาท เป็น 2,857 ล้านบาท หนี้ที่ได้รับผลกระทบจากแผนฟื้นฟูกิจการอีกจ�ำนวนหนึ่งถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นกู้มี
ประกันอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้ช�ำระเสร็จสิ้นแล้ว ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีค�ำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/70 มีผลให้อ�ำนาจการบริหารงานกลับคืนสู่
ผู้บริหารของบริษัทฯ
ในปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการผู้จัดการ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ แทนนายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อดีตประธานกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้ถึงแก่กรรม
บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ทางธุรกิจ ซึ่งโครงสร้างใหม่จะประกอบด้วยสายธุรกิจพลาสติกโดยมีกลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่
ผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือน สายธุรกิจซือ้ มาขายไป และสายงานสนับสนุน โดยเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนงาน Re-engineering และแผนงานกิจกรรมและธุรกิจใหม่ในปลายปี พ.ศ. 2550 ด้วยวัตถุประสงค์
หลักที่ต้องการผลักดันให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และมุ่งสู่ความเป็นบริษัทระดับสากล ท� ำให้บริษัทฯ มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานในหลายๆ ด้าน เพื่อช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมทั้งการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรมของบริษทั ฯ มีศกั ยภาพในการแข่งขันและมีกำ� ไรเพิม่ มากขึน้ นอกจากนี้ การเน้นการลงทุนในเครือ่ งจักร
และอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย ตลอดจนแม่พิมพ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ก็เป็นการสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของบริษัทฯ
ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วจาก 2,857 ล้านบาท เป็น 2,709.9 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญ
ที่ซื้อคืนและไม่ได้จ�ำหน่ายภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น ซึ่งเป็นไปตามโครงการซื้อหุ้นสามัญคืนเพื่อการบริหาร
ทางการเงินและขั้นตอนทางกฎหมาย
ด้วยประสบการณ์การด�ำเนินธุรกิจขายตรงแบบชั้นเดียว (Single-level Marketing) กว่า 40 ปี และฐานสมาชิกกว่าหนึ่งแสน
คนของบริษัทฯ ตลอดจนการมีศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ท�ำให้บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสที่จะเสริมสร้างรายได้
ของสายธุรกิจซื้อมาขายไปของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยการขยายธุรกิจไปสู่ระบบการขายตรงแบบหลายชั้น (Multi-level
Marketing) เพือ่ จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้ตราสินค้าใหม่ “SNatur” ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะผลักดันระบบธุรกิจ
เครื อ ข่ า ยเอสเนเจอร์ ใ ห้ มี ค วามโดดเด่ น ทางด้ า นการตลาดด้ ว ยสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคส� ำ หรั บ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น ที่ ห ลากหลาย
และเปี่ยมด้วยคุณภาพ ตลอดจนสามารถสร้างความสนใจและโอกาสให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระและสมาชิกที่ต้องการสร้างเครือข่าย
เพือ่ ส่งผลให้ระบบธุรกิจเครือข่ายมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นอีกหนึง่ ธุรกิจทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างรายได้หลักให้แก่บริษทั ฯ ในอนาคต
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3.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่
สายธุรกิจพลาสติกซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และสายธุรกิจซื้อมาขายไป
เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั ได้วางกลยุทธ์ให้การท�ำธุรกิจมีลกั ษณะครบวงจร ลดการพึง่ พาธุรกิจนอกกลุม่ เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ของกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น ส�ำหรับกลุ่มบริษัทย่อยที่ท�ำธุรกิจแม่พิมพ์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของสายธุรกิจพลาสติก และกลุ่มบริษัทใน
เครืออื่นๆ ที่ท�ำธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจหลักทั้งสองของบริษัทฯ จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสายธุรกิจอื่น
3.3

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทสามารถแยกออกตามสายธุรกิจ คือ สายธุรกิจพลาสติกซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เพื่องาน
อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ ได้ดังนี้:-

งบการเงินรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553
(หน่วย : พันบาท)

สายธุรกิจพลาสติก

สายธุรกิจซือ้ มา
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม ขายไป และสาย
ผลิตในประเทศ ผลิตต่างประเทศ ผลิตในประเทศ ผลิตต่างประเทศ งานแม่พมิ พ์

รายได้จากการขายและงานรับจ้าง
รายได้ระหว่างบริษัทย่อย
รวมรายได้จากการขายและงานรับจ้าง

2,053,504
(32,449)
2,021,055

51,017
(551)
50,466

3,898,774
(19,940)
3,878,834

231,640
(3,639)
228,001

745,372
(63,971)
681,401

ยอดรวม

6,980,307
(120,550)
6,859,757

หมายเหตุ บริษทั ฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิม่ เติมของข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมศิ าสตร์ไว้ในหมายเหตุ
		 ประกอบงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 หน้า 25 – 26
3.4

โครงสร้างยอดขายของกลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
หน่วยยอดขาย : ล้านบาท

พ.ศ.2553
จ�ำหน่าย (%)
ในประเทศ

สายธุรกิจพลาสติก
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
Srithai (Vietnam) Company Limited
(ขายในประเทศเวียดนาม)
บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด
บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
บริษทั ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จ�ำกัด
Beijing Huatai Replica of Porcelain
Products Company Limited
(ขายในประเทศจีน)
PT. Srithai Maspion Indonesia
(ขายในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษทั ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จ�ำกัด(1)
บริษทั ทาคาฮาชิ พลาสติก จ�ำกัด(1)
รวมสายธุรกิจพลาสติก

พ.ศ.2553

ส่งออก

ยอดขาย

พ.ศ.2552

%

ยอดขาย

พ.ศ.2551

%

ยอดขาย

%

71
88

29
12

5,459
249

59.4
2.7

4,515
216

61.3
2.9

4,599
222

54.5
2.6

100
84
20
28
100

16
80
72
-

16
642
683
14
138

0.2
7.0
7.4
0.2
1.5

6
282
636
2
76

0.1
3.8
8.6
0.0
1.0

31
489
667
0
104

0.4
5.8
7.9
0.0
1.2

100

-

93

1.0

94

1.3

95

1.1

86
79
70

14
21
30

4
781
8,079

0.0
8.5
87.9

380
403
6,610

5.2
5.5
89.7

1,040
358
7,605

12.3
4.3
90.1
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โครงสร้างยอดขายของกลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (ต่อ)
หน่วยยอดขาย : ล้านบาท

พ.ศ.2553
จ�ำหน่าย (%)
ในประเทศ

สายธุรกิจซือ้ มาขายไป
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
Srithai Superware India Limited(2)
(ขายในประเทศอินเดีย)
บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษทั ศรีไทย ซันโค จ�ำกัด
บริษทั ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จ�ำกัด(3)
รวมสายธุรกิจซือ้ มาขายไป
สายธุรกิจอืน่
- แม่พมิ พ์
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
บริษทั ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จ�ำกัด
รวมสายงานแม่พมิ พ์
- อืน่ ๆ
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั ศรีไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จ�ำกัด
รวมสายธุรกิจอืน่
รวมทุกสายธุรกิจ

พ.ศ.2553

ส่งออก

ยอดขาย

พ.ศ.2552

%

ยอดขาย

พ.ศ.2551

%

ยอดขาย

%

97
100

3
-

179
20

2.0
0.2

133
0

1.8
0.0

161
0

1.9
0.0

100
100
100
99

1

128
188
197
712

1.4
2.0
2.2
7.8

56
65
70
324

0.8
0.9
0.9
4.4

58
100
0
319

0.7
1.2
0.0
3.8

83
100
100
100
97

17
3

33
82
86
4
205

0.4
0.9
0.9
0.0
2.2

48
78
93
5
224

0.6
1.0
1.3
0.1
3.0

122
117
82
7
328

1.4
1.4
1.0
0.1
3.9

100
100
100
73

27

40
155
195
9,191

0.4
1.7
2.1
100.0

97
116
213
7,371

1.3
1.6
2.9
100.0

42
146
188
8,440

0.5
1.7
2.2
100.0

(1) บริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จ�ำกัด หยุดด�ำเนินงานชั่วคราวตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2552 เพื่อช่วยพยุงธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท
ทาคาฮาชิจากการประสบภาวะขาดทุน และโอนค�ำสั่งซื้อจากลูกค้าให้บริษัท ทาคาฮาชิ พลาสติก จ�ำกัด ท�ำการผลิตแทน
(2) Srithai Superware India Limited บริษัทย่อยจัดตั้งใหม่ของบริษัทฯ เริ่มด�ำเนินธุรกิจและมีรายได้ในปี พ.ศ. 2553
(3) บริษัท ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จ�ำกัด เดิมชื่อ บริษัท ศรีไทย ล็อกแอนด์ล็อก จ�ำกัด จดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนชื่อ
บริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 โดยบริษัทฯ ไม่ได้ร่วมลงทุนเพิม่ แต่อย่างใด ส่งผลให้สถานะเงินลงทุนเปลี่ยน
จากบริษัทย่อยมาเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่นทั่วไป
หมายเหตุ :
1. โครงสร้างยอดขายของกลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์เปรียบเทียบ 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2553 ดังตารางข้างต้น
เป็นยอดขายจากงบการเงินเฉพาะบริษัทของแต่ละบริษัท โดยยังไม่ได้ตัดรายการระหว่างกันออก
2. อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศของบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศของบริษัทฯ มีดังนี้

อัตราแลกเปลี่ยนต่อเงิน 1 บาท
Srithai (Vietnam) Company Limited
Beijing Huatai Replica of Porcelain
Products Company Limited
PT. Srithai Maspion Indonesia
Srithai Superware India Limited

พ.ศ.2553
666.67 VND
0.223 RMB
317.188 IDR
1.602 INR

พ.ศ.2552

พ.ศ.2551

555.556 VND
0.206 RMB

500.000 VND
0.197 RMB

294.403 IDR
- INR

332.591 IDR
- INR
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3.5

วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ประกาศวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก และทิศทางธุรกิจระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 เพื่อให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ ตลอด
จนพนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบ มีความเข้าใจร่วมกัน และประสานงานกัน เพื่อร่วมกันช่วยผลักดันให้บริษัทฯ สามารถบรรลุ
ในเป้าหมายทีม่ ่งุ หวังและก้าวไปในทิศทางธุรกิจทีก่ �ำหนดไว้อย่างมัน่ คง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้เผยแพร่วสิ ยั ทัศน์ ภารกิจ และทิศทาง
ธุรกิจดังกล่าวต่อสาธารณชน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ได้รับทราบ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในทิศทางและอนาคต
ของบริษัทฯ และด�ำเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัทฯ ได้อย่างมั่นใจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศไทย ในการเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ในระดับสากล

ภารกิจหลัก (Mission)
1. ภารกิจด้านการตลาด
เพิ่มส่วนแบ่งตลาดในประเทศและขยายตลาดไปต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. ภารกิจด้านการผลิต
2.1 ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพดีดว้ ยต้นทุนต�ำ่ สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยมีระบบการบริหารการผลิตทีม่ มี าตรฐาน
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสนองความต้องการของตลาด
3. ภารกิจต่อลูกค้า
ปรับปรุง และรักษามาตรฐานสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการให้บริการที่ประทับใจแก่
ลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ
4. ภารกิจด้านการบริหาร
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา เพิ่มคุณค่าและมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีความปลอดภัยในการท�ำงาน และ
รับผิดชอบต่อสังคม ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
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ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555
(ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552)

1. เราจะพัฒนาซุปเปอร์แวร์ (Superware) ให้เป็น แบรนด์ระดับสากล (Global Brand) ที่คนทั่วไปรู้จักและยอมรับในความ
โดดเด่นทางด้านคุณภาพ (Quality) ความเป็นธรรม (Fairness) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
2. เราจะเสริมสร้างให้กลุ่มธุรกิจศรีไทยซุปเปอร์แวร์เติบโตอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ :
2.1 ธุรกิจพลาสติก :
2.1.1 ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
• ตลาดต่างประเทศ ให้มีการเติบโตในเชิงรุก ไปสู่ตลาดภูมิภาคในกลุ่มประเทศ AFTA ในการขยาย
ส่วนแบ่งการตลาดควบคู่ไปกับการสร้างผลก�ำไรทางธุรกิจ
• ตลาดภายในประเทศ พัฒนาตลาดให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรักษาและขยายส่วนแบ่งตลาด
เพือ่ เพิม่ อัตราก�ำไรอย่างมัน่ คงด้วยการให้ความส�ำคัญกับกลุม่ สินค้าทีม่ กี ารเติบโต
ของตลาดและให้ผลตอบแทนสูง
• ขยายสายผลิตภัณฑ์ มุง่ เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเพือ่ งานอุตสาหกรรม สินค้าประเภท
บรรจุภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าใหม่อื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้าได้
อย่างหลากหลาย
2.1.2 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
• ตลาดต่างประเทศ มุ่งสู่การเป็นผู้น�ำโลก (World Leader) ทางด้านสินค้าเมลามีนอย่างยั่งยืน
โดยให้ความส�ำคัญกับนวัตกรรม พร้อมกับการพัฒนาและขยายตลาดไปยัง
ประเทศต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค
• ตลาดภายในประเทศ พัฒนาตลาดให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รักษาและขยายส่วนแบ่งตลาด และเพิ่ม
อัตราก�ำไรอย่างมั่นคง
• ขยายฐานการผลิต ไปสู่ประเทศที่มีศักยภาพทั้งในด้านการผลิตที่มีต้นทุนต�่ำ และเอื้อต่อการขยาย
ฐานลูกค้าและตลาดใหม่ โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย
2.2 ธุรกิจซื้อมาขายไป :
• พัฒนาระบบการขายแบบหลายชั้น (MLM) ให้เป็นยุทธวิธีโดดเด่นทางด้านการตลาด เพื่อขยายขอบเขตทาง
ธุรกิจและเพิ่มความหลากหลายของสินค้า
3. เราจะให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกในการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรของเราทุกคนทุกระดับอย่างสม�่ำเสมอ เพือ่
ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่า มีคุณภาพชีวิต เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ
4. เราจะมุง่ มัน่ ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึน้ ทัง้ ทางด้านการผลิต ด้านการตลาดและการให้บริการ เพือ่ ธุรกิจสามารถแข่งขัน
ในระดับสากลได้
5. เราจะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่หล่อหลอมให้พนักงานมีน�้ำหนึ่งใจเดียวกันท�ำงานเป็นทีม มีความรักในองค์กร และ
มีจิตส�ำนึกที่จะรับผิดชอบร่วมกัน
6. เราจะมุ่งเน้นในการปรับปรุงคุณภาพสินค้า ลดต้นทุนการผลิต และส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา เพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน และรักษาความเป็นผู้น�ำตลาดของสินค้าหลักต่างๆ ของเราได้อย่างยั่งยืน
7. เราจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยมาสนับสนุนขัน้ ตอนการท�ำงานต่างๆ เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย�ำ และ
เป็นปัจจุบันให้มากที่สุด
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
4.1

องค์ประกอบของสายผลิตภัณฑ์
4.1.1 สายธุรกิจพลาสติก

บริษัทฯ ได้จ�ำแนกสายธุรกิจพลาสติกโดยแบ่งกลุ่มสินค้าหลักออกเป็นผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ในครัวเรือน ซึ่งเป็นการจ�ำแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ชิน้ ส่วนอุตสาหกรรม คือ ชิน้ ส่วนต่างๆ ทีใ่ ช้ประกอบเป็นสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ตูอ้ บไมโครเวฟ เครือ่ งปรับอากาศ
ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

เปลือกหม้อแบตเตอรี่ คือ หม้อแบตเตอรี่เฉพาะที่เป็นส่วนนอกสุดซึ่งท�ำมาจากพลาสติก ประกอบด้วยตัวแบตเตอรี่
และฝา รวมถึงขั้วแบตเตอรี่ ทั้งแบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
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พาเลท คือ แท่นวางสินค้า มีลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ใช้ส�ำหรับวางสินค้าในสถานที่เก็บสินค้า ภายในแท่น
มีช่องส�ำหรับให้งาของรถยกเสียบเพื่อยกแท่นได้

ลังบรรจุขวด คือ ลังพลาสติก ภายในแบ่งออกเป็นช่องๆ ส�ำหรับใช้บรรจุขวด เช่น ขวดน�้ำอัดลม ขวดเบียร์ และ
เครื่องดื่มประเภทต่างๆ เป็นต้น

ถัง ได้แก่ ถังบรรจุสีทาบ้าน ถังเคมีภัณฑ์ ถังบรรจุน�้ำมันเครื่อง และถังบรรจุจาระบี

ถังขยะ ได้แก่ ถังขยะขนาดใหญ่แบบมีล้อเคลื่อนที่ได้ ใช้วางริมทางเดินเท้า หรือในที่สาธารณะทั่วไป
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ลังเปล่า ได้แก่ ลังใส่ปลา กล่องอะไหล่ ลังใส่นม ลังใส่ผักผลไม้ เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ภาชนะพลาสติกส�ำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปแบบผนังบาง
โดยจ�ำแนกเป็นแต่ละประเภทดังนี้
• บรรจุภัณฑ์ที่เน้นความสวยงามโดยใช้เทคโนโลยีการติดฉลากในแม่พิมพ์ IML (In-Mould Labeling)

• บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ลวดลายด้วยระบบ Offset
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• บรรจุภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่แข็ง และบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารแบบมีแถบป้องกันการเปิด (Tamper Evident)

บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ได้แก่ ฝาเกลียวและพรีฟอร์มขวดน�้ำอัดลมและน�้ำดื่ม PET

กล่องบรรจุแผ่นซีดีและดีวีดี Super Jewel Box คือ กล่องพลาสติกส�ำหรับบรรจุแผ่นซีดีและดีวีดี ซึ่งมีลักษณะพิเศษ
ป้องกันการปลอมแปลงและมีสิทธิบัตรในตัวสินค้า

30
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สินค้าพรีเมี่ยม ได้แก่ สินค้าที่ผลิตเพื่อเป็นของแถมในรายการส่งเสริมการขายของผู้ผลิตสินค้าหรือร้านค้าต่างๆ แต่
ออกแบบโดยผู้ว่าจ้างผลิต และเมื่อผลิตเสร็จแล้ว ต้องติดเครื่องหมายการค้าของเจ้าของสินค้า
สินค้าอื่นๆ ได้แก่ สินค้าจ�ำพวกอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก อุปกรณ์ตกแต่ง และเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ เป็นต้น

(ข) การตลาดและภาวะแข่งขัน
ลักษณะลูกค้า
ลูกค้าชิน้ ส่วนอุตสาหกรรม ชิน้ ส่วนยานยนต์และรถจักรยานยนต์ และเปลือกหม้อแบตเตอรี่
เป็นลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เพื่อน�ำไปประกอบเป็นสินค้าส�ำเร็จรูปเพื่อขายต่อไป
ลูกค้าพาเลท ลังบรรจุขวด ถัง ถังขยะ ลังเปล่าเป็นลูกค้าที่ซื้อเพื่อน�ำไปใช้งานโดยตรง
ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จ�ำเป็นต้องใช้สินค้าเหล่านี้
ลูกค้าบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน โรงภาพยนตร์
ที่ต้องการส่งเสริมการขาย และร้านสะดวกซื้อ
ลูกค้าบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ลูกค้ากล่องบรรจุแผ่นซีดีและดีวีดี ได้แก่ ผู้ประกอบการค่ายหนังและค่ายเพลงต่างๆ โดย
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและตัวแทนจ�ำหน่ายในเขตภูมิภาคอาเซียนให้แก่ Super Jewel Box
International b.v. ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
สินค้าพรีเมี่ยม เป็นการจ�ำหน่ายโดยตรงให้แก่เจ้าของสินค้าและร้านค้าต่างๆ ที่ต้องการ
ส่งเสริมการขาย
ส�ำหรับสินค้าจ�ำพวกอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก อุปกรณ์ตกแต่ง และเครื่องใช้ไม้สอย
ต่างๆ เป็นการขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายหรือร้านค้าปลีก เพื่อจ�ำหน่ายต่อให้แก่ผู้บริโภค
ระยะเวลาให้สินเชื่อ โดยทั่วไปสินค้าพลาสติกมีระยะเวลาให้สินเชื่อแก่ลูกค้าประมาณ 30-90 วัน ยกเว้นการ
ขายในงานมหกรรมจะขายเป็นเงินสด
กลยุทธ์การแข่งขัน เน้นสินค้าที่มีคุณภาพสูง สร้างความแตกต่างจากสินค้าคู่แข่ง ตลอดจนเน้นความหลาก
หลายของสินค้าและบริการที่ครบวงจร เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทในเครือที่สามารถผลิต
แม่พิมพ์ให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ การร่วมวิจัยและพัฒนาสินค้ากับลูกค้าเพื่อให้สินค้ามี
รูปแบบตรงกับความต้องการและ/หรือช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสิทธิบัตรใน
ตัวสินค้า ก็มีส่วนช่วยเสริมกลยุทธ์ในการแข่งขันให้แก่บริษัทฯ
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ช่องทางการจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมมีช่องทางการจ�ำหน่ายดังนี้
ส่งออกต่างประเทศ
16.2%
ขายภายในประเทศ
83.8%
Pail

9%

Food & Beverage Packaging

20%

Vehicle Part

13%

Pallet

10%

Engineering Part

8%

Battery Case

20%

Appliance

3%

Garbage Bin

7%

Furnishing Articles Crate Container
10%

6%

2%

ตัวแทนจ�ำหน่ายภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด บริษัท สยามเมลามีน มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
บริษัท ธนศิริ อินดัสทรีส์ จ�ำกัด และบริษัท ส.ศิริไทย เทรดดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้าที่ด�ำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลา
ยาวนาน นอกจากนี้ ตัวแทนจ�ำหน่ายที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
และบริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ำกัด
(ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน
ผู้ผลิตสินค้าพลาสติกส่วนใหญ่จะเน้นการท�ำธุรกิจไปที่กลุ่มสินค้าใดกลุ่มสินค้าหนึ่ง เพื่อแข่งขันเฉพาะในตลาดที่
ตนเองถนัด เช่น โรงงานฉีดพลาสติกเครื่องใช้ในครัวเรือนก็จะผลิตเฉพาะเครื่องใช้ในครัวเรือนเท่านั้น จะไม่ผลิตสินค้า
ชนิดอืน่ เป็นต้น โรงงานพลาสติกทัว่ ประเทศมีหลายพันราย ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน
ซึ่งใช้เงินลงทุนต�่ำและเทคโนโลยีต�่ำ โรงงานพลาสติกขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตสินค้าพลาสติกป้อนให้แก่ผู้บริโภคและ
ภาคธุรกิจต่างๆ ได้มีอยู่ไม่กี่โรงงาน เพราะต้องใช้เงินลงทุนสูง มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและต้องมีเทคโนโลยี
การผลิตทีด่ ี นอกจากนัน้ ชือ่ หรือตรายีห่ อ้ ก็เป็นสิง่ ส�ำคัญมากในการสร้างความน่าเชือ่ ถือแก่ลกู ค้าโดยเฉพาะโรงงานทีผ่ ลิต
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เพราะเป็นสินค้าที่ต้องการคุณภาพและการส่งมอบตรงเวลา
กลุ่มบริษัทเป็นผู้น�ำในวงการสินค้าพลาสติก มีเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิตอยู่เสมอ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานที่ทันสมัยส�ำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
อยู่ 3 โรงงาน และมีก�ำลังการผลิตสูงประมาณ 48,000 ตันต่อปี บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อ
งานอุตสาหกรรมที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง เช่น ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะไม่ท�ำ
ธุรกิจแข่งขันกับโรงงานพลาสติกขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วๆ ไป ซึ่งมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูงและไม่
ได้เน้นคุณภาพมากนัก เพื่อให้ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่ม แต่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการท�ำธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ด้วยการน�ำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีความทันสมัย และสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการพัฒนาสินค้าเพือ่ สร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิม่ ให้แก่ตวั สินค้าอยูเ่ สมอ ตลอดจนได้
ขยายธุรกิจไปยังกลุม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2551 ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ ซึง่ บริษทั ฯ มีความช�ำนาญ
เหนือคูแ่ ข่งจากการเป็นผูป้ ระกอบการรายแรกในประเทศไทยทีน่ ำ� ระบบ IML (In Mould Labeling) เข้ามาใช้ในเชิงพาณิชย์
ตลอดจนการได้รบั ลิขสิทธิใ์ นการเป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายฝาและหลอดพรีฟอร์มทีม่ นี ำ�้ หนักเบาครอบคลุม 14 ประเทศ ซึง่
บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายฝารุ่น 1881 และหลอดพรีฟอร์มขนาด 42.7 กรัม ซึ่งมีน�้ำหนักเบาที่สุด เป็นรายแรกใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟกิ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท�ำให้บริษทั ฯ มีความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพในการแข่งขันของ
บริษัทฯ และธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากในอนาคต
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ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
บริษัทฯ ไม่สามารถเทียบขนาดกับคู่แข่งขันได้โดยตรง เนื่องจากโรงงานพลาสติกขนาดกลางและขนาดเล็กมี
จ�ำนวนนับพันแห่ง อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีในการผลิต ก�ำลังการผลิตในปัจจุบัน ตลอดจนความหลากหลายของ
สินค้า ท�ำให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมใน
อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ทีล่ กู ค้าให้การยอมรับและเชือ่ มัน่ ในคุณภาพสินค้า ตลอดจนมีสว่ นแบ่งทางการตลาดในกลุม่
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีความช�ำนาญในสัดส่วนที่ดี เช่น เปลือกหม้อแบตเตอรี่ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์กลุ่ม
Material Handling เป็นต้น และ/หรือมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิม่ เติมในอนาคตส�ำหรับกลุม่ ผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันและเมื่อเป็นที่รู้จักมากขึ้นในท้องตลาด
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั ฯ มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรม 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานสุขสวัสดิ์ โรงงานบางปู และโรงงาน
อมตะนคร ชลบุรี โดยผลิตสินค้าแตกต่างกันดังนี้ :-

โรงงานสุขสวัสดิ์

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อรองรับธุรกิจใหม่

โรงงานบางปู

ผลิตเปลือกหม้อแบตเตอรี่

โรงงานอมตะนคร ชลบุรี

ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภททั้งชิ้นงาน
ขนาดเล็กและชิ้นงานขนาดใหญ่ ได้แก่ พาเลท ลังบรรจุขวด ถัง
ถังขยะ บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ กล่องบรรจุแผ่นซีดแี ละ
ดีวีดี อุปกรณ์ตกแต่ง เปลือกหม้อแบตเตอรี่ ชิ้นส่วนเครื่องใช้
ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์
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วัตถุดิบที่ส�ำคัญ ได้แก่ เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ซึ่งซื้อภายในประเทศจากตัวแทนจ�ำหน่ายของผู้ผลิตหลายราย
บริษัทฯ ไม่มีปัญหาคุณภาพวัตถุดิบ และไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ราคา
น�ำ้ มันดิบในตลาดโลกเพิม่ สูงขึน้ ราคาเม็ดพลาสติกก็มกั เพิม่ สูงขึน้ ด้วย แต่หากราคาเม็ดพลาสติกมีความผันผวนมาก บริษทั ฯ
จะท�ำการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ บ่อยครัง้ มากขึน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการขึน้ ลงของราคา ตลอดจนการต่อรองเงือ่ นไขทางการค้า
กับผูจ้ ำ� หน่ายวัตถุดบิ เป็นครัง้ คราวเพือ่ ให้บริษทั ฯ ได้ราคาวัตถุดบิ ทีเ่ หมาะสม เมือ่ ราคาวัตถุดบิ มีการปรับตัวสูงขึน้ บริษทั ฯ
ก็จะสามารถปรับราคาขายกับลูกค้าได้ หากมีการตกลงกันมาก่อน โดยบริษทั ฯ จะหลีกเลีย่ งการรับค�ำสัง่ ซือ้ ล่วงหน้านานๆ
แม้ว่ากระบวนการผลิตของบริษัทฯ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่บริษัทฯ ก็ให้ความส�ำคัญกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องตามแนวทาง 3 Save : Save Material,
Save Energy, Save the World ที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เพื่อให้ความส�ำคัญกับการลดการใช้วัตถุดิบ
ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยลดมลภาวะต่อ
สิง่ แวดล้อมและภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ การร่วมวิจยั และพัฒนาวัตถุดบิ กับผูผ้ ลิตวัตถุดบิ ก็เป็นอีกเป็นอีกแนวทางหนึง่
ที่จะช่วยส่งเสริมให้สินค้าของบริษัทฯ มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในอนาคต

(จ) งานที่ยังไม่ส่งมอบ
ฐานลูกค้าของบริษทั ฯ ค่อนข้างกว้าง บริษทั ฯ จึงไม่มลี กู ค้ารายใหญ่ทมี่ งี านทีย่ งั ไม่สง่ มอบเกินกว่า 10% ของรายได้รวม
(2) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ได้แก่ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวซึ่งผลิตมาจากผงเมลามีนโดยพิมพ์ลวดลายให้สวยงาม หรือพิมพ์ภาพ
ตัวการ์ตูน เช่น จาน ชาม โถใส่ข้าว ทัพพี ช้อน ถ้วยน�้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ โรงงานที่ผลิตสินค้าเป็นโรงงานที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน
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(ข) การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ลักษณะลูกค้า
จ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย จ�ำหน่ายโดยใช้ระบบการขายตรง (Direct Sales) โดยขาย
ตรงแก่ผู้บริโภค และส่งออกไปต่างประเทศ
ระยะเวลาให้สินเชื่อ มีระยะเวลาให้สินเชื่อแก่ตัวแทนจ�ำหน่ายประมาณ 30-150 วัน ส�ำหรับการขายในงาน
มหกรรมลดราคาจะขายเป็นเงินสด และการขายในระบบการขายตรง (Direct Sales)
เกือบทั้งหมดก็เป็นเงินสดเช่นกัน
กลยุทธ์การแข่งขัน เน้นสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง และการออกแบบลวดลาย สีสนั ทีง่ ดงาม ตลอดจนการพัฒนารูป
ทรงผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น
ช่องทางการจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนมีช่องทางการจ�ำหน่ายดังนี้
ส่งออกต่างประเทศ		
50.9%
ขายภายในประเทศ		
49.1%
Export

51%

Direct Sales

23%

Grand Sales

7%

Wholesales & Others

19%

ตัวแทนจ�ำหน่ายภายในประเทศ ได้แก่ บริษทั สยามเมลามีน มาร์เก็ตติง้ จ�ำกัด และบริษทั ศรีไทยมาร์เก็ตติง้ จ�ำกัด
ซึ่งเป็นคู่ค้าที่ด�ำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน
(ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนทีท่ ำ� ด้วย “ผงเมลามีน” ซึง่ เป็นสารพลาสติกทีส่ ามารถทนทาน
ต่อความร้อนได้สงู ถึง 100 องศาเซลเซียส เหมาะสมทีจ่ ะใช้ทำ� เป็นภาชนะใส่อาหารเพราะให้ความปลอดภัยสูงต่อผูบ้ ริโภค
มีผู้ผลิตในประเทศอยู่เพียงไม่กี่ราย ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของบริษัทฯ มีความแข็งแรงทนทาน และมีลวดลาย
และสีสันสวยงาม ประกอบกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูงด้วยวัตถุดิบหลัก
ทีใ่ ช้ในการผลิตมาจากผงเมลามีน 100% ท�ำให้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนของบริษทั ฯ เป็นทีน่ ยิ มของตลาดโดยทัว่ ไป
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ สามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้แล้วมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก
และตลาดยังมีลู่ทางที่จะขยายตัวได้อีก
บริษัทฯ เป็นผู้น�ำในวงการผลิตภัณฑ์เมลามีน โดยเป็นผู้ผลิตภาชนะเมลามีน 100% รายใหญ่ที่สุดในโลกและมี
เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยด้วยการน�ำระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) มาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ในครัวเรือนและพัฒนาเทคนิคการผลิตให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายฐานการตลาด
และการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนไปยังประเทศเวียดนามเพื่อลดต้นทุนผลิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทางด้านราคาให้แก่บริษัทฯ และในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้เริ่มสร้างฐานการตลาดที่มั่นคงในประเทศอินเดียผ่าน
ช่องทางผู้จัดจ�ำหน่ายหลายราย ตลอดจนมองหาลู่ทางที่จะขยายฐานการผลิตไปยังประเทศอินเดีย เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขัน และรองรับกับความต้องการสินค้าในประเทศอินเดียทีม่ อี ตั ราการเติบโตของยอดขายทีด่ แี ละเป็นฐานในการ
ผลิตเพื่อส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในแถบเอเชียใต้และตะวันออกกลาง
บริษัทฯ มีตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำด้วยเมลามีนอยู่ 6 ตรา ได้แก่ Superware, Vanda,
Flowerware, Melamineware, Unica และ Ektra โดยบริษัทฯ เป็นผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เมลามีนเพียงแห่งเดียวใน
ประเทศไทยที่มีระบบขายตรง

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

35

ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
บริษัทฯ มีขนาดใหญ่ที่สุดทั้งในส่วนของส่วนแบ่งตลาดและก�ำลังการผลิต โดยมีก�ำลังผลิตเกินกว่า 13,000 ตัน
ต่อปี และมากกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่หลายเท่า
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษทั ฯ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทเครือ่ งใช้ในครัวเรือนทีโ่ รงงานโคราช ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นการผลิตตามใบสัง่ ซือ้ จากต่างประเทศ และการผลิตสินค้าเมลามีนทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากตลาด
ภายในประเทศเป็นหลัก ส�ำหรับวัตถุดิบที่ส�ำคัญ คือ ผงเมลามีนซึ่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศเกือบทั้งหมด บริษัทฯ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ใช้ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพหรือการขาดแคลนแต่อย่างไร และกระบวนการ
ผลิตไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ซื้อผงเมลามีนจากบริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด เกินกว่าร้อยละ 60 ของยอดสั่งซื้อผงเมลามีนทั้งหมดในปี
พ.ศ. 2553 เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือ จึงซื้อผงเมลามีนได้ในราคาที่เหมาะสมและคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล รวม
ทั้งไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
(จ) งานที่ยังไม่ส่งมอบ
การขายของบริษทั ฯ กระจายไปยังลูกค้าทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศหลายหมืน่ ราย ซึง่ เป็นทัง้ ลูกค้ารายย่อย
และตัวแทนจ�ำหน่าย บริษัทฯ ไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบเกินกว่า 10% ของรายได้รวม
ในส่วนของสินค้าภายใต้ ชือ่ “เอกตรา” (Ektra) มีทงั้ ผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� มาจากพลาสติกและเมลามีน เน้นการออกแบบ
ที่ทันสมัยเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มลูกค้าชีวิตคนเมือง (Metro Living) เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสแนวนิยมของสินค้าที่มีดีไซน์และการ
ใช้งานที่เหมาะกับสภาพชีวิตคนเมืองยุคใหม่ ซึ่งเป็นการขยายฐานลูกค้าสู่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับบนมากขึ้น
2) กลุ่มลูกค้า HORECA (Hotel, Restaurant and Catering) โดยการจ� ำหน่ายสินค้าประเภท Modern
Catering ที่สามารถใช้บนโต๊ะอาหารในสไตล์ทันสมัย
กลุ่มสินค้ายี่ห้อ “เอกตรา” (Ektra) ได้รับความนิยมและมีการขยายตัวของยอดขายอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายสินค้าดังกล่าวผ่านระบบการขายตรง และวางจ�ำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นน�ำ
หลายแห่ง รวมถึงการส่งออกไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศด้วย
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4.1.2 สายธุรกิจซื้อมาขายไป
สายธุรกิจซือ้ มาขายไปเป็นสายธุรกิจทีช่ ว่ ยเสริมสร้างรายได้ให้กบั บริษทั ฯ นอกเหนือจากรายได้หลักทีม่ าจากสายธุรกิจพลาสติก
โดยการสรรหาสินค้าใหม่ๆ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความทันสมัย และเป็นทีน่ ยิ มของตลาดจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมาจ�ำหน่ายในราคา
ที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
สินค้าที่บริษัทฯ จัดหามาจ�ำหน่ายในสายธุรกิจซื้อมาขายไปสามารถจ�ำแนกได้ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายผ่านระบบธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์ จ�ำแนกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักดังนี้
• กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Health Care)

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม (Beauty Care)

• กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว (Personal Care)

• กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน (Family & Home Care)
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2) ผลิตภัณฑ์ประเภทซื้อมาขายไปอื่น จ�ำแนกตามแหล่งผลิตสินค้าได้ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
ผลิตภัณฑ์ที่น�ำเข้าจาก
ต่างประเทศ

ได้แก่ ชุดเครื่องนอน ภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหารต่างๆ เป็นต้น
ได้แก่ ล็อกแอนด์ล็อก กล่องถนอมอาหารระบบล็อกพิเศษจากประเทศเกาหลีใต้
อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องครัวและงานจัดเลี้ยงจากประเทศอิตาลี ตลอดจนโต๊ะ
เตียงนอนชายหาด และเก้าอี้หวายเทียม ตรา Evolutif และ Kettal จาก
ประเทศฝรั่งเศสและสเปน

(ข) การตลาดและภาวะแข่งขัน
ลักษณะลูกค้า

กลุ่มผู้บริโภคสินค้าโดยตรง และกลุ่มธุรกิจ HORECA ซึ่งประกอบด้วย โรงแรม (Hotel)
ภัตตาคาร (Restaurant) และร้านอาหาร (Catering)
ระยะเวลาให้สินเชื่อ 1) ขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย ให้เครดิตเทอมประมาณ 90-150 วัน
2) ขายผ่านระบบการขายตรงแบบ Single-level Marketing เกือบทั้งหมดเป็นเงินสด
3) ขายผ่านระบบธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์ทั้งหมดเป็นเงินสด
4) ขายในงานมหกรรมลดราคาทั้งหมดเป็นเงินสด
กลยุทธ์การแข่งขัน เน้นความหลากหลายของสินค้าด้วยการสรรหาสินค้าคุณภาพที่มีความปลอดภัย ทันสมัย
และเป็ น ที่ นิ ย มของตลาดจากทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศมาจ� ำ หน่ า ยในราคาที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เน้นการจ�ำหน่ายสินค้าที่ครบวงจรหรือเป็นกลุ่มสินค้าที่สามารถ
เสนอขายให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการขายและการขยาย
ฐานสมาชิกของระบบธุรกิจขายตรงแบบ Single-level Marketing และธุรกิจเครือข่าย
แบบ Multi-level Marketing เพื่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้
มากขึ้น ตลอดจนช่วยให้สินค้าติดตลาดและเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว
ช่องทางการจ�ำหน่าย บริษัทฯ จ�ำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงและผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายบางส่วน ตลอดจน
จ�ำหน่ายโดยใช้ระบบการขายตรง (Direct Sales) ทั้งระบบธุรกิจแบบ Single-level
Marketing และธุรกิจเครือข่ายแบบ Multi-level Marketing
(ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ น�ำมาจ�ำหน่ายในสายธุรกิจซื้อมาขายไปเริ่มมีความหลากหลายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า SNatur ที่จ�ำหน่ายผ่านระบบธุรกิจเครือข่าย ประกอบกับฐานสมาชิกที่มีการขยายตัวจากการมีผู้สนใจ
ร่วมท�ำธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถครอบคลุมตลาดได้กว้างขวาง และบริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่ม
สูงขึ้นในปี พ.ศ. 2553
บริษทั ฯ ต้องการเพิม่ ความหลากหลายของสินค้าอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เพิม่ โอกาสในการขายให้แก่สมาชิก โดยให้ความ
ส�ำคัญกับการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าตามกระแส
นิยมของตลาด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันหรือเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไป

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

39

นอกจากนี้ ด้วยความพร้อมทางด้านการเงินที่สามารถสนับสนุนธุรกิจเครือข่าย การเป็นที่ยอมรับในสังคมและแวดวง
ธุรกิจ ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและเพียบพร้อม เช่น ฐานสมาชิกของระบบการขายตรง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ฯลฯ ตลอดจนการเปลี่ยนรูปแบบของการด�ำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก ท�ำให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า ธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์จะสามารถ
ก้าวไปสู่การเป็นทางเลือกในอันดับต้นๆ ของผู้ที่ต้องการท�ำธุรกิจเครือข่าย และส่งผลให้ฐานสมาชิกมีการขยายตัวและ
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันผลักดันให้สินค้าของบริษัทฯ สามารถกระจายสู่ตลาดผู้บริโภคได้กว้างขวางมากขึ้นและ
บริษัทฯ มียอดขายที่เติบโตขึ้นในอนาคต
อนึง่ บริษทั ฯ จะท�ำการศึกษาสินค้าและตลาดอย่างถีถ่ ว้ นก่อนน�ำสินค้ามาจ�ำหน่ายเพือ่ ลดความเสีย่ งและการแข่งขัน
ที่ไม่จ�ำเป็น นอกจากนี้ สายธุรกิจซื้อมาขายไปยังเป็นสายธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก และหากสินค้าที่น�ำมาจ�ำหน่าย
ไม่สามารถท�ำก�ำไรหรือเป็นทีน่ ยิ มของตลาดได้ตามทีค่ าดการณ์ บริษทั ฯ ก็สามารถเลิกจ�ำหน่ายสินค้าชนิดนัน้ ได้โดยไม่ได้
รับผลกระทบมากนัก ซึ่งเป็นข้อดีของธุรกิจประเภทนี้
ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
บริษัทฯ ไม่สามารถเปรียบเทียบขนาดกับคู่แข่งขันได้โดยตรง เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ น�ำมาจ�ำหน่ายมีความ
หลากหลาย และประเภทของการใช้งานทีแ่ ตกต่างกัน และมีคแู่ ข่งขันทีม่ ากมายหลากหลายขนาด จึงไม่สามารถประเมิน
สภาพตลาดโดยรวมของแต่ละผลิตภัณฑ์และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ที่ชัดเจนได้ แต่จากคุณภาพและ
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะ ตลอดจนสิทธิบัตรในตัวสินค้าที่บริษัทฯ น�ำมาจ�ำหน่าย ท�ำให้สินค้าของบริษัทฯ ยากแก่การ
เลียนแบบและสามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้บริโภคได้
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯ จัดหาสินค้าจากผู้ผลิตหลายรายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในการติดต่อกับผู้ผลิตสินค้า
แต่ละรายเพื่อน�ำสินค้ามาจ�ำหน่ายนั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาและพิจารณาถึงคุณภาพของตัวสินค้าและการเป็นที่ยอมรับ
จากลูกค้าทั่วไป ขีดความสามารถในการผลิต ข้อมูลด้านการตลาด ตลอดจนข้อมูลด้านอื่นๆ ของผู้ผลิตสินค้าตามหลัก
เกณฑ์ในการเป็นคู่ค้าที่ดี (Good Supplier Selection Program) เช่น การสนับสนุนด้านการตลาด การขนส่งและการ
กระจายสินค้า และการสนับสนุนด้านวิทยากร/ฝึกอบรม เป็นต้น ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย
ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะไม่มีปัญหาขาดแคลนสินค้าที่จะน�ำมาจ�ำหน่าย
(จ) งานที่ยังไม่ส่งมอบ
บริษัทฯ มีการจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ามากมายหลากหลายประเภททั้งกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง ลูกค้ารายย่อย
ตัวแทนจ�ำหน่าย และกลุ่มธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบเกินกว่า 10%
ของรายได้รวม
4.1.3 สายธุรกิจอื่น
สายธุรกิจอื่นประกอบด้วยสายงานแม่พิมพ์ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนของสายธุรกิจพลาสติก และกลุ่มธุรกิจอื่นนอก
เหนือจากสายธุรกิจพลาสติกและสายธุรกิจซื้อมาขายไป โดยมีรายละเอียดของสายธุรกิจอื่นดังต่อไปนี้
(1) สายงานแม่พิมพ์
บริษทั ฯ ไม่ได้ดำ� เนินธุรกิจผลิตแม่พมิ พ์เองเพือ่ จ�ำหน่ายให้บคุ คลภายนอก แต่ธรุ กิจดังกล่าวด�ำเนินการโดยบริษทั
ในเครือ ได้แก่ บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด และบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทต่างก็เป็นบริษัทชั้นน�ำที่
ด�ำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกส�ำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องสุขภัณฑ์
ที่มีความละเอียด เที่ยงตรง ในชิ้นงาน นอกจากนี้ได้แก่ บริษัท ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จ�ำกัด ที่ด�ำเนินธุรกิจในด้านชุบ
ขัด กัดลายแม่พิมพ์
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บริษทั ฯ มีความจ�ำเป็นต้องใช้แม่พมิ พ์ในการผลิตสินค้าพลาสติกทัง้ ผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์
เครือ่ งใช้ในครัวเรือน แม่พมิ พ์จงึ มีความส�ำคัญต่อสายธุรกิจพลาสติกค่อนข้างมาก เนือ่ งจากแม่พมิ พ์แต่ละชุดจะมีลกั ษณะ
และประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น หากน�ำแม่พิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิต ชิ้นงานที่ผลิต
ได้ก็จะไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งอาจก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตได้ โดยปัจจุบันแม่พิมพ์สามารถ
แบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1
แม่พิมพ์ส�ำหรับผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่มีรูปแบบเรียบง่าย ได้แก่ เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าและของเด็กเล่น ซึ่งใช้ระบบการฉีดพลาสติกแบบธรรมดา
ในการผลิต ดังนั้น แม่พิมพ์จึงมีราคาต�่ำ และมีผู้ผลิตรายย่อยที่สามารถผลิตแม่พิมพ์ใน
กลุ่มนี้ได้เป็นจ�ำนวนมาก
กลุ่มที่ 2
แม่พิมพ์ส�ำหรับผลิตอุปกรณ์และชิ้นงานเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์และสุขภัณฑ์
ต่างๆ ซึง่ ต้องใช้เทคนิคในการผลิตและมีขนั้ ตอนในการผลิตค่อนข้างมาก โดยผูผ้ ลิตแม่พมิ พ์
ต้องใช้เงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักรและ Software จ�ำนวนมาก จึงจะสามารถผลิตแม่
พิมพ์ในกลุ่มนี้ได้ ทั้งนี้ บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด และบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
จัดเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ที่มีความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์ในกลุ่มนี้
กลุ่มที่ 3
แม่พิมพ์ที่มีรูปร่างทรงกลมและผิวเรียบ ได้แก่ แม่พิมพ์ส�ำหรับผลิตถังหรือแก้ว ซึ่งใช้กับ
เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ส่วนใหญ่ผู้ผลิตแม่พิมพ์ในประเทศไทยยังไม่
สามารถผลิตแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพสูงในกลุ่มนี้ได้ จึงต้องว่าจ้างผู้ผลิตในต่างประเทศและ
น�ำเข้ามาในราคาที่สูง ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีแผนที่จะให้บริษัทในเครือที่ผลิตแม่พิมพ์
ท�ำการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้สามารถผลิตแม่พมิ พ์ในกลุม่ นีไ้ ด้ในอนาคต
เพื่อลดการน�ำเข้าจากต่างประเทศ
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เป็นการรับจ้างผลิตแม่พมิ พ์สำ� หรับผลิตชิน้ งานพลาสติก หรือชิน้ งานเมลามีน ตามรูปแบบและขนาดทีล่ กู ค้าก�ำหนด
พร้อมทั้งให้บริการซ่อมแก้ไขแม่พิมพ์ตามที่ลูกค้าต้องการ
(ข) การตลาดและภาวะแข่งขัน
อุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ มีความต้องการผลิตชิน้ งานและสินค้าพลาสติกในแต่ละปีเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ เนือ่ งจาก
ผู้ผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ พยายามลดต้นทุนด้วยการเปลี่ยนวัตถุดิบจากเหล็กหรือโลหะต่างๆ ที่มีราคาสูง
มาเป็นพลาสติกทีม่ รี าคาขายและต้นทุนในการผลิตต�ำ่ กว่า ไม่วา่ จะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์ และอื่นๆ ประกอบกับแม่พิมพ์ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส�ำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจผลิต
สินค้าพลาสติก จึงท�ำให้มีผู้ประกอบการจ�ำนวนมากทั้งคนไทยและต่างชาติลงทุนในธุรกิจรับจ้างท�ำแม่พิมพ์ทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท เป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ จากการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ ท�ำให้อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศมีความ
สามารถในการผลิตแม่พิมพ์มากขึ้นและไม่ขาดแคลนบุคลากร ตลอดจนมีก�ำลังการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการ
แม่พมิ พ์ในประเทศ โดยมีการน�ำเข้าจากต่างประเทศเฉพาะแม่พมิ พ์ทมี่ รี ปู ร่างซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีขนั้ สูงในการ
ผลิต อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากตลาดแม่พมิ พ์ได้เปิดกว้างมากขึน้ ผูผ้ ลิตสินค้าสามารถว่าจ้างผลิตแม่พมิ พ์จากผูป้ ระกอบการ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาจากคุณภาพ ความสามารถในการผลิต และราคาแม่พมิ พ์ ท�ำให้อตุ สาหกรรม
แม่พิมพ์ในประเทศไทยต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติสูงขึ้นทั้งในด้านราคาและเทคโนโลยี
(ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน
ด้วยศักยภาพและความพร้อมทางด้านบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจน Software Computer
ท�ำให้บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด และบริษทั ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด มีความสามารถในการผลิตแม่พมิ พ์ทมี่ คี วามละเอียด
และเที่ยงตรงสูง และสามารถผลิตแม่พิมพ์ป้อนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสุขภัณฑ์ และอื่นๆ
ได้ปีละ 200-300 ชุด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 200-300 ล้านบาท แต่จากภาวะเศรษฐกิจที่เพิ่งฟื้นตัวและการแข่งขันทาง
ด้านราคาที่สูงขึ้น ทั้งสองบริษัทก็พยายามลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านราคาควบคู่กับการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย ตลอดจนตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิตให้สามารถผลิตแม่พิมพ์ที่มีความยากและซับซ้อนมากขึ้นได้
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ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด มีเครื่องจักร อุปกรณ์ และก�ำลังคนที่สามารถผลิตแม่พิมพ์ขนาดน�้ำหนักตั้งแต่ 200
กิโลกรัม ถึง 5,000 กิโลกรัม ส่วนบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด สามารถผลิตขนาดใหญ่ได้ถึง 10,000 กิโลกรัม อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่าปริมาณคู่แข่งขันจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้ประกอบการแต่ละรายต่างก็มีลูกค้าและความช�ำนาญในแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกของสินค้าแต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกัน ท�ำให้ทั้งสองบริษัทยังมีการแข่งขันที่ไม่สูงมากนักในตลาดแม่พิมพ์ประเภท
ที่ทั้งสองบริษัทมีความช�ำนาญ
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เหล็กเป็นวัตถุดิบในการผลิตแม่พิมพ์ ประเทศไทยมีเอเย่นต์และผู้น�ำเข้าจ�ำนวนมาก ท�ำให้มีการแข่งขันสูง บริษัท
ในเครือของบริษัทฯ จึงสามารถจัดซื้อได้ง่ายและสะดวก ไม่มีปัญหาขาดแคลน
(จ) งานที่ยังไม่ส่งมอบ
เนือ่ งจากงานแม่พมิ พ์เป็นงานทีต่ อ้ งใช้เวลาค่อนข้างมากในการออกแบบและการผลิต ตลอดจนการทดสอบแม่พมิ พ์
ซึง่ เป็นขัน้ ตอนการผลิตปกติ นอกจากนี้ แม่พมิ พ์แต่ละประเภทก็ใช้เวลาในการผลิตต่างกัน ดังนัน้ หากเป็นงานทีเ่ ข้ามาใน
ช่วงปลายปี ก็จะท�ำให้มีโอกาสที่จะมีงานที่ยังไม่ส่งมอบเมื่อคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ผันแปรตามมูลค่าของงานแม่พิมพ์
ที่รับในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด และบริษัท ศรีไทย
ชิน-โอซาก้า จ�ำกัด ไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบเกินกว่า 10% ของรายได้รวม โดยมีเพียงแต่บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
ซึ่งมีงานที่ยังไม่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า 1 ราย คิดเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม และงานดังกล่าวคาดว่าจะ
ส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ภายในปี พ.ศ. 2554
(2) สายงานอื่น
ในปี พ.ศ. 2553 บริษทั ฯ มีบริษทั ในเครือทีถ่ กู จัดอยูก่ ลุม่ สายงานอืน่ เพียงแห่งเดียว คือ บริษทั ศรีไทยบรรรจุภณ
ั ฑ์
จ�ำกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษพิมพ์ด้วยระบบ Offset เพื่อขายให้ผู้ผลิตสินค้า (สามารถผลิตได้ตามค�ำสั่งของผู้ซื้อ)
(ข) การตลาดและภาวะแข่งขันและสภาพการแข่งขัน
ธุรกิจมีการแข่งขันรุนแรงพอสมควร แต่เนื่องจากมีลูกค้าประจ�ำและเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการให้
บริการที่ดี จึงไม่มีปัญหาในการด�ำเนินธุรกิจ
(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
วัตถุดิบหลัก คือ กระดาษกล่องแป้งและกระดาษคราฟท์ ซื้อจากผู้ค้าในประเทศทั้งหมด มีปัญหาเยื่อกระดาษ
ขึ้นราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบในตลาดเป็นบางครั้ง ท�ำให้วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นและต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อ
อย่างไรก็ตาม จากแนวทางแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญ
ต่อการผลิตและต้นทุนของผลิตภัณฑ์
(ง) งานที่ยังไม่ส่งมอบ
บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด ไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบเกิน 10% ของรายได้รวม
4.2

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์
(ก) ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ส�ำหรับสายธุรกิจพลาสติก
ประเภทของลูกค้าแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ
1) ผูน้ ำ� เข้าในต่างประเทศ มีทงั้ ประเภทน�ำเข้าเพือ่ ใช้งานเองและน�ำเข้าเพือ่ จัดจ�ำหน่ายในประเทศของตน เช่น
ห้างสรรพสินค้า และตัวแทนจ�ำหน่าย เป็นต้น โดยผู้น�ำเข้าจะสั่งซื้อจากบริษัทฯ เป็นครั้งๆ ไป
2) ลูกค้าสถาบัน ได้แก่ บริษัท หรือนิติบุคคลต่างๆ ที่ซื้อสินค้าไว้ใช้เอง เช่น สายการบินซื้อชุดเสิร์ฟอาหาร
บนเครื่องบิน หรือโรงงานผลิตน�้ำอัดลมซื้อลังบรรจุขวด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าสถาบันที่ซื้อสินค้า
เพื่อน�ำไปประกอบหรือเพื่อใช้สนับสนุนธุรกิจของตน เช่น ผู้ประกอบรถยนต์ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ลูกค้าประเภทนี้มีสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ และลูกค้า
บางรายก็เป็นคู่ค้ากันมานาน
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3) ระบบการขายตรง ซึ่งมีพิธีกรหรือพนักงานขายตรงเป็นผู้ขายสินค้าอิสระ พิธีกรจะมีรายได้หลักจากส่วนลด
ที่ได้รับจากราคาขายที่ตั้งไว้ พิธีกรเหล่านี้เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
4) ตัวแทนจ�ำหน่าย เป็นนิตบิ คุ คลซึง่ มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษทั ฯ มานาน และซือ้ สินค้าโดยได้รบั เครดิต
ทางการค้าเพื่อน�ำไปจัดจ�ำหน่ายให้ผู้ค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าอีกทอดหนึ่ง
5) ขายเงินสดในงานมหกรรม เป็นการจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้า ซึง่ จัดขึน้ ปีละประมาณ 4 ครัง้ ตามโรงงาน
ต่างๆ ของบริษัทฯ สินค้าที่น�ำมาขายได้แก่ สินค้ามีรอยต�ำหนิ สินค้าที่ผลิตเกินค�ำสั่งซื้อจากลูกค้า สินค้า
ค้างสต็อกที่จ�ำหน่ายได้ช้า เป็นต้น ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน และผู้บริโภคโดยตรง
(ข) ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ส�ำหรับสายธุรกิจซื้อมาขายไป
ประเภทของลูกค้าสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
1) ระบบการขายตรงแบบ Multi-level Marketing หรือระบบธุรกิจเครือข่าย ซึ่งมีนักธุรกิจอิสระร่วมท�ำธุรกิจ
ในลักษณะ SNatur Business Partner โดยนักธุรกิจอิสระจะมีรายได้หลักตามแผนการจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทน
2) ระบบการขายตรงแบบ Single-level Marketing ซึ่งมีพิธีกรหรือพนักงานขายตรงเป็นผู้ขายสินค้าอิสระ
พิธีกรจะมีรายได้หลักจากส่วนลดที่ได้รับจากราคาขายที่ตั้งไว้และผลประโยชน์ตอบแทน
3) กลุม่ ผูบ้ ริโภคสินค้าโดยตรง หรือกลุม่ นิตบิ คุ คลทีม่ คี วามต้องการสินค้าไว้ใช้งานเอง เช่น กลุม่ พ่อบ้านแม่บา้ น
และกลุ่มธุรกิจ HORECA ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และ
ร้านอาหาร (Catering) เป็นต้น
4) ตัวแทนจ�ำหน่าย เป็นนิตบิ คุ คลซึง่ มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษทั ฯ มานาน และซือ้ สินค้าโดยได้รบั เครดิต
ทางการค้าเพื่อน�ำไปจัดจ�ำหน่ายให้ผู้ค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าอีกทอดหนึ่ง
(ค) ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ส�ำหรับสายธุรกิจอื่น
- สายงานแม่พิมพ์
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด และบริษัท ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จ�ำกัด จัดส่งผู้ที่มี
ความช�ำนาญในการผลิตแม่พิมพ์ไปติดต่อให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายที่ต้องการผลิตชิ้นส่วน
อุตสาหกรรม หรือผลิตเครื่องใช้พลาสติก เพื่อเสนอบริการผลิตแม่พิมพ์ ลูกค้าที่ติดต่อจึงมักเป็นลูกค้าประจ�ำที่มีความ
สัมพันธ์ยาวนาน
- สายงานอื่นๆ
บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด มีลูกค้าที่เป็นผู้ใช้สินค้าโดยตรงประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และส่วนใหญ่เป็น
ลูกค้าประจ�ำที่มีความสัมพันธ์ยาวนาน
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4.3

บัตรส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้รบั อนุมตั บิ ตั รส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยมีสทิ ธิประโยชน์สรุปได้ดงั นี้
1)

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
1.1) บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

บัตรส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์
และก�ำลังการผลิต
7007/2537 ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ลว. 27 พ.ค. 37 26,500 ตัน/24 ชม./
300 วัน/ปี
3004/ว./2544
ลว. 9 ก.พ. 44

ชิ้นส่วนพลาสติกส�ำหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
12,000 ตัน/24 ชม./
350 วัน/ปี
1764(4)/2548 บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ลว. 29 ส.ค. 48 4,100 ตัน/24 ชม./
300 วัน/ปี

1339(2)/2550 ชิ้นส่วนพลาสติกส�ำหรับ
ลว. 4 เม.ย. 50 อุตสาหกรรม
40,000 ตัน/24 ชม./
300 วัน/ปี

1389(2)/2553 ชิ้นส่วนพลาสติกส�ำหรับ
ลว. 29 มี.ค. 53 อุตสาหกรรม
5,500 ตัน/24 ชม./
300 วัน/ปี

สถานที่ตั้ง

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

สิทธิประโยชน์ที่เหลืออยู่

เขตนิคมอุตสาหกรรม 1) ยกเว้นภาษีเงินได้
1) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
อมตะนคร
นิติบุคคล 8 ปี นับจาก วัตถุดิบ
วันที่เริ่มมีรายได้
2) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
วัตถุดิบ
ถนนสุขสวัสดิ์
1) ยกเว้นอากรน�ำเข้า 1) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
วัตถุดิบ
วัตถุดิบ
เขตนิคมอุตสาหกรรม 1) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
อมตะนคร
เครื่องจักร
2) ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี นับ
จากวันที่เริ่มมีรายได้
3) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
วัตถุดิบ
เขตนิคมอุตสาหกรรม 1) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
อมตะนคร
เครื่องจักร
2) ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี นับ
จากวันที่เริ่มมีรายได้
3) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
วัตถุดิบ
เขตนิคมอุตสาหกรรม 1) ลดหย่อนอากรน�ำเข้า
บางปู
เครื่องจักร
2) ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี นับ
จากวันที่เริ่มมีรายได้

1.2) บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด
บัตรส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์
สถานที่ตั้ง
และก�ำลังการผลิต
1838(2)/2547 ผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ
เขตอุตสาหกรรม
ลว. 5 ต.ค. 47 เช่น ถังบ�ำบัดน�้ำเสีย
เอส.ไอ.แอล จังหวัด
1,000 ตัน/24 ชม./
สระบุรี
330 วัน/ปี

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

1) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
เครื่องจักร
2) ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลนับจากวันที่
เริ่มมีรายได้
3) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
วัตถุดิบ
1) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
เครื่องจักร
2) ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลนับจากวันที่
เริ่มมีรายได้
3) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
วัตถุดิบ
1) ลดหย่อนอากรน�ำเข้า
เครื่องจักร
2) ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลนับจากวันที่
เริ่มมีรายได้ (ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ.
2553 ยังไม่มีรายได้)
สิทธิประโยชน์ที่เหลืออยู่

1) ลดหย่อนอากรน�ำเข้า 1) ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลนับจากวันที่
เครื่องจักร
เริม่ มีรายได้
2) ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี นับจาก 2) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
วัตถุดิบ
วันที่เริ่มมีรายได้
3) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
วัตถุดิบ
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2)

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
2.1) บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บัตรส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์
สถานที่ตั้ง
และก�ำลังการผลิต
1040/ส.อ./2536 เมลามีน
เขตอุตสาหกรรม
ลว. 4 มี.ค. 36 3,400 ตัน/24 ชม./
สุรนารี
300 วัน/ปี

1083/2539 เมลามีน
ลว. 13 ก.พ. 39 2,000 ตัน/24 ชม./
300 วัน/ปี

เขตอุตสาหกรรม
สุรนารี

2.2) บริษัท ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จ�ำกัด
บัตรส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์
สถานที่ตั้ง
และก�ำลังการผลิต
1080(5)/2554 เมลามีน
นิคมอุตสาหกรรม
ลว. 22 พ.ย. 53 500 ตัน/24 ชม./300 วัน/ปี สมุทรสาคร

3) สายงานแม่พิมพ์ - บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
บัตรส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์
สถานที่ตั้ง
และก�ำลังการผลิต
1684(1)/อ/2546 ผลิตและซ่อมแม่พิมพ์
ถนนชลบุรี-บ้านบึง
ลว. 21 พ.ย. 46 150 ชุด/24 ชม./300 วัน/ปี จังหวัดชลบุรี

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

สิทธิประโยชน์ที่เหลืออยู่

1) ลดหย่อนอากรน�ำเข้า 1) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
วัตถุดิบ
เครื่องจักร
2) ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี นับจาก
วันที่เริ่มมีรายได้ และ
ลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล 5 ปี นับจาก
พ้นก�ำหนดระยะเวลา
ยกเว้น
3) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
วัตถุดิบ
1) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
1) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
วัตถุดิบ
เครื่องจักร
2) ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี นับจาก
วันที่เริ่มมีรายได้ และ
ลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล 5 ปี นับจาก
พ้นก�ำหนดระยะเวลา
ยกเว้น
3) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
วัตถุดิบ
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

สิทธิประโยชน์ที่เหลืออยู่

1) ยกเว้นอากรน�ำเข้า 1) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
เครื่องจักร
เครื่องจักร
2) ยกเว้นภาษีเงินได้
2) ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี นับจาก นิติบุคคลนับจากวันที่
เริ่มมีรายได้ (ณ วัน
วันที่เริ่มมีรายได้
ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2553 ยังไม่มีรายได้
3) ยกเว้นอากรน�ำเข้า 3) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
วัตถุดิบ
วัตถุดิบ
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

สิทธิประโยชน์ที่เหลืออยู่

1) ยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คล 8 ปี นับ
จากวันทีเ่ ริม่ มีรายได้
2) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
วัตถุดิบ

1) ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลนับจากวันที่
เริ่มมีรายได้
2) ยกเว้นอากรน�ำเข้า
วัตถุดิบ
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5.1

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1) บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้แก่ ส�ำนักงานใหญ่ และโรงงาน 4 แห่ง คือ
ก. ส�ำนักงานใหญ่และโรงงานสุขสวัสดิ์ เนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา
ข. โรงงานบางปู
เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา
ค. โรงงานอมตะนคร ชลบุรี
เนื้อที่ 49 ไร่ 0 งาน 98 ตารางวา
ง. โรงงานโคราช
เนื้อที่ 48 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ของทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ แยกตามโรงงานได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ทรัพย์สิน
ส�ำนักงานใหญ่และโรงงานสุขสวัสดิ์
โรงงานบางปู
โรงงานอมตะนคร ชลบุรี
โรงงานโคราช
รวม

ที่ดิน

อาคาร

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

251.53
20.92
196.98
38.40
507.83

77.01
26.30
102.10
159.07
364.48

36.74
146.25
1,892.05
193.38
2,268.42

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีโกดังสินค้า และศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าอีกหลายแห่ง โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดและมูลค่าตามบัญชี
สุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 หน้า
40 – 45
นอกจากนี้ ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้ท�ำการเช่าพื้นที่อาคารส่วนหนึ่งจากบริษัท อาคารภคินท์ จ�ำกัด เพื่อใช้เป็น
ส�ำนักงานของธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์ ระยะเวลาการเช่า 3 ปี โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ส�ำหรับปี พ.ศ. 2553 เป็นเงิน
จ�ำนวน 1.71 ล้านบาท
หลักประกันและทรัพย์สินที่ติดจ�ำนอง
บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่บริษัทฯ ได้รับ
จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 2 แห่ง ตามสัญญาให้สินเชื่อจ�ำนวน 1 ฉบับ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สินเชื่อจ�ำนวน 5 ฉบับ
ที่มีทรัพย์สินที่ติดจ�ำนองเป็นหลักประกันอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ดังนี้
1. จ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโรงงาน 3 แห่ง คือ โรงงานบางปู, โรงงานอมตะนคร ชลบุรี และโรงงานโคราช
2. สลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับการประกันภัยในทรัพย์สินที่ติดจ�ำนอง โดยให้ธนาคารผู้ให้สินเชื่อทั้งสองรายเป็นผู้รับ
ผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว (Sole Loss Payee)
ส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้รับเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา เพื่อการลงทุนตามแผนงานและการใช้จ่ายฟื้นฟูโรงงานอมตะนคร ชลบุรี ตลอดจนรองรับการขยายธุรกิจ
เป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่บริษัทฯ ได้รับโดยไม่ต้องน�ำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปจ�ำนองเพิ่มเติมแต่อย่างใด
โดยมีหลักประกันเป็นเพียงบันทึกข้อตกลงที่จะไม่ก่อภาระผูกพันหรือท�ำนิติกรรมใดๆ ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรทั้งหมด
ของบริษทั ฯ ทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั หรือทีจ่ ะมีขนึ้ ในอนาคต (Negative Pledge) และมอบให้ผใู้ ห้สนิ เชือ่ เป็นผูร้ บั ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันวินาศภัยของบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจัดหาวงเงินสินเชื่อในปัจจุบันของบริษัทฯ ที่วงเงินสินเชื่อต่างๆ ที่จะ
เพิ่มเติม จะต้องไม่มีเงื่อนไขหลักประกันที่เป็นการจ�ำนองหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ
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2) บริษัท พี.อี.ที. บโลว์ จ�ำกัด
บริษัท พี.อี.ที. บโลว์ จ�ำกัด จะใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งส�ำนักงานและโรงงาน แต่
เนื่องจากเพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยอยู่ระหว่างการยื่น
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ และบริษัท พี.อี.ที. บโลว์ จ�ำกัด จึงยังไม่
ได้ก�ำหนดพื้นที่และอัตราค่าเช่าระหว่างกัน
3) Srithai (Vietnam) Company Limited
ส�ำนักงานและโรงงานตั้งอยู่บนเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน ซึ่งท�ำสัญญาเช่าจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศ
เวียดนาม อายุของสิทธิการเช่ามีระยะเวลา 38 ปี นับแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และมีอัตราค่าเช่าปีละ 36,000
เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
4) บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
ส�ำนักงานและโรงงานตั้งอยู่บนเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 9.4 ตารางวา ถือกรรมสิทธิ์ของตนเอง โดยมีทรัพย์สินบางส่วนที่ติด
จ�ำนองอยู่กับธนาคารผู้ให้สินเชื่อแต่ละรายดังนี้
4.1)

อาคารห้องชุดจ�ำนวน 3 ห้อง และเครื่องจักรบางส่วน ติดจ�ำนองกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อเป็น
หลักประกันส�ำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

4.2)

ที่ดินเนื้อที่ 8 ไร่ 0 งาน 75.4 ตารางวา ติดจ�ำนองกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นหลักประกันส�ำหรับ
วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน

5) Srithai Superware India Limited
ส�ำนักงานและคลังสินค้าตั้งอยู่ในเมือง Gurgaon และ Mumbai โดยเป็นการท�ำสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าแต่ละราย และ
มีระยะเวลาการเช่า 2-5 ปี ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ทุกแห่งส�ำหรับปี พ.ศ. 2553 รวมเป็นเงินจ�ำนวน 1.54 ล้านบาท
6) บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด
ส�ำนักงาน และโรงงานตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ถือกรรมสิทธิ์ของตนเองและไม่ติดภาระจ�ำนองใดๆ
7) บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
ส�ำนักงานและโรงงานตัง้ อยูบ่ นเนือ้ ทีร่ วม 11 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา ถือกรรมสิทธิข์ องตนเองและไม่ตดิ ภาระจ�ำนองใดๆ
โดยวงเงินสินเชื่อในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ขอรับการสนับสนุนผ่านธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) มีหลักประกันเป็นการจ�ำนองเครื่องจักรส่วนหนึ่งและข้อตกลงที่จะไม่น�ำที่ดินจ�ำนวน 2 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างไป
ท�ำนิติกรรมใดๆ หรือก่อให้เกิดภาระผูกพัน ตลอดอายุสัญญาเงินกู้
8) บริษัท ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จ�ำกัด
ส�ำนักงานและโรงงานตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ 10 ตารางวา ถือกรรมสิทธิ์ของตนเองและไม่ติดภาระจ�ำนองใดๆ
5.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน และสิทธิบัตรทาง
ด้านการผลิต ส่วนใหญ่ได้แก่ สิทธิในการเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายฝาเครื่องดื่ม และสิทธิในการเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายส�ำหรับผลิตภัณฑ์
บางรายการของสายธุรกิจซื้อมาขายไป โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 หน้า 46 – 47 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอายุของสิทธิในการผลิตและจ�ำหน่าย
สินค้าตามสัญญาต่างๆ ตลอดจนอายุการใช้ประโยชน์ของลิขสิทธิ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่าง 5 – 10 ปี
5.3 ทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั ฯ มีทรัพย์สนิ ทางปัญญา 2 ประเภท คือ สิทธิบตั รและเครือ่ งหมายการค้า บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการยืน่ ขอจดทะเบียน
เพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ มีการออกแบบรูปแบบ
และลวดลายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือมีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ยกเลิกสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า
บางรายการเนื่องจากครบอายุหรือบริษัทฯ ไม่ต้องการที่จะน�ำมาใช้อีกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ท�ำให้ในปัจจุบันบริษัทฯ มีสิทธิบัตรที่
ทรงสิทธิและยืน่ จดทะเบียนใหม่ในประเทศรวมจ�ำนวน 175 รายการ แบ่งเป็นสิทธิบตั รการออกแบบ 172 รายการ สิทธิบตั รการประดิษฐ์
1 รายการ และอนุสิทธิบัตร 2 รายการ และมีสิทธิบัตรการออกแบบที่ยื่นจดทะเบียนในต่างประเทศจ�ำนวน 24 รายการ ในส่วนของ
เครื่องหมายการค้า บริษัทฯ มีเครื่องหมายการค้าที่ทรงสิทธิและยื่นจดทะเบียนใหม่ในประเทศจ�ำนวน 20 ตราสินค้า รวม 49 จ�ำพวก
สินค้า และในต่างประเทศจ�ำนวน 9 ตราสินค้า รวม 17 จ�ำพวกสินค้า
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การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรมีลักษณะส�ำคัญ เงื่อนไข ผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ และอายุของสิทธิ ดังนี้
สิทธิบัตร
ลักษณะส�ำคัญ
สิทธิบัตรที่บริษัทฯ ได้ขอรับจดทะเบียน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.

สิทธิบัตรการออกแบบ เป็นการคุ้มครองในความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการออกแบบ รูปร่าง สีสัน หรือลวดลายของ
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความสวยงามและแตกต่างไปจากเดิม

2.

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็นการคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างหรือกลไกของ
ผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ กรรมวิธใี นการผลิต หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดขี นึ้ หรือท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ทแี่ ตกต่าง
ไปจากเดิม โดยมีขนั้ ตอนการประดิษฐ์ทคี่ วามรูธ้ รรมดาไม่อาจท�ำได้งา่ ย และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ดา้ นอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม เป็นต้น

3.

อนุสิทธิบัตร เป็นการคุ้มครองด้านการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน แต่เป็นการประดิษฐ์ประเภทที่มีเทคนิคเรื่องระดับการ
ปรับปรุงไม่สูงมากนัก
บริษัทฯ ได้น�ำงานไปยื่นค�ำขอจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ ท�ำให้มีสิทธิพิเศษตามที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าของ
สิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่ผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น หรือสามารถอนุญาตให้
บุคคลอื่นใช้สิทธิโดยได้รับค่าตอบแทน

เงื่อนไข
การยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมหรือ
หัตถกรรม คือ การออกแบบที่ยังไม่มีใช้แพร่หลายในประเทศ หรือยังไม่เปิดเผยสาระส�ำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือ
สิ่งพิมพ์ ไม่ว่าในหรือนอกประเทศก่อนวันขอรับสิทธิบัตร หรือไม่คล้ายหรือเหมือนกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว
ผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ
เมื่อได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร บริษัทฯ ได้รับการคุ้มครองโดยผู้ทรงสิทธิมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการผลิตจ�ำหน่าย น�ำเข้าใน
ราชอาณาจักร อนุญาตให้บคุ คลอืน่ ใช้สทิ ธิโดยได้รบั ค่าตอบแทน ดังนัน้ หากมีผอู้ นื่ ฝ่าฝืนสิทธิดงั กล่าวของผูท้ รงสิทธิบตั ร บริษทั ฯ
ก็สามารถทีจ่ ะบังคับให้ผฝู้ า่ ฝืนสิทธิ ระงับการกระท�ำทีเ่ ป็นการฝ่าฝืน และยึดเอาทรัพย์สนิ ทีฝ่ า่ ฝืนนัน้ ท�ำลายหรือเรียกค่าเสียหาย
ได้ อีกทั้งการฝ่าฝืนดังกล่าวยังมีโทษจ�ำคุก หรือปรับ หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ เพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งทางการค้าหรือบุคคลอื่นสามารถ
น�ำงานของบริษัทฯ ไปผลิต และจ�ำหน่ายแข่งขันกับบริษัทฯ โดยไม่ต้องขออนุญาต การจดทะเบียนสิทธิบัตรจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นใน
การแข่งขันทางธุรกิจการค้าและการรักษาผลประโยชน์
อายุของสิทธิบัตร
สามารถแบ่งตามประเภทของสิทธิบัตรได้ดังนี้
1.

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตร และจะต้องเริ่มต่ออายุสิทธิบัตร
นับแต่วันที่เริ่มต้นปีที่ 5 จนถึงปีที่ 10

2.

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุคุ้มครอง 20 ปี นับแต่วันขอรับสิทธิบัตร

3.

อนุสิทธิบัตร มีอายุ 6 ปี นับตั้งแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตร และต้องช�ำระค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ 5 และปีที่ 6
และสามารถต่ออายุได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 2 ปี (รวม 10 ปี)

เครื่องหมายการค้า
ลักษณะส�ำคัญ
เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมาย (ภาพ, ค�ำ, ชื่อ, ตัวอักษร, ฯลฯ) ที่ใช้ก�ำกับสินค้า เพื่อท�ำให้ประชาชนคนทั่วไป หรือ
ผู้บริโภคสามารถแยกแยะสินค้าได้ว่าแตกต่างกับสินค้าอื่นที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ซึ่งตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไปมัก
เรียกเครื่องหมายการค้าว่า “ยี่ห้อ”
เงื่อนไข
การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าด�ำเนินการทีก่ ระทรวงพาณิชย์ โดยทีเ่ ครือ่ งหมายการค้าทีย่ นื่ ค�ำขอจดทะเบียนได้ตอ้ ง
ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าในกลุ่มสินค้าจ�ำพวกเดียวกัน
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ผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ
เครื่องหมายการค้ามีประโยชน์ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถจดจ�ำและเรียกสินค้าของเครื่องหมายการค้านั้น ท�ำให้ผู้บริโภค
สามารถเลือกซือ้ สินค้าได้ตามต้องการ และไม่สบั สนกับสินค้าอืน่ และการทีเ่ ครือ่ งหมายการค้าทีย่ งั ไม่จดทะเบียน ท�ำให้เจ้าของ
เครือ่ งหมายการค้ามีสทิ ธิเพียงใช้เครือ่ งหมายการค้าของตนเท่านัน้ ไม่มสี ทิ ธิฟอ้ งเรียกค่าเสียหายต่อผูล้ ะเมิดเครือ่ งหมายการค้า
ของตน ซึ่งต่างกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียน หากมีบุคคลใดมากระท�ำละเมิดโดยการปลอมหรือเลียนแบบ
เครื่องหมายการค้า สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายและฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้าย
ได้ ดังนั้น หากไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เมื่อบุคคลอื่นน�ำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปปลอมหรือเลียนแบบ ซึ่งอาจ
ท�ำให้ประชาชนสับสนในสินค้า หรือคุณภาพของสินค้าได้ อันจะมีผลกระทบต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าและการด�ำเนิน
ธุรกิจ นอกจากนี้ เครือ่ งหมายการค้าทีไ่ ด้จดทะเบียนแล้วนัน้ จะมีระวางโทษจ�ำคุกทีห่ นักกว่าเครือ่ งหมายการค้าทีไ่ ม่จดทะเบียน
อายุเครื่องหมายการค้า
เครือ่ งหมายการค้าทีไ่ ด้รบั จดทะเบียน มีอายุการคุม้ ครอง 10 ปี นับแต่ยนื่ ค�ำขอ และสามารถต่ออายุได้เป็นคราวๆ ละ 10 ปี
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
2. คดีที่กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
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7. โครงสร้างเงินทุน
7.1

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงสร้างเงินทุนจากการออกหุ้นสามัญเพียงอย่างเดียว และไม่มีการระดมทุนโดยการออก
หลักทรัพย์ประเภทอื่น เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หลักทรัพย์แปลงสภาพ เป็นต้น แต่อย่างใด ทั้งนี้ รายละเอียดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีดังนี้

บริษัท

รายละเอียดทุนจดทะเบียน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 2,709,904,800 บาท เรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็น
หุ้นสามัญจ�ำนวน 270,990,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เรียกช�ำระทุนแล้วบางส่วนจ�ำนวน 1,250,000
บาท โดยแบ่งเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
ทุนจดทะเบียน 109,337,834,503 ด็อง เรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท เรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ�ำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 รูปี เรียกช�ำระทุนแล้วบางส่วนจ�ำนวน 25,000,000
รูปี โดยแบ่งเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 รูปี
ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท เรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ�ำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท เรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ�ำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียน 49,800,000 บาท เรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ�ำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 83 บาท

บริษัท พี.อี.ที. บโลว์ จ�ำกัด
Srithai (Vietnam) Company Limited
บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
Srithai Superware India Limited
บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
บริษัท ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จ�ำกัด
7.2

ผู้ถือหุ้นสามัญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553
7.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมก�ำหนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ

รายชื่อ

อันดับ จ�ำนวนหุ้น

%

ธุรกิจหลัก
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
กรรมการ บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์

นายสนั่น อังอุบลกุล

1

44,082,351

16.27

นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล

3

15,000,000

5.54
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7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนร่วมก�ำหนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ

รายชื่อ
นางมยุรี ศิริวัจนางกูร
นายสมบัติ เลิศสุมิตรกุล
นายสมยศ เลิศสุมิตรกุล
นายสมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล
นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
นายสมศักดิ์ เลิศสุมิตรกุล
นางสาวมิตดา เลิศสุมิตรกุล
รวมจ�ำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
จ�ำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด

อันดับ

จ�ำนวนหุ้น

%

2
4
5
6
7
8
9
10

16,307,349
10,621,600
10,020,815
8,995,700
8,520,000
7,049,000
6,732,070
5,100,092
132,428,977
270,990,480

6.02
3.92
3.70
3.32
3.14
2.60
2.48
1.88
48.87
100.00

หมายเหตุ :
(1) แม้ว่ากลุ่มผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของนิยาม “ญาติสนิท” ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละรายในกลุ่ม
ดังกล่าวก็มีความต้องการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตลอดจนแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงเป็นของ
ตนเอง ซึง่ จากการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในหลายปีทผี่ า่ นมา ก็ไม่เคยปรากฏเหตุการณ์ของการรวมกลุม่ กันใช้สทิ ธิออกเสียง
ร่วมกันอย่างมีสาระส�ำคัญเพื่อควบคุมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ด้วยความเป็นอิสระของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ดังกล่าว บริษัทฯ จึงเปิดเผยการถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยไม่ได้น�ำมารวมกันและแสดงการถือหุ้นในลักษณะของ
กลุ่มตระกูลเดียวกัน
(2) ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกที่เป็นปัจจุบันได้จาก website ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
7.3

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคณะกรรมการบริษัท
จากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทและคู่สมรสของกรรมการรวมจ�ำนวน 61,936,971 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.85 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด ทั้งนี้ สัดส่วน
การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและคู่สมรสของกรรมการดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระส�ำคัญเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
7.4

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเงินก�ำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีตามงบการ
เงินเฉพาะบริษัท และบริษัทฯ ต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น
7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
เนื่องจากบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีคณะผู้บริหารของตนเอง และมีอิสระในการก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ จึงไม่สามารถก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทย่อยได้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว เมื่อบริษัทย่อย
มีผลก�ำไรจากการด�ำเนินงาน และไม่มเี หตุจ�ำเป็นอืน่ ใด บริษทั ย่อยจะจ่ายเงินปันผลในอัตราทีบ่ ริษทั ย่อยเห็นเหมาะสมต่อ
สภาพฐานะทางการเงินของตนเองในขณะนั้น โดยไม่มีการก�ำหนดอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลไว้ล่วงหน้า
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8. การจัดการ
บริษทั ฯ บริหารโดยคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่
ไม่เกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้องมีจ�ำนวนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะถือเป็นครบองค์ประชุม กรรมการบริษัทแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีวาระคราวละ 3 ปี กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการ
แต่งตัง้ เป็นกรรมการต่อไปอีก หากได้รบั การเสนอชือ่ และแต่งตัง้ ใหม่โดยผูถ้ อื หุน้ ในการบริหารงานประจ�ำของบริษทั ฯ นัน้ คณะกรรมการ
บริษัทมอบอ�ำนาจให้คณะผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
8.1

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร
นายสนั�น อังอุบลกุล
กรรมการผูจัดการ

คณะอนุกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

หนวยงานความปลอดภัย

ฝายตรวจสอบภายใน

นายบัญชา เหมินทคุณ
รองกรรมการผูจัดการ
ดานธุรกิจเคร�อขาย

นายณพล เลิศสุมติ รกุล

นายปร�ญช ผลนิวาศ
รองกรรมการผูจัดการ
ดานการเง�นและบร�หาร

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

นายอภิสิทธิ์ ตั�งสาธิต

นายมานิต อติวานิชยพงศ

ผูอำนวยการโรงงานอาวุโสผลิตภัณฑเพ��องานอุตสาหกรรม

นายภาวตั
เฉลมิพงศ์

นายจรงุ
ศรสีกลุ

นายพงษศ์กัด์ิ
กนัตริตันาวงศ์

ผอ.สว่นการตลาดผลติภณ
ั ฑเ์พอ่ืงาน
อตุสาหกรรม

ผอ.โรงงานผลติภณ
ั ฑเ์พอ่ืงาน
อตุสาหกรรม

ผอ.สวนการตลาดผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ

ผูอำนวยการสวนการตลาดอาวุโสผลิตภัณฑเคร�่องใชในครัวเร�อน

นายมานติ
นายเดวดิ
นางสาวนติยา
สจว๊ต บูลล์ ประเสรฐินกุลุผล อตวิานชิยพงศ์
ผอ.โรงงานผลิตภัณฑ
บรรจุภัณฑ
เคร�่องดื่ม

ผอ.สว่นการตลาดผลติภณ
ั ฑเ์ครอ่ืง
ใชใ้นครวัเรอืน

รกัษาการ
ผอ.สว่นการ
ขายตรง

นายราเกส
ซงิห์

นายปรญ
ิ ช์
ผลนวิาศ

นายประยรู
ขจติต์

นางสาวบญ
ุ นภา
เลศิสมุติรกลุ

ผอ.โรงงานผลติภณ
ั ฑเ์ครอ่ืงใช้
ในครวัเรอืน

รกัษาการ
ผอ.สว่นบญ
ั ชี
และการเงนิ

ผอ.ส่วนบคลากร
ุ
และธรุการ

ผอ.สำนกัพฒ
ั นา
ทรพัยากรมนษุย์

หมายเหตุ : จากโครงสร้างองค์กรดังกล่าว บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาบทบาทและอ�ำนาจในการบริหารจัดการของบุคคลผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับ
ผูอ้ ำ� นวยการในปัจจุบนั แล้ว เห็นสมควรถือเป็นบุคคลผูซ้ งึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับบริหารในล�ำดับที่
สี่ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551
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8.2

คณะกรรมการบริษัท และอ�ำนาจหน้าที่
คณะกรรมการบริษัท

แถวยืนจากซ้ายไปขวา :

นายเอ้งฮัก นนทิการ, นายปริญช์ ผลนิวาศ, นายณพล เลิศสุมิตรกุล,
นายมานิต อติวานิชยพงศ์, นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

แถวนั่งจากซ้ายไปขวา :

นางสิริพร ไศละสูต, นายสนั่น อังอุบลกุล, นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์,
นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล

1.

นายสนั่น อังอุบลกุล

2.
3.

นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายเอ้งฮัก นนทิการ

4.
5.

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
นางสิริพร ไศละสูต

6.
7.
8.
9.

นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล
นายณพล เลิศสุมิตรกุล
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายปริญช์ ผลนิวาศ

ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ก�ำหนดเป้าหมายและนโยบายการด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารน�ำไปปฏิบัติ
3. ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ
และเพื่อขอมติต่างๆ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เช่น การ
ประกาศจ่ายปันผล เป็นต้น
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
6. การท�ำธุรกรรมหรือการกระท�ำใดๆ อันมีผลกระทบที่ส�ำคัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน และชื่อเสียงของบริษัทฯ
เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
7. การท�ำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในส่วนที่ไม่จ�ำเป็นต้อง
ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. การก�ำหนดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
9. การก�ำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
10. การแต่งตั้งและก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ
11. การก�ำหนดและเปลี่ยนแปลงผู้มีอ�ำนาจในการท�ำนิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ
12. การก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์การท�ำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ
13. การติดตามผลงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจ�ำปีของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับงบประมาณ
14. การท�ำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจปกติที่เป็นสาระส�ำคัญ
15. การจัดให้มีการก�ำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
16. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตามรายการข้างต้น

8.3

คณะผู้บริหาร และอ�ำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร (ค�ำว่าผู้บริหารเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551)
1.
2.
3.
4.
5.

นายสนั่น อังอุบลกุล
นายปริญช์ ผลนิวาศ
นายบัญชา เหมินทคุณ (1)
นายณพล เลิศสุมิตรกุล
นายมานิต อติวานิชยพงศ์

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายประยูร ขจิตต์
นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
นายภาวัต เฉลิมพงศ์
นางสาวนิตยา ประเสริฐนุกุลผล
นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์
นายจรุง ศรีสกุล
นายราเกส ซิงห์
นายเดวิด สจ๊วต บูลล์ (2)

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
และรักษาการผู้อ�ำนวยการส่วนการขายตรง
ผู้อ�ำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผู้อ�ำนวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรรม
ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

หมายเหตุ :
(1) นายบัญชา เหมินทคุณ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2553
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
(2) นายเดวิด สจ๊วต บูลล์ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 3/2553
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
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อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. บริหารและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายบริษัทฯ และมี
ความเข้มแข็งทางธุรกิจ ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. บริหารจัดการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
3. บริหารจัดการการบริหารการเงิน เพื่อให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและแข็งแรง
4. บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน
5. บริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. บริหารจัดการการเสริมสร้างกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
7. ดูแลและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ โดยเคร่งครัด
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารต้องบริหารงานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายของคณะกรรมการ หรือตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. บริหารและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายของบริษทั ฯ และมี
ความเข้มแข็งทางธุรกิจ ตามแนวนโยบายคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองเรื่อง/วาระต่างๆ ที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. วางแผนและพิจารณากลั่นกรองแผนงานต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของบริษัทฯ
5. วางแผนการบริหารทางการเงิน เพื่อลดภาระทางการเงินและให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็ง
6. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด
เลขานุการบริษัท นายปริญช์ ผลนิวาศ
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ประวัติ และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

1) นายสนั่น อังอุบลกุล
อายุ

: 65 ปี

		
สัญชาติ

: ไทย

		
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
: ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และ
				 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
		
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

: มี

		
การถือหุ้นในบริษัท

: 44,082,351 หุ้น หรือร้อยละ 16.27 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
		
ระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

		
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

		
การผ่านหลักสูตรอบรมของ

: หลักสูตรส�ำหรับประธานกรรมการ 2000 รุ่นที่ 4/2001

		
สมาคมส่งเสริมสถาบัน		 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
		
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
		
การอบรมอื่น
:
				
				
				
		 คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน

หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุน่ ที่ 2 (TEPCoT2)
สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (2551)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจ

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาบัตร รุ่นที่ 3

บริหารธุรกิจ
การตลาด
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
-

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ, กรรมการผู้
จัดการ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

พ.ศ. 2515 - ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัย Oglethorpe,
Atlanta, Georgia, U.S.A.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
		 ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

		
การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
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2. กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1 กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :
		
2.2 บริษัทอื่น :

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 (รายละเอียด
กรรมการและผู้บริหารที่มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จ�ำกัด
บริษัท นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ดี เอ็ม เอส เทค จ�ำกัด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3. กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
		 ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�ำให้เกิด
		 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์		 : ไม่มี
		 การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

จัดประชุม 6 ครั้ง

เข้าประชุม 6 ครั้ง

จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 4 ครั้ง

		
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรรมการ		 : 8 ปี (ตั้งแต่บริษัทฯ ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม
					 พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

2) นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
อายุ

: 81 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

: ไม่มี

สมาคมส่งเสริมสถาบัน		 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมอื่น
: Certified Professional Internal Auditors
		 Certified Public Accountant (Thailand)
คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี
(เทียบปริญญาโท)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

พาณิชยศาสตรบัณฑิต และ
นิติศาสตรบัณฑิต
การบัญชี

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

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรังสิต

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ปริญญาบัตร รุ่นที่ 22

การบัญชี
บริหารธุรกิจ
(สาขาการเงินการธนาคาร)
ศิลปศาสตร์
(สาขาวิชาผู้น�ำทางสังคม
ธุรกิจ และการเมือง)
-

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

รองปลัด
อธิบดี
อธิบดี
อธิบดี
อธิบดี

พ.ศ. 2521 - 2523
พ.ศ. 2523 - 2528
พ.ศ. 2528 - 2529
พ.ศ. 2529 - 2533
พ.ศ. 2533 - 2534

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1 กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
2.2 บริษัทอื่น :

: ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
มูลนิธิบิ๊กซี
สภาวิชาชีพบัญชี

กรรมการ-เหรัญญิก
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การสอบบัญชี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางการบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี
3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
		 ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		
การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

: ไม่มี
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 5 ครั้ง*

เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 5 ครั้ง

* การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5 ของปี พ.ศ. 2553 เป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วม
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรรมการ
: 8 ปี (ตั้งแต่บริษัทฯ ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม
		 พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

3) นายเอ้งฮัก นนทิการ
อายุ
สัญชาติ

: 55 ปี
: ไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
(รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส)

: ไม่มี
: 5,900 หุ้น หรือร้อยละ 0.00 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจ

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

รองผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

พ.ศ. 2522 - 2534
พ.ศ. 2534 - 2538
พ.ศ. 2538 - 2541
พ.ศ. 2541 - 2544
พ.ศ. 2545 - 2548

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

ชื่อหน่วยงาน
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารศรีนคร จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
2.2) บริษัทอื่น

: ไม่มี
: ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 5 ครั้ง*

เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 5 ครั้ง

จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 4 ครั้ง

* การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5 ของปี พ.ศ. 2553 เป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วม
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรรมการ
: 8 ปี (ตั้งแต่บริษัทฯ ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม
		 พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

4) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
อายุ

: 52 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบัน		 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

ปริญญาตรี
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ปริญญาโท

เศรษฐศาสตร์
สาขาปริมาณวิเคราะห์
บริหารธุรกิจ (M.B.A.)
สาขาการเงินและการตลาด

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

ชื่อหน่วยงาน
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซ็ท พลัส จ�ำกัด
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออกฟายแนนซ์
(1991) จ�ำกัด (มหาชน)
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
คณะกรรมาธิการ การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
มหาวิทยาลัยสยาม

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

เจ้าหน้าที่บริหารและค้าเงินตรา
ต่างประเทศ
ผู้จัดการ

พ.ศ. 2528 - 2529

อาจารย์พิเศษ
ด้านการเงินปริญญาโท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ

พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2537 - 2539
พ.ศ. 2539 - 2540

ฝ่ายขาย
ที่ปรึกษาประจ�ำ

พ.ศ. 2540 - 2541
พ.ศ. 2542 - 2543

อาจารย์พิเศษ
ด้านการเงินปริญญาโท

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2529 - 2537
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ในการท�ำงาน (ต่อ)

:

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม
บริษัท สยามซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)
คณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาผู้แทนราษฎร
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ช่วงเวลา

กรรมการ

พ.ศ. 2544 - 2545

กรรมการ

พ.ศ. 2544 - 2545

ที่ปรึกษาประจ�ำ

พ.ศ. 2544 - 2548

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

พ.ศ. 2545 - 2549

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
2.2) บริษัทอื่น:

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

: ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเข้าประชุม:
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 5 ครั้ง*

เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 5 ครั้ง

* การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5 ของปี พ.ศ. 2553 เป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วม
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรรมการ

: 8 ปี (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

5) นางสิริพร ไศละสูต
อายุ

: 64 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

: หลักสูตร Director Certif ication Program (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบัน		 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Pennsylvania State University
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
The Australian National University

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
Certificate

วิศวกรรมไฟฟ้า
Energy Planning Programme for
Southeast Asia Countries
-

ประกาศนียบัตร
นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1
ปริญญาบัตรการป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
Certificate

Leadership, Management and
Governance in The Public Section

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รองอธิบดี (นักบริหาร 9)

พ.ศ. 2540 - 2543

อธิบดี (นักบริหาร 10)

พ.ศ. 2543 - 2545

อธิบดี (นักบริหาร 10)

พ.ศ. 2545 - 2549

ที่ปรึกษา

พ.ศ. 2549 - 2550
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
2.2) บริษัทอื่น :

กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

: ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรรมการ

ที่ปรึกษา
ส�ำนักพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

: ไม่มี
จัดประชุม 6 ครั้ง

เข้าประชุม 6 ครั้ง

จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 4 ครั้ง

: 3 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

6) นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล
อายุ

: 71 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการ

อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: 15,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 5.54 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

: เป็นมารดานายณพล และนางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ไม่ได้เข้าร่วมการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

-

ประถมศึกษา

-

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ

เริ่มก่อตั้ง - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
2.2) บริษัทอื่น

: ไม่มี
: ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จัดประชุม 6 ครั้ง

เข้าประชุม 5 ครั้ง

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรรมการ
: 8 ปี (ตั้ ง แต่ บ ริ ษั ท ฯ ออกจากแผนฟื ้ น ฟู กิ จ การเมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม
		 พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

7) นายณพล เลิศสุมิตรกุล
อายุ

: 50 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

: มี

การถือหุ้นในบริษัท

: 1,500,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.55 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

: เป็นบุตรนางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล และ

ระหว่างผู้บริหาร		 พี่น้องกับนางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบัน		 หลักสูตร Director Certif ication Program (DCP)
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

Associate of Applied Science

Business Management

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
: โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 (รายละเอียด
		 กรรมการและผู้บริหารที่มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)
2.2) บริษัทอื่น
: ไม่มี
3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท

: ไม่มี
จัดประชุม 6 ครั้ง

เข้าประชุม 6 ครั้ง

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรรมการ
: 8 ปี (ตั้งแต่บริษัทฯ ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม
		 พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

8) นายมานิต อติวานิชยพงศ์
อายุ

: 66 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
:
		
		
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
:
การถือหุ้นในบริษัท
(รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส)

กรรมการ, อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง,
ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
และรักษาการผู้อ�ำนวยการส่วนการขายตรง
มี

: 1,148,720 หุ้น หรือร้อยละ 0.42 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบัน		 หลักสูตร Director Certif ication Program (DCP)
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

Account Executive

พ.ศ. 2510 - 2517

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

ชื่อหน่วยงาน
Grant Advertising International Inc.
การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการ, อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด
อาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และรักษาการผู้อ�ำนวยการ
ส่วนการขายตรง
2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
: โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 (รายละเอียด
		 กรรมการและผู้บริหารที่มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)
2.2) บริษัทอื่น
: ไม่มี
3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: ไม่มี
การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
จัดประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดประชุม 8 ครั้ง
เข้าประชุม 7 ครั้ง
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรรมการ
: 8 ปี (ตั้งแต่บริษัทฯ ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม
		 พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

9) นายปริญช์ ผลนิวาศ
อายุ

: 55 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
: กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
		 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, เลขานุการบริษัท และ
		 รองกรรมการผูจ้ ัดการด้านการเงินและบริหาร
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

: มี

การถือหุ้นในบริษัท

: 200,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.07 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบัน		 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
กรรมการบริษัทไทย (IOD)		 หลักสูตร การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
หลักสูตร Company Secretary Program
หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy
		 หลักสูตร D&O Insurance Mitigating Directors Liabilities Risk
		 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
		 หลักสูตร แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

University of Wisconsin - Madison,
Wisconsin, U.S.A.

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

บัญชี
บัญชี

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

หัวหน้ากองวิเคราะห์และวางแผน
การเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการอาวุโสกองระบบข้อมูลบัญชี
ฝ่ายบัญชี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชี
และการเงิน

พ.ศ. 2525 - 2532

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

ชื่อหน่วยงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัท ซันนี่ส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ�ำกัด
บริษัท เทเลคอมเอเซีย จ�ำกัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�ำหน่ายเครือ
เจริญโภคภัณฑ์

พ.ศ. 2532 - 2535
พ.ศ. 2535 - 2536
พ.ศ. 2536 - 2543
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, เลขานุการบริษัท
และรองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
: โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 (รายละเอียด
		 กรรมการและผู้บริหารที่มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)
2.2) บริษัทอื่น :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ทาคาฮาชิ พลาสติก จ�ำกัด
บริษัท ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จ�ำกัด
3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง

จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 5 ครั้ง

เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง*

จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 8 ครั้ง

เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 8 ครั้ง

* ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5 ของปี พ.ศ. 2553 เนื่องจากเป็นการประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เท่านั้น
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรรมการ
: 8 ปี (ตั้งแต่บริษัทฯ ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม
			 พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

10) นายบัญชา เหมินทคุณ

		 (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
อายุ

: 50 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

: รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย

อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

บริหารธุรกิจ
Executive MBA

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

บริษัท ออริเฟลม คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซินเนอร์จี้ เวิลด์ไวด์ มาร์เก็ตติ้ง
ผู้จัดการทั่วไป
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เอเจล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้อ�ำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
ตะวันออกเฉียงใต้

พ.ศ. 2545 - 2548
พ.ศ. 2548 - 2550
พ.ศ. 2550 - 2553

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
2.2) บริษัทอื่น

: ไม่มี
: ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

11) นายประยูร ขจิตต์
อายุ

: 60 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

: ผู้อ�ำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ

อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: 90,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.03 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

-

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท แองโกลไทยอินดัสเตรียล จ�ำกัด

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

พนักงานช่าง

พ.ศ. 2515 - 2517

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้อ�ำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
2.2) บริษัทอื่น

: ไม่มี
: ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี
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12) นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
อายุ

: 49 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

: ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: 8,520,000 หุ้น หรือร้อยละ 3.14 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

: เป็นบุตรีนางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล และพี่น้องกับนายณพล เลิศสุมิตรกุล

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน
City of London Polytechnic
ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

ชื่อหน่วยงาน

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

Diploma

การตลาด

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลา

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2527 - ปัจจุบัน

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
2.2) บริษัทอื่น

: ไม่มี
: ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี
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13) นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
อายุ

: 53 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

: อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ผู้อ�ำนวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
(รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี
: 30,142 หุ้น หรือร้อยละ 0.01 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553)
: ไม่มี

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี

เครื่องกล

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้อ�ำนวยการโรงงานอาวุโสผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ผู้อ�ำนวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
: โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 (รายละเอียด
		 กรรมการและผู้บริหารที่มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)
2.2) บริษัทอื่น
: ไม่มี
3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดประชุม 8 ครั้ง

เข้าประชุม 8 ครั้ง
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

14) นายภาวัต เฉลิมพงศ์
อายุ

: 50 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
: อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
		 ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: 30,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.01 (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
Webster University, St. Louis, U.S.A.

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
บริหารธุรกิจ

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

บริษัท ฟาร์อีสท์แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น
จ�ำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า
ฝ่ายการค้าต่างประเทศ
ผู้จัดการการเงิน

พ.ศ. 2530 - 2531
พ.ศ. 2531 - 2533
พ.ศ. 2533 - 2536

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
: โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 (รายละเอียด
		 กรรมการและผู้บริหารที่มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)
2.2) บริษัทอื่น
: ไม่มี
3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดประชุม 8 ครั้ง

เข้าประชุม 5 ครั้ง
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

15) นางสาวนิตยา ประเสริฐนุกุลผล
อายุ

: 51 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

: ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

ปริญญาโท

การตลาด

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

Berli Jucker Public Company Limited
International Beauty Products Company
Limited, Thailand
(a subsidiary company of The Tempo Group,
Indonesia)
PT. Barclay Products, Indonesia
(a subsidiary company of The Tempo Group,
Indonesia)

Marketing Manager
Director of Marketing & Sales

พ.ศ. 2529 - 2537
พ.ศ. 2537 - 2543

Senior Technical Adviser in
Marketing & Sales

พ.ศ. 2543 - 2549

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
2.2) บริษัทอื่น

: ไม่มี
: ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

16) นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์
อายุ

: 53 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

: ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์

อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีวเคมี)
คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด)

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

บริษัท เฮิกซ์ไทย จ�ำกัด
บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จ�ำกัด
บริษัท ไทยโมเดิร์นพลาสติกอินดัสทรี จ�ำกัด
บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด

Technical Sales Representative
Marketing Officer
Senior Marketing Manager
Vice President

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

พ.ศ. 2523 - 2528
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2529 - 2536
พ.ศ. 2536 - 2550

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
2.2) บริษัทอื่น

: ไม่มี
: ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

17) นายจรุง ศรีสกุล
อายุ

: 57 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
: อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
		 ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

Saint Louis University

ปริญญาตรี

Saint Louis University

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาโทรคมนาคม
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิศวการบริหารอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จ�ำกัด
Manufacturing Director
Bangkok Decor Metal Company Limited
General Manager
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
General Manager

พ.ศ. 2536 - 2543
พ.ศ. 2544 - 2547
พ.ศ. 2547 - 2550

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
2.2) บริษัทอื่น

: ไม่มี
: ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดประชุม 8 ครั้ง

เข้าประชุม 8 ครั้ง
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

18) นายราเกส ซิงห์

(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553)
อายุ
:
สัญชาติ
:
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
:
		
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
:
การถือหุ้นในบริษัท
:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
:
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
:
คุณวุฒิทางการศึกษา :

47 ปี
ไทย
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
ไม่มี
ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553)
ไม่มี
ไม่มี

ชื่อสถาบัน

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

Plastics & Rubber Institute (PRI),
London, United Kingdom
Central Institute of Plastics Engineering, India
ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

Diploma

-

Post Diploma

Plastics Mold Design

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท มาลาพลาส จ�ำกัด
K.P.N. Plastics Public Company Limited
บริษัท ที ที เทคโนพลาส จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

Plant Manager
General Manager
Managing Director
Managing Director

พ.ศ. 2530 - 2537
พ.ศ. 2537 - 2547
พ.ศ. 2547 - 2550
พ.ศ. 2550 - 2552

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
: โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 (รายละเอียด
		 กรรมการและผู้บริหารที่มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ)
2.2) บริษัทอื่น :

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ดับเบิ้ล พ้อยท์ส จ�ำกัด
3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต�ำแหน่ง
กรรมการ
: ไม่มี

การเข้าประชุม :
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดประชุม 8 ครั้ง

เข้าประชุม 8 ครั้ง
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

19) นายเดวิด สจ๊วต บูลล์

(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553)
อายุ

: 67 ปี

สัญชาติ

: อังกฤษ

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

: ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน
City and Guilds of London Institute

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

ปริญญาโท

การไฟฟ้า, เครื่องกล

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

ชื่อหน่วยงาน

บริษัท คราวน์ คอร์ค แอนด์ ซีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้จัดการส่วนธุรกิจพลาสติก
บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส
ผู้จัดการทั่วไป
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท โอบริสท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
ที่ปรึกษา

พ.ศ. 2537 - 2546
พ.ศ. 2546 - 2548
พ.ศ. 2548 - 2550
พ.ศ. 2550 - 2553

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
2.2) บริษัทอื่น

: ไม่มี
: ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
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8.5

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 5 ครั้ง
โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ
นายสนั่น อังอุบลกุล
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
นางสิริพร ไศละสูต
นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล
นายณพล เลิศสุมิตรกุล
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายปริญช์ ผลนิวาศ

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
การประชุม
คณะกรรมการบริษัท

การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ

6
6
6
6
6
5
6
6
6

5
5
5
4

8.6

การสรรหากรรมการบริษัท
ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ท�ำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และ/หรือเสนอ
ขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในข้อบังคับข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ของบริษัทฯ ดังนี้
“(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�ำนวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”
การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูส้ รรหาผูบ้ ริหารระดับสูงเมือ่ มีตำ� แหน่งว่างลง และน�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน “คณะกรรมการสรรหาฯ” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทและตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการช่วยคณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่
ในการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่เกิน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 ท่าน
และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 2 ท่าน และก�ำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดปัจจุบันมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งถึงสิ้นรอบบัญชีปี พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้มีมติต่ออายุการด� ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดปัจจุบันอีก
วาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยจะสิ้นสุดวาระในสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งแต่งตั้งนางสิริพร ไศละสูต เป็นประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายเอ้งฮัก นนทิการ เพื่อเป็นการหมุนเวียนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
สรรหาฯ แต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายสนั่น อังอุบลกุล
นางสิริพร ไศละสูต
นายปริญช์ ผลนิวาศ

ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ และเลขานุการฯ

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

ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ส�ำหรับในรอบปี พ.ศ. 2553 สรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาคัดสรรกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการเพื่อน� ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 (ประจ�ำปี พ.ศ. 2552)
2. พิจารณาปรับเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงประจ�ำปี พ.ศ. 2553
3. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพิ่มเติมจ�ำนวน 2 ท่าน
4. พิจารณาค่าตอบแทน (โบนัส) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี พ.ศ. 2553
5. พิจารณาต่อวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายเอ้งฮัก นนทิการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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8.7

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ค�ำว่าผู้บริหารเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551)
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- กรรมการบริษัท

ชื่อ

ต�ำแหน่ง

เบี้ยประชุม
นายสนั่น อังอุบลกุล
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
นางสิริพร ไศละสูต
นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล
นายณพล เลิศสุมิตรกุล
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายปริญช์ ผลนิวาศ

ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวม

ปี 2553

ปี 2552

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

0.20

0.20

0.45
0.25

0.45
0.25

0.25
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

0.25
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

1.65

1.65

หมายเหตุ :
1. ปี พ.ศ. 2553 ค่าเบี้ยประชุมที่บริษัทฯ จ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 (ประจ�ำปี พ.ศ. 2552) ดังนี้
1.1 ค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
จ�ำนวน 200,000 บาท/ปี
กรรมการ
จ�ำนวน 100,000 บาท/ปี/ท่าน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 350,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 150,000 บาท/ปี/ท่าน
2. บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
- คณะผู้บริหาร

ค่าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส

รวม

ปี 2553

ปี 2552

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนเงินรวม
(ล้านบาท)

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนเงินรวม
(ล้านบาท)

14
14
14

45.55
8.02
53.57

11
11
11

37.26
3.65
40.91

หมายเหตุ :
1. จ�ำนวนผูบ้ ริหารเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จากการแต่งตัง้ นายราเกส ซิงห์, นายบัญชา เหมินทคุณ และนายเดวิด สจ๊วต บูลล์
เป็นผู้บริหารในปีระหว่างปี พ.ศ. 2553

84

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2. รายชื่อผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในปี พ.ศ. 2553 มีดังนี้
2.1 นายสนั่น อังอุบลกุล
2.2 นายปริญช์ ผลนิวาศ
2.3 นายบัญชา เหมินทคุณ
2.4 นายณพล เลิศสุมิตรกุล
2.5 นายมานิต อติวานิชยพงศ์
2.6 นายประยูร ขจิตต์
2.7 นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
2.8 นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
2.9 นายภาวัต เฉลิมพงศ์
2.10 นางสาวนิตยา ประเสริฐนุกุลผล
2.11 นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์
2.12 นายจรุง ศรีสกุล
2.13 นายราเกส ซิงห์
2.14 นายเดวิด สจ๊วต บูลล์
3. รวมโบนัสค้างจ่ายของปีด้วย

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน
		 ไม่มี
8.8

รายงานผลการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ เพิม่ ความโปร่งใส ความสามารถในการแข่งขัน
และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย จึงก�ำหนดเป็นนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และอนุมัติใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
เป็นต้นมา โดยมีการทบทวนปรับปรุงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของปี พ.ศ. 2553 ได้ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิตามที่กฎหมายก�ำหนดโดยเท่าเทียมกัน ทั้งในสิทธิขั้นพื้นฐาน
ต่างๆ อันได้แก่ สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลก�ำไร/เงินปันผล การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันจากการรับซื้อหุ้นคืนโดย
บริษทั ฯ รวมถึงสิทธิในการพิจารณาวาระทีบ่ ริษทั ฯ จะพึงน�ำเสนอในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกคราว เช่น การแต่งตัง้ กรรมการ
บริษัท การจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ที่ website ของบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางเพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระ รายชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมต่อการเสนอเป็นกรรมการบริษทั รวมถึงค�ำถามต่างๆ ให้คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาและ/หรือบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอีกด้วย
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อข้อมูลทั่วไปของ
รายงานประจ�ำปีนั้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อนหรือไขว้ในกลุ่มบริษัท และยังมีจ�ำนวนหุ้น
Free Float เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด ถือเป็นการส่งเสริมการเป็นตลาดทุน เนื่องจากไม่เป็นกลไก
ขัดขวางหรือป้องกันการเข้าครอบง�ำกิจการทีฝ่ า่ ยบริหารหรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเองในกรณีทบี่ ริหาร
งานอย่างขาดประสิทธิภาพหรือไม่โปร่งใสได้
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระประชุมในเรื่องต่างๆ รวมถึง
การเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการด�ำเนินการและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในการน�ำเสนอวาระการประชุมและ/หรือการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทไว้ที่ website
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ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ แจ้งสิทธิดงั กล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ระยะเวลาในการ
พิจารณาและน�ำเสนอแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเหมาะสม ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาต่อไป ทัง้ นี้ ส�ำหรับการจัด
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 (ประจ�ำปี พ.ศ. 2552) ที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว
บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม พร้อมทั้งแจ้งหลักเกณฑ์ ข้อมูลและรายละเอียดในวาระที่มีสาระส�ำคัญ
รวมถึงความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ ซึ่งประกอบด้วย
• กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
• การเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• วาระการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
• วาระพิจารณาอนุมัติงบดุล งบก�ำไรขาดทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
• วาระการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
บริษัทฯ แล้ว พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการท่านนั้นๆ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการท�ำงาน จ�ำนวน
บริษัทที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยใน
วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทนั้น บริษัทฯ เสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
• วาระการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ของบริษัทฯ แล้ว พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา จ�ำนวน
เงินและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระหน้าที่ของกรรมการ
• วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ให้ข้อมูลชื่อผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชี จ�ำนวนปีที่ให้บริการแก่บริษัทฯ
พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
• วาระจัดสรรเงินก�ำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล บริษทั ฯ ให้ขอ้ มูลนโยบายการจ่ายเงินปันผล และเปรียบเทียบ
จ�ำนวนเงินที่จ่ายจริงเมื่อเทียบกับนโยบาย
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร ตลอดจนผูบ้ ริหาร
ระดับสูงทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง มีประธานกรรมการท�ำหน้าทีป่ ระธาน
ที่ประชุม และจัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามอย่างเพียงพอ
เลขานุการบริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และสิทธิในการออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยบริษัทฯ
ได้ส่งมอบบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับการลงทะเบียนเข้าประชุม ตลอดจนจัดให้มีที่ปรึกษาทาง
กฎหมายของบริษัทฯ ท�ำหน้าที่ตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมเป็นสักขีพยานในแต่ละวาระการประชุม
เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ น�ำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบันทึกข้อมูลและสาระส�ำคัญอย่างเพียงพอ ได้แก่ รายชื่อ
กรรมการที่เข้า/ไม่เข้าประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีนับคะแนน ค�ำชี้แจงที่เป็นสาระส�ำคัญ มติที่ประชุมโดยแยกเป็น
คะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมถึงค�ำถามจากผู้ถือหุ้นและค�ำชี้แจงจากที่ประชุม ทั้งนี้ได้น�ำรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว (ฉบับรายละเอียด) ขึ้นเผยแพร่ที่ website ของบริษัทฯ แล้ว
การควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระเบียบภายในเกี่ยวกับการป้องปรามการใช้ข้อมูลภายในใหม่เพื่อก�ำหนด
มาตรการไม่ให้กรรมการและผู้บริหารน�ำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยห้าม
ซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 30 วัน ก่อนบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานและข้อมูลที่ส�ำคัญต่อ
สาธารณชน รวมถึงมาตรการทีใ่ ห้กรรมการหรือผูบ้ ริหารรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์ตอ่ ประธานกรรมการหรือกรรมการ
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ผู้จัดการด้วย พร้อมทั้งบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และการรับโทษในความผิดส่วนบุคคล ตามที่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2553 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
การดูแลรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง
การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตลอดปี พ.ศ. 2553 บริษทั ฯ ท�ำธุรกรรมรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันในส่วนของการท�ำรายการธุรกิจ
ปกติและเป็นจ�ำนวนน้อยรายการ โดยการพิจารณาราคา เงื่อนไขการค้าหรือหลักเกณฑ์อื่น ได้ใช้ตามเกณฑ์ปกติเช่นเดียว
กับการด�ำเนินการปกติทั่วไป ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติหลักการไว้
การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
บริษทั ฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จัดท�ำรายงานแสดงส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บไว้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท มีวาระที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการท่านใดแล้ว ก็ก�ำหนดให้กรรมการท่านที่เกี่ยวข้องนั้น
ต้องไม่อยู่ในสถานที่ประชุม เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจได้ด�ำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรมต่อประโยชน์ส่วนรวม

2. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
นับแต่ปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้พนักงานทุกระดับรวมถึง
ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พึงยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและกอปรด้วยคุณธรรม ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งครอบคลุมดังนี้
1) ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ ลูกค้า
2) ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ คู่แข่งขัน
3) ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ หน่วยราชการ
4) ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ พนักงาน
5) ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ สังคม
6) ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ คู่ค้า
7) ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ เจ้าหนี้
อนึ่ง ในส่วนของพนักงาน นอกเหนือจากสิทธิที่พนักงานพึงได้รับ ได้แก่ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์พนักงาน ตามที่
บริษทั ฯ ได้ชแี้ จงตามคูม่ อื พนักงานแล้วนัน้ บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบตั ติ ามนโยบายมาตรฐานแรงงานไทย และ
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงได้บรรจุแผนการพัฒนาบุคลากรไว้ใน
ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ส�ำหรับปี พ.ศ. 2553 - 2555 โดยมอบหมายให้ส่วนงานส�ำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รับผิดชอบ
และได้ด�ำเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาตามหลักสูตรเสริมสร้างบุคลากรที่ได้พัฒนาและจัดท�ำมาตลอดปี พ.ศ. 2553
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทัง้ ในส่วน
ของสถานการณ์ทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้
โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการบริหารงาน
ที่ website และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ตลอดจนรายชื่อและ
สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นและไม่มีสว่ นต่อการก�ำหนดนโยบายของบริษทั ฯ 10 ล�ำดับแรก ซึ่งจะมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงหรือเมือ่ บริษทั ฯ ได้ปดิ สมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ในวาระโอกาสต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ
พึงกระท�ำเป็นประจ�ำทุกปี เช่น การรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อก�ำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ/หรือก�ำหนดสิทธิ
ในการรับเงินปันผล เป็นต้น นอกจากนี้ ในส่วนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
ของแต่ละท่าน เช่น ประวัติการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ ประสบการณ์ท�ำงาน
สัดส่วนการถือหุ้น จ�ำนวนบริษัทที่ด�ำรงต�ำแหน่ง เป็นต้น
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การให้ข่าวสาร
บริ ษั ท ฯ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และถู ก ต้ อ งผ่ า น
ช่องทางต่างๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ ได้แก่ รายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) งบการเงิน การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้ง
ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ การพบปะนักลงทุนหรือนัก
วิเคราะห์หลักทรัพย์โดยการร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เช่ น Opportunity Day เป็ น ต้ น ตลอดจน website ของบริ ษั ท ฯ
www.srithaisuperware.com ซึ่งนอกจากจะท�ำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลาง
ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ผยแพร่ ผ ่ า นช่ อ งทางอื่ น แล้ ว ยั ง น� ำ เสนอ
ข่ า วธุ ร กิ จ และกิ จ กรรมทางการตลาด ข้ อ มู ล ทางการเงิ น โครงสร้ า ง
องค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ รายงานประจ�ำปี ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ของ
บริ ษั ท ฯ เช่ น กิ จ กรรมความส� ำ เร็ จ ของบริ ษั ท ฯ หรื อ กิ จ กรรมทาง
สังคม เป็นต้น ตลอดจนข่าวสารจากประธานกรรมการ (In Touch….
From Chairman’s Desk) ที่ บ ริ ษั ท ฯ น� ำ มาเผยแพร่ เ ป็ น ระยะๆ
โดยมี ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มี ช ่ อ งทาง
Investor Relations (IR) บนหน้า website เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้ถือหุ้นนักลงทุน หรือผู้สนใจ
ในธุรกิจ และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้
ส่วนงานเลขานุการบริษัท ดูแลรวบรวมค�ำถาม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ส่งผ่านเข้ามาทางช่องทางดังกล่าว
ส่งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด�ำเนินการพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งในส่วนข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินของ
บริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด ผ่านระบบสารสนเทศ และในส่วนของรายงานประจ�ำปี
บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญประกอบด้วย
•
•
•
•
•
•

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างธุรกิจ
วิสัยทัศน์และภารกิจ
ปัจจัยความเสี่ยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งรับรองการปฏิบัติตามหลักการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ พร้อม
ทั้งลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท
• รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็น
ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี และเรือ่ งอืน่ ๆ ตาม
หน้าที่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้
• รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทั้งนี้ ส�ำนักเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และรับผิดชอบการให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมต่อ
ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนผู้สนใจในธุรกิจของบริษัทฯ
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ ปี ระสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสม
ต่อธุรกิจ ปัจจุบันมีจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและเป็นผู้บริหารจ�ำนวน 5 ท่าน ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญานได้อย่างอิสระ และมีความเป็นผู้น�ำ
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คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุน
การท�ำงานของคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ที่ได้ก�ำหนดไว้
นิยามของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้
ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ ดังนี้
(ก) ถื อ หุ ้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละหนึ่ ง ของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อ
ส�ำนักงาน
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามนิยามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้
โดยหมายถึงการท�ำรายการทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม
ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขอ
อนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
ผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อ
ส�ำนักงาน
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
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(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทฯ ต้องการ โดยบุคคลที่ผ่านการสรรหาและน�ำเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
นั้น ต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ สามารถอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทนั้น ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งตามแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดอยู่ในข้อบังคับข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ของ
บริษัทฯ คือ
“ข้อ 13 ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตามข้อ (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระเป็นจ�ำนวนหนึ่งในสาม ถ้า
จ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง”
บริษัทฯ ไม่ได้ก�ำหนดจ�ำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่จะได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ รวมทั้งไม่ได้
ก�ำหนดคุณสมบัติในเรื่องอายุของกรรมการ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 14 ข้างต้น
โดยในวาระดังกล่าวของการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกกรรมการบริษทั เป็น
รายบุคคล
การควบรวมต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นบุคคลท่านเดียวกัน โดยเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมในขณะนี้ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นเวลานานและเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจและสังคมอย่างแพร่หลาย
อย่างไรก็ตาม ด้วยสัดส่วนกรรมการอิสระซึ่งมีจ�ำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ ท�ำให้คณะกรรมการ
สามารถถ่วงดุลพร้อมให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการสอบทานการบริหารของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
อย่างโปร่งใสและมีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับประเภทธุรกิจของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีนโยบายก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร โดยพิจารณา
ข้อมูลที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ส� ำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็น
เกณฑ์ในการก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับกรรมการ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผล
การปฏิบัติงานของแต่ละคน ส่วนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ เสนอให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่
เหมาะสม ตามปริมาณงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และเป็นวาระเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมายบริษัทมหาชนที่ก�ำหนดไว้
บริษัทฯ แสดงรายการการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของทุกปี และงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ในส่วนของงบก�ำไร
ขาดทุน
การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปีสำ� หรับวาระปกติจำ� นวน 5 ครัง้ และ
อาจมีการประชุมพิเศษตามความจ�ำเป็น วาระการประชุมตามปกติที่ส�ำคัญประกอบด้วยการรับทราบผลการตรวจสอบ
รายงานการเงินทีผ่ า่ นการสอบทานหรือตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ซึง่ ได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
การพิจารณาและการติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน การพิจารณาให้ความเห็น
ชอบในเรื่องส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงานและ
งบประมาณ เป็นต้น การพิจารณาวาระต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารจัดการน�ำเสนอ รวมถึงรับทราบผลการด�ำเนินงานของคณะ
อนุกรรมการทีค่ ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ฉพาะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานฯ จัดสรรเวลาให้กรรมการบริษัทแสดงความเห็นในประเด็นที่ส�ำคัญอันค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมอย่างเพียงพอและเป็นอิสระ และในการพิจารณาวาระที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ได้
ก�ำหนดให้กรรมการทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องไม่มสี ทิ ธิรว่ มในการพิจารณาวาระนัน้ ๆ ตามข้อมูลทีเ่ ลขานุการบริษทั แจ้งให้ทปี่ ระชุม
รับทราบในวาระนั้นๆ
เลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีจ่ ดั ท�ำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารสารสนเทศทีจ่ ำ� เป็นให้
กับกรรมการบริษทั เพือ่ ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน จดบันทึกและจัดท�ำรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยรายละเอียดที่สมบูรณ์เพียงพอ และจัดเก็บรายงานการประชุม
ดังกล่าวทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุม เพือ่ พร้อมส�ำหรับการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในปี พ.ศ. 2553 กรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดประชุมและเชิญผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ เข้าร่วม โดยไม่มีผู้บริหารจ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถหารือได้อย่างเป็นอิสระ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
เพื่อให้การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระและมีเวลาที่เพียงพอต่อการก�ำกับดูแลการ
ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ จึงก�ำหนดให้กรรมการของบริษทั ฯ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
อื่นได้อีกไม่เกิน 4 แห่ง โดยในรอบปี พ.ศ. 2553 นี้ กรรมการบริษัททุกท่านได้ปฎิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว
การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท
ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทใหม่ โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและละเอียดมากขึ้น แบบประเมินใหม่มีค�ำถามรวม 54 ข้อย่อยตามการประเมิน 6
หัวข้อหลัก ประกอบด้วย
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริษัทได้
ร่วมประเมินผลงานการปฏิบัติงานส�ำหรับปี พ.ศ. 2553 ตามแบบประเมินใหม่ข้างต้น
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริษัทในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่
24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพัฒนาแบบประเมินให้มีความเหมาะสม ประกอบด้วย 8 หัวข้อ ดังนี้
(1) ความเป็นผู้น�ำ
(2) การวางแผนกลยุทธ์
(3) การบริหารก�ำกับดูแลทางธุรกรรม
(4) การบริหารด้านการเงิน
(5) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(6) การสื่อสาร
(7) การสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท
(8) การวัดผลการด�ำเนินงาน
และเพือ่ ส่งเสริมการท�ำหน้าทีเ่ ป็นกรรมการบริษทั จดทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการบริษทั
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย หรือหน่วยงานอืน่ เช่น สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนจ�ำนวนกรรมการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้วมากกว่าร้อยละ 85 ของจ�ำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจ�ำนวน 3 คณะ เพื่อท�ำหน้าที่ช่วยศึกษาใน
รายละเอียดเพือ่ กลัน่ กรองงานและแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทั ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายและ
กรอบงานของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 3 ชุด ไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
การด�ำเนินการประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามทีป่ ระกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดไว้ โดยกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์วโิ รจน์ เลาหะพันธุ์ เป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชี การ
สอบบัญชี การเงิน และภาษีอากร นายเอ้งฮัก นนทิการ และนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์
ด้านการเงินการธนาคาร การลงทุนและการบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ดังนี้
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังนี้
 อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทัง้ ในรายไตรมาสและประจ�ำปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจแนะให้ผู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นเรื่องส�ำคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดย
สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี โดยค�ำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของส�ำนักงาน
สอบบัญชีนั้น
4. ตรวจสอบการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องตาม
ประกาศของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
5. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ ริหาร
และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานส�ำคัญที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�ำหนด
6. จัดท�ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
6.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
6.4 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6.5 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้
7.1 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การด�ำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่ส�ำคัญรวมถึง
เหตุผลของฝ่ายจัดการเกีย่ วกับการก�ำหนดนโยบายบัญชี ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เผยแพร่
แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
7.2 การพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
7.3 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีของบริษทั ฯ ขัน้ ตอนการประสานงานของแผนการ
ตรวจสอบทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการ
ตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน
7.4 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจ�ำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และ
ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
7.5 การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจ�ำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
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7.6 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการ
ควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดย
เฉพาะเพือ่ ป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางทีผ่ ดิ โดยพนักงานบริษทั ฯ หรือบุคคลภายนอก
7.7 การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั กทรั พย์ ข้อ ก�ำ หนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7.8 การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7.9 การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
ร่วมกับฝ่ายบริหาร ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ
รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรฯดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง
และกรรมการยังคงรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่เกิน 4
ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 2 ท่าน โดยก�ำหนดให้ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายเอ้งฮัก
นนทิการ		
ประธานกรรมการสรรหาฯ (กรรมการอิสระ)
2. นายสนั่น
อังอุบลกุล
กรรมการสรรหาฯ
3. นางสิริพร
ไศละสูต		
กรรมการสรรหาฯ (กรรมการอิสระ)
4. นายปริญช์
ผลนิวาศ		
กรรมการสรรหาฯ และเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัทฯ และสมควรเสนอชื่อเป็น
กรรมการ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษทั ฯ เพือ่ อนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็นผูบ้ ริหาร
ระดับสูงให้กับบริษัทฯ
4. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน บ�ำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ
ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
5. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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3) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องดังปรากฏตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายปริญช์
ผลนิวาศ		
ประธานอนุกรรมการฯ
2. นายมานิต
อติวานิชยพงศ์ อนุกรรมการฯ
3. นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต		
อนุกรรมการฯ
4. นายภาวัต
เฉลิมพงศ์		
อนุกรรมการฯ
5. นายจรุง
ศรีสกุล		
อนุกรรมการฯ
6. นายราเกส
ซิงห์		
อนุกรรมการฯ
7. นายประมวล ภิญโญ		
อนุกรรมการฯ
8. นายธนัช
ศรีปาน		
อนุกรรมการฯและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้ง
ความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้
- ความเสี่ยงทางการเงิน
- ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
- ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
2. ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง
โดยรวม
3. ก�ำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรทีใ่ ช้ในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
4. ก�ำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์
ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
5. ก�ำกับดูแลตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยง ได้น�ำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
6. ให้มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะท�ำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร
7. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในรอบปี พ.ศ. 2553 คณะอนุกรรมการฯได้ด�ำเนินการดังนี้
1. การจัดท�ำแผนการบริหารความเสี่ยงตามแผนงานและตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
2. การติดตามผลการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัย
พ.ศ. 2551 ซึ่งพบว่ายังไม่มีผลกระทบจากกฎหมายดังกล่าวอย่างมีสาระส�ำคัญ
3. การเตรียมการจัดท�ำแผนการบริหารความเสีย่ งของปี พ.ศ. 2554 ของกลุม่ ผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรม และ
กลุม่ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือน เพือ่ ให้ระบบข้อมูลและระบบการผลิต ตลอดจนการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เลขานุการบริษัท
บริษทั ฯ แต่งตัง้ กรรมการบริษทั (รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริหาร) ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษทั โดย
มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
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หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
1.1 จัดการประชุม เข้าร่วมประชุม และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุม
ผู้ถือหุ้น
1.2 ติดต่อประสานงานในการรวบรวมและจัดท�ำเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
1.3 ติดตามและทบทวนระเบียบการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
1.4 รวบรวมและจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
2. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
2.1 ดูแลให้การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ
2.2 ดูแลและตรวจสอบให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดท�ำ
ทะเบียนกรรมการ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น
2.3 ดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะของการเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
2.4 ทบทวนความก้าวหน้าและให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ และส่งเสริมในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร (Code
of Best Practice for Directors)
3. การจัดเตรียม รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล
3.1 จัดเตรียมร่างสาส์นของคณะกรรมการบริษทั และรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ต่องบการเงินของบริษัทฯ เพื่อแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี
3.2 ประสานงานในการจัดท�ำและเผยแพร่รายงานประจ�ำปีและงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ พนักงาน หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมสรรพากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น
3.3 รวบรวมข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และท�ำข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง และติดต่อขอความ
ร่วมมือกับนายทะเบียน
3.4 ตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อป้องกันการถูกครอบง�ำกิจการ
3.5 รวบรวมข้อมูลและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
3.6 การจัดท�ำรายงานสารสนเทศต่างๆ ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น รายการที่
เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น
4. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
4.1 แนะน�ำและช่วยเหลือการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ
4.2 เป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4.3 ติดต่อกับผู้ถือหุ้นในการแจ้งหรือประกาศต่างๆ เช่น การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
4.4 ติดต่อสื่อสารข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานอื่นๆ และมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องกฎหมาย การเงินและการ
บัญชี และนโยบายการบริหารในด้านต่างๆ
4.5 รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งดูแลเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของบริษัทฯ ต่อสาธารณชนรวมถึงนักลงทุนทั่วไป ตลอดจนการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อของ
บุคคลภายนอกกับบริษัทฯ
4.6 การเพิ่มพูนความรู้ให้กับกรรมการบริษัท
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน เช่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมบริษัท เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่ ก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการท�ำรายการดังกล่าวด้วย

8.9

ข้อมูลด้านบุคลากรของบริษัทฯ
1) อัตราก�ำลังคนแยกตามสายงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี
2553
ส�ำนักงาน
โรงงาน
(หน่วย : คน)
ผู้บริหาร
สานงานสนับสนุน
สายงานการตลาด
สายงานผลิต
รวม

(หน่วย : คน)
ผู้บริหาร
สานงานสนับสนุน
สายงานการตลาด
สายงานผลิต
รวม

(หน่วย : คน)

10
183
536
0
729

สุขสวัสดิ์

โคราช

บางปู

0
0
0
148
148

1
0
0
2,137
2,138

1
0
0
302
303
2552
โรงงาน

ส�ำนักงาน

9
182
495
0
686

โคราช

บางปู

0
0
0
26
26

0
0
0
1,864
1,864

1
0
0
256
257
2551
โรงงาน

สุขสวัสดิ์

โคราช

14
183
536
3,904
4,637
รวม

สุขสวัสดิ์

ส�ำนักงาน

อมตะนคร
ชลบุรี
2
0
0
1,317
1,319

รวม

อมตะนคร
ชลบุรี
1
0
0
1,288
1,289

11
182
495
3,434
4,122
รวม

บางปู

อมตะนคร
ชลบุรี
1
0
0
1,334
1,335

ผู้บริหาร
9
0
0
1
11
สานงานสนับสนุน
208
0
0
0
208
สายงานการตลาด
496
0
0
0
496
สายงานผลิต
0
18
1,938
267
3,557
รวม
713
18
1,938
268
4,272
หมายเหตุ :
1. บริษทั ฯ มีการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารเพิม่ เติมในปี พ.ศ. 2553 จ�ำนวน 3 ท่าน เพือ่ บริหารจัดการธุรกิจของบริษทั ฯ ทีม่ กี ารขยายตัว
2. อัตราก�ำลังคนในสายงานผลิตของโรงงานสุขสวัสดิ์ในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 เนื่องจากบริษัทฯ ขยาย
สายงานผลิตเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของยอดขาย
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2) สรุปเงินเดือนและค่าแรงปี พ.ศ. 2551 - 2553
ปี
2553
2552
2551

เงินเดือน
323.9
294.0
291.3

ค่าแรง
170.4
154.9
168.1

ค่าล่วงเวลา
171.1
138.7
151.6

เงินเพิ่ม +
เบี้ยขยัน
54.0
43.3
42.2

หน่วย : ล้านบาท
รวม

โบนัส
42.2
33.5
34.4

761.6
664.4
687.6

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของการจัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อมอบให้เป็น
สวัสดิการแก่พนักงานในระยะยาว ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยูก่ บั องค์กร และเติบโตควบคูไ่ ปกับบริษทั ฯ
3) การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ส�ำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ก�ำหนดแผนงานและด�ำเนินการจัดหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพนักงานทุก
คนในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนเองปฏิบัติ ตลอดจนมีความพร้อมและศักยภาพ
ที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต
โครงการที่ส�ำคัญที่ส�ำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2553 ได้แก่ การจัดอบรมและกิจกรรม
ที่จะช่วยในการพัฒนาภาวะของความเป็นผู้น�ำให้แก่บุคลากรขององค์กรที่ผ่านการพิจารณาคัดสรรจากความสามารถที่
โดดเด่นหรือเป็นพนักงานในระดับหัวหน้างานอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนจัดให้มกี ารประเมินผลอย่างจริงจัง เพือ่ ให้กลุม่ พนักงาน
ดังกล่าวสามารถเติบโตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและสามารถช่วยสร้างคุณประโยชน์ให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
ดังนัน้ เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ส�ำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้กำ� หนดทิศทางการด�ำเนินงาน
โดยยึดหลักของภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน ได้แก่
ด้านที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กร 4S
ด้านที่ 2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3 ฝึกอบรมและพัฒนาด้านวิชาชีพ
ด้านที่ 4 ฝึกอบรมและพัฒนาด้านการบริหาร และการจัดการ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้วยวิสัยทัศน์และภารกิจที่มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ระดับสากล องค์กรสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
อีกทั้งสร้างสรรค์บุคลากรของบริษัทฯ ให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นโดยการยกระดับความสามารถทักษะวิชาชีพและคุณภาพการ
ท�ำงาน เพื่อช่วยกันสร้างผลงานที่ดีให้แก่องค์กรและน�ำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายต่างๆ ที่ได้ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้น
ที่จะน�ำ “หลักการจัดการ 4 ประการ (4S)” ซึ่งเป็นปรัชญาการท�ำงานที่มุ่งเน้นปลูกฝังให้บุคลากรขององค์กรมีการปฏิบัติ
งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในงาน มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและพร้อมทีจ่ ะปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
ของบริษัทฯ ต่อไป โดย หลักการจัดการ 4 ประการ (4S) ประกอบด้วย
STRENGTH (แข็งแกร่ง) ทีมงานแข็งแกร่ง องค์กรแข็งแกร่ง
• บุคลากรมีจิตส�ำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม ร่วมแรงร่วมใจท�ำงานเป็นทีม รักองค์กรเสมือนหนึ่งคือ ชีวิตของพนักงาน
STRETCH (ก้าวไกล)
ท�ำวันนี้ให้ดีกว่า ท�ำวันหน้าให้ก้าวไกล
• บุคลากรสามารถพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพตนเอง และงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา
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SPEED (ฉับไว)		
ตอบรับฉับไว ใส่ใจบริการ
• บุคลากรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กรด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง รวดเร็ว
และสร้างความประทับใจในการบริการ
SYSTEM (มีระบบ)
มีระบบ สอบกลับได้
• บุคลากรสามารถท�ำงานได้อย่างเป็นระบบ และมีหลักการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับการวิเคราะห์
อย่างถูกต้องแม่นย�ำ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีของกิจกรรม S ที่ 3 คือ Speed (ฉับไว) ซึ่งเป็นการท�ำกิจกรรมที่
ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2552 ที่เป็นปีของกิจกรรม S ที่ 2 คือ Stretch (ก้าวไกล) โดยส�ำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จัด
หลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปีเพื่อช่วยเสริมสร้างให้พนักงานในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตาม
หลักการของ S ที่ 3 Speed (ฉับไว) “ตอบรับฉับไว ใส่ใจบริการ” ซึ่งเน้น 4 หัวข้อหลักดังนี้
1. จัดล�ำดับความส�ำคัญของงาน
2. ตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว
3. สื่อสารชัดเจน สร้างความประทับใจ
4. พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะก�ำหนดหลักสูตรและกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจส�ำหรับหลักการ S ที่ 4 System
(มีระบบ) ในปี พ.ศ. 2554 ต่อไป
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9. การควบคุมภายใน
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บริษทั ฯ มีนโยบายจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารมีหน้าที่
และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มแี ละรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ ด�ำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุมภายในครอบคลุมถึงการควบคุม
ทางการเงิน การด�ำเนินงาน การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ ได้จัดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องดังนี้
• ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
• ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการท�ำงานของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีอยู่จริงและได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี
• การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
• วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้มีการบรรลุและด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล
นอกจากนี้ การมีระบบควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้บริษัทฯ รับทราบรายการผิดปกติและเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ารวมทั้ง
ช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ ก�ำหนดขึ้นสอดคล้องกับแนวทางการจัดระบบการควบคุมภายในที่ก�ำหนดโดย The
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งสามารถสรุปตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมแต่ละด้านดังนี้
1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization & Control Environment) บริษัทฯ มีการจัดท�ำแผนธุรกิจ
ที่ก�ำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ งบประมาณ รวมทั้งก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลที่ชัดเจนในการ
ด�ำเนินงาน มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มีการปรับปรุงระบบการก�ำกับดูแลกิจการ
สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายและระเบียบในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม
ธุรกรรมทางด้านการเงิน จัดซื้อ การบริหารความเสี่ยง บุคคล และด้านอื่นอย่างครบถ้วน
2. ด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งในระดับองค์กร
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Operational Control) บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการแบ่งแยก
หน้าที่งาน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมระหว่างกัน ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ในการอนุมัติรายการและวงเงินเป็น
ลายลักษณ์อักษร และได้จัดท�ำแนวทางการดูแลรายการที่เกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
4. ด้านระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) บริษัทฯ จัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจอย่างพอเพียงโดยมีหน่วยงานที่รวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บในระบบคลังข้อมูลของบริษัทฯ
ระบบข้อมูลในองค์กรมีการสื่อสารทั้งสองทางอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับคณะกรรมการบริษัทได้มีการ
จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลของบริษัทฯ
ได้อย่างอิสระ
5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring) บริษัทฯ จัดให้มีระบบการติดตามโดยผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนงานทีว่ างไว้ และหน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามและประเมิน
ผลระบบการควบคุมอย่างอิสระและรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการแก้ไข
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น และ
เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

การตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ จัดให้มฝี า่ ยตรวจสอบภายใน โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจ้ ดั การ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ติดตามระบบบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า บริษัทฯ มี
ระบบที่กล่าวข้างต้นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ มีทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ทั้งด้านการตรวจสอบการด�ำเนินงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ
แผนงานตรวจสอบประจ�ำปี จัดท�ำโดยพิจารณาควบคู่กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีการจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมทัง้ สรุป
ผลการตรวจสอบรายไตรมาสเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

10. รายการระหว่างกัน

1) บุคคลที่เกี่ยวโยงและรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีบริษัทในเครือบางแห่งที่เข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ก�ำหนด โดยมีรายละเอียดของประเภทธุรกิจและลักษณะความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท /
ความสัมพันธ์
บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
1. เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 71.0
2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ
ร้อยละ 29.0
บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด
1. เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 70.0
2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ
ร้อยละ 15.0
3. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็น
กรรมการในบริษัท ศรีไทย
นาโนพลาส จ�ำกัด
บริษัท ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จ�ำกัด
1. เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 40.0
2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ
ร้อยละ 15.0

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท /
มูลค่ารายการ
ในปี พ.ศ. 2553

ความจ�ำเป็น /
ความสมเหตุสมผล

รับจ้างผลิต
แม่พิมพ์

รายการธุรกิจปกติ รวม
จ�ำนวน 24.78 ล้านบาท

เป็ น รายการซื้ อ ขายสิ น ค้ า และ/หรื อ ใช้
บริการระหว่างกันทีเ่ กิดจากความต้องการ
สิ น ค้ า ของอี ก ฝ่ า ยเพื่ อ สนั บ สนุ น และ
สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดย
มีเกณฑ์ก�ำหนดเงื่อนไขการค้าและราคา
เหมือนบุคคลภายนอกทัว่ ไปหรืออยูภ่ ายใต้
ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้

ผลิตและ
รายการธุรกิจปกติ รวม
จ�ำหน่ายสินค้า จ�ำนวน 0.32 ล้านบาท
พลาสติก

เป็นรายการซือ้ ขายสินค้าระหว่างกันทีเ่ กิด
จากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อ
สนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธรุ กิจหลัก
ของตน โดยมีเกณฑ์ก�ำหนดเงื่อนไขการ
ค้าและราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไป
หรืออยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนดไว้

รับจ้างชุบ ขัด 1. รายการธุรกิจปกติ รวม 1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขาย
กัดลายแม่พิมพ์ จ�ำนวน 5.07 ล้านบาท
สิ น ค้ า และ/หรื อ ใช้ บ ริ ก ารระหว่ า ง
และรับจ้าง
กั น ที่ เ กิ ด จากความต้ อ งการสิ น ค้ า
ประกอบสินค้า
ของอี ก ฝ่ า ยเพื่ อ สนั บ สนุ น และสร้ า ง
พลาสติก
รายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมี
เกณฑ์ก�ำหนดเงื่อนไขการค้าและราคา
เหมื อ นบุ ค คลภายนอกทั่ ว ไปหรื อ อยู ่
ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนดไว้
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท /
มูลค่ารายการ
ในปี พ.ศ. 2553

ความจ�ำเป็น /
ความสมเหตุสมผล

2. รายการเกี่ยวกับ
2. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ
ทรัพย์สินหรือบริการ
เกิดจากบริษัท ศรีไทย ชิน-โอซาก้า
จ�ำนวน 3.96 ล้านบาท
จ�ำกัด มีความต้องการขยายประเภท
ธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ า งรายได้ เ พิ่ ม เติ ม นอก
เหนื อ จากรายได้ จ ากธุ ร กิ จ หลั ก ของ
ตน จึงมีความจ�ำเป็นต้องซื้อทรัพย์สิน
ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ใน
ครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีนส่วนหนึ่ง
ต่อจากบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม ใน
การขายทรัพย์สินดังกล่าว ก็เป็นเพียง
ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นน้ อ ยและไม่ ไ ด้ มี ผ ล
กระทบต่อก�ำลังการผลิตของบริษัทฯ
แต่อย่างใด ประกอบกับบริษัทฯ ได้
ก�ำหนดเงื่อนไขการค้าและราคาขาย
ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วเหมื อ นบุ ค คล
ภายนอกทั่วไปหรืออยู่ภายใต้ขอบเขต
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้
บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
1. เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 39.2
2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ
ร้อยละ 9.8
3. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็น
กรรมการใน
บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้น
รวมกันเท่ากับร้อยละ 72.0 และเป็น
กรรมการใน
บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
3. เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่
บริษัทฯ และเป็นคู่ค้าที่ด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน

ผลิตและ
1. รายการธุรกิจปกติ รวม
จ�ำหน่ายกล่อง
จ�ำนวน 16.78 ล้านบาท
กระดาษ
2. เงินปันผลรับ จ�ำนวน
2.35 ล้านบาท

ค้าขาย
ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน

1. รายการธุรกิจปกติ
รวมจ�ำนวน 278.48
ล้านบาท

เป็นรายการซือ้ ขายสินค้าระหว่างกันทีเ่ กิด
จากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อ
สนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธรุ กิจหลัก
ของตน โดยมีเกณฑ์ก�ำหนดเงื่อนไขการ
ค้าและราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไป
หรืออยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนดไว้

1. รายการธุ ร กิ จ ปกติ เ ป็ น รายการซื้ อ
ขายสิ น ค้ า ระหว่ า งกั น ที่ เ กิ ด จาก
ความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อ
สนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ
หลักของตน โดยมีเกณฑ์กำ� หนดเงือ่ นไข
การค้าและราคาอยู่ภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดไว้
2. รายการสนับสนุนธุรกิจ 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นการให้
ปกติ รวมจ�ำนวน
เช่าพื้นที่ส�ำหรับจ�ำหน่ายสินค้าในงาน
มหกรรมลดราคาซึ่งบริษัทฯ จัดเป็น
0.14 ล้านบาท
ประจ�ำทุกปีและเป็นอัตราเดียวกันกับ
ที่เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น นอกจาก
นี้ เป็ น รายการให้ ค วามสนั บ สนุ น
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายแก่ตัวแทน
จ�ำหน่ายของบริษัทฯ
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ชื่อบริษัท /
ความสัมพันธ์

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท /
มูลค่ารายการ
ในปี พ.ศ. 2553

ความจ�ำเป็น /
ความสมเหตุสมผล

บริษัท สยามเมลามีน มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
ค้าขายผลิตภัณฑ์ 1. รายการธุรกิจปกติ รวม 1. รายการธุ ร กิ จ ปกติ เ ป็ น รายการซื้ อ
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
จ�ำนวน 167.84 ล้าน
ขายสิ น ค้ า ระหว่ า งกั น ที่ เ กิ ด จาก
2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้น พลาสติก
และเมลามีน
บาท
ความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อ
รวมกันเท่ากับร้อยละ 65.0
สนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ
3. เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่
หลักของตน โดยมีเกณฑ์กำ� หนดเงือ่ นไข
บริษัทฯ และเป็นคู่ค้าที่ด�ำเนินธุรกิจ
การค้าและราคาอยู่ภายใต้ขอบเขตที่
ร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดไว้
2. รายการสนับสนุนธุรกิจ 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นการให้
ปกติ รวมจ�ำนวน 4.08
เช่าพื้นที่ส�ำหรับจ�ำหน่ายสินค้าในงาน
ล้านบาท
มหกรรมลดราคาซึ่งบริษัทฯ จัดเป็น
ประจ�ำทุกปีและเป็นอัตราเดียวกันกับ
ที่เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น นอกจาก
นี้ เป็นรายการให้ความสนับสนุนค่า
ใช้ จ ่ า ยส่ ง เสริ ม การขายแก่ ตั ว แทน
จ�ำหน่ายของบริษัทฯ
3. รายการเช่าหรือให้เช่า 3. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะ
อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น สั้นเป็นการให้เช่าสถานที่และอาคาร
จ�ำนวน 1.11 ล้านบาท
ของบริษัทฯ รวม 2 แห่ง โดยสัญญา
เช่ามีระยะเวลา 1 ปี และอัตราค่าเช่า
มีความเหมาะสมตามสถานที่ตั้งและ
เทียบเคียงได้กับราคาตลาดตามภาวะ
เศรษฐกิจ
บริษัท ศรีไทยสเตนเลส จ�ำกัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ผลิตและจัด
1. รายการธุรกิจปกติ รวม 1. รายการธุ ร กิ จ ปกติ เ ป็ น รายการซื้ อ
2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้น จ�ำหน่าย
จ�ำนวน 5.28 ล้านบาท
ขายสิ น ค้ า ระหว่ า งกั น ที่ เ กิ ด จาก
รวมกันเท่ากับร้อยละ 60.0 และเป็น เครื่องครัวและ
ความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อ
กรรมการในบริษัท ศรีไทยสเตนเลส เครื่องเรือน
สนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ
จ�ำกัด
หลั ก ของตน โดยมี เ กณฑ์ ก� ำ หนด
เงื่อนไขการค้าและราคาเหมือนบุคคล
ภายนอกทั่วไปหรืออยู่ภายใต้ขอบเขต
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้
2. รายการสนับสนุนธุรกิจ 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นการให้
เช่าพื้นที่ส�ำหรับจ�ำหน่ายสินค้าในงาน
ปกติ รวมจ�ำนวน
มหกรรมลดราคาซึ่งบริษัทฯ จัดเป็น
0.08 ล้านบาท
ประจ�ำทุกปีและเป็นอัตราเดียวกันกับ
ที่เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น

104
ชื่อบริษัท /
ความสัมพันธ์
บริษัท เฟริสท์พอยท์
ทรานส์โลจิสติกส์ จ�ำกัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ
ร้อยละ 100.0
3. ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการใน
บริษัท เฟริสท์พอยท์
ทรานส์โลจิสติกส์ จ�ำกัด
บริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ
ร้อยละ 100.0 และเป็นกรรมการใน
บริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ
ร้อยละ 73.2 และเป็นกรรมการใน
บริษัท โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
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ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท /
มูลค่ารายการ
ในปี พ.ศ. 2553

ความจ�ำเป็น /
ความสมเหตุสมผล

ให้บริการด้าน ไม่มีรายการระหว่างกันในปี
การขนส่งสินค้า พ.ศ. 2553
ภายในประเทศ

รับจ้างพิมพ์
สติ๊กเกอร์

รายการธุรกิจปกติ รวม
จ�ำนวน 6.99 ล้านบาท

ผลิตและ
จ�ำหน่ายโฟม
กันกระแทก

ไม่มีรายการระหว่างกัน
ในปี พ.ศ. 2553

เป็นรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกันที่
เกิดจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่าย
เพื่ อ สนั บ สนุ น และสร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่
ธุรกิจหลักของตน โดยมีเกณฑ์ก� ำหนด
เงื่ อ นไขการค้ า และราคาเหมื อ นบุ ค คล
ภายนอกทั่วไปหรืออยู่ภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้

หมายเหตุ : ผู้บริหารและญาติของผู้บริหาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายตามค�ำนิยามของหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ซึ่งก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
จากข้อมูลดังกล่าวในตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า แม้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษทั ทีเ่ กีย่ ว
โยงกันดังกล่าวข้างต้น แต่รายการเกือบทุกรายการก็เป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเพื่อธุรกิจปกติและ/หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่จะมีราคาและเงื่อนไขการค้าเหมือนกับที่แต่ละบริษัทคิดกับบุคคลภายนอกเป็นเกณฑ์
ในการท�ำธุรกรรมระหว่างกันซึ่งก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของแต่ละบริษัท หรือหากจะมีความแตกต่างกับการท�ำกับบุคคลภายนอก
ราคาและเงือ่ นไขการค้าของรายการนัน้ ๆ ก็จะมีความแตกต่างไม่เกินขอบเขตทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้ก� ำหนดไว้ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้มกี าร
เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันส�ำหรับปี พ.ศ. 2553 ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553 หน้า 70 – 75
อนึง่ ส�ำหรับรายการระหว่างกันทีเ่ ป็นลักษณะของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในปี พ.ศ. 2553 นัน้ นอกจากการค�ำ้ ประกัน
วงเงินสินเชื่อให้แก่ Srithai (Vietnam) Company Limited บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 95.84 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย
สนับสนุนธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ กับบริษัทย่อยแห่งอื่นอีก ตลอดจนบริษัทร่วมและบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน
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2) ความจ�ำเป็นของการท�ำรายการระหว่างกัน
เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการลงทุนในธุรกิจที่มีความสัมพันธ์และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับสายธุรกิจพลาสติกซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักของบริษทั ฯ ด้วยเหตุผลของความต้องการลดการพึง่ พาธุรกิจนอกกลุม่ และการครอบคลุมตลาด ตลอดจนเพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน
และการเติบโตของกลุ่มบริษัทศรีไทย จึงท�ำให้บริษัทที่อยู่ภายใต้โครงสร้างกลุ่มบริษัทศรีไทยส่วนใหญ่มีลักษณะธุรกิจและประเภท
ผลิตภัณฑ์ทคี่ ล้ายคลึงกันหรือเป็นส่วนสนับสนุนให้แก่ธรุ กิจหลักของบริษทั ฯ ดังนัน้ กลุม่ บริษทั จึงมักมีรายการระหว่างกันเกิดขึน้ เนืองๆ
ด้วยความจ�ำเป็นที่จะต้องซื้อหรือขายสินค้าและบริการของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเอง
นอกจากนี้ ส�ำหรับการท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงที่ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างกลุ่มบริษัทศรีไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการท�ำ
รายการกับตัวแทนจ�ำหน่ายของบริษัทฯ นั้น ก็เป็นไปด้วยเหตุผลของธุรกิจการค้าและความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเองเช่นเดียวกัน
3) ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
แต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทมีฝ่ายบริหารของตนเอง ทุกบริษัทต่างก็มุ่งเอาผลประโยชน์สูงสุดของตนเองเป็นเกณฑ์ ดังนั้น
หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น ในหลักการแต่ละบริษัทก็จะก�ำหนดเงื่อนไขทางการค้าและบริการตามปกติการค้ากับบุคคลภายนอก
ทัว่ ไปเป็นเกณฑ์ มีการเปรียบเทียบเงือ่ นไขทีไ่ ด้รบั กับแหล่งข้อมูลภายนอกเพือ่ ความสมเหตุสมผลและเงือ่ นไขราคาทีเ่ หมาะสมของการ
เข้าท�ำรายการระหว่างกัน เว้นแต่บางกรณีทแี่ ต่ละบริษทั ต้องการส่งเสริมการขายของตนเองหรือการท�ำรายการกับบริษทั ทีเ่ ป็นคูค่ า้ กันมา
นาน ก็จะมีการพิจารณาเงือ่ นไขพิเศษให้เป็นรายกรณีไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั ก็มกี ารดูแลอย่างรอบคอบเมือ่ เกิดรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ได้เสียทุกกลุ่ม
อนึ่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันได้อย่างถูกต้อง คณะกรรมการบริษัทได้มี
มติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการก�ำหนดราคาซื้อขายสินค้า/บริการ และระยะเวลาการเก็บหนี้/ช�ำระหนี้ของบริษัทฯ /บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ทุกแห่งตามนิยามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ก�ำหนด โดยมอบอ�ำนาจให้ฝ่ายบริหาร
ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันในขอบเขตของอ�ำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดได้
4) นโยบายและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้แต่ละบริษัทในกลุ่มมีอิสระเต็มที่ในการค้าขายกับผู้ใดก็ได้ ดังนั้น ราคาสินค้าหรือบริการและเงื่อนไข
การค้าจึงเป็นเกณฑ์ตัดสินใจของฝ่ายบริหารของแต่ละบริษัทในกลุ่ม และมีแนวโน้มว่าปริมาณการท�ำรายการระหว่างกันจะไม่ผันผวน
มากในแต่ละปีขนึ้ อยูก่ บั ความต้องการสินค้า ความสามารถในการผลิตและการให้บริการ ตลอดจนการขยายตัวของธุรกิจของแต่ละบริษทั
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

11. ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
11.1 งบการเงิน
11.1.1

สรุปรายงานการสอบบัญชี
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และแสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และของ
เฉพาะบริษัทฯ ตามล�ำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

11.1.2

ตารางสรุปงบการเงินรวม

สรุปงบดุลรวม

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : ล้านบาท
2551

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า – สุทธิ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2553

2552

386.5
18.4
1,332.7
1,007.6
97.3
2,842.5

279.4
18.2
1,115.7
948.3
65.1
2,426.7

291.0
69.6
1,007.3
800.7
56.1
2,224.7

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

454.2
5,043.9
68.9
22.4
79.8
5,669.2
8,511.7

444.6
4,693.2
70.2
22.4
63.4
5,293.8
7,720.5

491.5
4,596.7
45.6
40.1
53.3
5,227.2
7,451.9

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

0.0
998.8
335.9
144.8
267.0
1,746.5

181.3
842.6
258.7
120.7
152.6
1,555.9

210.4
632.5
145.3
91.5
409.8
1,489.5
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

สรุปงบดุลรวม (ต่อ)
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท
2551

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2553

2552

1,352.2
208.3
1,560.5
3,307.0

921.7
223.9
1,145.6
2,701.5

659.0
244.7
903.7
2,393.2

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ผลก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ก�ำไรสะสม
อื่นๆ
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2,709.9
1,005.1
1,283.1
(49.2)
4,948.9
255.8
5,204.7
8,511.7

2,709.9
1,032.4
1,050.0
(20.9)
4,771.4
247.6
5,019.0
7,720.5

2,709.9
1,083.9
1,015.5
(14.3)
4,795.0
263.7
5,058.7
7,451.9
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

สรุปงบก�ำไรขาดทุนรวม
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้จากการขายและงานรับจ้าง
ต้นทุนขายและงานรับจ้าง
ก�ำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ – สุทธิ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี
การแบ่งปันส่วนก�ำไร :
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ก�ำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

2553
6,859.7
(5,413.4)
1,446.3
102.8
(1,079.6)
(89.8)
(7.1)
(5.7)
366.9
17.5
384.4
(65.8)
318.6
(58.1)
260.5

2552
5,456.6
(4,313.7)
1,142.9
44.9
(955.2)
(72.3)
9.0
(2.9)
166.4
(28.7)
137.7
(52.0)
85.7
(37.4)
48.3

268.0
(7.5)

57.8
(9.5)

0.99

0.21

หน่วย : ล้านบาท
2551
5,777.7
(4,563.5)
1,214.2
55.0
(928.5)
(76.4)
(50.6)
(14.7)
199.0
2.0
201.0
(34.7)
166.3
(31.7)
134.6
98.2
36.4
0.36
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สรุปงบกระแสเงินสดจากงบการเงินรวม
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ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ก�ำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ส�ำหรับปี
ปรับกระทบก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ตัดจ่ายสินทรัพย์จากเหตุการณ์เพลิงไหม้
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าและการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
ส่วนแบ่ง (ก�ำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
อื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
อื่นๆ
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
อื่นๆ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

2553
318.6

2552
85.7

หน่วย : ล้านบาท
2551
166.3

506.1
196.7
(5.6)
5.3
(2.2)
(17.5)
(5.2)
65.8
(1.8)

459.6
0.0
(3.5)
(3.7)
(5.4)
28.7
(6.8)
52.0
2.7

405.6
0.0
(2.7)
48.2
(5.5)
(2.0)
(7.2)
34.7
6.9

(276.2)
(287.3)
(73.4)

(109.1)
(149.0)
(27.6)

107.7
(78.4)
(24.9)

251.3
83.6
758.2
(63.9)
(70.1)
624.2

215.5
12.4
551.5
(51.7)
(16.7)
483.1

(185.7)
(40.8)
422.2
(34.7)
(36.8)
350.7
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สรุปงบกระแสเงินสดจากงบการเงินรวม (ต่อ)
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการเลิกบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินปันผลจ่าย
อื่นๆ
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดลดลงจากการโอนเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เป็นเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

2553

2552

หน่วย : ล้านบาท
2551

(2.1)
(854.8)
2.0
0.5
24.8
3.2
26.9
(799.5)

(5.1)
(841.9)
56.5
0.0
14.4
4.9
22.4
(748.8)

(53.6)
(782.0)
30.3
0.0
23.9
5.2
35.7
(740.5)

(123.8)
768.0
(259.9)
(103.7)
2.6
283.2
107.9

(23.9)
532.6
(154.6)
(107.8)
7.8
254.1
(11.6)

195.4
459.0
(94.6)
(154.3)
(0.3)
405.2
15.4

(0.8)
279.4
386.5

0.0
291.0
279.4

0.0
275.6
291.0
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11.1.3

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย

อัตราส่วน
สภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ*
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาช�ำระหนี้
Cash Cycle **
ความสามารถในการหาก�ำไร (Prof itability Ratio)
อัตราก�ำไรขั้นต้นต่อยอดขาย
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานต่อยอดขาย
อัตราก�ำไรอื่นต่อรายได้รวม
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Eff iciency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วย

2553

2552

2551

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.63
1.00
0.38
5.58
64.52
14.43
24.95
5.88
61.23
28.25

1.56
0.91
0.32
5.11
70.41
11.05
32.57
5.85
61.55
41.42

1.49
0.92
0.26
5.40
66.72
12.02
29.95
6.29
57.22
39.46

%
%
%
%
%
%

21.08
4.06
1.48
224.07
3.85
5.24

20.94
2.14
0.82
413.14
1.05
1.15

21.02
3.65
0.94
166.18
1.68
1.94

%
%
เท่า

3.30
15.17
0.86

0.76
10.43
0.73

1.37
10.97
0.81

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.64
11.86
0.51
38.69

0.54
10.67
0.44
186.53

0.47
12.16
0.34
157.13

* คิดเฉพาะสินค้าส�ำเร็จรูปไม่รวมสินค้าระหว่างผลิต สินค้าระหว่างทางและวัตถุดิบ (สินค้าคงเหลือก่อนหักค่าเผื่อมูลค่าราคาขาย
ต�่ำกว่าทุนและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย)
** ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาช�ำระหนี้
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11.2 ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงาน
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินรวม
สภาพคล่อง
ในปี พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนในสัดส่วนที่สูงกว่า
หนีส้ นิ หมุนเวียน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ขึน้ ของเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนีแ้ ละตัว๋ เงินรับ
การค้า ตลอดจนสินค้าคงเหลือ ในขณะทีห่ นีส้ นิ หมุนเวียนส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ ด้วยเจ้าหนีก้ ารค้าจากการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ และสินทรัพย์
และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 1.56 เท่า ในปี
พ.ศ. 2552 เป็น 1.63 เท่า ในปี พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ จากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ตลอดจน
ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่จัดหาเพิ่มเติม ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เพิ่มขึ้นจาก 0.32 เท่า ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 0.38 เท่า ในปี พ.ศ. 2553
รอบการหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) ลดลงจาก 41.42 วัน ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 28.25 วัน ในปี พ.ศ. 2553 เนือ่ งจาก
1) ระยะเวลาเก็บหนีจ้ ากลูกหนีก้ ารค้าเฉลีย่ ลดลงจาก 70.41 วัน ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 64.52 วัน ในปี พ.ศ. 2553 เนือ่ งจาก
การขยายตัวของยอดขายที่เป็นเงินสดโดยเฉพาะยอดขายของสายธุรกิจซื้อมาขายไป และความเข้มงวดในการติดตาม
หนี้จากลูกหนี้การค้า
2) ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลงจาก 32.57 วัน ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 24.95 วัน ในปี พ.ศ. 2553 เนื่องจากผลกระทบ
จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ส่งผลให้มูลค่าสินค้าส�ำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมลดลง การควบคุมปริมาณ
สินค้าคงเหลือให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมโดยการระบายสินค้าส�ำเร็จรูป ตลอดจนการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือของ
บริษัทย่อยที่ถูกโอนเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่นทั่วไปในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2553
3) ระยะเวลาจ่ายช�ำระหนี้เจ้าหนี้การค้าลดลงเล็กน้อยจาก 61.55 วัน ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 61.23 วัน ในปี พ.ศ. 2553
เนื่องจากการช�ำระค่าสินค้าที่เร็วขึ้นเป็นครั้งคราวเพื่อให้กลุ่มบริษัทได้ราคาวัตถุดิบที่เหมาะสม การทยอยสั่งซื้อเม็ด
พลาสติก ตลอดจนการลดลงของยอดเจ้าหนี้การค้าของบริษัทย่อยที่ถูกโอนเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนเป็นเงินลงทุน
ระยะยาวอื่นทั่วไปในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2553
เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นแล้วสรุปได้ว่าในปี พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษัทยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินดี
มีกระแสเงินสดจากการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ พียงพอต่อการด�ำเนินงานและหมุนเวียนอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ มีสว่ นช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทสามารถด�ำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดและพร้อมส�ำหรับการรองรับการขยายตัวของธุรกิจกลุ่มบริษัท
ความสามารถในการหาก�ำไร
บริษัทฯ ได้ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ท�ำให้พื้นที่การ
ผลิตส่วนหนึง่ และสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรมได้รบั ความเสียหาย ตลอดจนส่งผลให้สายการผลิตมีความ
ติดขัดและประสบปัญหาในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่จากความพยายามจ�ำกัดขอบเขตผลกระทบ
และการเร่งฟื้นฟูโรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ท�ำให้ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯยังสามารถผลักดัน
ผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยกลุ่มบริษัทมีอัตราก�ำไร
ขั้นต้นต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.94 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 21.08 ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้น
ของยอดขายตามภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ริม่ ปรับตัวดีขนึ้ และการขยายตัวของฐานลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการ
เพิ่มขึ้นของยอดขายกลุ่มสินค้าที่มีก�ำไรดีและสินค้าใหม่ๆ
นอกจากนี้ แม้วา่ กลุม่ บริษทั จะมีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามการขยายตัวของยอดขาย ตลอดจนต้นทุน
ทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 จากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดหาเพิ่มเติมเพื่อการลงทุน และการเบิกใช้วงเงิน
สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับธุรกิจที่ขยายตัว แต่จากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทในเครือส่งผลให้
กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในปี พ.ศ. 2553 สูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 ที่เป็นผลขาดทุน ด้วยสาเหตุหลักดังกล่าว
ท�ำให้กลุม่ บริษทั มีผลประกอบการก่อนรายการพิเศษทีเ่ ป็นผลจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เป็นเงินก�ำไรจ�ำนวน 223.21 ล้านบาท ซึง่
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ส�ำหรับงวดระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2552 ซึ่งเท่ากับ 57.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการเพิ่มขึ้นร้อยละ 286.41
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อย่างไรก็ตาม ด้วยรายการพิเศษจากการรับเงินค่าสินไหมทดแทนบางส่วนจากบริษทั ประกันภัยจ�ำนวน 3 ครัง้ ในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2553 รวมเป็นเงินจ�ำนวน 300 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายการพิเศษที่เป็นผลจากเหตุการณ์เพลิงไหม้หลังหัก
ด้วยผลขาดทุนของทรัพย์สินที่เสียหายและค่าซ่อมแซมแล้วเป็นก�ำไรเพิ่มเติมอีก 44.76 ล้านบาท จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีก�ำไร
สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ส�ำหรับงวดระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 จ�ำนวน 267.97
ล้านบาท และมีอัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.05 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 3.85 ในปี พ.ศ. 2553 และ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.15 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 5.24 ในปี พ.ศ. 2553
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.76 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 3.30 ในปี พ.ศ.
2553 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.43 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 15.17 ในปี พ.ศ. 2553
ด้วยเหตุผลของผลประกอบการดังได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามูลค่าสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯลดลงจากการทยอย
ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ แต่บริษัทฯและบริษัทย่อยก็มีการจัดหาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติมเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจปกติและทดแทนสินทรัพย์ถาวรส่วนที่เสียหายในระหว่างปี พ.ศ. 2553 จึงท�ำให้กลุ่มบริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์
ถาวรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
นโยบายการเงิน
กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.54 เท่า ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 0.64 เท่า ในปี พ.ศ. 2553
เนื่องจากการเบิกถอนเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการจัดหาสินทรัพย์เพิ่มเติมและการฟื้นฟูโรงงานอมตะนคร ชลบุรี ในระหว่างปี
พ.ศ. 2553 ตลอดจนเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจากการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินทรัพย์ตามการขยายตัวของธุรกิจ
นอกจากนี้ ด้วยผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมีสาระส�ำคัญและค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2553 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในสัดส่วนที่สูงกว่าการเพิ่ม
ขึ้นของภาระดอกเบี้ยเงินกู้และภาระผูกพันที่กลุ่มบริษัทต้องช�ำระในปี พ.ศ. 2553 ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนความสามารถ
ช�ำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 10.67 เท่า ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 11.86 เท่า ในปี พ.ศ. 2553 และอัตราส่วนความสามารถช�ำระ
ภาระผูกพันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน
วิเคราะห์จากงบการเงินรวม
11.2.1 ภาพรวมการด�ำเนินธุรกิจ
ก. รายได้
โครงสร้างธุรกิจของกลุม่ บริษทั แบ่งออกเป็น 2 สายธุรกิจหลัก ได้แก่ สายธุรกิจพลาสติกและสายธุรกิจซือ้ มาขาย
ไป โดยมีสายงานแม่พิมพ์เป็นส่วนสนับสนุนที่ส�ำคัญของสายธุรกิจพลาสติก ในปี พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษัทยังคงมีรายได้
หลักมาจากสายธุรกิจพลาสติกทั้งจากผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ในขณะที่
รายได้จากสายธุรกิจซื้อมาขายไปเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจระบบขายตรง (MLM) ทั้งนี้ สัดส่วนของ
รายได้จากการขายและงานรับจ้างของกลุม่ บริษทั แยกตามสายธุรกิจในปี พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2552 เป็นดังนี้

งบการเงินรวม
สายธุรกิจพลาสติก*
สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
รวม
* จ�ำแนกสัดส่วนตามกลุ่มสินค้าหลักได้ดังนี้
- ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
- ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
รวมสายธุรกิจพลาสติก

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

ล้านบาท
%
6,179 90.07
681
9.93
6,860 100.00

ล้านบาท
%
4,962 90.93
495
9.07
5,457 100.00

4,107 66.47
2,072 33.53
6,179 100.00

3,029 61.04
1,933 38.96
4,962 100.00
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กลุม่ บริษทั มีสดั ส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรมสูงกว่าผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือน เนือ่ งจาก
ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้หลาก
หลายกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคและ/หรือผู้ใช้สินค้าโดยตรง อย่างไร
ก็ตาม จากภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ริม่ ฟืน้ ตัว การเพิม่ ขึน้ ของยอดขายกลุม่ ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ ตลอดจน
การขยายตัวของตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นผลให้สัดส่วนของยอดขายผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภท
ของสายธุรกิจพลาสติกในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552
ส�ำหรับสายธุรกิจซื้อมาขายไปในปี พ.ศ. 2553 มีการเติบโตและยอดขายเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีน่ ำ� มาจ�ำหน่ายเพิม่ เติมจากการสรรหาอย่างต่อเนือ่ ง และการขยายตัวของธุรกิจ
เครือข่ายและฐานสมาชิก ตลอดจนการโฆษณาและการส่งเสริมการขายที่มีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเป็น
ที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณภาพของสินค้าและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่มีศักยภาพ
ของกลุ่มบริษัท และทีมงานขายทั้งในระบบขายตรงแบบชั้นเดียว (Single-level Marketing) และแบบหลายชั้น
(Multi-level Marketing) ตลอดจนตัวแทนจ�ำหน่าย ท�ำให้สายธุรกิจซื้อมาขายไปสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและ
จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทอย่างมากในอนาคต
แม้วา่ สัดส่วนของรายได้จากสายงานแม่พมิ พ์จะไม่มากนักเมือ่ เทียบกับรายได้รวมของกลุม่ บริษทั แต่การเติบโต
ของรายได้จากสายงานแม่พิมพ์ก็มีความสัมพันธ์กับการเติบโตของรายได้จากสายธุรกิจพลาสติก เนื่องจากเป็นส่วน
สนับสนุนที่ส�ำคัญของสายธุรกิจพลาสติก ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัว
เรือน ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษัทจึงมีรายได้จากสายงานแม่พิมพ์ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนจากการได้รับการว่า
จ้างสั่งท�ำแม่พิมพ์ลดลง ซึ่งเกิดจากการแข่งขันค่อนข้างสูงของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อย่างไรก็ตาม ด้วยความต้องการ
ลงทุนของลูกค้า ความสามารถในการหาคู่ค้า ตลอดจนเทคโนโลยีและขีดความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์ที่มีความ
ละเอียดสูงของกลุ่มบริษัท ก็ยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้รายได้จากสายงานแม่พิมพ์ของกลุ่มบริษัทสามารถมีส่วน
ช่วยสนับสนุนรายได้หลักของบริษัทฯต่อไปได้
ข. การตลาดและแนวโน้ม
1) สายธุรกิจพลาสติก
1.1) ตลาดผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ภาพรวมของการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมในประเทศส�ำหรับปี พ.ศ. 2553 ปรับตัวดีขึ้นตาม
ภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ริม่ ฟืน้ ตัว และเนือ่ งจากผลิตภัณฑ์พลาสติกเพือ่ งานอุตสาหกรรมของบริษทั ฯ มีความหลากหลาย
และครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ท�ำให้เมื่อมีการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมใด ก็ย่อมส่ง
ผลดีตอ่ ภาคอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องและผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ด้วย อาทิ การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
ในปี พ.ศ. 2553 นอกจากจะท�ำให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้นแล้ว ยังท�ำให้ยอดขายเปลือกหม้อ
แบตเตอรี่และลังอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์มีการเติบโตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ การใช้จ่าย
ของภาคครัวเรือนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการใช้จ่ายของภาครัฐก็ท�ำให้ยอดขายผลิตภัณฑ์
ถังขยะและถังสีในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
ส�ำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม บริษัทฯ มีการเติบโตของยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นีค้ อ่ นข้างสูงในปี พ.ศ. 2553 เนือ่ งจากบริษทั ฯสามารถผลิตเพือ่ รองรับกับความต้องการของตลาด
อุตสาหกรรมน�้ำอัดลมและน�้ำดื่มซึ่งมีมูลค่าสูงได้มากขึ้น ประกอบกับผลิตภัณฑ์ฝาเกลียวและหลอดพรีฟอร์มของ
บริษัทฯ มีสิทธิบัตรในตัวสินค้าและสามารถช่วยลดการใช้วัตถุดิบให้แก่ลูกค้าได้ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็น
ที่สนใจและได้รับการยอมรับมากขึ้น ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ มียอดขายผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมใน
ประเทศส�ำหรับปี พ.ศ. 2553 เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมอยู่เสมอเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าและ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีล่ กู ค้าต้องการ การขยายตลาดอย่างต่อเนือ่ งส�ำหรับกลุม่ ผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่
การน�ำเทคโนโลยี IML (In Mould Labeling) ซึ่งบริษัทฯมีความช�ำนาญและเป็นรายแรกที่น�ำมาใช้ในเชิงพาณิชย์
ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า การส่งเสริมของภาครัฐที่
ต้องการผลักดันประเทศให้เป็น “ครัวของโลก (Kitchen of the World)” ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยน
ไปในลักษณะต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย และห่วงใยเรือ่ งความสะอาดและสุขอนามัย ท�ำให้ผลิตภัณฑ์เพือ่
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งานอุตสาหกรรมของบริษทั ฯโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ มีโอกาสทางการตลาดและมี
ศักยภาพทีจ่ ะเติบโตได้อกี มากในอนาคต โดยในปี พ.ศ. 2554 บริษทั ฯคาดว่ายอดขายผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรม
ของบริษัทฯ จะเพิ่มสูงขึ้นได้อีกเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553
1.2) ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว แต่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
จากการเปิดเสรีทางการค้าเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ส่งผลให้บริษัทฯมีรายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่อ
งานอุตสาหกรรมจ�ำพวกถังขยะ ลังอุตสาหกรรมและลังน�้ำดื่มลดลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ
ได้แก่ ฝาเกลียวและพรีฟอร์มขวดน�้ำดื่ม (PET) ที่บริษัทฯ ได้ส่งออกไปจ�ำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำอัดลม
และน�้ำดื่มในประเทศลาว ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา ตลอดจนกล่องบรรจุซีดีและดีวีดีที่บริษัทฯ ได้ส่งออกไปแล้วกว่า
10 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีการเติบโตของยอดขายอย่างมากในปี พ.ศ. 2553 มีส่วนช่วยในการชดเชยยอดขายที่ลด
ลงของกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมดังกล่าว และท�ำให้บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ส�ำหรับปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ส�ำหรับปี พ.ศ. 2554 บริษทั ฯ วางแผนเพิม่ ยอดขายจากการส่งออกผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรมโดยการ
รักษาตลาดลูกค้ากลุม่ ประเทศอินโดจีนและตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะขยายตลาด โดยเน้นการส่งออกไปยังกลุม่ ประเทศเอเชีย
แปซิฟกิ และกลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง การลงทุนเพือ่ เพิม่ ก�ำลังการผลิตของกลุม่ ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและ
เครือ่ งดืม่ ให้สามารถรองรับกับความต้องการของลูกค้าได้มากขึน้ รวมทัง้ การส่งเสริมและผลักดันให้กลุม่ ผลิตภัณฑ์
ใหม่ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น
1.3) ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนภายในประเทศ
จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ท�ำให้ภาคครัวเรือนมีการบริโภคและจับจ่ายใช้สอย
มากขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีการออกแบบลวดลายและรูปทรงสินค้าที่แปลกใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมการ
ขายอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ช่วยกระตุน้ ความต้องการของตลาดและเพิม่ แรงจูงใจให้แก่ผบู้ ริโภคในแต่ละกลุม่ ทีม่ รี สนิยม
และรูปแบบของการใช้ชวี ติ ทีแ่ ตกต่างกันได้ ท�ำให้ยอดขายผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนภายในประเทศส�ำหรับปี
พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
แม้วา่ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนทีท่ ำ� จากเมลามีนของบริษทั ฯ จะสามารถทดแทนเครือ่ งถ้วยชามทีผ่ ลิต
จากวัสดุอนื่ ๆ ได้แก่ กระเบือ้ งและแก้ว ได้อกี มาก แต่การขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนทีท่ ำ� จาก
เมลามีนในประเทศก็ยงั จ�ำกัด เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีความคงทนและมีโอกาสเสียหายจากการใช้งานได้
ยาก จึงท�ำให้เกิดการหมุนเวียนซื้อใหม่ค่อนข้างช้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าด้วยคุณภาพสินค้าของ
บริษทั ฯ การเน้นออกแบบลวดลายและสีสนั การพัฒนารูปแบบสินค้าและเพิม่ ประโยชน์ใช้สอยของสินค้าให้ทนั กับ
กระแสนิยมของผู้บริโภค ตลอดจนการท�ำกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ในครัวเรือนของบริษัทฯสามารถดึงดูดความสนใจและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ได้อีกมาก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดความสูญเสียและต้นทุนในการ
ผลิต ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทฯได้ ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ คาดว่าจะมีการ
ขยายตัวของยอดขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2553
1.4) ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
บริษทั ฯ ต้องประสบกับภาวะค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเมือ่ เทียบกับดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาตลอดปี
พ.ศ. 2553 ทีผ่ า่ นมา และมีแนวโน้มทีจ่ ะแข็งค่าต่อไปอีกในปี พ.ศ. 2554 ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากการ
ส่งออกสินค้าของบริษทั ฯทีส่ ว่ นใหญ่จำ� หน่ายให้แก่ลกู ค้าเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม จากการ
เจรจาปรับราคาสินค้าส่วนหนึง่ และเศรษฐกิจในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ ประเทศเอเชีย ยุโรป และ
อเมริกา ที่เริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับค�ำสั่งซื้อเพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้บริษัทฯ มียอดขายจากการส่งออกผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ในครัวเรือนในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 และบริษัทฯ คาดว่าตลาดต่างประเทศของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของบริษัทฯ จะสามารถขยายตัวต่อไปได้อีกด้วยเหตุผลต่างๆ ดังนี้
• ตลาดส่งออกของบริษัทฯ ไม่ได้ขึ้นกับกลุ่มประเทศในทวีปใดโดยเฉพาะ แต่กระจายสัดส่วนการขาย
ไปหลายๆ ประเทศ อีกทั้งจากการขยายตลาดไปยังตลาดใหม่ในแถบแอฟริกาและยุโรปตะวันออก
ท�ำให้บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จในการขยายตลาดและสามารถส่งออกไปได้แล้วมากกว่า 100
ประเทศทั่วโลก
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• ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ใน
ครัวเรือนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการมีกฎระเบียบและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการน�ำเข้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพที่ใช้ยูเรียหรือเมลามีนผสมยูเรียเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิต ตลอดจนการควบคุมคุณภาพในแต่ละประเทศที่มีความเข้มงวดมากขึ้นโดยก�ำหนดให้มี
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนการส่งออก ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีส�ำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ใน
ครัวเรือนที่ผลิตจากเมลามีน 100% ของบริษัทฯซึ่งบริษัทฯได้ให้ความส�ำคัญและเน้นในเรื่องของ
คุณภาพและตราสินค้ามาโดยตลอด
• บริษทั ฯ มีความต้องการทีจ่ ะยกระดับมาตรฐานในกระบวนการผลิตสินค้าอย่างต่อเนือ่ งทัง้ การพัฒนา
เครือ่ งจักรอัตโนมัตหิ รือกึง่ อัตโนมัตเิ พือ่ น�ำมาใช้ทดแทนแรงงานในการผลิต และการวางรากฐานของ
แนวการผลิตทีเ่ ป็นสากลเพือ่ รองรับต่อการเปลีย่ นแปลงของข้อก�ำหนดมาตรฐานในการผลิตของลูกค้า
โดยเฉพาะในแถบยุโรป
• การได้รบั ความไว้วางใจจากผูค้ า้ ปลีกผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนรายใหญ่ทมี่ ชี อื่ เสียงจากประเทศ
สวีเดนเพื่อผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน โดยส่งไปจ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้าตามสาขา
ต่างๆ ในหลายๆ ประเทศ
• บริษัทฯ มีการพัฒนาลวดลายและรูปทรงของผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าอยู่เสมอเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าและความนิยมของตลาดในแต่ละประเทศมากที่สุด ตลอดจนเป็นการสร้างความ
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งทางการตลาด
• บริษัทฯ ให้การส่งเสริมในเรื่องของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตราสินค้าของบริษัทฯ ในประเทศ
ที่ส�ำคัญๆ เพื่อให้ตราสินค้าของบริษัทฯเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
• บริษัทฯ ได้กระจายความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยการเจรจากับลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน
เพื่อเสนอราคาขายสินค้าเป็นเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาตามความเหมาะสม
เช่น เงินบาทหรือสิงคโปร์ดอลล่าร์ เป็นต้น รวมจนถึงการพิจารณาเสนอราคาขายสินค้าให้แก่ลูกค้า
ในประเทศญี่ปุ่นเป็นเงินเยน
ด้วยความพยายามผลักดันและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่มีคุณภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบ
เมลามีนแท้ 100% การพัฒนารูปทรงผลิตภัณฑ์และลวดลายให้มีความเหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย
มากขึ้น ประกอบกับความมุ่งมั่นที่จะขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก, แอฟริกา
และอเมริกาใต้ อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้บริษทั ฯมีความเชือ่ มัน่ ว่าจะสามารถส่งสินค้าออกไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศได้
กว้างขวางมากขึ้น และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

2) สายธุรกิจซื้อมาขายไป
ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์ของสายธุรกิจซือ้ มาขายไปของบริษทั ฯ มียอดจ�ำหน่ายในปี พ.ศ. 2553 เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น อย่างไร
ก็ตาม จากการผลักดันธุรกิจเครือข่ายซึ่งเป็นธุรกิจขายตรงในระบบ MLM (Multi-level Marketing) ที่บริษัทฯได้
เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า SNatur ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อาหารเสริม และสินค้าอุปโภคต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารในปี
พ.ศ. 2553 ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นกลยุทธ์การตลาดและแผนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน ท�ำให้ธรุ กิจเครือข่าย
ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจอิสระและมีผู้ร่วมท�ำธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้รายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้าของธุรกิจ
เครือข่ายในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
ในส่วนของธุรกิจเครือข่าย บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาจ�ำหน่าย โดยไม่ได้มุ่งหวังแต่
เพียงเพื่อเพิ่มความหลากหลาย แต่ต้องเปี่ยมด้วยคุณภาพและพิสูจน์เห็นผลแล้วว่ามีความปลอดภัย เนื่องจาก
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้บริโภค ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหลักเกณฑ์ในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่น�ำมา
จ�ำหน่ายดังนี้
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามกระแสนิยมของตลาด
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ใช้แล้วเห็นผลในระยะเวลาที่เหมาะสม มีความโดดเด่น สามารถ
อธิบายต่อผู้บริโภคได้
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• เป็นผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้แล้วหมดไป หรือต้องมีการทดแทนเป็นระยะๆ เพือ่ ให้เกิดการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
• เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือมีความแตกต่างในตลาด
ด้วยฐานสมาชิกกว่าหนึ่งแสนคนภายใต้ระบบธุรกิจขายตรงของบริษัทฯ การมีศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าที่อยู่ทั่ว
ทุกภูมภิ าคของประเทศ การท�ำตลาดและส่งเสริมการขายอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สนับสนุนให้ธรุ กิจเครือข่ายเอสเนเจอร์
มีความโดดเด่นทางด้านการตลาดด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคส�ำหรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันที่หลากหลายและเปี่ยมด้วย
คุณภาพ รวมทัง้ ความสามารถในการสร้างความสนใจและโอกาสให้แก่ผปู้ ระกอบอาชีพอิสระและสมาชิกทีต่ อ้ งการ
สร้างเครือข่าย ท�ำให้บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่า ระบบธุรกิจเครือข่ายจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นอีก
หนึ่งธุรกิจที่จะช่วยเสริมสร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทฯในอนาคต
ค. ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน (จากสรุปงบการเงินรวม)
บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ประจ�ำปี พ.ศ. 2553 ตามงบการเงินรวม จ�ำนวน
267.97 ล้านบาท เปรียบเทียบกับก�ำไรสุทธิรวมจ�ำนวน 57.76 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน สรุปค�ำชี้แจง
ผลการด�ำเนินงานรวมและฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีดังต่อไปนี้
•

งบก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทส�ำหรับปี พ.ศ.
2553 ในส่วนของงบก�ำไรขาดทุน)
1. รายได้จากการขายและงานรับจ้างรวมจ�ำนวน 6,859.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 1,403.18
ล้านบาท หรือร้อยละ 25.72 เนื่องจาก
1.1 สายธุรกิจพลาสติก
1) รายได้สายธุรกิจพลาสติก – ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนในประเทศและต่างประเทศ
จ�ำนวน 2,071.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.20 ของรายได้รวมนัน้ เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นจ�ำนวน
138.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.18 เนื่องจากยอดขายสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นตามค�ำสั่งซื้อ
จากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้ธุรกิจส่งออกมีปริมาณขายเพิ่มมากขึ้น และยอดขายในประเทศเพิ่ม
ขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนการเพิ่มยอดขายของบริษัทย่อยแห่งใหม่ใน
ต่างประเทศ ตั้งแต่ในช่วงไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2553
2) รายได้สายธุรกิจพลาสติก – ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ
จ�ำนวน 4,106.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.87 ของรายได้รวมนัน้ เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จ�ำนวน
1,077.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.59 เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจทีป่ รับตัวดีขนึ้ โดยเฉพาะธุรกิจ
ยานยนต์และเครือ่ งใช้ไฟฟ้ามีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้รายได้จากการขายสินค้าเกีย่ วกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภทชิน้ ส่วนต่างๆ และเปลือกหม้อแบตเตอรี่ รวมถึงลังอุตสาหกรรม
ทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมนีเ้ พิม่ ขึน้ ตลอดจนการเพิม่ ขึน้ ของยอดขายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ของกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นสายผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ
1.2 สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
รายได้จากสายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ จ�ำนวน 681.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
9.93 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 186.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.70 เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของยอดขายของกลุ่มสินค้าจากธุรกิจเครือข่ายประเภทเครื่องส� ำอางและอาหารเสริม
ต่างๆ และยอดขายของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่
ขยายตลาดมากขึ้น
2. ก�ำไรขั้นต้นรวม จ�ำนวน 1,446.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 303.48 ล้านบาท หรืออัตราก�ำไรขั้นต้น
ต่อยอดขายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 คิดเป็นร้อยละ 21.08 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมี
อัตราร้อยละ 20.94 เนื่องจากการขยายตัวของยอดขายกลุ่มสินค้าที่มีก�ำไรดีและสินค้าใหม่ๆ สุทธิด้วย
ความผันผวนตลอดปี พ.ศ. 2553 ของราคาเม็ดพลาสติก ซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลัก ท�ำให้ไม่สามารถปรับราคา
ขายสินค้าได้ทันเวลา ตลอดจนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น
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3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ�ำนวน 1,079.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�ำนวน 124.40 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.74 ของยอดขาย ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราร้อยละ 17.51 จ�ำนวนเงินค่า
ใช้จ่ายส�ำหรับปี พ.ศ. 2553 ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของทีมงานธุรกิจซื้อมาขายไปและการส่งเสริมการ
ขายทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ กระตุน้ ยอดขาย ตลอดจนค่าขนส่งและค่าระวางเรือทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการขยายตัวของยอด
ขาย รวมทั้งการปรับเงินเดือนและค่าแรงประจ�ำปี
4. รายได้อื่น จ�ำนวน 102.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 57.87 ล้านบาท เนื่องจากส่วนหนึ่งได้รวมรายการ
จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ – สุทธิ จ�ำนวน 44.76 ล้านบาท
5. ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและในกิจการร่วมค้า จ�ำนวน 17.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนซึ่งขาดทุนจ�ำนวน 28.70 ล้านบาท เนื่องจากปี พ.ศ. 2552 บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์
เพื่องานอุตสาหกรรมสูญเสียลูกค้ารายใหญ่จนต้องหยุดด�ำเนินงานชั่วคราวในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2552
เป็นต้นมา ส่งผลให้บริษทั ฯรับรูผ้ ลขาดทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญจากผลประกอบการของบริษทั ร่วมดังกล่าวใน
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2552 และบริษัทร่วมอีกแห่งหนึ่งซึ่งประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
ประสบปัญหาทางการเงินและขาดเงินทุนหมุนเวียน อีกทัง้ สภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการแข่งขันทีส่ งู
ท�ำให้บริษัทร่วมดังกล่าวเลิกบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553 ส่งผลให้บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุน
ในปี พ.ศ. 2552 อย่างมีนัยส�ำคัญเนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ
6. ต้นทุนทางการเงิน จ�ำนวน 65.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 13.74 ล้านบาท เนื่องจากการกู้ยืมเงิน
เพื่อใช้ในการจัดหาสินทรัพย์เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการผลิตและสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ตลอดจนเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินงานและขยายตัวของธุรกิจ
7. รายจ่ายภาษีเงินได้-ค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 58.16 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนจ�ำนวน 37.37 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 20.79 ล้านบาท ถึงแม้ว่าก�ำไรสุทธิจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น แต่อัตรา
ภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปี พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษัทใช้สิทธิประโยชน์
ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิร้อยละ 50 ของอัตรา
ปกติ และบริษัทฯยังมิได้รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทาง
ภาษี เนื่องจากอยู่ระหว่างการด�ำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัย
8. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 0.99 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับปีก่อน จ�ำนวน 0.21 บาทต่อหุ้น หรือ
เพิ่มขึ้น 0.78 บาทต่อหุ้น เนื่องจากก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เพิ่มขึ้น และผลสุทธิของเงินชดเชยจาก
เหตุการณ์เพลิงไหม้
•

งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
(รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทส�ำหรับปี พ.ศ. 2553 ในส่วนของงบดุล)
1. สินทรัพย์รวม จ�ำนวน 8,511.65 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 จ�ำนวน 791.15 ล้านบาท
หรือร้อยละ 10.25 ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
1.1 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ จ�ำนวน 1,332.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 217.04
ล้านบาท เนื่องจากการขยายตัวของยอดขายในปี พ.ศ. 2553
1.2 สินค้าคงเหลือ จ�ำนวน 1,007.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 59.29 ล้านบาท เนื่องจาก
ปริมาณสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของยอดขาย การสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อป้องกันความ
ผันผวนของราคา และราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น สุทธิด้วยสินค้าคงเหลือที่ลดลงจากการโอนเปลี่ยน
สถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนทั่วไป
1.3 เงินลงทุนระยะยาว จ�ำนวน 454.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 9.60 ล้านบาท เกิดจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่ลดลงจากปีก่อนจ�ำนวน 8.29 ล้านบาท เนื่องจากการ
บันทึกเงินปันผลรับตามเกณฑ์การรับรู้ทางบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย สุทธิด้วยผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า รวมทั้งผลก�ำไรจากการเลิกและช�ำระบัญชีของบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง
แต่อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนระยะยาวอื่นก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 17.89 ล้านบาท จากการตี
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายและการโอนเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมเป็นเงินลงทุนทั่วไป
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1.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จ�ำนวน 5,043.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 350.69 ล้านบาท
เนื่องจากการจัดหาสินทรัพย์เพิ่มเติมตามโครงการลงทุน และสุทธิด้วยการจ�ำหน่ายและค่าเสื่อม
ราคาระหว่างปี การลดลงจากการรับรู้การตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เสียหายจากเหตุการณ์
เพลิงไหม้ของบริษัทฯ และการลดลงของสินทรัพย์จากการโอนเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยเป็นเงินลงทุนทั่วไป
2. หนี้สินรวมจ�ำนวน 3,306.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 จ�ำนวน 605.42 ล้านบาท
หรือร้อยละ 22.41 ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
2.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�ำนวน 181.34 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นการกู้ยืมเพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ ได้จ่ายช�ำระในระหว่างปี พ.ศ. 2553 ทั้งจ�ำนวน
2.2 เจ้าหนี้การค้า จ�ำนวน 998.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 156.14 ล้านบาท เนื่องจาก
ปริมาณการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความผันผวนของราคาวัตถุดิบจากผลกระทบของราคา
น�้ำมันดิบในท้องตลาด การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ ตลอดจนการขยายตัวของยอดขาย
2.3 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี และเงินกู้ยืมระยะยาว รวมจ�ำนวน
1,688.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 507.68 ล้านบาท เนื่องจากการเบิกถอนเงินกู้เพิ่มเติมของกลุ่ม
บริษัทตามแผนงานลงทุนจ�ำนวน 767.96 ล้านบาท และสุทธิด้วยการจ่ายช�ำระเงินกู้ในระหว่างปี
จ�ำนวน 259.87 ล้านบาท
2.4 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จ�ำนวน 144.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 24.16 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภค ค่านายหน้าและค่าภาษีเงิน
ได้ค้างจ่ายจากการขยายตัวของบริษัทฯ
2.5 หนี้สินหมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 267.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 114.39 ล้านบาท ส่วน
ใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร และเงินมัดจ�ำรับล่วงหน้าจากลูกค้าของ
งานแม่พิมพ์ใหม่
2.6 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นส่วนใหญ่ ได้แก่ หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จ�ำนวน 204.04 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อนจ�ำนวน 17.76 ล้านบาท จากการทยอยรับรู้การบันทึกค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
ที่มีการประเมินราคา และการตัดจ�ำหน่ายส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่มีการประเมินราคาซึ่งเสียหาย
จากเหตุการณ์เพลิงไหม้
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�ำนวน 5,204.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 จ�ำนวน 185.73
ล้านบาท หรือร้อยละ 3.70 ประกอบด้วยรายการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้
3.1 ผลก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ส�ำหรับปี พ.ศ. 2553 จ�ำนวน 267.97 ล้านบาท
3.2 การจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานของปี พ.ศ. 2552 จ�ำนวน 94.84 ล้านบาท ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2553
3.3 ผลก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง ได้แก่ ส่วนเกินทุนจากการตีมลู ค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์จำ� นวน 1,005.14
ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ นจ�ำนวน 27.25 ล้านบาท เนือ่ งจากการโอนตัดบัญชีสว่ นเกินทุนฯดังกล่าว
โดยปรับปรุงไปเพิม่ ก�ำไรสะสมซึง่ สอดคล้องกับค่าเสือ่ มราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ ในส่วนของสินทรัพย์ทตี่ รี าคา
เพิม่ และการตัดจ่ายส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์ทมี่ กี ารประเมินราคาซึง่ เสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
3.4 ผลต่างของการแปลงค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศ จ�ำนวน 69.14 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 28.32 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งตัวเมื่อเทียบกับเงินตรา
ต่างประเทศสกุลอื่น
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3.5 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจ�ำนวน 255.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 8.23 ล้านบาท
เนื่องจากผลก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี พ.ศ. 2553 จ�ำนวน 7.51 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 8.82
ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นในส่วนของสินทรัพย์ที่ตีราคาจ�ำนวน 1.41 ล้านบาท และผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงินจ�ำนวน 2.85 ล้านบาท สุทธิเพิ่มขึ้นด้วยการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
แห่งใหม่จ�ำนวน 4.42 ล้านบาท และการลดลงจากการโอนเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เป็นเงินลงทุนทั่วไป จ�ำนวน 24.42 ล้านบาท
•

งบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกับปีก่อน สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2552 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิส�ำหรับงวดปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นรวม 107.84 ล้าน
บาท (รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทส�ำหรับปี พ.ศ. 2553 ในส่วนของ
งบกระแสเงินสด) ประกอบด้วย
1. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน 624.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 141.02
ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการของปี พ.ศ. 2553 ที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและ
รายการตัดจ่ายสินทรัพย์จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ สุทธิดว้ ยการเปลีย่ นแปลงของยอดลูกหนีก้ ารค้า สินค้า
คงเหลือและเจ้าหนี้การค้า ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
2. เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 799.45 ล้านบาท ประกอบด้วยการจัดหาสินทรัพย์ถาวร
จ�ำนวน 834.74 ล้านบาท และการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ�ำนวน 20.08 ล้านบาท เพื่อรองรับ
ธุรกิจทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ สุทธิดว้ ยเงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 24.81 ล้านบาท และ
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน จ�ำนวน 26.91 ล้านบาท
3. เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�ำนวน 283.14 ล้านบาท ประกอบด้วยการเบิกถอนเงินกู้ยืม
เพิ่มเติมของกลุ่มบริษัทเพื่อจัดหาสินทรัพย์เพิ่มเติม จ�ำนวน 767.96 ล้านบาท และเงินสดรับของการ
ลงทุนในบริษัทย่อยใหม่ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจ�ำนวน 4.42 ล้านบาท สุทธิด้วยการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจ�ำนวน 259.87 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 103.66 ล้านบาท รวมทั้งการช�ำระคืนเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารจ�ำนวน 123.82 ล้านบาท

ง. ข้อก�ำหนดทางการเงินตามสัญญาเงินกู้
สัญญาเงินกู้ในปัจจุบันของบริษัทฯ ไม่มีเงื่อนไขที่เป็นสาระส�ำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานหรือ
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินซึ่งบริษัทฯต้องด�ำรงไว้ตลอดระยะ
เวลาของสัญญาเงินกู้ดังนี้
1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนรวม (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.0 เท่า
2. อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio - “DSCR”) จะต้องไม่ต�่ำ
กว่า 1.1 เท่า
“DSCR” หมายถึง ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี และค่าเสื่อม
ราคาทรัพย์สิน (EBITDA) ต่อดอกเบี้ยและเงินต้นซึ่งต้องช�ำระในปีนั้น
ผลจากการค�ำนวณตามสูตรการค�ำนวณซึ่งระบุอยู่ในสัญญาเงินกู้ดังกล่าวข้างต้นด้วยตัวเลขจากงบการเงิน
เฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีอัตราส่วนทางการเงินดังนี้
(หน่วย : เท่า)
ข้อก�ำหนด
ปี พ.ศ. 2553
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนรวม
ไม่เกิน 2.0
0.66
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้
ไม่ต�่ำกว่า 1.1
2.58
เมือ่ พิจารณาข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินในตารางข้างต้น และฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง ตลอดจนผลการ
ด�ำเนินงานที่ดีแล้ว บริษัทฯ ไม่มีปัญหาในการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว
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11.2.2 การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส�ำคัญและการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา
ในปี พ.ศ. 2553 บริษทั ฯ มีเหตุการณ์ทสี่ ำ� คัญต่างๆ ซึง่ ในบางเหตุการณ์บริษทั ฯ ก็ได้รายงานต่อสาธารณชนเมือ่
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ แล้วตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยผ่านทาง ELCID, website ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
1) ด้านการลงทุน
1.1) การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่สามแห่ง
ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่จ�ำนวนสองแห่งดังนี้
• บริษทั ฯ ร่วมลงทุนกับพันธมิตรในประเทศอินเดียในการจัดตัง้ Srithai Superware India Limited ด้วย
ทุนจดทะเบียน 50 ล้านรูปี และเรียกช�ำระทุนแล้วบางส่วนเป็นเงินจ�ำนวน 25 ล้านรูปี โดยบริษัทฯ
ถือหุ้นร้อยละ 70.0 เพื่อด�ำเนินธุรกิจน�ำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนจากบริษัทฯและน�ำไปจัด
จ�ำหน่ายผ่านผู้จัดจ�ำหน่ายหลายราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่ส่ง
ผลให้บริษัทฯสามารถกระจายสินค้าไปยังกลุ่มผู้บริโภคต่างๆ และครอบคลุมตลาดได้มากขึ้น ตลอดจน
น�ำไปสู่การสร้างฐานการตลาดที่มั่นคงของบริษัทฯในประเทศอินเดีย
• บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พี.อี.ที. บโลว์ จ�ำกัด กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.
2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และเรียกช�ำระทุนแล้วบางส่วนเป็นเงินจ�ำนวน 1.25 ล้านบาท
โดยบริษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ 100.0 เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยการเป่าขึน้ รูปบรรจุภณ
ั ฑ์
เครื่องดื่ม และ/หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการให้บริการแก่
ตลาดลูกค้าบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มนอกเหนือจากการผลิตและจ�ำหน่ายหลอดพรีฟอร์มขวด PET
นอกจากนี้ ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โคราช ไทย เทค จ�ำกัด กับ
กระทรวงพาณิชย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท และบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายสินค้าทีท่ ำ� จากเมลามีน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รองรับลูกค้าในต่างประเทศโดยเฉพาะรายทีใ่ ห้ความส�ำคัญใน
กระบวนการผลิตสินค้าและความมีมาตรฐานของโรงงานทีผ่ ลิตสินค้าอย่างเข้มงวด ตลอดจนเพือ่ เพิม่ ก�ำลังการผลิต
1.2) การเพิ่มทุนของบริษัทในเครือสองแห่ง
ในระหว่างไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2553 บริษัทในเครือสองแห่งของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ศรีไทย ล็อกแอนด์
ล็อก จ�ำกัด บริษัทย่อยซึ่งด�ำเนินธุรกิจน�ำเข้าและจ�ำหน่ายกล่องถนอมอาหารล็อกแอนด์ล็อกและอื่นๆ โดยบริษัทฯ
ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 51.0 และบริษทั ทาคาฮาชิ พลาสติก จ�ำกัด บริษทั ร่วมซึง่ ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมโดยบริษัทฯถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995)
จ�ำกัด เท่ากับร้อยละ 21.1 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นจ�ำนวนเงิน 93 ล้านบาท และ 86 ล้าน
บาท ตามล�ำดับ เพื่อน�ำเงินไปใช้จ่ายลงทุนขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ การลงทุนในสายการผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนเพิ่มสภาพคล่องในการด�ำเนินงาน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้ร่วมลงทุนเพิ่มในบริษัททั้งสองแห่งตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน เนื่องจาก
บริษัทฯ ยังไม่ต้องการที่จะขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่มิใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีความจ�ำเป็นต้องส�ำรอง
เงินไว้ใช้จ่ายฟื้นฟูโรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ท�ำให้ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
ในบริษัท ศรีไทย ล็อกแอนด์ล็อก จ�ำกัด ลดลงจากร้อยละ 51.0 เป็นร้อยละ 7.9 และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
ในบริษัท ทาคาฮาชิ พลาสติก จ�ำกัด ลดลงจากร้อยละ 21.1 เป็นร้อยละ 12.8 ส่งผลให้สถานะเงินลงทุนในบริษัท
ทั้งสองแห่งเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่นทั่วไป
นอกจากนี้ บริษัท ศรีไทย ล็อกแอนด์ล็อก จ�ำกัด ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2553 เป็น บริษัท ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จ�ำกัด
1.3) การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยในต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าซื้อหุ้นของ Srithai
(Vietnam) Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จากผู้ถือหุ้นเดิมรายหนึ่ง ในสัดส่วนร้อยละ 4.16 ของทุนช�ำระ
แล้วของบริษัทย่อย เป็นเงิน 4.7 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2553 ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 95.84 เป็นร้อยละ 100 โดย
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แหล่งเงินที่ใช้ในการลงทุนมาจากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการลงทุน
ดังกล่าวเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย ตลอดจนสามารถให้การสนับสนุนข้อมูล
เชิงธุรกิจและการเงินแก่บริษัทย่อยได้อย่างเต็มที่จากการเป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงรายเดียว ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและการจ่ายช�ำระเงินค่าหุ้น
1.4) การลงทุนในประเทศอินเดีย
ด้วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีนของบริษัทฯโดยเฉพาะตลาดส่งออกมีการขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้บริษัทฯมีความจ�ำเป็นต้องขยายก�ำลังการผลิตเพิ่มเติมเพื่อรองรับค�ำสั่งซื้อจากลูกค้าที่มาก
ขึน้ แต่เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดของพืน้ ทีก่ ารผลิตทีโ่ รงงานสาขาโคราชและปัญหาขาดแคลนแรงงานในพืน้ ที่ ท�ำให้บริษทั ฯ
มองหาลูท่ างทีจ่ ะขยายฐานการผลิตไปยังประเทศทีม่ ศี กั ยภาพในการผลิตทัง้ ในด้านต้นทุนการผลิตทีต่ ำ�่ กว่า และเอือ้
ต่อการขยายฐานลูกค้าและตลาดใหม่อย่างเช่นประเทศอินเดียดังที่บริษัทฯได้ประกาศไว้ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 ประกอบกับในประเทศอินเดียยังมีคู่แข่งขันที่ผลิตสินค้าเมลามีนน้อยราย ดังนั้น
การจัดตั้งโรงงานผลิตสินค้าที่ท�ำจากเมลามีนในประเทศอินเดีย นอกจากจะเพื่อรองรับกับความต้องการสินค้าใน
ประเทศอินเดียที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายที่ดีและเป็นฐานในการผลิตเพื่อส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในแถบ
เอเชียใต้และตะวันออกกลางแล้ว ยังเป็นการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันจากค่าใช้จา่ ยในการขนส่งสินค้าและ
ค่าใช้จ่ายในการน�ำเข้าจากประเทศไทยที่ลดลงอีกด้วย
ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างโรงงาน โดยบริษัทฯอาจลงทุนร่วมกับ
พันธมิตรในประเทศอินเดียหรือลงทุนทัง้ หมดแต่เพียงผูเ้ ดียวตามผลของการเจรจาในเชิงธุรกิจและกฎ เกณฑ์บงั คับ
ทางด้านกฎหมายของประเทศอินเดีย ทัง้ นี้ แหล่งทีใ่ ช้ในการลงทุนของบริษทั ฯจะมาจากกระแสเงินสดจากการด�ำเนิน
งานและ/หรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
1.5) การเลิกกิจการของบริษัทร่วมสองแห่ง
บริษทั ร่วมของบริษทั ฯ 2 แห่ง ได้แก่ บริษทั เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จ�ำกัด และบริษทั ไทย ทาคาฮาชิ พลาสติก
จ�ำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทร่วมทั้งสองแห่งเท่ากับร้อยละ 42.0 และร้อยละ 29.2 ตามล�ำดับ ได้เลิกกิจการ
เนื่องจากประสบผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ�ำนวย สภาพ
การแข่งขันที่รุนแรง และการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ โดยบริษัท ไทย ทาคาฮาชิ พลาสติก จ�ำกัด ได้หยุดด�ำเนิน
กิจการมาแล้วหลายปี ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมทั้งสองแห่งจึงได้มีมติอนุมัติการเลิกกิจการและได้
จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในระหว่างปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบันคงเหลือเพียงบริษัท เอส.เค.ไอ.
เซรามิคส์ จ�ำกัด ที่ยังอยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯได้บันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการทั้งสอง
แห่งแล้วทั้งจ�ำนวนก่อนปี พ.ศ. 2553 ดังนั้น การเลิกกิจการดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะบริษัท
ปี พ.ศ. 2553
1.6) การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
บริษทั ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จ�ำกัด บริษทั ย่อยซึง่ บริษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ 40.0 ประกอบธุรกิจรับจ้างชุบแม่พมิ พ์
และผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและเมลามีน มีสถานะเป็นบริษัทย่อยแม้ว่าบริษัทฯถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เนื่องจาก
มีกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯถือหุ้นรวมกันจ�ำนวนร้อยละ 15 เป็นผลให้บริษัทฯมีสิทธิออกเสียง
ทางตรงและทางอ้อมรวมกันมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด ประกอบกับบริษัทฯมีอ�ำนาจในการ
ควบคุมนโยบายการเงินและการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย เนือ่ งจากจ�ำนวนกรรมการของบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นตัวแทน
ของบริษัทฯ มีสัดส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญ
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยได้มกี ารเปลีย่ นแปลงจากการขายหุน้ จ�ำนวน
ร้อยละ 15 ของกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯให้แก่บุคคลภายนอก ในขณะที่สัดส่วนการถือหุ้นทาง
ตรงของบริษัทฯ ไม่เปลี่ยนแปลง ท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯน้อยกว่ากึ่งหนึ่งและสิทธิในการออกเสียงไม่มี
อิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญอีกต่อไป และบริษัทฯต้องปรับลดสัดส่วนจ�ำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
ให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุน้ ซึง่ ส่งผลให้บริษทั ฯไม่มอี ำ� นาจในการควบคุมการบริหารงานอีกต่อไป และสถานะ
เงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จ�ำกัด จะเปลี่ยนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ ขายเงิน
ลงทุนทั้งหมดในบริษัท ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จ�ำกัด จ�ำนวน 240,000 หุ้น หรือร้อยละ 40 ให้แก่บุคคลภายนอก
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เนื่องจากผลประกอบการที่ยังมีขาดทุนสะสมจากธุรกิจแม่พิมพ์และการเริ่มลงทุนเพื่อด� ำเนินธุรกิจใหม่ในการ
ประกอบผลิตภัณฑ์พลาสติกและผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีนของบริษทั ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จ�ำกัด ซึง่ ธุรกิจต้องใช้เวลาใน
การปรับตัว ท�ำให้บริษทั ฯไม่อาจคาดหวังผลตอบแทนในระยะสัน้ ได้ ประกอบกับบริษทั ฯให้ความส�ำคัญกับการลงทุน
ในบริษทั ย่อยจัดตัง้ ใหม่เพือ่ เพิม่ ก�ำลังการผลิตและรองรับลูกค้าผลิตภัณฑ์เมลามีนในต่างประเทศ ท�ำให้บทบาทและ
ความส�ำคัญทางธุรกิจของบริษัท ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จ�ำกัด ที่มีต่อบริษัทฯลดลง โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างด�ำเนิน
การเจรจาหาผู้ซื้อ ตลอดจนการก�ำหนดราคาขายที่เหมาะสม บริษัทฯ คาดว่าการขายเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่มี
ผลกระทบที่ทำ� ให้บริษัทฯ ต้องรับรูผ้ ลขาดทุนของเงินลงทุนเพิม่ เติมจากที่ได้รับรู้ในงบการเงินเฉพาะบริษทั ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
2) ด้านเงินกู้
2.1) วงเงินสินเชื่อระยะยาว
บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อระยะยาวเพิ่มเติมเพื่อรองรับแผนงานลงทุนปี พ.ศ. 2553 และการใช้จ่ายฟื้นฟู
โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ในวงเงินรวม 800 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาเงิน
กู้ 3 ปี และ 7 ปี และมีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้และแบบอัตราลอยตัว ซึ่งบริษัทฯ
ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เพื่อครอบคลุมวงเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวไปแล้ว 2 ฉบับ ในวงเงินรวม 600 ล้านบาท
ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2553 และไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2554 และบริษัทฯได้เบิกถอนแล้วบางส่วน ส�ำหรับวงเงินกู้ยืม
ระยะยาวส่วนที่เหลือ บริษัทฯคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาเงินกู้ได้ในปี พ.ศ. 2554
อนึ่ง ภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 รวมจ�ำนวน 1,638.47
ล้านบาท บริษัทฯได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2553 หน้า 49 – 53
2.2) วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
ในปี พ.ศ. 2553 บริษทั ฯ ได้รบั วงเงินสินเชือ่ หมุนเวียนเพิม่ เติมจากสถาบันการเงินในประเทศ ในวงเงินรวม
ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจากทุกสถาบันการเงินรวมกันไม่ต�่ำกว่าสอง
พันล้านบาท ส�ำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ตลอดจนช่วยให้บริษัทฯ
สามารถจัดสรรการใช้วงเงินจากแต่ละแหล่งด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมได้
3) อื่นๆ
3.1) เหตุการณ์เพลิงไหม้
เมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ทโี่ รงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ซึง่ เป็นสาขาโรงงาน
แห่งหนึง่ ของบริษทั ฯ ทีผ่ ลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพือ่ งานอุตสาหกรรม ได้แก่ ชิน้ ส่วนยานยนต์ ชิน้ ส่วนเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม พาเลท ลังบรรจุขวด และถังขยะ ฯลฯ โดยเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดในบริเวณ
คลังสินค้าและพื้นที่การผลิตบางส่วน ซึ่งท�ำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าส�ำเร็จรูปและวัตถุดิบ เครื่องจักร ตลอด
จนอาคารโรงงานส่วนหนึง่ แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ทำ� ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ แบบประกันความเสีย่ งภัย
ทุกชนิด (All Risks) กับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) โดยมีความคุ้มครองในทรัพย์สินที่เอาประกัน
ภัยทั้งสิ่งปลูกสร้าง สต็อกสินค้า และเครื่องจักร ในวงเงินรวมไม่น้อยกว่า 3 พันล้านบาท
ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯได้ประเมินและรับรู้มูลค่าความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้บางส่วนเป็น
จ�ำนวนเงิน 255.24 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งมูลค่าความเสียหายดังกล่าวเป็น
มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานอื่น รวมทั้ง
ค่าใช้จา่ ยในการฟืน้ ฟูโรงงานจากเหตุเพลิงไหม้บางส่วน อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2553 บริษทั ฯ ได้รบั เงินค่าสินไหม
ทดแทนส่วนหนึ่งจากบริษัทประกันภัยแล้วเป็นเงินจ�ำนวน 300 ล้านบาท ท�ำให้มีผลต่างจ�ำนวน 44.76 ล้านบาท
ซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายได้อื่น ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการด�ำเนินการตรวจสอบและเจรจาค่าความเสียหาย
ตลอดจนด�ำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัย
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3.2) การแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม
ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯได้แต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติมจ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
ที่มีการขยายตัว ซึ่งประกอบด้วย
• นายราเกส ซิงห์ ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553
• นายบัญชา เหมินทคุณ ด�ำรงต�ำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
• นายเดวิด สจ๊วต บูลล์ ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
3.3) การจัดสรรเงินก�ำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินก�ำไรสุทธิประจ�ำปี พ.ศ. 2552 เพื่อส�ำรองตามกฎหมายเป็นจ�ำนวนเงิน 6,000,000
บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2553 อัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินจ�ำนวน 94,846,668
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.53 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท
3.4) ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการและผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
พ.ศ. 2553
ในปี พ.ศ. 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้ประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ด้วยผลคะแนนเฉลีย่ รวม 90% ซึง่ สูงกว่าค่าคะแนนเฉลีย่ โดยรวมของบริษทั จดทะเบียนในกลุม่ SET50 และสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ด้วยผลคะแนนในช่วง 90-99 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ
“ดีเยี่ยม” โดยบริษัทฯสามารถรักษาระดับมาตรฐานไว้ได้เป็นปีที่สามติดต่อกัน

11.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
• ผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 2.03 ล้านบาท
• ส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชี
ดังกล่าว ในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมามีจำ� นวนเงินรวม 1.31 ล้านบาท และ 17,734 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่น เพื่อเป็นค่าสอบทานระบบคอมพิวเตอร์จากการปรับปรุง
ระบบ Oracle ใหม่และการเพิ่มเติมธุรกิจใหม่ การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ และการสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาสของบริษัทในเครือ ให้แก่
• ผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 0.35 ล้านบาท และจะต้องจ่ายในอนาคตเป็นจ�ำนวน
เงินรวม -ไม่มี- ล้านบาท
• ส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชี
ดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 0.30 ล้านบาท และจะต้องจ่ายในอนาคตเป็นจ�ำนวนเงิน
รวม -ไม่มี- ล้านบาท
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12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
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12.1 ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทฯในปี พ.ศ. 2553 นั้น เป็นการมุ่งเน้นการน�ำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยในการประมวลผลและวิเคราะห์ ตลอดจนพัฒนาและปรับโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ฯให้เอือ้ อ�ำนวย
ต่อการเปลีย่ นแปลงและการขยายตัวของธุรกิจ เพือ่ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและสนับสนุนเป้าหมายของบริษทั ฯทีต่ อ้ งการมุง่
ไปสู่การเป็นบริษัทระดับ World Class ซึ่งการด�ำเนินงานในปี พ.ศ. 2553 มีดังนี้
1) พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลในองค์กรที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล เพื่อช่วยในการควบคุมและบริหารข้อมูลภายในองค์กรให้
มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารในองค์กรให้สามารถเข้าถึงข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสารถูกน�ำไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
3) ปรับปรุงและขยายผลของการน�ำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในด้านการควบคุมการผลิตและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิตและการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
4) พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับระบบธุรกิจเครือข่าย เพือ่ ให้สามารถรองรับกับการเติบโตของระบบ
ธุรกิจเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเพิ่มขึ้นของฐานข้อมูลสมาชิก ตลอดจนสามารถให้การสนับสนุนด้าน
งานขายและการค�ำนวณผลตอบแทนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5) ปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในระบบงานหลักขององค์กร (Oracle ERP) เพือ่ ลดการด�ำเนินการทีซ่ ำ�้ ซ้อน ตลอดจนเพิม่
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการประมวลผล
6) ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และความเข้าใจในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
7) น�ำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทั้งในส่วนของการรับลงทะเบียนด้วย
ระบบ Barcode และการประมวลผลเพื่อสรุปผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่พิจารณา โดยบริษัทฯได้ปรับปรุง
และพัฒนาโปรแกรมอยู่เสมอเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
12.2 นโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและใส่ใจกับคุณค่าของพลังงาน และพยายามด�ำเนินการตามมาตรการต่างๆ ทั้งในส่วนของโรงงานและ
ส�ำนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ให้พนักงานทุกระดับชั้นในองค์กรเห็นคุณค่าของพลังงานและก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานใน
บริษัทฯอย่างต่อเนื่อง นอกจากแนวทางในการปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงานที่บริษัทฯก�ำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามแล้วนั้น บริษัทฯยัง
ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือจุดที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดย
ไม่เกิดประโยชน์เพือ่ ท�ำการแก้ไข ตลอดจนการท�ำกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์พลังงานร่วมกัน ทัง้ นีเ้ พือ่ ก่อให้เกิดการอนุรกั ษ์พลังงานอย่าง
มีสว่ นร่วมจากทุกหน่วยงานในองค์กร ซึง่ การประหยัดพลังงานดังกล่าว นอกจากจะเป็นการค�ำนึงถึงประโยชน์ในด้านการลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทฯแล้ว ยังเป็นการค�ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติอีกด้วย
ในด้านการผลิต บริษทั ฯ มีการลงทุนในเครือ่ งจักรใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพในการผลิตสูงและประหยัดพลังงานเพือ่ ทดแทนเครือ่ งจักร
เก่าที่เริ่มเสื่อมสภาพและใช้พลังงานในการผลิตสูงตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็น ควบคู่กับการน�ำนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยมาใช้
ในกระบวนการผลิต ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดการใช้วัตถุดิบให้แก่บริษัทฯแล้ว ยังท� ำให้บริษัทฯมี
อัตราการใช้พลังงานต่อน�้ำหนักสินค้าที่ผลิตลดลง
บริษทั ฯ ยังร่วมท�ำกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์พลังงานกับบุคคลภายนอก ได้แก่ การเข้าร่วมโครงการขยายผลมาตรฐานการจัดการ
พลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ
มาตรการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญของการประหยัดพลังงานของบริษทั ฯและค�ำนึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม ตลอดจนเป็นการแลกเปลีย่ น
ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่งขัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างมีจริยธรรมอีกด้วย
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นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายให้โรงงานทุกสาขาจัดท�ำโครงการ “Srithai Energy Conservation
2011” เพื่อด�ำเนินการพัฒนาปรับปรุงด้านการพัฒนาการจัดการพลังงาน ซึ่งบริษัทฯจะจัดให้มีการประเมินผลอย่างจริงจังโดยคณะ
กรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ในการผลัก
ดันโครงการครัง้ นี้ นอกจากแสดงให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายการประหยัดพลังงาน
ของประเทศแล้ว บริษัทฯยังมีเป้าหมายที่จะส่งโรงงานแต่ละสาขาเข้าประกวดในโครงการระดับประเทศต่อไปในอนาคต
12.3 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ได้แก่ การ
อบรมให้ความรู้แก่พนักงานตั้งแต่ก่อนเริ่มท�ำงาน การจัดท�ำคู่มือปฏิบัติงาน การกระจายข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยอย่างทั่วถึง
ตลอดจนการมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานในแต่ละโรงงาน เพื่อร่วมกันท�ำงานใน
ด้านการตรวจสอบความปลอดภัย การปรับปรุงแก้ไข และการประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามนโยบายที่บริษัทฯก�ำหนด และมีความ
เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอดจนน�ำไปสูก่ ารมีมาตรฐานในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานในระดับสากล ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรโดยลดการสูญเสียทั้งในด้านของ
บุคลากร เวลาท�ำงาน และผลผลิต อีกทั้งยังมีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯด้วย
บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร” และ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน” ให้
แก่พนักงานในแต่ละสาขาทีเ่ ข้าข่ายตามเกณฑ์ทกี่ ฎหมายก�ำหนดอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ แต่งตัง้ ให้เป็นเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงาน
ระดับบริหารและหัวหน้างาน นอกจากนี้ โรงงานสาขาโคราชได้ผา่ นการตรวจสอบและได้รบั การรับรองในระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และมาตรฐาน มอก. หรือ TIS 18001:1999 ซึ่งการรับรองดังกล่าวมีส่วนช่วยเพิ่มความ
มัน่ ใจให้แก่ลกู ค้าในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษทั ฯว่ามีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและมาตรฐาน
สากล
12.4 ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ
พนักงานทุกคน และมีความต้องการทีจ่ ะปรับปรุงระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนได้กำ� หนดเป็นนโยบายสิง่ แวดล้อม
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอีกด้วย ปัจจุบันสาขาโรงงานของบริษัทฯจ�ำนวน 2 แห่ง จากทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานสาขา
บางปู และโรงงานสาขาโคราช ได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จาก
United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. (URS) แล้วในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2552 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงการให้ความส�ำคัญและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ
ในส่วนของโรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี อยู่ระหว่างด�ำเนินการปรับปรุงระบบการจัดการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของ
กระบวนการผลิต เพื่อยื่นขอรับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000:2005 ภายในปี พ.ศ.
2554 ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทฯเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้น หากบริษัทฯได้รับการ
รับรองในระบบดังกล่าว ก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าสินค้าของบริษัทฯมีความปลอดภัยในระดับสากล
นอกจากนี้ โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ยังได้ดำ� เนินการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการขอรับการรับรองมาตรฐานการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ในปี พ.ศ. 2554 อีกด้วย
12.5 มาตรฐานในระบบการจัดการด้านคุณภาพส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี และโรงงานสาขาบางปู ได้รบั การรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพส�ำหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ISO/TS 16949:2009 ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพเฉพาะทางด้านเทคนิคของอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่ว
โลก ทั้งในด้านการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการของผลิตภัณฑ์/บริการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์
12.6 มาตรฐานระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานและคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ในปี พ.ศ. 2553 โรงงานสาขาโคราชได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดการด้านแรงงานและการจัดการคุณภาพชีวิต
การท�ำงานดังนี้
1) ได้รับใบรับรอง มรท.8001-2546 ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ซึ่งมอบให้สถานประกอบการที่มีการจัดการด้านแรงงานตามระบบมาตรฐานแรงงานของกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานประกอบการมีระบบการจัดการแรงงานที่ดี และแรงงานของบริษัทฯได้รับการคุ้มครองและ
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯเคยได้รับใบรับรองในด้านนี้มาแล้ว 2 ครั้ง ในปี
พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2551
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2) ได้รับการรับรองและต่ออายุระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท�ำงาน (Management System of Quality of Work
Life หรือ MS-QWL 1 : 2008) โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ซึ่งการได้รับการรับรองดังกล่าว เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการมีมาตรฐานในการบริหารจัดการและแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯส�ำหรับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการ ตลอดจนการดูแลในด้านสุขภาพกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
12.7 ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และตอบแทนกลับคืนสู่สังคม
โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม พลังงาน การค้า และการทูต
ระหว่างประเทศ อาทิ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ เอ เอฟ เอส ประเทศไทย, ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรเกชั่น, ประธาน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ, ประธานคณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทย, นายก
สมาพันธ์สมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการ, ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกงสุลใหญ่กติ ติมศักดิส์ าธารณรัฐ
มัลดีฟส์ประจ�ำประเทศไทย เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมการท�ำ CSR ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน�้ำอัดลมและน�้ำดื่มอีกด้วย
ได้แก่ ฝาเกลียวและพรีฟอร์มขวดน�้ำดื่ม (PET) ของบริษัทฯซึ่งมีน�้ำหนักเบาและนับเป็นนวัตกรรมใหม่ในการลดต้นทุนและช่วยลดการ
ใช้วัตถุดิบให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มตลาดบรรจุภัณฑ์ในอนาคตที่มีการค�ำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนด
แนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นการให้ความส�ำคัญกับการลดการ
ใช้วัตถุดิบ ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยลดมลภาวะต่อ
สิง่ แวดล้อมและภาวะโลกร้อน โดยบริษทั ฯได้ดำ� เนินการอย่างต่อเนือ่ งและเริม่ เด่นชัดในปี พ.ศ. 2553 ได้แก่ การลดใช้วตั ถุดบิ ในการผลิต
ลดขั้นตอนการท�ำงานให้น้อยลง แต่ยังคงประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งตรงกับหลักปฏิบัติของ Carbon Foot Print และจะเป็นจุดเริ่ม
ต้นของโครงการ Carbon Label ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลส�ำหรับผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนน�ำไปสู่ Carbon Credit ทั้งนี้
แนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตสินค้า
ทั้งระบบ และเป็นการเน้นย�้ำถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนได้
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12.8 กิจกรรมต่างๆ
ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯมีกิจกรรมที่ยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้
1) โครงการอยู่ดีมีสุข

เป็นกิจกรรมทีร่ ณรงค์และอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานให้ดำ� เนินชีวติ
ตามแนวพระราชด�ำริ เศรษฐกิจพอเพียง

2) โครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์ระยะยาว

เป็นกิจกรรมที่น�ำไปสู่การฝึกประสบการณ์ระยะยาวของนักศึกษา
ระดับ ปวช., ปวส. โดยบริษทั ฯรับนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะต่างๆ
ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าท�ำงาน และจ่ายค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ เหมือนพนักงาน

3) กิจกรรมโรงเรียนในโรงงาน

เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กระทรวง
แรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการศึกษาในสถาน
ประกอบกิจการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่พนักงานและ
ผู้สนใจที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง ซึ่งบริษัทฯ
ได้เปิดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภายในโรงงานทั้ง 3 สาขา คือ
สาขาบางปู สาขาอมตะนคร ชลบุรี และสาขาโคราช

4) การมอบทุนการศึกษา

ชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงงานสาขาโคราช ได้มอบทุนการศึกษา
แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์จ�ำนวน 73 ทุน

5) โครงการแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี บริษัทฯได้ร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ง
แวดล้อมในการท�ำงาน ภายใต้โครงการแรงงานปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยดี ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นผูจ้ ดั ขึน้ เพือ่
ร่วมรณรงค์และสนับสนุนให้แรงงานของบริษัทฯมีความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยดี
6) โครงการศูนย์ฝึกอบรมศรีไทย (Training Center) บริษัทฯได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมศรีไทยที่โรงงานสาขาโคราชเพื่อส่ง
เสริมให้พนักงานโดยเฉพาะพนักงานด้านการผลิตได้มีการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะก่อนปฏิบตั งิ านจริง ซึง่ บริษทั ฯได้เตรียมความพร้อม
ของสถานที่ตามลักษณะของงานโดยก�ำหนดแยกเป็นห้องบรรยาย
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกก่อนปฏิบัติ (Pre-skill Shop) และห้อง
ฝึกปฏิบัติ (Skill Shop)
12.9 รางวัลต่างๆ ที่ได้รับในปี พ.ศ. 2553
1) รางวัลทูบีนัมเบอร์วันในสถานประกอบการระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โรงงานสาขาโคราชได้รับรางวัลทูบีนัมเบอร์วันในสถานประกอบการระดับ
ประเทศ ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ระดับเงิน ปีที่ 1 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี เนือ่ งจากเป็นสถานประกอบการทีร่ ณรงค์และท�ำกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดทัง้ ในสถานประกอบการและชุมชน
ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯได้รับรางวัลในลักษณะดังกล่าวติดต่อกันหลายปี
2) รางวัลเพชรพาณิชย์ ประเภทผู้ประกอบการดีเด่น
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับรางวัลเพชรพาณิชย์ ประเภทผู้ประกอบการดีเด่น จากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 90 ปี โดยรางวัลดังกล่าว
มอบให้แก่ผู้ประกอบการที่มีผลงานยอดเยี่ยมเพื่อส่งเสริมและเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ประกอบการอื่น
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3) รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award 2010) ประเภทผู้ส่งออกไทยดีเด่น (Best
Exporter)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 บริษทั ฯ ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export
Award 2010) ประเภทผู้ส่งออกไทยดีเด่น (Best Exporter) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรางวัล
ดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่ได้มีการประกาศเกียรติคุณ และมอบให้แก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มุ่งมั่น
พัฒนาศักยภาพทัง้ ในด้านการผลิต การออกแบบ การสร้างตราสินค้าของตนเอง และการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
ในระดับสากล รวมถึงมีการบุกเบิกตลาดต่างประเทศจนสามารถสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือแก่ภาคธุรกิจส่งออก
และบริการไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
4) รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553 บริษัทฯได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน เนื่องจากบริษัทฯได้รับรางวัลในลักษณะดังกล่าว 5 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549
– 2553 ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมีเกณฑ์การพิจารณาการด�ำเนินงานของสถานประกอบการจากข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูล
สถานประกอบการ ข้อมูลด้านแรงงานสัมพันธ์ และข้อมูลด้านสวัสดิการแรงงาน
5) รางวัล The UCL Outstanding Licensee of the Year 2010
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 บริษัทฯได้รับรางวัล The UCL Outstanding Licensee of the Year 2010
จาก UCL (Universal Closures Limited) ประเทศอังกฤษ ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการผลิตฝาปิดขวดพลาสติกภายใต้
สิทธิบัตรของ UCL ที่มีผลงานดีเด่น โดยสามารถขยายก�ำลังการผลิตจาก 600 ล้านฝา เป็น 2,000 ล้านฝา และขยาย
ตลาดไปยังเครือข่าย 8 ประเทศ ได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน ทั้งนี้ เทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ภายใต้
สิทธิบัตรของ UCL สามารถช่วยลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตได้ถึง 25%
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารที่มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทในเครือ
บริษัท
บริษัทย่อย
บริษัท พี.อี.ที. บโลว์ จ�ำกัด
Srithai (Vietnam) Company Limited
บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
Srithai Superware India Limited
บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด
บริษัทศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
บริษัท ศรีไทย ชิน-โอซาก้า จ�ำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ำกัด
บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
Beijing Huatai Replica of Porcelain
Products Company Limited
บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
PT. Srithai Maspion Indonesia
บริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จ�ำกัด
กิจการร่วมค้า
บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เฟริสท์พอยท์ ทรานส์โลจิสติกส์ จ�ำกัด
บริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

นายสนัน่ นายปริญช์ นายณพล นายมานิต นายอภิสทิ ธิ์ นายภาวัต นายราเกส
อังอุบลกุล ผลนิวาศ เลิศสุมติ รกุล อติวานิชยพงศ์ ตัง้ สาธิต เฉลิมพงศ์ ซิงห์
กก.
ปธ.
ปธ.
กห.
ปธ.
กห.

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

กก.
-

กก.
-

กก.
-

กก.
-

กห.
-

กห.
กก.
กก.

กก.
กก.
-

-

กก.
-

กก..
-

-

-

กก.
กก.
กก.

กก.
กก.

-

กก.
-

กก.

-

-

กห.

กก.

-

-

-

กห.

-

กก.
กก.

-

กห.
-

-

-

-

-

หมายเหตุ : 1) ประวัติ และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 8.4)
2) ค�ำย่อ : ปธ. = ประธานกรรมการ, กก. = กรรมการ, กห. = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
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เอกสารแนบ 2

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท
นายสนั่น
นายปริญช์
นายณพล
นายมานิต
นายอภิิสิทธิ์
นายภาวัต
นายราเกส
นายสันติ
นายประพณ
นายมิชิโอะ
Mr. Alok Kumar
Mr. Atul Kumar
นายสมยศ
นายเซอิชิโร
นายชินโก
นายมาซาโนบุ
นางสาวลัดดา
นางสาวสุวรรณา

อังอุบลกุล
ผลนิวาศ
เลิศสุมิตรกุล
อติวานิชยพงศ์
ตั้งสาธิต
เฉลิมพงศ์
ซิงห์
ศักดิ์ก�ำจร
ศิริพานิช
นากาอิ
Gupta
Jayantilal Jogani
เลิศสุมิตรกุล
มิยากาวา
มิยากาวา
เทรากุระ
น�ำจารุเสถียรชัย
มหัทธนะพันธ์ุ

บริษทั พี.อี.ที. Srithai (Vietnam) บริษทั ศรีไทย
Srithai
บริษทั ศรีไทย บริษทั ศรีไทย บริษทั ศรีไทย
บโลว์ จ�ำกัด
Company โมลด์ส จ�ำกัด Superware India นาโนพลาส มิยากาวา จ�ำกัด ชิน-โอซาก้า
Limited
Limited
จ�ำกัด
จ�ำกัด

กก.
กก.
กก.
-

ค�ำย่อ ปธ. = ประธานกรรมการ		

ปธ.
กก.
กห.
-

ปธ.
กก.
กห.
กห.
-

กก. = กรรมการ		

กก.
กก.
กห.
กก.
กก.
-

กห.
กก.
กก.
กก.
-

ปธ.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กห.
-

กห.
กก.
กก.

กห. = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ : บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิ
ในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอ�ำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อย
จะถูกน�ำมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมของบริษัทแม่
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เอกสารแนบ 3

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญในการดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัท
เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี ในการจัดท�ำงบการเงิน บริษัทได้พิจารณา
เลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม ถือปฏิบตั โิ ดยสม�ำ่ เสมอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป รวมทัง้ ได้มกี ารเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือ่ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุนทัว่ ไปและผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเหมาะสม
ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และงบการ
เงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ความเห็นของผูส้ อบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ แสดง
ไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า
ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะด�ำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือมีการด�ำเนิน
การที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
ทัง้ นีค้ วามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ
และผลการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทีไ่ ม่มเี งือ่ นไขและไม่มขี อ้ สังเกต ท�ำให้เชือ่ ได้วา่ งบการเงินของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในนามคณะกรรมการบริษัท

(นายสนั่น อังอุบลกุล)
ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายเอ้งฮัก นนทิการ และนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ คือ
รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและผล
การตรวจสอบบัญชีและหลักฐานแต่ละไตรมาส จ�ำนวน 4 ครั้ง และประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตโดยไม่มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอีก 1 ครั้ง โดยทุกครั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วน และมีผู้จัดการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อจดรายงานการประชุมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ ได้อนุมัติไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ผล
การปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ได้สรุปเป็นรายงานเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ ซึ่งอาจสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี พ.ศ. 2553
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินเป็นรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี พ.ศ. 2553 โดยสอบถามและรับฟัง
ค�ำชี้แจงเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงการบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงิน
ประจ�ำไตรมาสหรือประจ�ำปีของบริษัทฯ จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร และผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินของบริษทั ฯ ประจ�ำปี พ.ศ. 2553 มีความถูกต้องเท่าทีค่ วรตามหลักการบัญชีทรี่ บั รอง
ทัว่ ไป และได้เปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอ เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบและน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
2. การควบคุมภายในและระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายใน ได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน คณะ
กรรมการตรวจสอบได้เน้นให้ติดตามเป็นระยะ และหากมีข้อเสนอแนะก็ได้เสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อแก้ไข
ส�ำหรับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการแก้ไขและปรับปรุงตลอดปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งท�ำให้ในปีนี้
บริษทั ฯ ได้รบั ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน ซึง่ ด�ำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม 90% สูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET50
3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
พบว่า คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ตดิ ตามและปรับปรุงให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพทัง้ ด้านความเสีย่ งในการบริหารและ
การด�ำเนินงาน ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของธุรกิจและสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

134

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

4. การปฏิบัติตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องที่ไม่ถือปฏิบัติ
และไม่มีรายการใดที่มีลักษณะเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย
5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ส�ำหรับงบการเงินประจ�ำปี พ.ศ. 2554
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา โดยให้ค�ำนึงถึงชื่อ
เสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบ และการให้ค�ำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาอย่างสม�่ำเสมอแล้ว เป็นที่
น่าพอใจในระดับหนึ่ง จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งให้ นางสาวแน่งน้อย
เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรือ
นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�ำปี พ.ศ. 2554 โดยมีค่าตอบแทนเบ็ดเสร็จรวม 2,027,000 บาท (สองล้าน
สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

(ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรุงเทพมหานคร
1 กุมภาพันธ์ 2554
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386,479,738
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7 8 386,479,738
18,403,407 279,416,938
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8 9
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12.1


332,892,346
297,436,823
12.1 12.1


332,892,346
282,004,884
291,218,952
195,058,123 297,436,823
195,058,123
12.1 12.1 282,004,884
8,550,450 291,218,952
7,622,157 195,058,123
4,999,800 195,058,123
4,999,800
12.1 13
8,550,450
163,656,354 7,622,157
145,766,384 4,999,800
97,809,970 4,999,800
76,420,000
13 14 163,656,354
5,043,862,029 145,766,384
4,693,174,685 97,809,970
4,504,320,031 76,420,000
4,168,798,106
14 15 5,043,862,029
68,863,5394,693,174,685
70,182,0024,504,320,031
65,302,2004,168,798,106
65,575,778
15 21.1 68,863,539
22,351,250 70,182,002
22,418,750 65,302,200
21,842,750 65,575,778
21,842,750
21.1 16 22,351,250
79,820,637 22,418,750
63,362,542 21,842,750
81,986,399 21,842,750
67,082,792
16
79,820,637
5,669,109,143 63,362,542
5,293,745,472 81,986,399
5,304,211,619 67,082,792
4,897,214,172
5,669,109,143 5,293,745,472 5,304,211,619 4,897,214,172
8,511,650,364 7,720,503,352 7,718,569,641 6,765,190,338
8,511,650,364 7,720,503,352 7,718,569,641 6,765,190,338

กก.กก..
กก.กก..

กกก878ก
กกก878ก




3

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()

ก()

31..2553..2552
31..2553..2552

ก


 




ก

ก


กก
ก
กกก
ก


ก
ก
ก


กกกก
กกกกก
ก
 ก

ก
ก

 ก
ก
ก







ก

ก



ก
 

 






ก

ก
ก
..2553
..2552
..2553 ..2552
..2552
..2553
..2552
..2553
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181,344,800

150,000,000
7
386,479,738
279,416,938
270,137,753
151,730,290
851,961,726
705,194,063
760,720,502
478,705,068
18,403,407 137,427,359
18,242,415 153,010,012 142,890,301 
36.2 8
146,797,241
1,332,726,578 258,728,932
1,115,682,865 315,516,000
1,244,225,874240,665,532
1,005,052,677
18 9
335,880,115
36.236.2
915,665
510,349 708,374
1,119,084 17,817,471
8,207,569 3,936,296
7,463,413
19
144,808,635
120,651,372
116,218,270
103,551,044
2036.2 266,097,740  151,908,693  189,500,405 111,848,155 
1,231,596,396
10 1,746,461,122
1,007,588,8871,555,963,593
948,294,6901,552,782,660
827,061,229
666,754,395
11
96,832,262
64,001,888
64,725,597
36,975,391
18
1,352,208,944
2,842,541,221 921,681,387
2,426,757,8801,322,954,100
2,414,358,022888,508,349
1,867,976,166
4,250,455
2,093,339
708,684
1,267,332
21.2
204,037,204
221,802,672
187,390,364
203,669,675
1,093,445,356
12.1 1,560,496,603 1,145,577,398 1,511,053,148
332,892,346
297,436,823



12.1 3,306,957,725
282,004,8842,701,540,991
291,218,9523,063,835,808
195,058,123
195,058,123
2,325,041,752
 
ก
12.1
8,550,450
7,622,157
4,999,800
4,999,800

ก


163,656,354
145,766,384
97,809,970
76,420,000



25 13

14
5,043,862,029 4,693,174,685 4,504,320,031 4,168,798,106
 ก

270,990,480
 10 15 2,709,904,800
68,863,5392,709,904,800
70,182,0022,709,904,800
65,302,200
65,575,778
2,709,904,800


ก
21.1
22,351,250
22,418,750
21,842,750
21,842,750
ก

 

270,990,480
10 16 2,709,904,800
79,820,6372,709,904,800
63,362,5422,709,904,800
81,986,399
67,082,792
2,709,904,800
5,669,109,143 19,928,420
5,293,745,472 19,928,420
5,304,211,619 19,928,420
4,897,214,172



กก

25
19,928,420
ก
8,511,650,364 (40,818,709)
7,720,503,352 7,718,569,641
6,765,190,338

(69,135,767)




กก
27
1,005,141,030 1,032,390,192
980,892,998 1,006,158,057
ก
ก
26
120,000,000
106,000,000
120,000,000
106,000,000

1,163,058,446
943,986,772
824,007,615
598,157,309
4,948,896,929 4,771,391,475 4,654,733,833 4,440,148,586


28
255,795,710
247,570,886


5,204,692,639 5,018,962,361 4,654,733,833 4,440,148,586

กก.กก..
8,511,650,364 7,720,503,352 7,718,569,641 6,765,190,338

กกก878ก

กกก878ก
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31
ก

 ..2553..2552
31..2553..2552
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ก
กก
ก
ก
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กก
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ก
ก



กก
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ก
ก


กก



ก

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก
ก
..2553
..2552ก..2553
ก

 ..2552
..2553 ..2552 ..2553  ..2552 











30
30

6,859,757,414 5,456,581,348 5,710,866,198 4,793,024,319
7
386,479,738
279,416,938
270,137,753
151,730,290
(5,413,434,727) (4,313,737,068) (4,539,552,294) (3,834,639,646)
8
18,403,407
18,242,415


1,446,322,687 1,142,844,280 1,171,313,904
958,384,673
9
1,332,726,578 1,115,682,865 1,244,225,874 1,005,052,677
36.3,31
102,753,460
44,877,298
159,251,965
81,168,770
36.2
510,349
1,119,084
8,207,569
7,463,413
29
(739,018,450) (577,824,872) (632,370,015) (535,684,790)
29
(340,606,161) (377,393,434)
(231,188,713)
(269,060,807) 
36.2



36.4
(72,333,697)
(55,216,606)
(42,564,800)
10(89,800,148)
1,007,588,887
948,294,690
827,061,229
666,754,395
11

12.1
32
21.3

28

96,832,262
64,001,888
64,725,597
36,975,391
(7,137,857)
(20,777,906)
2,842,541,2219,069,787
2,426,757,880
2,414,358,022 6,766,689
1,867,976,166
(5,652,810)
(2,843,205)
(5,524,982)
(10,560,614)
366,860,721
166,396,157
385,487,647
188,449,121
12.1


332,892,346
297,436,823
12.1 17,540,525
282,004,884
291,218,952
195,058,123
195,058,123
(28,698,408)


12.1384,401,2468,550,450
4,999,800
137,697,7497,622,157
385,487,6474,999,800188,449,121
13(65,785,661)
163,656,354
145,766,384
97,809,970
76,420,000
(52,040,232)
(61,011,990)
(46,867,828)
14318,615,585
5,043,862,02985,657,517
4,693,174,685
4,504,320,031141,581,293
4,168,798,106
324,475,657
15
68,863,539
70,182,002
65,302,200
65,575,778
(58,156,208)
(37,366,219)
(44,776,412)
(34,446,045)
21.1
22,351,250
22,418,750
21,842,750
21,842,750
260,459,377
48,291,298
279,699,245
107,135,248
16
79,820,637
63,362,542
81,986,399
67,082,792
5,669,109,143 5,293,745,472 5,304,211,619 4,897,214,172
8,511,650,364 7,720,503,352 7,718,569,641 6,765,190,338
267,966,757
57,763,986
279,699,245
107,135,248
(7,507,380)
(9,472,688)


260,459,377
48,291,298
279,699,245
107,135,248

33
ก
ก
0.99
0.21
1.03
กก.กก..

0.40

กกก878ก
กกก878ก




34

34



19,928,420




19,928,420

19,928,420



19,928,420





2,709,904,800

2,709,904,800



2,709,904,800





19,928,420

19,928,420




19,928,420





2,709,904,800

2,709,904,800




2,709,904,800
2,709,904,800

19,928,420

2,709,904,800

ก กก
ก 
(25) (25)



(6,550,633)

(40,818,709)

(40,818,709)



(40,818,709)

(34,268,076)



(28,317,058)

(69,135,767)

(69,135,767)




(69,135,767)

(40,818,709)

(49,037,203)
(2,548,145)

96,589
1,032,390,192

1,032,390,192



1,032,390,192

1,083,878,951

(43,155,762)
12,797,684

3,108,916
1,005,141,030

1,005,141,030




1,005,141,030

1,032,390,192





100,000,000

100,000,000

6,000,000

106,000,000

100,000,000





106,000,000

106,000,000

14,000,000


120,000,000

106,000,000

ก()

ก
ก

ก


ก ก
 (27)
(26)

70,053,147


1,452,282
987,049,539
57,763,986
1,044,813,525
(94,826,753)
(6,000,000)

943,986,772

915,544,110

61,651,089


(1,703,004)
1,003,934,857
267,966,757
1,271,901,614
(94,843,168)
(14,000,000)


1,163,058,446

943,986,772

ก



21,015,944
(2,548,145)
(6,550,633)
1,548,871
4,808,454,242
57,763,986
4,866,218,228
(94,826,753)


4,771,391,475

4,794,988,205

18,495,327
12,797,684
(28,317,058)
1,405,912
4,775,773,340
267,966,757
5,043,740,097
(94,843,168)



4,948,896,929

4,771,391,475

(1,548,871)

(314,343)
(156,971)
261,635,467
(9,472,688)
252,162,779
(12,921,893)

8,330,000
247,570,886

263,655,652

(1,405,912)

(2,849,955)
(30,069)
243,284,950
(7,507,380)
235,777,570
(8,820,090)

4,417,123
24,421,107
255,795,710

247,570,886



 (28)



19,467,073
(2,548,145)
(6,864,976)
1,391,900
5,070,089,709
48,291,298
5,118,381,007
(107,748,646)

8,330,000
5,018,962,361

5,058,643,857

17,089,415
12,797,684
(31,167,013)
1,375,843
5,019,058,290
260,459,377
5,279,517,667
(103,663,258)

4,417,123
24,421,107
5,204,692,639

5,018,962,361



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

กกก878ก

ก1ก..2552
กกก
(กก)
ก()กกก
กกก
()(กก)
()
ก
()

ก
ก
31..2552

ก1ก..2553
กกก
(กก)
ก()กกก
กกก
()(กก)
()
ก
()

ก
ก
ก
31..2553

ก()
ก
31..2553..2552
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34

34



19,928,420



19,928,420

19,928,420


19,928,420




2,709,904,800

2,709,904,800


2,709,904,800




19,928,420

19,928,420


19,928,420




2,709,904,800

2,709,904,800


2,709,904,800
2,709,904,800

19,928,420

กก

(25)

2,709,904,800

ก
ก
(25)

กกก878ก

ก1ก..2552
กกก
(กก)
ก()กกก
()(กก)
()
ก
()

ก
31..2552

ก1ก..2553
กกก
(กก)
ก()กกก
()(กก)
()
ก
()

ก
31..2553

ก()
ก
31..2553..2552

(45,325,747)
(2,640,000)
(1,452,282)
1,006,158,057

1,006,158,057


1,006,158,057

1,055,576,086

(39,688,063)
12,720,000
1,703,004
980,892,998

980,892,998


980,892,998

1,006,158,057




100,000,000

100,000,000

6,000,000
106,000,000

100,000,000




106,000,000

106,000,000

14,000,000
120,000,000

106,000,000

ก()
ก
ก

ก ก
(27)
(26)

64,751,067

1,452,282
591,848,814
107,135,248
698,984,062
(94,826,753)
(6,000,000)
598,157,309

525,645,465

56,697,233

(1,703,004)
653,151,538
279,699,245
932,850,783
(94,843,168)
(14,000,000)
824,007,615

598,157,309

ก





19,425,320
(2,640,000)

4,427,840,091
107,135,248
4,534,975,339
(94,826,753)

4,440,148,586

4,411,054,771

17,009,170
12,720,000

4,469,877,756
279,699,245
4,749,577,001
(94,843,168)

4,654,733,833

4,440,148,586
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

7
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
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31
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ก
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กก
ก

ก

ก




ก





กก
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กกกกก
ก
ก
กกก
ก
ก
ก


กก
ก
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กก
ก

กก




 
ก


 

กก
ก

ก



ก

กก
 
กก

 
ก
ก

ก
ก()
ก

ก
ก







ก
ก



ก
กก
กก



7
8
9
36.2

35.1

ก
..2553ก..2552



..2553
..2552




ก
..2553
..2552
ก



..2553
..2552




758,187,475 551,485,680 685,368,084 506,319,490
386,479,738
151,730,290
(63,947,743) 279,416,938
(51,692,225) 270,137,753
(60,988,120) (46,560,662)
18,403,407


(70,087,898) 18,242,415
(16,661,684) (48,003,093)
(4,861,558)
1,332,726,578
624,151,8341,115,682,865
483,131,771 1,244,225,874
576,376,871 1,005,052,677
454,897,270
510,349
1,119,084
8,207,569
7,463,413

(2,118,697)
(5,099,633)
36.2 8


12.1

10
1,007,588,887
948,294,690 
(834,737,079) 64,001,888
(812,513,060)
11 35.2 96,832,262
35.2 2,842,541,221
(20,078,370)2,426,757,880
(29,346,920)
8
2,035,389
56,539,872
12.3()
490,354

24,807,089
14,356,577
12.1


3,241,851 291,218,952
4,845,889
12.1
282,004,884
21,704,665 7,622,157
15,615,982
12.1 35.2 8,550,450
5,202,000 145,766,384
6,759,700
13
163,656,354
(799,452,798)4,693,174,685
(748,841,593)
14
5,043,862,029



(14,125,493)
827,061,229
(745,900,871)
64,725,597
(18,729,591)
2,414,358,022

490,354
20,136,871
332,892,346
339,917
195,058,123
30,884,575
4,999,800
5,202,000
97,809,970
(721,702,238)
4,504,320,031

15
68,863,539
70,182,002
21.1
22,351,250
(123,821,560) 22,418,750
(23,940,600)
16 18 79,820,637
63,362,542
767,960,872 532,629,623
18 5,669,109,143
(259,866,332)5,293,745,472
(154,634,580)
(1,887,972)
(514,820)
8,511,650,364
7,720,503,352
34
(94,843,168) (94,826,753)
28
(8,820,090) (12,921,893)
28
4,417,123
8,330,000
283,138,873 254,120,977

65,302,200
65,575,778
21,842,750
21,842,750
(150,000,000)
(20,000,000)
81,986,399
67,082,792
749,961,751 532,629,623
5,304,211,619
(240,665,532) 4,897,214,172
(128,593,000)
(720,221)

7,718,569,641
6,765,190,338
(94,843,168) (94,826,753)




263,732,830 289,209,870

107,837,909 (11,588,845) 118,407,463
ก()
กก

(775,109)


กก.กก..
ก
279,416,938 291,005,783 151,730,290
7
386,479,738 279,416,938 270,137,753
ก
กกก878ก
กกก878ก




666,754,395
(746,496,939)
36,975,391
(26,767,559)
1,867,976,166


17,489,518
297,436,823
1,227,373
195,058,123
34,694,089
4,999,800
6,759,700
76,420,000
(713,093,818)
4,168,798,106

31,013,322

120,716,968
151,730,290
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กกก
31..2553..2552
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ก()ก


1536กกก10140

           ก              ก       ก  
ก()()ก

ก      ก  กก       ก ก     กก       
กก

กกกกกก25ก..2554

2 ก

กกกก

2.1 กกก

ก ก   กก 
ก..2543กก..2547ก
กกกกกกกกก
ก

กกกกกกก
ก

กกกกกกกก
กกกกก
กกกกกก
กกกกก


กกกกกกก
กกกกกกก
8
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552
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2 ก()


2.2 กกกกกก
กกก










กกกกกกก
ก(กก)กกกกก
..2553
ก) ก
ก26..2553
) กกกกกก
กก1ก..2554
ก1 (2552)กก
ก2 (2552)
ก7 (2552)ก
ก8 (2552)กกก
ก10(2552)ก
ก11(2552)ก
ก16(2552)ก
ก17(2552)
ก18(2552)
ก19
ก
ก23(2552)กก
ก24(2552)กกกกกกก
ก26
กกกกก
ก27(2552)กกกก
ก28(2552)
ก29
กกก
ก31(2552)ก
ก33(2552)ก
ก34(2552)กก
ก36(2552)ก
ก37(2552)กกก
ก38(2552)
ก40(2552)ก
กก2 กก
กก3 (2552)กก
กก5 (2552)กกก
กก6 กก
กกก15กก
9

10

ก()
กกก
31..2553..2552
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)



2 ก()

2.2 กกกกกก
กกก()

) กกกกกก
กก1ก..2554()

กกก1 ก..2554 ก
กกกก
ก


 ก1(2552)กกกก
ก (ก )ก (ก ก
)กกกก
กกกกกกกกก
ก1ก..2554 ก
กกกกกกก
กกก
กก

 ก16(2552)กกกกก
กกกกก
ก  ก              ก     ก      ก  กกก   
กกกกก
กกกกก
กกกกกกก

 ก19กกกก4
กก))กกกก
ก) )กกก
กก   กกก
กกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกก
กกก
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552
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2 ก()


2.2 กกกกกก
กกก()


) กกกกกก
กก1ก..2554()






 ก24 (2552)กกกกกก
กกกกกกกก
  กก ก ก  กก               ก
กกก
 ก27(2552)กกก
กก
กกกกกกก
กกก
กก
กกกก
กกกกก
 ก28(2552)กกกก
กกกก



 ก40(2552)กก
กกกกกกกกกก
กกกก
กกกกก
กกกกกก
กกกกกกก
ก


) กกก
1ก..2556




ก12 

ก20 (2552) กกกกก


ก
ก21 (2552) กกกก
กก12..2542กก
กก2021(2552)ก
ก
11

12

ก()
กกก
31..2553..2552

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)



2 ก()

2.3 ก ก

2.3.1 

กก(กกก)กกก
กกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกก
ก

ก        กก        ก       ก                  
กก
กกกกก


กกก
กกก
ก(2.10.1กกก)

กกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกก

กกก

ก12

12

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552

13




2 ก()

2.3 กก()

2.3.2 

กกกกกกก
ก2050กก
กก กกก
ก(กก)
กกกกก
กกกกก กก
กกก
กกกกกก
กกก
กกก

กกกกกก
กกกกกกก
กกกกกก
กกก

ก12

2.3.3 ก

กกกกกก


กก12


13

14

ก()
กกก
31..2553..2552

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)



2 ก()

2.4 ก

กกกกกกกก

ก ก    กกก
กกกก
กกกกกกก
กกก

กกกก
กกกกกกก
ก
กกกกกกก

กกกก


2.5 ก

กกกก
กกกก

2.6 กก

กกก ก  
กกกก
 ก ก    ก   ก ก       ก   ก   
กกกกกก
กก 
กกกกกกก
กก

14

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552

15




2 ก()


2.7 


ก
กกกกกก
กกกกกกก
กกก
กกกกกก



กกกกก
กกกกก


2.8 


กกกกก31.
ก2.  3. กก
กกก


(1)    ก ก  
กก12ก



(2)                                ก 
กก
12ก



(3) 


กก


กกก
กกกกก
ก(ก)กก
กกกกกก
ก

15

16

ก()
กกก
31..2553..2552

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)



2 ก()

2.8 ()

กก

กก


กกกกก
กกกกกกก

กกกก
กกกกก
กกก

2.9 ก



กกกกกกก
 ก กก ก
กกก3 5 ก


กกกกกก
กกกกกกกก
กกกก
กกก(ก)
กกกกกก



กกกกก
กกก


16

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552

17




2 ก()

2.9 ก()



กก  กกก  ก


()ก
ก








20

5

5
กก
1020
กกก
58

5

ก ก         ก    ก    
 

กกกกกก
กกกก
กกกกกกกก
ก

กกกกกกก
กกกกกกก
ก

17

18

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552




2 ก()


2.10


2.10.1 


กก
กกก
กกกกก



กกกกกก
กกกกก
กกก




กกกกกก
กกกกกก

2.10.2 กก




กกกกกกก
กกกก
ก5

2.10.3 


กกก
ก110ก



2.11ก


กกกก
  ก กก กก ก 
กกก


ก


 กกก ก
กกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกก

18

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552

19




2 ก()


2.12


ก


ก3038





กกก
กกกก
กก36


2.13ก


  ก ก กกก  ก 
กกกกกก
 กกก  ก  
กกกกกกก
  ก           ก          ก      กก                  ก 
กกกกกกกกก
ก


2.14กกก






ก(กก)ก
ก


กกกกกกกกก
กกกก


ก


กก
ก
กก ก ก
กกกกก
กกกก
กก
19

20

ก()
กกก
31..2553..2552

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)



2 ก()


2.14กกก()


กกก





กก
กกกกกกกก
(กก)ก

2.15ก

กกกกกก
กกกกกก
   กกก  ก
กกกกกก


2.16

ก          ก
กกกกก ก
กกก กกก กก 
ก

กกกก
กกกกกกกก

2.17ก

 กกก 
กกกกก
กกกกกก
ก

20

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552

21




2 ก()

2.17ก()

ก

 กก
 กกก
กกก
 กกก
 กกกกก

2.18ก

กกก
ก

3 กกก

3.1 ก

กกกกกกกก
กกกกกก
กก(ก17
18)กกกกกก
กกกกก

กกกกกกก
กกกก
 ก  กกก ก  ก  ก ก
กกกกกก


21

22

ก()
กกก
31..2553..2552

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)



3 กกก()


3.1 ก()


กกก
ก ก   
กกกกกกก



ก) กก




กกกกกกกก
กกกกก
กกกกก
กกกกก
กกกกก
กกก    กก    ก  ก ก    ก
กกกกกกกกกกก

) กก


กกกกกกกก
กกกกกกก
ก


กกกกก
กกกกก
กกกก
กกกกก
กก


) ก


กกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกก
กกกกก



กกกกกกก
กกกก

22

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552

23




3 กกก()

) 

กกก
กกกกกกกก
กกกกก
กกกกกกกกก


3.2 กกกกก

กกกก
กก

กกกกกก
กกก
กกกกก
กกกกกกกกกก
กก

3.3 ก

กกก
กกก

ก                ก      ก    ก           
กกก
กก
กกกก
ก

กกกกก
กกกกก
กกกกกกกก
ก

23

24

ก()
กกก
31..2553..2552

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)



4 กก


กกกกก
กกกก


ก) 


กกก
ก    กก  กก   
กกกกกกกก
กกกกกก
กกก
กกกกก12


) ก




กกก35
กกกก
กกกกกกกก
กกก..2553ก
กกก
กกก..2549

) ก


กกกกก
กก กกกกก
กกกกก
กก


5 กก


กกกก

ก


กกกกกก
กกกก

24

25

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552




6 กก

กกกกกกกก
  กกก
กกก()กกกกก
ก กกกกก
ก



ก



31..2553()
กก

ก







    










ก













กก


2,053,504
(32,449)

51,017
(551)

3,898,774
(19,940)

231,640
(3,639)

745,372
(63,971)

6,980,307
(120,550)

กก

2,021,055

50,466

3,878,834

228,001

681,401

6,859,757













275,250

9,871

63,762

47,961

(35,800)

361,044

















102,754
(89,800)


































(7,138)

17,541
384,401
(65,786)
318,615
(58,156)







260,459







506,106





194,492

4,188,878
854,984
5,043,862
3,467,788



ก()กก

กก
ก()กก

ก()ก
กก
กกก
กก
กก

ก




ก
31..2553
ก
31..2553
ก31..2553
































703,968





244,342

กกกก31..2553



3,290,418



























196,938

8,511,650

916

916


557,479

998,759





31..2553

43,761

82,854

18,194

144,809

31..2553

29,698

137,396

99,004

266,098

ก











1,896,376

31..2553











3,306,958

25

26

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552




6 กก()



ก



31..2552()
กก

ก







    










ก













กก


1,908,008
(7,303)

39,256
(7,189)

2,853,165
(11,386)

189,288
(2,118)

561,876
(67,016)

5,551,593
(95,012)

กก

1,900,705

32,067

2,841,779

187,170

494,860

5,456,581













218,778

2,586

(61,852)

46,121

(20,850)

184,783




















44,877
(72,334)




























9,070

(28,699)
137,697
(52,040)







85,657
(37,366)







48,291







459,575









214,814

3,814,176
878,999



ก()กก

กก
ก()กก

ก()ก
กก
กกก
กก
กก

ก




ก
31..2552
ก
31..2552
ก31..2552




























570,266










191,507

กกกก31..2552

3,029,096





















318,162

7,720,503

708

708


332,952

4,693,175
3,027,328
842,621





31..2552

52,976

49,790

17,885

120,651

31..2552

31,321

39,016

81,572

151,909

ก
31..2552













1,585,652







2,701,541



26

27

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552




7 ก


กก31ก









ก
ก

ก
ก

ก
..2553
..2552






ก
..2553
..2552






5,285,408 12,452,983
4,716,024
4,000,967
7,100,132
6,016,932
5,850,139
5,106,766




33,276,214 27,642,344
7,327,609
6,318,514
291,537,985 143,686,503 251,998,167 116,059,607
49,279,999 89,618,176
245,814 20,244,436
386,479,738 279,416,938 270,137,753 151,730,290



31 ..2553กก0.051.25 
(..2552:0.251.50)


31..2553ก13ก0.5014.00
(..2552:0.509.70)


8 


31ก




ก

ก




..2553


..2552


..2553


..2552












4,062,410
5,753,160
8,078,836
509,001
18,403,407

4,000,000
3,717,312
10,093,786
431,317
18,242,415













กก
ก
ก
กกกก



31..2553ก4.06(..2552:4.00)
กกกกก


 31..2553 ก ก6 12 
ก1.002.00(..2552:0.752.50)
27

28

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552




8 ()

31..25538.08(..2552:10.09)
ก   


31ก

ก

ก

..2553
..2552
..2553
..2552








ก

ก










18,242,415 69,590,799
2,118,697
5,099,633
(2,035,389) (56,539,872)
77,684
91,855
18,403,407 18,242,415














9 กก

กก31ก


ก

..2553
..2552





กกก
กก

ก
กกกก


กกกกกก
ก
กกกกกก(36.2)

กก





ก
..2553
..2552






990,837,731 899,145,675 861,644,552 789,711,511
200,556
13,051
200,556
13,051
991,038,287 899,158,726 861,845,108 789,724,562
(1,016,432) (2,102,368)
(968,153) (1,967,688)
990,021,855 897,056,358 860,876,955 787,756,874








346,350,684 222,280,395 386,994,880 220,949,691
(3,645,961) (3,653,888) (3,645,961) (3,653,888)
342,704,723 218,626,507 383,348,919 217,295,803




1,332,726,578 1,115,682,865 1,244,225,874 1,005,052,677

28

29

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552

9 กก()

กกก




ก

ก




..2553


..2552


..2553


..2552












971,128,048
320,977,812
30,012,262
8,706,748
6,564,101
1,337,388,971
(4,662,393)
1,332,726,578

869,068,212
227,943,037
8,643,651
10,470,100
5,314,121
1,121,439,121
(5,756,256)
1,115,682,865

904,232,078
304,934,305
26,986,169
6,848,514
5,838,922
1,248,839,988
(4,614,114)
1,244,225,874

787,974,530
200,397,311
8,279,069
8,780,556
5,242,787
1,010,674,253
(5,621,576)
1,005,052,677

ก
ก3
กก36
กก612
กก12

ก
กก

10 

31ก


ก

ก




..2553


..2552


..2553


..2552












384,344,525
(1,926,667)
382,417,858
169,497,248
384,615,060
51,248,054
29,753,758
1,017,531,978
(15,390,707)
1,002,141,271
5,447,616
1,007,588,887

366,164,441
(1,905,595)
364,258,846
267,753,666
285,934,554
30,121,331
11,845,285
959,913,682
(15,074,083)
944,839,599
3,455,091
948,294,690

344,184,293
(1,000,000)
343,184,293
90,475,983
348,565,389
42,968,887
10,870,342
836,064,894
(11,000,000)
825,064,894
1,996,335
827,061,229

314,721,636
(1,000,000)
313,721,636
69,021,511
256,428,176
21,780,634
14,076,347
675,028,304
(11,000,000)
664,028,304
2,726,091
666,754,395


กก






ก




29

30

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552




10 ()

ก31ก

ก

ก



..2553


..2552


..2553


..2552













7,885,882
411,100
6,195,598
898,127
15,390,707
1,926,667
17,317,374


7,669,600
411,100
6,132,598
860,785
15,074,083
1,905,595
16,979,678


5,805,000
215,000
4,980,000

11,000,000
1,000,000
12,000,000


5,805,000
215,000
4,980,000

11,000,000
1,000,000
12,000,000







ก
ก


11 

31ก


ก





ก
ก
ก





..2553


ก

..2552


..2553


..2552










16,552,832
27,666,989
28,295,151
10,357,906
3,870,400
261,230
9,827,754
96,832,262

17,909,724
16,599,403
12,897,034
3,840,549
1,640,200
1,320,129
9,794,849
64,001,888

14,400,728

26,787,683
9,128,828
6,903,400
261,229
7,243,729
64,725,597

12,925,463
8,154,154

3,434,902
6,155,200
1,320,129
4,985,543
36,975,391

30

31

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552




12 กก

12.1ก   กก 31
ก




ก












..2553


..2552













ก(12.3(ก))
กก
ก
(12.3())









 297,436,823 288,636,823

 14,125,493
8,800,000
 30,000,000




 (8,669,970)
 332,892,346 297,436,823


..2553..2552กกกกSrithai(Vietnam)CompanyLimited
กกกกกก30.00
8.80กกกก(4(ก))



ก
ก






..2553


..2552


..2553


..2552













ก()ก

ก
ก(12.3())
กก(12.3())
กก


291,218,952
16,612,232
(21,465,564)


(490,403)
(3,870,333)
282,004,884

335,889,979 195,058,123 210,823,802
(29,101,996)


(19,822,883)



 (19,000,000)
3,234,321

3,234,321



1,019,531


291,218,952 195,058,123 195,058,123

31

32

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552




12 กก()

12.1ก    กก   31 
ก()

กก

ก
ก






..2553




..2552





กกกก


7,622,157
928,293
8,550,450

..2553




..2552




7,218,569
403,588
7,622,157



4,999,800

4,999,800

4,999,800

4,999,800


12.2กกกกก
()










ก

ก

ก

กก(12.3())

(1995)ก

กก(12.3())





BeijingHuataiReplicaofPorcelainProductsCo.,Ltd.

PT.SrithaiMaspionIndonesia




31..2553


 ก()




 



 ก





46,847,584
33,756,618
90,011,538
2,631,188
48.0
214,128,502
55,739,361
307,622,353
9,652,359
45.0
68,011,884
19,806,646
60,769,739
3,550,069
39.2


5,895
359
25.0
45,539,862
34,919,415
803,486
1,348,714
19.0


26,458,249

4.9
144,222,040
485,671,260
17,182,689

374,527,832





8,660,448
22,338,901
57,439,885
(3,661,504)
40.0
20,371,979
4,502,832
33,442,899
3,091,047
32.5
26,841,733
90,882,784
(570,457)

29,032,427



















403,560,259

171,063,773

576,554,044

16,612,232

















กก

()ก
กก








63,729,769
63,729,769



55,071,684
55,071,684



64,096,435
64,096,435



928,293
928,293













กก



467,290,028

226,135,457

640,650,479

17,540,525



50.0





32

33

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552




12 กก()


12.2กกกกก
()()




31..2552





 ก()


 

 ก























26,067,806
203,141,353
65,475,696
68,515,614
493,795
59,318,519
18,715,814


14,134,175
41,357,772
59,847,317
21,680,088
3,750
25,747,817
22,748,361


34,490,778
288,126,370
62,492,478
45,544,105
14,250
75,835,487
20,534,583


2,671,687
15,855,825
(13,455,150)
728,500
5,722
(38,381,592)







441,728,597

38,200,629
20,985,772

185,519,280

13,576,389
2,825,289

527,038,051

31,893,317
31,552,241

(32,575,008)

57,685
3,415,327





59,186,401

16,401,678

63,445,558

3,473,012





















500,914,998

201,920,958

590,483,609

(29,101,996)










ก
ก
...ก
ก
กก
(1995)ก
กก


BeijingHuataiReplicaofPorcelainProductsCo.,Ltd.
PT.SrithaiMaspionIndonesia



กก

()ก








48.0
45.0
42.0
39.2
25.0
19.0
4.9


40.0
32.5







12,613,063



4,789,933



28,140,446



403,588



50.0

กก



12,613,063

4,789,933

28,140,446

403,588

















กก



513,528,061

206,710,891

618,624,055

(28,698,408)







..2553ก542,005(..2552:8,414,993)
          44,797,941(..2552:44,255,936) กก       
ก

12.3ก


ก) 


SrithaiSuperwareIndiaLimited
..2553Srithai Superware India Limited ก
50.0031..2553
กก25.00ก17.50
ก12.88ก70.00
33

34

ก()
กกก
31..2553..2552

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)



12 กก()

12.3ก()

ก) ()

...ก
17..2553...กก
กก/5.00
ก500,000   10.00 31 ..2553   
ก1.25กก100.00

) กก

...ก
7ก..2553...กกกก
กกกก ก 16ก ..2553 
ก

กก
27..2553กกกกก
กกกกก4..2553ก
490,35427ก..2553

) ก


25ก..2553กกก
93.00   ก 
ก13..2553กก
ก   ก   ก กก
กกก กก       
กก27ก..2553กกก
กกกก51.007.88กกกก
ก31กกก
กกกก

34

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552

35




12 กก()

12.3ก()

) ก()

กก25ก..2553กกก
กก()กกกก
27ก..2553


  3..2553กก กก  
86.00  ก
13..2553กกก
กก
กกกก
กก20..2553กกก
กกก28.3217.25กกกก
ก21กกก
กกก

20..2553กก6.60
ก

) กSrithai(Vietnam)Co.,Ltd.

12ก..2553กกSrithai(Vietnam)CompanyLimited
ก4.164.7
ก30ก..2553กกก
ก95.84100.00กกกกก
กกกกก
กกกกกกกก

กกก

35

36

ก()
กกก
31..2553..2552

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)



12 กก()

12.3ก()

) ก(1995)ก

(1995)กกกกกกก
กกกกกกกก
..2551กกกก
ก

กกก

) กBeijingHuataiReplicaofPorcelainProductsCo.,Ltd.

13ก..2552กกกBeijingHuatai
ReplicaofPorcelainProductsCo.,Ltd.ก40.00665,101.323.23
กกกกกกกก
กก

) ก

กกก29..2553
ก..255215.00
18.009.18ก51.00


36
























ก



1,250,000
100,000,000
40,000,000

120,000,000

17,000,000


49,800,000


109,338
25.00












ก
31
31
..2553
..2552




100.0

71.0
71.0
70.0
70.0


51.0
51.0



51.0




40.0
40.0




95.8
95.8
70.0










ก(:)


31..2553
31..2552






ก 

ก










1,249,993

1,249,993


82,000,000
 82,000,000
82,000,000

27,999,980
 27,999,980
27,999,980






61,200,000
 61,200,000
61,200,000









8,669,970











19,920,000
(5,800,000) 14,120,000
19,920,000
(5,800,000)
192,369,973
(5,800,000) 186,569,973 199,789,950
(5,800,000)





181,646,873
(48,200,000) 133,446,873 181,646,873
(78,200,000)
12,875,500
 12,875,500


194,522,373
(48,200,000) 146,322,373 181,646,873
(78,200,000)





386,892,346
(54,000,000) 332,892,346 381,436,823
(84,000,000)






82,000,000
27,999,980

61,200,000

8,669,970


14,120,000
193,989,950

103,446,873

103,446,873

297,436,823

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

37
37

กกกกกกกกกกก15กกกก
กกกกกกกกกกก











กก





ก



ก



ก

กก()ก


(กกก) 

กก



ก










Srithai(Vietnam)Co.,Ltd.
ก 
SrithaiSuperwareIndiaLtd.



















...ก
ก
ก
กก



12.4 กก31ก



12 กก()



ก()
กกก
31..2553..2552

รายงานประจ�ำปี 2553





กก


ก
ก



ก
ก
ก
ก
























ก


















































































10,000,000


10.6

10,394.1




20,000,000
8,000,000
200,000,000
125,000,000
60,000,000
20,000,000
250,000,000
150,000,000
220,000,000





 ก(:)
ก(:)





ก  
31..2553
31..2552
31 31 31 31

ก


ก

..2553 ..2552
..2553
..2552

 

 




















48.0
48.0 11,540,247 10,828,939 9,599,400

9,599,400
9,599,400

9,599,400
47.0
47.0

 3,759,940
(3,759,940)

3,759,940
(3,759,940)

45.0
45.0 156,511,454 160,359,095 90,000,000
 90,000,000 90,000,000
 90,000,000
42.0
42.0

 52,500,000 (52,500,000)
 52,500,000 (52,500,000)

39.2
39.2 48,867,128 47,669,059 27,156,000
 27,156,000 27,156,000
 27,156,000

25.0

490,044



5,000,000
(5,000,000)

24.0
24.0

 48,384,880 (48,384,880)
 48,384,880 (48,384,880)

19.0
19.0 30,435,804 29,087,090 28,500,000
 28,500,000 28,500,000
 28,500,000

4.9





6,600,000
(6,600,000)


 247,354,633 248,434,227 259,900,220 (104,644,820) 155,255,400 271,500,220 (116,244,820) 155,255,400










40.0
40.0 18,781,104 24,624,241 25,864,865
 25,864,865 25,864,865
 25,864,865










32.5
32.5 15,869,147 18,160,484 37,437,858 (23,500,000) 13,937,858 37,437,858 (23,500,000) 13,937,858

 34,650,251 42,784,725 63,302,723 (23,500,000) 39,802,723 63,302,723 (23,500,000) 39,802,723











 282,004,884 291,218,952 323,202,943 (128,144,820) 195,058,123 334,802,943 (139,744,820) 195,058,123




















50.0
50.0
8,550,450
7,622,157 4,999,800

4,999,800
4,999,800

4,999,800


8,550,450
7,622,157 4,999,800

4,999,800
4,999,800

4,999,800











 290,555,334 298,841,109 328,202,743 (128,144,820) 200,057,923 339,802,743 (139,744,820) 200,057,923



38

(1995)กก20กกกกกกก
กกก20กกก










ก
ก
ก
...ก
ก
กก
ก
(1995)ก
กก


BeijingHuataiReplicaofPorcelainProductsCo.,Ltd.
PT.SrithaiMaspionIndonesia




กก

()ก
กก

กก

12.4 กก31ก()



12 กก()



ก()
กกก
31..2553..2552

38
รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

39

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552




13 


13.131ก





()
กก()
กก()กกก



ก
()ก
ก
กก()ก
(กกก)
กก
(ก5)

กก



ก

ก

..2553
..2552
..2553






39,980,000 39,980,000 39,980,000



10,660,000 (2,060,000) 10,660,000
50,640,000 37,920,000 50,640,000



73,546,384 73,546,384 15,200,000
17,000,000 17,000,000 17,000,000
11,000,000 11,000,000




5,169,970

8,669,970


6,600,000
9,800,000
9,800,000
9,800,000
116,516,354 111,346,384 57,269,970
(3,500,000) (3,500,000) (10,100,000)
113,016,354 107,846,384 47,169,970
163,656,354 145,766,384 97,809,970

..2552


39,980,000

(2,060,000)
37,920,000

15,200,000
17,000,000




9,800,000
42,000,000
(3,500,000)
38,500,000
76,420,000



13.2ก 31ก









ก
(12.3())
ก()กกก
()
ก



ก
..2553
..2552






145,766,384 148,406,384


5,169,970



12,720,000 (2,640,000)




163,656,354 145,766,384

ก
..2553
..2552




76,420,000

15,269,970

12,720,000

(6,600,000)
97,809,970



79,060,000



(2,640,000)


76,420,000
39







31..2552

ก 
 ก




31..2552


(29)
 


ก
กก
 


กก








31..2551

ก 
 ก



363,180,000


363,180,000




363,180,000









363,180,000







363,180,000


363,180,000


2,030,335,435
(250,138,198)

1,780,197,237




1,839,070,442
13,336,861
(69,014,966)






(3,195,100)
1,780,197,237







2,021,120,374
(182,049,932)

1,839,070,442


15,948,813
(15,923,469)

25,344




105,002

(79,658)







25,344







15,948,813
(15,843,811)

105,002

กก31ก

14 ก



ก()
กกก
31..2553..2552


309,849,663
(210,370,566)

99,479,097




106,068,602
18,514,165
(29,491,055)



5,062,172
(901,079)
226,292

99,479,097







287,174,405
(181,105,803)

106,068,602


3,289,254,001
(1,057,143,808)
(9,776,405)
2,222,333,788




2,055,996,300
140,544,624
(296,519,689)
(25,643,052)
15,130,161

337,493,123
(16,758,968)
16,305,889
(4,214,600)
2,222,333,788




252,418,477
(194,633,412)

57,785,065




46,542,916
28,712,178
(17,795,896)
(4,933,443)
4,623,277

660,400
(1,873,672)
1,871,705
(22,400)
57,785,065



ก
ก ก
ก กก




2,860,119,672
229,905,015
(794,134,167)
(183,362,099)
(9,989,205)

2,055,996,300
46,542,916




136,918,555
(107,243,193)

29,675,362




37,599,452
6,173,203
(14,005,692)
(641,869)
641,868




(91,600)
29,675,362







131,600,821
(94,001,369)

37,599,452


140,538,792

(40,000)
140,498,792




148,132,117
335,622,370



(40,000)
(343,215,695)



140,498,792







148,132,117


148,132,117

40


6,538,443,736
(1,835,452,646)
(9,816,405)
4,693,174,685




4,596,694,831
542,903,401
(426,906,956)
(31,218,364)
20,395,306
(40,000)

(19,533,719)
18,403,886
(7,523,700)
4,693,174,685







6,057,181,217
(1,450,497,181)
(9,989,205)
4,596,694,831

40
รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)







31..2553


(29)
 


กก


 


กก


กก
กก


31..2553

ก 
 ก








363,180,000














363,180,000


363,180,000


363,180,000





1,780,197,237
175,094
(67,254,451)
(8,000,000)
1,516,370

(35,741,601)
8,624,217






(4,183,700)
1,675,333,166


1,980,739,934
(305,406,768)

1,675,333,166





25,344
160,100
(28,001)












157,443


16,108,913
(15,951,470)

157,443

กก31ก()



14 ก()



ก()
กกก
31..2553..2552





99,479,097
25,047,412
(28,992,849)
(3,395,675)
2,094,270

(12,137,694)
4,034,984
(9,204,171)
9,204,126
9,605,184




95,734,684


319,370,635
(223,635,951)

95,734,684

ก
ก ก
ก กก




2,222,333,788
57,785,065
326,363,973
56,214,315
(337,468,731)
(23,087,519)
(28,461,869)
(9,058,279)
14,221,205
8,958,831


(37,077,514)
(3,832,997)
27,044,345
3,376,997
(1,068,260)
(11,704,076)
985,077
11,518,202
323,500,596
5,592,486



(14,448,119)
2,876,027

(6,040,900)
(69,466)
2,507,207,737
81,245,440




3,861,652,415
272,085,490
(1,347,863,500)
(190,840,050)
(6,581,178)

2,507,207,737
81,245,440







29,675,362
19,241,341
(13,767,908)
(3,323,767)
3,268,605









(117,467)
34,976,166


152,590,878
(117,614,712)

34,976,166





140,498,792
484,365,823








(338,698,266)

(138,956)


286,027,393


286,067,393

(40,000)
286,027,393

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
41





4,693,174,685
911,568,058
(470,599,459)
(52,239,590)
30,059,281

(88,789,806)
43,080,543
(21,976,507)
21,707,405


(14,587,075)
2,876,027
(10,411,533)
5,043,862,029


7,251,795,658
(2,201,312,451)
(6,621,178)
5,043,862,029

รายงานประจ�ำปี 2553

41






1,718,785,661
(201,207,155)

1,517,578,506




363,180,000


363,180,000



31..2552

ก 
 ก





1,557,737,993
12,535,661
(52,695,148)





1,517,578,506


363,180,000







363,180,000

31..2552


(29)



กก









1,706,250,000
(148,512,007)

1,557,737,993






363,180,000


363,180,000




31..2551

ก 
 ก








15,948,813
(15,923,469)

25,344




105,002

(79,658)





25,344







15,948,813
(15,843,811)

105,002

กก31ก()

14 ก()



ก()
กกก
31..2553..2552


288,368,731
(194,564,503)

93,804,228




102,084,092
13,282,290
(26,624,327)


5,062,173


93,804,228







270,024,268
(167,940,176)

102,084,092


2,915,072,601
(914,591,420)
(6,576,027)
1,993,905,154




1,831,500,578
100,535,457
(265,217,813)
(25,473,052)
15,071,762
337,488,222


1,993,905,154




195,150,364
(160,758,482)

34,391,882




32,981,382
13,257,345
(11,536,636)
(4,933,444)
4,623,277

(364,608)
364,566
34,391,882



ก
ก ก
ก กก




2,502,521,974
187,191,071
(664,445,369)
(154,209,689)
(6,576,027)

1,831,500,578
32,981,382




119,565,422
(94,151,221)

25,414,201




31,231,904
6,173,203
(11,990,906)





25,414,201







113,392,219
(82,160,315)

31,231,904


140,498,791


140,498,791




147,426,817
335,622,369



(342,550,395)


140,498,791




147,426,817


147,426,817





42


5,756,570,383
(1,581,196,250)
(6,576,027)
4,168,798,106




4,066,247,768
481,406,325
(368,144,488)
(30,406,496)
19,695,039

(364,608)
364,566
4,168,798,106




5,305,935,162
(1,233,111,367)
(6,576,027)
4,066,247,768





42
รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)





31..2553


(29)



กก





กก
ก


31..2553

ก 
 ก












363,180,000











363,180,000


363,180,000


363,180,000





1,517,578,506

(51,577,262)
(8,000,000)
1,516,370

(35,741,601)
8,624,217




1,432,400,230


1,675,044,060
(242,643,830)

1,432,400,230





25,344
160,100
(28,001)









157,443


16,108,913
(15,951,470)

157,443

กก31ก()


14 ก()

ก()
กกก
31..2553..2552





93,804,228
19,830,071
(26,833,194)
(3,395,675)
2,094,270

(12,137,694)
4,034,984
(197,766)
197,764
9,605,184

87,002,172


302,072,851
(215,070,679)

87,002,172

ก
ก ก
ก กก




1,993,905,154
34,391,882
278,949,684
19,718,148
(306,809,460)
(11,852,555)
(26,683,340)
(8,647,502)
12,730,953
8,548,068


(37,077,514)
(3,832,997)
27,044,345
3,376,997
(19,587)
(524,441)
4,414
338,913
323,500,596

2,876,027

2,268,421,272
41,516,513




3,453,742,440
201,863,572
(1,181,621,168) (160,347,059)
(3,700,000)

2,268,421,272
41,516,513







25,414,201
11,633,099
(11,432,292)









25,615,008


131,198,521
(105,583,513)

25,615,008





140,498,791
478,634,382








(333,105,780)

286,027,393


286,027,393


286,027,393

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

43
43





4,168,798,106
808,925,484
(408,532,764)
(46,726,517)
24,889,661

(88,789,806)
43,080,543
(741,794)
541,091

2,876,027
4,504,320,031


6,429,237,750
(1,921,217,719)
(3,700,000)
4,504,320,031

รายงานประจ�ำปี 2553

44

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552




14 ก()

31..2553กกกก
กก363.18(..2552:363.18)

กกกกก8.75
1.89กก(..2552:4.062.03)

31..2553กก
กก865.55684.13
(..2552:701.56531.88)

31ก

ก

ก



..2553


..2552


..2553


..2552












ก
408,948,370 356,853,809 351,835,531 303,393,421

กกกก 61,651,089 70,053,147 56,697,233 64,751,067

470,599,459 426,906,956 408,532,764 368,144,488

                            ก  ก       ก  ก
กก

ก

ก



..2553


..2552


..2553


..2552













ก


67,152,264 120,931,531 67,152,264 120,931,531
(21,136,497) (29,819,269) (21,136,497) (29,819,269)
46,015,767 91,112,262 46,015,767 91,112,262



44

45

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552




14 ก()


ก


กกก..2549ก
กก..2550..2549ก
กกกกก
กกก


กก




 
 กก
  กกกก
กกกก









ก


ก
..2553
..2552






ก
..2553
..2552






5,457,905,656 5,560,081,922 4,870,106,622 4,956,934,288
(4,018,330,787) (3,931,068,171) (3,597,425,849) (3,530,049,311)
1,439,574,869 1,629,013,751 1,272,680,773 1,426,884,977



ก


31กกกกกกก
กกกก
กก..2549







ก()

:
ก
ก
กกก

ก
..2553


ก

..2552


..2553


..2552











703.2


68.0
147.0


703.2


62.6
132.0


703.2






703.2




45

46

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552





15 


31ก







31..2551

ก 
 ก



31..2552

 

กก
กก



31..2552

ก 
 ก



31..2553

 

กก
 




กก



31..2553

ก 
 ก


ก
ก

ก




ก 
 ก














97,834,546
(69,884,114)
(364,803)
27,585,629


7,549,610


7,549,610


11,629,322
(1,162,932)

10,466,390


6,293,564
(2,674,765)
(3,618,799)



123,307,042
(73,721,811)
(3,983,602)
45,601,629












27,585,629
3,721,762
(6,626,496)
2,512,000
(1,600)
27,191,295


7,549,610
4,118,780

(2,512,000)

9,156,390


10,466,390
26,342,250
(2,974,323)


33,834,317










45,601,629
34,182,792
(9,600,819)

(1,600)
70,182,002












104,049,108
(76,493,010)
(364,803)
27,191,295


9,156,390


9,156,390


37,971,572
(4,137,255)

33,834,317


6,293,564
(2,674,765)
(3,618,799)



157,470,634
(83,305,030)
(3,983,602)
70,182,002












27,191,295
3,108,621
(7,348,316)
13,399,554
(5,651,402)
5,651,392

(371,143)
(63,184)
35,916,817


9,156,390
6,239,964

(13,399,554)



(71,300)

1,925,500


33,834,317
1,318,283
(4,131,378)






31,021,222














70,182,002
10,666,868
(11,479,694)

(5,651,402)
5,651,392

(442,443)
(63,184)
68,863,539












114,134,744
(77,853,124)
(364,803)
35,916,817


1,925,500


1,925,500


39,289,855
(8,268,633)

31,021,222


6,293,564
(2,674,765)
(3,618,799)



161,643,663
(88,796,522)
(3,983,602)
68,863,539

46

47

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552




15 ()


31ก()









31..2551

ก 
 ก


31..2552

 

กก


31..2552

ก 
 ก


31..2553

 

กก
 




31..2553

ก 
 ก


ก

ก


ก




ก
ก

















76,441,046
(52,942,609)
(364,803)
23,133,634


7,549,610


7,549,610


11,629,322
(1,162,932)

10,466,390


95,619,978
(54,105,541)
(364,803)
41,149,634



23,133,634
1,547,401
(4,202,964)
2,512,000
22,990,071



7,549,610
3,713,780

(2,512,000)
8,751,390



10,466,390
26,342,250
(2,974,323)

33,834,317



41,149,634
31,603,431
(7,177,287)

65,575,778



80,500,447
(57,145,573)
(364,803)
22,990,071



8,751,390


8,751,390



37,971,572
(4,137,255)

33,834,317



127,223,409
(61,282,828)
(364,803)
65,575,778



22,990,071
1,917,142
(5,417,289)
12,865,554
(1,231,702)
1,231,702
32,355,478



8,751,390
6,039,664

(12,865,554)


1,925,500



33,834,317
1,318,283
(4,131,378)



31,021,222



65,575,778
9,275,089
(9,548,667)

(1,231,702)
1,231,702
65,302,200



94,051,441
(61,331,160)
(364,803)
32,355,478



1,925,500


1,925,500



39,289,855
(8,268,633)

31,021,222



135,266,796
(69,599,793)
(364,803)
65,302,200

47

48

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552




16 

31ก


ก

ก




..2553


..2552


..2553


..2552













ก

ก




63,182,004
(1,100,000)
62,082,004
12,188,931
4,447,618
1,102,084
79,820,637

44,150,487
(1,100,000)
43,050,487
13,918,911
5,710,785
682,359
63,362,542


17 ก

ก31ก


ก

..2553
..2552





กก

ก
(..2552:216,886ก)

(..2552:10,745)
ก

74,458,455
(1,100,000)
73,358,455
4,945,972
3,172,814
509,158
81,986,399

60,105,322
(1,100,000)
59,005,322
5,307,876
2,130,435
639,159
67,082,792

ก
..2553
..2552




















155,000,000

7,003,800

19,341,000
181,344,800










150,000,000




150,000,000


    31  ..2552  ก     ก  155.00              ก 
ก3ก1.851.90MLR1.00

    31  ..2552  ก              26.34    ก 
4.7010.50กก()
48

49

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552




18 ก


ก31ก





ก

4,205
(..2552:)
ก
(..2552:192,110ก)
ก

ก
..2553


1,681,361,059

6,728,000


1,688,089,059

ก

..2552


1,174,205,719



6,204,600
1,180,410,319

..2553


1,638,470,100




1,638,470,100

..2552


1,129,173,881




1,129,173,881



กก




ก

ก




..2553


..2552


..2553


..2552












335,880,115

258,728,932

315,516,000

240,665,532









849,543,265
415,552,199
87,113,480
1,352,208,944

511,555,041
303,801,346
106,325,000
921,681,387

830,378,282
406,057,538
86,518,280
1,322,954,100

482,638,743
299,544,606
106,325,000
888,508,349









1,688,089,059

1,180,410,319

1,638,470,100

1,129,173,881

กก


กกกก1ก3
กกกก3ก5
กกกก5



ก


กก31ก








ก

กก


ก
..2553


ก

..2552


..2553


..2552










1,180,410,319
767,960,872
(259,866,332)
(415,800)
1,688,089,059

804,253,676
532,629,623
(154,634,580)
(1,838,400)
1,180,410,319

1,129,173,881
749,961,751
(240,665,532)

1,638,470,100

725,137,258
532,629,623
(128,593,000)

1,129,173,881
49



3

300.0





ก()

ก

ก
 31 31

ก
..2553
..2552

ก ()
()





1
150.9
218.1


ก()


2
1,187.6
911.1


ก()






452.4




ก




ก




 ก    3.00  4.00    
กMLR1.00 MLR 

  ก3ก 
..2548..2557
ก
1,434.6 ก4ก4.00
ก
  ก 8 ก   MLR
ก
(ก 1.525MLR0.50Primerate
12) 1.50Prime rate 1.00

  ก3ก 
..2552..2559

300 ก4.50
ก
ก3ก

..2554..2556






กก


18.1กกก



18 ก()



ก()
กกก
31..2553..2552

กกกก

50


ก) กก
(ก14)
) ก               
ก ก         

ก)      ก ก  ก ก 
      ก   ก
             
ก
) ก               
กก

ก)      ก ก  ก ก 
      ก   ก
             
ก
) ก               
กก






50
รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)



1,688.1



1,180.4





6.2
Srithai(Vietnam)
(192,110 CompanyLimited

ก)


กก





ก
กก



กก



กก




ก




ก


     4.00    (..2552:  
4.00)

         ก    ก 3  ก
..2549..2556
3.004.00

กก
กก..2549..2559



กกกก


ก
 ก    ก
ก(ก14)






51

 ก(ก
14)        2  
กกกก
 ก   ก            
กกกก



 CostofFundก2.00CostofFund กก()
1,378,000 ก2.50
 (..2552:CostofFundก2.25
ก CostofFundก2.50
(ก3 )
)

(..2552:   6  ก   ก ก ก
898,000 612

ก)




92.2






15.0





กกก


6.7
(4,205
)


6

35.9






ก





บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)



36.3

ก
ก
31
31
..2553
..2552
()
()


6.6
9.1

5


ก
ก

4



18 ก()
18.1กกก()



ก()
กกก
31..2553..2552

รายงานประจ�ำปี 2553
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52

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552




18 ก()

18.2กกกกก







ก





ก
..2553
..2552



ก
..2553
..2552












705,728,550
982,360,509
1,688,089,059


394,887,315
785,523,004
1,180,410,319


662,837,591
975,632,509
1,638,470,100


349,855,477
779,318,404
1,129,173,881









กก




กก
3.00%17.50% 3.00%6.25% 3.00%6.50% 3.00%6.25%

ก




ก

ก




..2553


..2552


..2553


..2552












ก
1,688.1
1,180.4
1,638.5
1,129.2
ก
1,640.6
1,141.6
1,588.9
1,092.3

กกกก
กกกกกก
กก

52

53

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552




18 ก()

18.3กก

กก31ก








ก
ก1
กก
ก
ก1
กก




ก

31..2553
ก ก
ก
ก









251,070,551



251,070,551








ก
ก1
กก
ก
ก1
กก

















 166,629,105


 127,784,636
 75,971,440







 70,383,673

 1,474,213,269

 739,049,925
 1,474,213,269 127,784,636 237,012,778 815,021,365




31..2552
ก ก
ก
ก






ก
31..2553
ก ก
ก
ก









120,000,000



120,000,000















 1,474,213,269
 1,474,213,269

31..2552
ก ก
ก
ก














 166,629,105

93,584,636





 55,504,552


 739,049,925
93,584,636 222,133,657 739,049,925

53

54

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552




19 

31ก


ก






กกก





..2553



29,805,841
26,473,475
20,221,566
21,475,542
1,038,444
45,793,767
144,808,635

ก

..2552



17,757,907
22,291,846
17,728,599
14,426,595
11,359,446
37,086,979
120,651,372


20 

31ก


ก

..2553



29,606,470
24,943,655
19,720,103
10,242,845
1,038,444
30,666,753
116,218,270

..2552



17,618,960
20,919,475
15,337,124
14,025,821
11,359,446
24,290,218
103,551,044

ก




..2553


..2552


..2553


..2552














กก
กก

ก
ก




116,626,586
50,905,784
72,245,089
16,732,461
1,262,609

2,445,433
426,951
5,452,827
266,097,740

44,059,051
45,114,630
35,320,216
12,899,472
8,814,771

1,213,345

4,487,208
151,908,693

99,160,609
49,901,241
25,175,692
13,234,981
324,322

678,685
426,951
597,924
189,500,405

35,426,621
32,407,574
23,905,318
10,869,806
8,006,574

768,514

463,748
111,848,155



54

55

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552




21 ก

กกก7.5030.00(..2552:
7.5030.00)

กก
กกกกกกกกกกก
กกกกก
กก

21.1ก

กก


ก

 ()
 ()

1ก
31
ก
31
ก
..2552

..2552

..2553








ก
กก





30,503,295
9,004,528

564,000
40,071,823






(30,503,295)
10,881,678
(60,200)
2,028,744
(17,653,073)




19,886,206
(60,200)
2,592,744
22,418,750





(99,800)
32,300
(67,500)


19,886,206
(160,000)
2,625,044
22,351,250

 ()
31
ก
..2552





31
..2553


ก



 ()
1ก
ก
..2552












ก



29,019,295
9,004,528

38,023,823

(29,019,295)
10,881,678
1,956,544
(16,181,073)


19,886,206
1,956,544
21,842,750













19,886,206
1,956,544
21,842,750



55

56

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552




21 ก()

21.2ก

กก


ก






 ()

1ก () 
..2552 ก
 





กกก


189,729,791
กกก 

ก
53,711,231

243,441,022





(622,406)
(622,406)










1ก ()
..2552 ก




กกก


173,236,883
กกก 

ก
50,480,518

223,717,401











 ()

31 () 
..2552 ก
 







(6,613,759) 183,116,032


(14,402,185) 38,686,640
(21,015,944) 221,802,672






31
..2553






1,119,528 (6,638,891) 177,596,669



(389,669) (11,856,436) 26,440,535
729,859 (18,495,327) 204,037,204

ก
()
 ()


 31 ()  31
 ..2552 ก
  ..2553












 (5,795,194) 167,441,689



(622,406) (13,630,126) 36,227,986
(622,406) (19,425,320) 203,669,675










1,119,528 (5,795,567) 162,765,650



(389,669) (11,213,603) 24,624,714
729,859 (17,009,170) 187,390,364


ก ก 18,495,32717,009,170
(..2552:21,015,94419,425,320)กกกก
(27)กกกกก
กก()ก
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57

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552

21 ก()

21.3

31ก


ก

..2552
..2553






ก
ก(21.1)
ก(21.2)




57,458,649

(32,300)
729,859
58,156,208



50,899,047

(12,910,422)
(622,406)
37,366,219



ก
..2553
..2552




44,046,553


729,859
44,776,412



47,906,673

(12,838,222)
(622,406)
34,446,045


กกกกกก

ก

ก




กก

กก
กกก
ก
ก
ก

ก
50
(ก)ก
กกกก
กกกกก


..2553



318,615,585
25
79,653,896

(15,120,624)
19,530,611
697,559

7,872,423
(25,964,126)
(4,385,131)
(2,081,119)
(2,047,281)
58,156,208

..2552



85,657,517
25
21,414,379

(1,254,618)
20,929,546
(13,532,828)

7,725,560

7,174,602
(4,949,560)
(140,862)
37,366,219

..2553



324,475,657
25
81,118,914

(30,227,487)
19,119,252
729,859


(25,964,126)



44,776,412

..2552



141,581,293
25
35,395,323

(13,105,183)
25,616,533
(13,460,628)






34,446,045


57

58

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552




21 ก()

21.3()

ก18.2513.80(..2552:
43.6324.33)

กกกก
 25  ก  ก 300 3  ..2551..2553
กก300ก30

กกกกกกกก


ก

ก

..2553
..2552
..2553
..2552







กกก
กก50
กกก




0
37
63
100



0
0
100
100



0
37
63
100



0
0
100
100


22 ก

กกกกกกกก
ก



กกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกก

กกกกก
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รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552




22 ก()

กก

กกกกกก



กกกก
ก

31กก
2กก

ก

ก



..2553


..2552


..2553


..2552






















ก




1,501,391.46ก30.01




:1ก
45,059,655

45,059,655




ก31ก

ก

ก

..2553
..2552
..2553
..2552










()
(18,508)

(18,508)


(กก)
กก


59

60

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552




23 กก


23.1ก


ก31ก







กกก กก

ก
..2553
..2552






92.74

107.59

ก
..2553
..2552




92.74



107.59




กกกกกก

23.2ก


31กกกกก







กก
ก



ก
..2553
..2552






38.98
29.29

33.59
22.01

ก
..2553
..2552




35.86
29.22



30.47
22.01

24 ก


ก31ก


24.1ก





กกกกก
ก
กก
กกกกก
กกกก

ก

ก
..2553


..2552


..2553


..2552











73.60
25.68
1.70
2.62


128.66
4.84
1.71
0.79


55.77
23.36
1.70
2.62


128.60
4.84
1.56
0.79



กกกกก
60

61

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552




24 ก

24.2ก

 กก
138

31กก

ก

ก



..2553


..2552


..2553


..2552












32.45
21.88
15.22
18.75
88.30

32.48
17.68
10.82
21.05
82.03

29.78
19.44
12.18

61.40

27.57
13.19
5.41

46.17

1
กก1ก2
กก2ก5
กก5



กSrithai(Vietnam)CompanyLimited

ก3812กก..2540(กก
ก2038..2550)ก..2540705,000
กกกก36,000
กกกก



61

62

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552




25 กก

31ก











31..2551
ก
31..2552
ก
31..2553



270,990,480

270,990,480

270,990,480







2,709,904,800

2,709,904,800

2,709,904,800

ก
ก




19,928,420

19,928,420

19,928,420







2,729,833,220

2,729,833,220

2,729,833,220


31..2553ก270,990,480(..2552:270,990,480)
10(..2552:10)ก

26 ก

ก31ก


ก








..2553



106,000,000
14,000,000
120,000,000

ก

..2552



100,000,000
6,000,000
106,000,000

..2553



106,000,000
14,000,000
120,000,000

..2552



100,000,000
6,000,000
106,000,000


ก..2535 กก
กก()กก
ก

62

63

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552




27 กก


กกกกกก31ก

ก

ก

..2553
..2552
..2553
..2552







กกก


ก
กกก

ก()กกก

(8)
(13.1)
ก()กกก







287,438,900
646,995,595
59,537,534
993,972,029



509,001
10,660,000

11,169,001

1,005,141,030




287,438,900
659,216,237
87,363,738
1,034,018,875



431,317
(2,060,000)

(1,628,683)

1,032,390,192




287,438,900
625,336,431
57,457,667
970,232,998




10,660,000

10,660,000

980,892,998




287,438,900
636,247,190
84,531,967
1,008,218,057




(2,060,000)

(2,060,000)

1,006,158,057



กกกก31ก

ก

ก

..2553
..2552
..2553
..2552









ก

1,034,018,875 1,082,959,489 1,008,218,057 1,054,996,086
()(กก)





(43,155,762) (49,037,203) (39,688,063) (45,325,747)

1,405,912
1,548,871



1,703,004
(1,452,282)
1,703,004
(1,452,282)

993,972,029 1,034,018,875
970,232,998 1,008,218,057


กกก
63

64

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552




27 กก()

กก ()ก กก      31 
ก

ก

ก



..2553


..2552


..2553


..2552













()กก
 (8)
 (13.2)


(1,628,683)

77,684
12,720,000
11,169,001

919,462

91,855
(2,640,000)
(1,628,683)

(2,060,000)


12,720,000
10,660,000

580,000


(2,640,000)
(2,060,000)


28 

ก31ก


ก

..2553
..2552






ก
ก
ก

กกก
ก





247,570,886
(7,507,380)
24,421,107
4,417,123
(8,820,090)
(1,405,912)
(2,849,955)
(30,069)
255,795,710



263,655,652
(9,472,688)

8,330,000
(12,921,893)
(1,548,871)
(314,343)
(156,971)
247,570,886

64

65

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552




29 ก

กกกกกก31กก

ก

ก



..2553


..2552


..2553


..2552












979,784,270
470,599,459
268,318,544
191,522,920
89,159,420
43,187,032
35,506,389
2,005,410
(2,876,027)



915,379,384
426,906,956
221,744,326
129,180,824
58,627,444
51,735,936
32,668,266
1,423,136
40,000



784,167,694
408,532,764
267,582,314
178,072,983
75,402,972
35,664,956
27,920,991
1,908,896
(2,876,027)

(30,000,000)

740,713,555
368,144,488
216,047,732
121,836,216
47,918,624
41,368,353
24,450,879
138,949


10,200,000

กกก
(14)
ก
ก




กก(ก)
กก
 (ก)(12.1)


30 กก

กก31ก

ก

ก




กก
ก
กก






..2553


..2552


..2553


..2552










6,095,046,191
764,711,223
6,859,757,414

5,048,051,397
408,529,951
5,456,581,348

5,710,866,198

5,710,866,198

4,793,024,319

4,793,024,319









4,754,217,803
659,216,924
5,413,434,727

3,961,661,441
352,075,627
4,313,737,068

4,539,552,294

4,539,552,294

3,834,639,646

3,834,639,646

65

66

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552

31



กกก

15..2553ก
กกกกก

..2553ก255.24
กกก
กกกกกก
..2553กก300.00
44.76

กกก(AllRisks)กกก()
กกกกก
กกกก


32 ก

ก31ก


ก




กกกก
กกก
ก

..2553


ก

..2552


..2553


..2552










65,545,700
239,961
65,785,661

51,927,497
112,735
52,040,232

60,940,246
71,744
61,011,990

46,852,934
14,894
46,867,828

66

67

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552




33 ก

กกกก
ก
ก

ก


..2553

..2552

..2553

..2552












267,966,757


57,763,986


279,699,245


107,135,248










270,990,480


270,990,480


270,990,480


270,990,480

ก 
()


ก
()


ก()









0.99

0.21

1.03

0.40


กก31..2553..2552

34 

..2553
ก28..2553
ก..25520.3594.84
31..2553

..2552
ก29..2552
ก..25510.3594.83
31..2552


67

68

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552




35 กกกกก


35.1กกกก


กกกกกกกก










กก

กก()กก


14



15


กก
31
(ก)

ก(ก)

(ก)

ก(ก) 12.1
ก(ก)
14
(ก)กก

(ก)กกก

(ก)กกกก

ก

(ก)ก

กก
12.1
กกก



กกกก

ก
36.3
ก

กก
32
ก



ก

()

กกกก กกก







()

ก

กกกก





กกกก


ก
..2553
..2552




318,615,585 85,657,517


470,599,459 426,906,956
24,026,695 23,067,447
11,479,694
9,600,819
2,005,410
1,423,136
196,655,995

896,080
119,700
637,395
1,368,926

(301,747)


(2,876,027)
40,000
(2,715,137) (3,533,519)
5,524,635 (3,743,115)
(239,101)

(2,229,008) (5,366,401)


(17,540,525) 28,698,408


(5,169,970)

50



(5,202,000) (6,759,700)
65,785,661 52,040,232
1,060,254,891 609,218,659






(276,184,717) (109,080,800)
(287,298,980) (148,955,295)
(51,339,539) (15,632,376)
(22,083,732) (11,959,444)


251,271,395 215,527,332
207,291 (1,237,976)
27,200,940
8,066,804
56,159,926
5,538,776
758,187,475 551,485,680

ก
..2553
..2552




324,475,657 141,581,293


408,532,764 368,144,488
18,372,324 17,273,592
9,548,667
7,177,287
1,908,896
138,949
196,655,995

972,580




(301,747)
(30,000,000) 10,200,000
(2,876,027)

(4,475,342) (3,924,043)
5,132,333
239,715
(239,101)

(348,891) (1,217,068)








(490,354)

(30,645,474) (38,900,990)
(5,202,000) (6,759,700)
61,011,990 46,867,828
952,334,017 540,519,604






(238,875,522) (93,037,275)
(312,962,708) (66,432,895)
(45,621,652) (7,930,699)
(15,822,711) (10,794,623)


292,247,346 115,205,561
13,930,389
334,014
27,462,842 14,520,253
12,676,083 13,935,550
685,368,084 506,319,490

68

69

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552

35 กกกกก()

35.2กก


ก



ก




..2553


..2552


..2553


..2552













911,568,058
(72,567,535)
(4,923,605)


660,161
834,737,079


542,903,401
271,527,488
(2,027,600)


109,771
812,513,060


808,925,484
(63,733,988)


49,214
660,161
745,900,871


481,406,325
266,764,996
(2,027,600)

243,447
109,771
746,496,939


(15)
ก ()
 กกกก




10,666,868
9,411,502

20,078,370



34,182,792
(4,436,890)
(398,982)
29,346,920



9,275,089
9,454,502

18,729,591



31,603,431
(4,436,890)
(398,982)
26,767,559


ก
(36.3)
กกกกก
ก กกกก
 ()
ก




21,465,564
239,101


21,704,665




19,822,883

(3,234,321)
(972,580)
15,615,982




30,645,474
239,101


30,884,575




38,900,990

(3,234,321)
(972,580)
34,694,089

ก
(14)
ก ()
 ก
 กกกก
 ()
 (ก)กกก








69

70

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552




36 กกกกกก


กกกกกกกกก
กก(กกก)
กกกกกกกก
กกก
กกกกกกกกกกก



กกกกกกก
กกก


กก12.4


กกกกกก







ก


กก
กก
ก
ก

กก

.()ก

()ก


กก

กก

กก

กก

กก

กก

36.1กกกกกกกกกก


ก) กก


กกกกกกก/กกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
กกก3090


กกกกกกก
70

71

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552




36 กกกกกก()


36.1กกกกกกกกกก()


) กกก


กกกกกกก
กก


กกกกกกกกก


) กก


31..2553กกกกกกก
กกกกก


) ก




กกกกกกกก
กก60

36.2



กกกกกก


กก
กกกก
กกกกกก
ก
กกกกกก


กกกกก

 

ก
กก
กกกก
กกกกก
ก
กกกกก

ก
..2553
..2552






66,811,567
27,927,822
101,779,228
6,832,766
177,759,889
187,519,807
346,350,684
222,280,395
(3,645,961)
(3,653,888)
342,704,723
218,626,507

ก
..2553
..2552




41,795,866
10,825,891
66,811,567
27,927,822
101,761,038
6,832,766
176,626,409
175,363,212
386,994,880
220,949,691
(3,645,961)
(3,653,888)
383,348,919
217,295,803



972,580
435,246
319,913
99,144
1,826,883
(1,316,534)
510,349


7,697,220
972,580
435,246
319,913
99,144
9,524,103
(1,316,534)
8,207,569







972,580
346,465
106,207
32,460
1,457,712
(338,628)
1,119,084






6,344,329
972,580
346,465
106,207
32,460
7,802,041
(338,628)
7,463,413
71

72

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552

36 กกกกกก()

36.2()





ก

ก




..2553


..2552


..2553


..2552













1,039,566
(1,039,566)




1,039,566
(1,039,566)




1,039,566
(1,039,566)




1,039,566
(1,039,566)



กก

ก
กก
กกกกก


31..2553..2552กกกก
0.940.10กกกก
กกก

ก

ก




กกกกก


กก
กกกก
กกกกก

กกกก
 



กกกก
กกกก

..2553



..2552



..2553



..2552





135,574,086
111,825
11,111,330
146,797,241



126,933,184
68,711
10,425,464
137,427,359


8,153,294
134,898,649
111,825
9,846,244
153,010,012


7,999,946
125,673,164
68,711
9,148,480
142,890,301





829,277
86,388
915,665





163,603
544,771
708,374



15,677,774
1,224,032
829,277
86,388
17,817,471



1,954,676
1,273,246
163,603
544,771
3,936,296

72

73

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552




36 กกกกกก()


36.3กก


31ก




ก




..2553






กก
กก


กก
กกกก
กก





กกก


กก
กกกก



กก
กก










147,727,965
107,418,369
452,586,138
707,732,472






กก


กก




429,010
763,016
1,381,025
2,573,051



1,000,000


ก

..2552






50,898,234
35,961,463
434,505,968
521,365,665





643,606
591,675
1,450,282
2,685,563



1,000,000


..2553





59,170,976
147,727,965
107,324,869
427,199,067
741,422,877




2,644,491
429,010
763,016
1,381,025
5,217,542



1,000,000


..2552





29,741,759
50,874,234
35,961,463
397,765,215
514,342,671




3,117,449
643,606
591,675
1,436,037
5,788,767



1,000,000




21,465,564
21,465,564



19,822,883
19,822,883


9,179,910
21,465,564
30,645,474


19,078,107
19,822,883
38,900,990









25,038,615

23,508,446

36,863,016

45,689,757












4,000,000
4,000,000




7,334,016

7,334,016




4,791,338
4,000,000
8,791,338
73

74

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก()
กกก
31..2553..2552




36 กกกกกก()

36.3 กก()

31ก


ก

..2553
..2552





ก
..2553
..2552




ก


กก
กกกก













516,860,934
260,931
34,779,126
551,900,991




487,850,677
770,153
33,136,375
521,757,205



32,182,354
500,636,530
260,931
31,399,464
564,479,279



50,833,391
475,673,204
770,153
31,505,414
558,782,162


ก
กก


กกกก






1,418,500
4,674,827
6,093,327





793,347
4,876,023
5,669,370




20,311,167
1,418,500
4,035,853
25,765,520




6,605,593
793,347
4,512,082
11,911,022




520,000
520,000









8,394,500
520,000
8,914,500



10,274,468

10,274,468







74

75

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552

36 กกกกกก()

36.4กก

กก31ก


ก



ก




..2553


..2552


..2553


..2552












1,650,000
88,150,148
89,800,148

1,650,000
70,683,697
72,333,697

1,650,000
53,566,606
55,216,606

1,650,000
40,914,800
42,564,800

กก

กก


36.5ก

31..2553..2552กกก
กกก

75








22ก..2553

1080(5)/2554

21ก..2546

27..2542

:กก

1253/2542

:ก

9ก..2553

5..2547

1389(2)/2553



4..2550

1838(2)/2547

1339(2)/2550



13กก..2548

:ก

1764(4)/2548



5ก..2540


1684(1)//2546

1158/2540





8ก..2538

กก




1083/2539





ก()





8

7

8

8

3

7

8

8

8








ก





ก

ก

ก










76

 กกกกกกกกก8()
กกกกก5กก8

 กกกกกกกกกกก100
กกกกก(1..2548)กกกกก5ก
ก7(31..2560)

 กก  กกกกกก ก    กกกกก( 1..2544  
..2552)
 กก กกกกกกก กกกกก(3 ..2548  
..2556)

 กกกกกกกกกกกกกก(3..2540)
ก50กกกกกก5
กก8(2..2553)
 กกกกกกกกกกกกกก(1ก..2541)
ก50กกกกกก5
กก8(31..2553)
 กกกกกกกกกกกก(12ก..2550)
กกกกก5กก8(11ก..2563)
 กกกกกกกกกกก100ก7
กกกกก(7..2550)กกกกก5
กก(6..2562)
 กกกกกกกกกกก1003(
)กกกกกก5กก3

 


37 กกก

กกกกกกก


ก()
กกก
31..2553..2552

76
รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2553

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก()
กกก
31..2553..2552

77




37 กกก()


ก()


กกกกกกก31
ก

ก()

..2552
..2553

 กก กก

กก กก


ก ก

ก ก







กก
1,064
3,213
4,277
784
2,740
3,524
กก
304
1,130
1,434
171
1,098
1,269


159
159

88
88

1,368
4,502
5,870
955
3,926
4,881


38 กก


38.1กก


31..2553กกกก
ก19.9240
กกกกกกกกก15
กกกกกกกกกก
กกกกก


ก..2554กกก15กก
กกกกกกก
กกกกก
กก กก กก
กกกก


 25ก..2554กก กก    
กก240,00040กกกกก
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