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ข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินรวมโดยสรุป
2556

2555

หน่วย : พันบาท
2554

งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

10,125,510
5,560,366
4,565,144

9,325,299
4,867,393
4,457,906

8,085,351
4,001,839
4,083,512

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
รายได้จากการขายและงานรับจ้าง
ก�ำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รายได้อื่น (ค่าใช้จ่ายอื่น)
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

9,397,421
1,841,139
(1,247,781)
144,961
(167,000)
571,319
486,968

8,757,316
1,914,841
(1,255,602)
148,165
(135,183)
672,221
541,882

7,552,237
1,494,311
(1,203,143)
263,518
(99,370)
455,316
282,008

งบกระแสเงินสดรวม
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

711,060
(980,531)
265,300
437,117

829,393
(1,167,202)
557,155
441,288

183,915
(905,213)
563,766
221,942

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

1.42
68.01
36.36
44.60
19.59
5.12
5.01
1.22

1.33
67.11
32.16
46.64
21.87
6.11
6.22
1.09

1.23
69.41
26.43
54.96
19.79
3.69
3.54
0.98
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ผลการดำเนินงาน

กำไรตอหุน
(หนวย : บาท)

(หนวย : ลานบาท)

9,397

ยอดขายและงานรับจาง
8,757

2.00

1.80

กำไรขั้นตน
กำไรสุทธิ

7,552
1,841

1.04

2556

1,915
487
1,494

2555

542

2556

2554

2555

282

2554

มูลคากิจการตอหุน

สินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุน

(หนวย : ลานบาท)

(หนวย : บาท)

10,126

สินทรัพย
หนี้สิน
สวนของผูถือหุน

9,325

16.85

5,561
8,085

16.45

4,565
4,867
15.07

4,458

2556

4,002
4,083

2555
2556

2554

2555
2554
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รายงานจากประธานกรรมการ

ปี พ.ศ. 2556 เป็นปีที่เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะเป็นปีที่บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งมาครบ 50 ปีพอดี
จากจุดเริม่ ต้นเป็นเพียงธุรกิจในครอบครัวมาจนทุกวันนีท้ เี่ ป็นองค์กรระดับสากลและมีสว่ นช่วยเหลือสังคมและชุมชน ซึง่ ผมถือเป็นเกียรติอย่าง
ยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จร่วมกับท่าน และต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนธุรกิจของเรามาโดยตลอด
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ได้เปิดด�ำเนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2506 โดยอดีตท่านประธาน ดร.สุมติ ร เลิศสุมติ รกุล ซึง่ เริม่ จากธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
สินค้าพลาสติกส�ำหรับของใช้ในบ้าน เช่น ถังน�้ำ ขันน�้ำ และกระติกน�้ำ เป็นต้น และได้เพิ่มกลุ่มสินค้าหลากหลายมากขึ้นรวมถึงล่าสุด ได้แก่
บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เป็นล�ำดับ ส่วนธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าเมลามีน บริษัทฯก็เป็นผู้บุกเบิกช่องทางการขายสินค้าเมลามีน
ผ่านระบบขายตรงเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย มีการขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศเข้าสูห่ า้ งสรรพสินค้า โมเดิรน์ เทรด และ
ร้านค้าย่อยทัว่ ประเทศ ตลอดจนส่งออกไปมากกว่า 120 ประเทศทัว่ โลก นอกจากนีก้ ม็ กี ารรับจ้างผลิตแม่พมิ พ์และธุรกิจเครือข่าย MLM ซึง่ เป็น
ที่แพร่หลายในกลุ่มสมาชิกคนรุ่นใหม่อย่างกว้างขวาง
หนึง่ ในปัจจัยทีท่ �ำให้ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่ การมุง่ เน้นความเป็นเลิศในกระบวนการบริหารจัดการนับตัง้ แต่การ
จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิต จนถึงการตลาดและให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งได้รับการสร้างสรรค์และ
พัฒนามาโดยตลอด ท�ำให้ตรา ‘ซุปเปอร์แวร์’ เป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วไปถึงคุณภาพที่โลกวางใจ
ปี พ.ศ. 2556 เป็นอีกปีหนึง่ ทีบ่ างธุรกิจประสบกับภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจและปัจจัยรอบด้าน ไม่วา่ จะเป็นค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ทีป่ รับ
เพิม่ ขึน้ กว่า 50% เป็น 300 บาททัว่ ประเทศ ค่าครองชีพทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ค่าเงินบาทและเงิน
สกุลต่างๆ ในเอเชียที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตลอดจนความวุ่นวายทางการเมืองในหลายประเทศ ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
ก็ได้รบั ผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม นโยบายการปรับเปลีย่ นรูปแบบการท�ำธุรกิจของกลุม่ บริษทั หรือ Business Model
ที่หันมาให้ความส�ำคัญกับสินค้าพลาสติกประเภทบรรจุภัณฑ์อาหาร และ บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ท�ำให้อัตราการเติบโตของธุรกิจและยอดขาย
เป็นที่น่าพอใจ แม้ว่ายอดขายส่วนใหญ่ของงานรับจ้างผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจะหายไปตามนโยบายของเราก็ตาม
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การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี พ.ศ. 2558 ไม่ใช่เรื่องใหม่ของศรีไทยซุปเปอร์แวร์ เพราะเราได้มีการลงทุนใน
ประเทศแถบนี้มานานแล้ว ทั้งอินโดนีเซีย เวียดนาม และก้าวไปถึงอินเดีย ซึ่งศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ก็ยังคงมีแผนเติบโตในต่างประเทศควบคู่
ไปกับภายในประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2556 ได้จัดตั้งบริษัทใหม่ในอินเดียเพื่อเป็นโรงงานผลิตสินค้าเมลามีนให้ลูกค้าในอินเดียซึ่งเป็นบริษัท
ลูกของเราที่ท�ำธุรกิจขายตรง และลูกค้าที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ปลายปีหน้า นอกจากนี้ เราได้วางแผนจัดตั้งบริษัท
ร่วมทุนในอินโดนีเซีย เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มส่งให้บริษัทน�้ำดื่มยักษ์ใหญ่ระดับโลก นอกเหนือไปจากโรงงานของเราในเวียดนามอีก
ด้วย จะเห็นได้ว่าธุรกิจเมลามีนและพลาสติกยังคงเป็น Core Business ของเรา และมีโอกาสในการขยายต่อไปได้อีกตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้
ส�ำหรับธุรกิจเครือข่าย SNatur ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งยอดขายและจ�ำนวนสมาชิก มีสินค้าใหม่ๆ ทั้งเพื่ออุปโภคและบริโภคที่
จะเป็นประโยชน์ ไม่เพียงแต่สมาชิกแต่รวมถึงลูกค้าทั่วไป ตลอดจนมีตัวแทนจ�ำหน่ายในพม่า ลาว และกัมพูชา และมีแผนที่จะขยายไปใน
ภูมิภาคนี้เพิ่มเติม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (“CSR”) ก็เป็นสิ่งที่ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ให้ความส�ำคัญควบคู่ไปกับท�ำธุรกิจ ในปีนี้เราได้ประกาศนโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และจัดตั้งคณะกรรมการก�ำกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงจากทุกสายงานโดยผมเป็นประธาน เพือ่ เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม CSR ทีศ่ รีไทยซุปเปอร์แวร์ได้ทำ� มานานอย่างต่อเนือ่ ง
นัน้ ให้สามารถด�ำเนินการต่อไปได้อย่างมีระบบและยัง่ ยืนยิง่ ขึน้ โดยครอบคลุมด้านจรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม / พลังงาน
และด้านสังคม / ชุมชน / การศึกษา
แม้วา่ จะมีอายุ 50 ปีแล้ว แต่ศรีไทยซุปเปอร์แวร์กย็ งั ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีจดุ หมายและมัน่ คง ตลอดจนค� ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นและพนักงาน ซึ่งได้สนับสนุนธุรกิจของศรีไทยซุปเปอร์แวร์มาตลอด คณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารตระหนักถึงความรับผิดชอบและการได้รบั การสนับสนุนจากทุกท่าน ซึง่ เป็นก�ำลังใจอย่างดีเยีย่ ม ทีเ่ ราจะได้ทมุ่ เทแรงกายแรงใจให้มาก
ขึน้ เพือ่ ฟันฝ่าอุปสรรคทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ และน�ำพานาวาศรีไทยซุปเปอร์แวร์ให้รอดพ้นไปได้อย่างราบรืน่ ปลอดภัย เพือ่ ทีจ่ ะได้มี
โอกาสฉลองการก่อตั้งบริษัทฯครบ 100 ปีในอีก 50 ปีข้างหน้า

นายสนั่น  อังอุบลกุล
  ประธานกรรมการ
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ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์และภารกิจหลักของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯได้ ป ระกาศวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละภารกิ จ หลั ก ให้ ผู ้ บ ริ ห ารในระดั บ ต่ า งๆ ตลอดจนพนั ก งานทุ ก ระดั บ ในองค์ ก รได้ รั บ ทราบ มี
ความเข้าใจร่วมกัน และประสานงานกัน เพื่อร่วมกันช่วยผลักดันให้บริษัทฯสามารถบรรลุในเป้าหมายที่มุ่งหวังและก้าวไปในทิศทางที่
ก�ำหนดไว้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้เผยแพร่วิสัยทัศน์และภารกิจดังกล่าวต่อสาธารณชน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ
บริษัทฯได้รับทราบ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในทิศทางและอนาคตของบริษัทฯ และด�ำเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัทฯได้อย่างมั่นใจ

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทชั้นนำ�ของประเทศไทย ในการเป็นผู้ผลิตและจัดจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ตลอดจนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ในระดับสากล
1.
2.

3.

4.

ภารกิจหลัก

ภารกิจด้านการตลาด
เพิ่มส่วนแบ่งตลาดในประเทศและขยายตลาดไปต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ภารกิจด้านการผลิต
2.1 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีด้วยต้นทุนต�่ำ สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยมีระบบการบริหารการผลิตที่มีมาตรฐาน
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสนองความต้องการของตลาด
ภารกิจต่อลูกค้า
ปรับปรุง และรักษามาตรฐานสินค้า เพือ่ สร้างความมัน่ ใจและความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการให้บริการทีป่ ระทับใจแก่ลกู ค้า
อย่างสม�่ำเสมอ
ภารกิจด้านการบริหาร
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา เพิ่มคุณค่าและมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีความปลอดภัยในการท�ำงาน และรับผิดชอบ
ต่อสังคม ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) “บริษทั ฯ” ด�ำเนินธุรกิจครัง้ แรกภายใต้ชอื่ “หจก.อุตสาหกรรมศรีไทยพลาสติก” โดย
มีนายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2506 ท�ำธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายของใช้พลาสติกในครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่อกิจการเป็น “หจก.อุตสาหกรรมศรีไทยซุปเปอร์แวร์” และปรับทีมบริหารโดยน� ำมืออาชีพ คือ
นายสนั่น อังอุบลกุล เข้ามาเป็นผู้จัดการโรงงาน และได้เพิ่มประเภทธุรกิจอีกประเภทหนึ่งคือ ผลิตเครื่องใช้เมลามีนบนโต๊ะอาหาร
ปี พ.ศ. 2522 ได้เปลีย่ นกิจการจากห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดเป็นบริษทั จ�ำกัด ในชือ่ “บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด” กิจการได้ขยาย
ตัวเติบโตขึ้นตามล�ำดับ
บริษทั ฯได้เข้าเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2534 โดยเพิม่ ทุนจดทะเบียน
จาก 170 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และได้เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2536
บริษทั ฯเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 470 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2537 และเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกครัง้ เป็น 500 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีหุ้นที่เรียกช�ำระมูลค่าครบแล้วจ�ำนวน 400 ล้านบาท
6
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เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2540 จากผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในภาคพืน้ เอเชียแปซิฟคิ บริษทั ฯจึงได้ปรับโครงสร้างหนี้ โดย
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2543 บริษัทฯได้แปลงหนี้ส่วนหนึ่งเป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นเหตุให้ทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯเพิ่ม
ขึน้ จาก 400 ล้านบาท เป็น 2,857 ล้านบาท หนีท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากแผนฟืน้ ฟูกจิ การอีกจ�ำนวนหนึง่ ถูกแปลงสภาพเป็นหุน้ กูม้ ปี ระกัน
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว ซึง่ เมือ่ บริษทั ฯได้ชำ� ระเสร็จสิน้ แล้ว ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มคี ำ� สัง่ ให้ยกเลิกการฟืน้ ฟูกจิ การของบริษทั ฯเมือ่ วันที่
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/70 มีผลให้อ�ำนาจการบริหารงานกลับคืนสู่ผู้บริหาร
ของบริษัทฯ
ปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการผู้จัดการ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ แทนนายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อดีตประธานกรรมการของบริษัทฯซึ่งได้ถึงแก่กรรม
บริษทั ฯได้มกี ารปรับโครงสร้างใหม่ทางธุรกิจ ซึง่ โครงสร้างใหม่จะประกอบด้วยสายธุรกิจพลาสติกโดยมีกลุม่ สินค้าหลัก ได้แก่
ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน สายธุรกิจซื้อมาขายไป และสายงานสนับสนุน โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯได้ลดทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วจาก 2,857 ล้านบาท เป็น 2,709.9 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่
ซื้อคืนและไม่ได้จำ� หน่ายภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น ซึ่งเป็นไปตามโครงการซื้อหุ้นสามัญคืนเพื่อการบริหาร
ทางการเงินและขั้นตอนทางกฎหมาย
ในการบริหารงานของบริษัทฯ ส�ำหรับสายธุรกิจหลักทั้งผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
บริษทั ฯให้ความส�ำคัญกับการลงทุนในเทคโนโลยีและเครือ่ งจักรใหม่ การพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนือ่ งจนเป็นทีย่ อมรับและโลก
วางใจ การสรรหาและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อยูเ่ สมอ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ควบคูไ่ ปกับ
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ รองรับกับการแข่งขัน
และผลักดันให้ธรุ กิจเติบโตอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ การเดินหน้าขยายธุรกิจกลุม่ ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ อย่างต่อเนือ่ ง
ซึง่ เป็นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามต้องการของตลาดสูง การก้าวไปสูก่ ารเป็นผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งดืม่ ในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ด้วย
เทคโนโลยีและสินค้าของบริษัทฯที่มีส่วนช่วยลดต้นทุนสินค้าของลูกค้าจากการใช้วัตถุดิบน้อยลง และมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการขยายฐานการผลิตและการจัดจ�ำหน่ายไปต่างประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจและรายได้ของบริษัทฯมีการเติบโตเป็นล�ำดับ
ส่วนธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์ บริษัทฯเน้นการคัดสรรสินค้าที่หลากหลายและเปี่ยมด้วยคุณภาพส�ำหรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
หรือเป็นผลิตภัณฑ์ทผี่ า่ นการทดสอบจากการใช้งานจริงและมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ มาจ�ำหน่ายในระบบการขายตรงแบบหลายชัน้
(Multi-level Marketing) ภายใต้ตราสินค้าเอสเนเจอร์ “SNatur” ซึง่ นอกจากจะมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างรายได้ให้แก่สายธุรกิจซือ้
มาขายไปของบริษทั ฯแล้ว บริษทั ฯยังมุง่ หวังทีจ่ ะผลักดันให้สนิ ค้าเอสเนเจอร์เป็นอีกหนึง่ ทางเลือกของผูบ้ ริโภค ควบคูไ่ ปกับการก้าวไปสู่
ระบบธุรกิจเครือข่ายทีโ่ ดดเด่น จูงใจ และเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผปู้ ระกอบอาชีพอิสระและสมาชิกทีต่ อ้ งการสร้างเครือข่าย
ปัจจุบันธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์สามารถขยายฐานสมาชิกและลูกค้า ตลอดจนส่งสินค้าไปจ�ำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
ประเทศเมียนมาร์และลาว และยังสามารถเติบโตได้อีกในอนาคต

1.3

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษทั ส่วนใหญ่จะอยูภ่ ายใต้โครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ได้แก่
สายธุรกิจพลาสติกซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และสายธุรกิจซื้อมาขายไป
เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้วางกลยุทธ์ให้การท�ำธุรกิจมีลักษณะครบวงจร ลดการพึ่งพาธุรกิจนอกกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันของกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น ส่วนกลุ่มบริษัทย่อยที่ทำ� ธุรกิจแม่พิมพ์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของสายธุรกิจพลาสติก และกลุ่ม
บริษัทในเครืออื่นๆ ที่ท�ำธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจหลักทั้งสองของบริษัทฯนั้น จะจัดอยู่ในกลุ่มสายธุรกิจอื่น
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ – แยกตามสายธุรกิจ

บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
สายธุรกิจ

สายธุรกิจ

พลาสติก

สายงาน

ซื้อมาขายไป

แม่พิมพ์และอื่นๆ

โคราช ไทย เทค

100.0%

Srithai
Superware India

82.4%

ศรี ไทยโมลด์ส

71.0%

พี.อี.ที. บโลว์

100.0%

ศรี ไทย-อ๊อตโต้

50.0%

ศรี ไทย มิยากาวา

51.0%

ซุปเปอร์ ไอเดีย

100.0%

ศรี ไทย ซันโค

48.0%

ศรี ไทยบรรจุภัณฑ์

39.2%

ศรี ไทย นาโนพลาส

100.0%

Srithai (Vietnam)

100.0%

Srithai Superware
Manufacturing

100.0%

ไทย เอ็มเอฟซี

45.0%

ชีวามาลา

40.0%

PT. Srithai Maspion

32.5%
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ – แยกตามประเภทของเงินลงทุน

บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
กิจการร่วมค้า

บริษัทร่วม

บริษัทย่อย
โคราช ไทย เทค

100.0%

ศรี ไทย ซันโค

48.0%

พี.อี.ที. บโลว์

100.0%

ไทย เอ็มเอฟซี

45.0%

ซุปเปอร์ ไอเดีย

100.0%

ชีวามาลา

40.0%

ศรี ไทย นาโนพลาส

100.0%

ศรี ไทยบรรจุภัณฑ์

39.2%

Srithai (Vietnam)

100.0%

PT. Srithai Maspion

32.5%

Srithai Superware
Manufacturing

100.0%

Srithai Superware
India

82.4%

ศรี ไทยโมลด์ส

71.0%

ศรี ไทย มิยากาวา

51.0%

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

ศรี ไทย-อ๊อตโต้

50.0%
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการขายและงานรับจ้าง และรายได้อื่น ซึ่งจ�ำแนกได้ดังนี้

รายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินรวม

% การถือหุ้น
ของบริษัทฯ

พ.ศ. 2556
ล้านบาท
%

พ.ศ. 2555
ล้านบาท
%

รายได้จากการขายและงานรับจ้าง
   สายธุรกิจพลาสติก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
1,715 18.0
2,000 22.5
บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ำกัด
100.0
161
1.7
234
2.6
Srithai (Vietnam) Company Limited
100.0
64
0.7
49
0.6
Srithai Superware India Limited
82.4
69
0.7
57
0.6
   รวมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
2,009 21.1
2,340 26.3
   ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
4,867 50.9
4,595 51.6
บริษัท พี.อี.ที. บโลว์ จ�ำกัด
100.0
98
1.0
82
0.9
บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด
100.0
33
0.4
26
0.3
Srithai (Vietnam) Company Limited
100.0
1,071 11.2
375
4.2
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
51.0
678
7.1
695
7.8
   รวมผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
6,747 70.6
5,773 64.8
   สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
425
4.4
437
4.9
บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
71.0
94
1.0
109
1.2
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
51.0
122
1.3
98
1.1
   รวมสายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
641
6.7
644
7.2
รวมรายได้จากการขายและงานรับจ้าง
9,397 98.4
8,757 98.3
รายได้อื่น
107
1.1
111
1.2
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
50
0.5
42
0.5
รายได้รวมทั้งสิ้น
9,554 100.0
8,910 100.0
หมายเหตุ บริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หัวข้อ 6
ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน หน้า 36 – 37
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รายงานประจำ�ปี 2556
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2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
2.2.1 สายธุรกิจพลาสติก
บริษทั ฯได้จำ� แนกสายธุรกิจพลาสติกโดยแบ่งกลุม่ สินค้าหลักออกเป็นผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้
ในครัวเรือน ซึ่งเป็นการจ�ำแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

		

1.

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
(ก)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม คือ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ประกอบเป็นสินค้า
อุตสาหกรรม เช่น ตูอ้ บไมโครเวฟ เครือ่ งปรับอากาศ ตูเ้ ย็น เครือ่ งซักผ้า
ชิน้ ส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เครือ่ งโทรสาร เครือ่ งพิมพ์ เป็นต้น

เปลือกหม้อแบตเตอรี่ คือ หม้อแบตเตอรี่เฉพาะที่เป็นส่วนนอก
สุดซึ่งท�ำมาจากพลาสติก ประกอบด้วยตัวแบตเตอรี่และฝา รวมถึง
ขั้วแบตเตอรี่ ทั้งแบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

พาเลท คือ แท่นวางสินค้า มีลกั ษณะเป็นแท่นสีเ่ หลีย่ มขนาดใหญ่
ใช้สำ� หรับวางสินค้าในสถานทีเ่ ก็บสินค้า ภายในแท่นมีชอ่ งส�ำหรับให้
งาของรถยกเสียบเพื่อยกแท่นได้

ลังบรรจุขวด คือ ลังพลาสติก ภายในแบ่งออกเป็นช่องๆ ส�ำหรับ
ใช้บรรจุขวด เช่น ขวดน�้ำอัดลม ขวดเบียร์ และเครื่องดื่มประเภท
ต่างๆ เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี 2556
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ถังบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ถังบรรจุสีทาบ้าน ถังเคมีภัณฑ์ ถังบรรจุ
น�้ำมันเครื่อง และถังบรรจุจาระบี

ถังขยะ ได้แก่ ถังขยะขนาดใหญ่แบบมีล้อเคลื่อนที่ได้ ใช้วางริม
ทางเดินเท้า หรือในที่สาธารณะทั่วไป

ลังเปล่า ได้แก่ ลังใส่ปลา กล่องอะไหล่ ลังใส่นม ลังใส่ผักผลไม้

บรรจุภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ภาชนะพลาสติกส�ำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปแบบผนังบาง โดยจ�ำแนก
เป็นแต่ละประเภทดังนี้
•

•

12

บรรจุภัณฑ์ที่เน้นความสวยงามโดยใช้เทคโนโลยีการติดฉลาก
ในแม่พิมพ์ IML (In-Mould Labeling)

บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ลวดลายด้วยระบบ Offset

รายงานประจำ�ปี 2556
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•

บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารแช่เย็นและแช่แข็ง และบรรจุภณ
ั ฑ์ใส่อาหาร
แบบมีแถบป้องกันการเปิด (Tamper Evident)

บรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งดืม่ ได้แก่ ฝาเกลียวและพรีฟอร์มขวดน�ำ้ อัดลม
และน�้ำดื่ม PET

กล่องบรรจุแผ่นซีดีและดีวีดี Super Jewel Box คือ กล่อง
พลาสติกส�ำหรับบรรจุแผ่นซีดีและดีวีดี ซึ่งมีลักษณะพิเศษป้องกัน
การปลอมแปลงและมีสิทธิบัตรในตัวสินค้า

สินค้าพรีเมี่ยม ได้แก่ สินค้าที่ผลิตเพื่อเป็นของแถมในรายการ
ส่งเสริมการขายของผูผ้ ลิตสินค้าหรือร้านค้าต่างๆ ซึง่ ออกแบบโดยผูว้ า่ จ้าง
ผลิตหรือบริษทั ฯเอง และเมือ่ ผลิตเสร็จแล้ว ต้องติดเครือ่ งหมายการค้า
ของเจ้าของสินค้า

สินค้าอื่นๆ ได้แก่ สินค้าจ�ำพวกอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก
อุปกรณ์ตกแต่ง และเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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(ข)
		

การตลาดและภาวะแข่งขัน
ลักษณะลูกค้า

ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์และรถจักรยานยนต์
และเปลือกหม้อแบตเตอรี่

ลูกค้าสัง่ ซือ้ สินค้าจากบริษทั ฯเพือ่ น�ำไปประกอบเป็นสินค้าส�ำเร็จรูปเพือ่ ขายต่อไป

พาเลท  ลังบรรจุขวด  ลังเปล่า
ถัง  ถังขยะ

ลูกค้าซือ้ เพือ่ น�ำไปใช้งานโดยตรง ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นต้อง
ใช้สินค้าประเภทนี้

บรรจุภัณฑ์อาหาร

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน โรงภาพยนตร์ที่ต้องการส่งเสริม
การขาย และร้านสะดวกซื้อ

บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

กล่องบรรจุแผ่นซีดีและดีวีดี

ผู้ประกอบการค่ายหนังและค่ายเพลงต่างๆ โดยบริษัทฯเป็นผู้ผลิตและตัวแทน
จ�ำหน่ายในเขตภูมิภาคอาเซียนให้แก่ลูกค้าในประเทศเนเธอร์แลนด์

สินค้าพรีเมี่ยม

จ�ำหน่ายโดยตรงให้แก่เจ้าของสินค้าและร้านค้าต่างๆ ทีต่ อ้ งการส่งเสริมการขาย

สินค้าจ�ำพวกอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก
อุปกรณ์ตกแต่ง และเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ

ขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายหรือร้านค้าปลีก เพื่อจ�ำหน่ายต่อให้แก่ผู้บริโภค
โดยทั่วไปสินค้าพลาสติกมีระยะเวลาให้สินเชื่อแก่ลูกค้าประมาณ 30-90 วัน
ยกเว้นการขายในงานมหกรรมจะขายเป็นเงินสด
เน้นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและแตกต่างจากสินค้าคู่แข่งด้วยเทคโนโลยีในการ
ผลิตทีท่ นั สมัย เพิม่ มูลค่าของสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ พัฒนาสินค้าให้มสี ว่ น
ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเน้นความหลากหลายของสินค้าและ
บริการที่ครบวงจร เนื่องจากบริษัทฯมีบริษัทย่อยที่สามารถผลิตแม่พิมพ์และ
รับจ้างเป่าขึน้ รูปบรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งดืม่ ให้แก่ลกู ค้า นอกจากนี้ การร่วมวิจยั และ
พัฒนาสินค้ากับลูกค้า ผู้ผลิตวัตถุดิบและผู้ผลิตแม่พิมพ์ มีส่วนช่วยให้สินค้า
มีรูปแบบตรงกับความต้องการและ/หรือช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า ตลอด
จนสิทธิบัตรในตัวสินค้า ก็มีส่วนช่วยเสริมกลยุทธ์ในการแข่งขันให้แก่บริษัทฯ
ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมมีช่องทางการจ�ำหน่ายดังนี้
ส่งออกต่างประเทศ 21%
ขายภายในประเทศ 79%

ระยะเวลาให้สินเชื่อ
กลยุทธ์การแข่งขัน

ช่องทางการจ�ำหน่าย

สัดสวนยอดขาย พ.ศ. 2556
บรรจ�ภัณฑอาหาร
และเคร�่องดื่ม

เปลือกหมอแบตเตอร�่

12%
41%

8%
ถังบรรจ�ภัณฑ

14

6%

ลังอุตสาหกรรมและลังบรรจ�ขวด

สัดสวนยอดขาย พ.ศ. 2555

เฟอรนิเจอร

4%
4% ถังขยะ
4% ของใชในครัวเร�อน
13%
8%
ชิ�นสวนอุตสาหกรรม

เปลือกหมอแบตเตอร�่

บรรจ�ภัณฑอาหาร
และเคร�่องดื่ม

13%
26%
8%
9%

ถังบรรจ�ภัณฑ

และยานยนต

พาเลท

พาเลท

ลังอุตสาหกรรมและลังบรรจ�ขวด

6%
เฟอรนิเจอร
5% ถังขยะ
3%
4% ของใชในครัวเร�อน
26%
ชิ�นสวนอุตสาหกรรม
และยานยนต
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ตัวแทนจ�ำหน่ายภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จ� ำกัด บริษัท สยามเมลามีน มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
บริษัท ธนศิริ อินดัสทรีส์ จ�ำกัด และบริษัท ส.ศิริไทย เทรดดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้าที่ด�ำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน
นอกจากนี้ ตัวแทนจ�ำหน่ายที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท
ศรีไทย ซันโค จ�ำกัด
(ค)

สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน

		
ผู้ผลิตสินค้าพลาสติกส่วนใหญ่เน้นการท�ำธุรกิจกับกลุ่มสินค้าใดกลุ่มสินค้าหนึ่ง เพื่อแข่งขันเฉพาะในตลาดที่ตนเอง
ถนัด เช่น โรงงานฉีดพลาสติกเครือ่ งใช้ในครัวเรือนก็จะผลิตเฉพาะเครือ่ งใช้ในครัวเรือนเท่านัน้ จะไม่ผลิตสินค้าชนิดอืน่ เป็นต้น
โรงงานพลาสติกทั่วประเทศมีหลายพันราย ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนน้อย
และเทคโนโลยีต�่ำ โรงงานพลาสติกขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตสินค้าพลาสติกป้อนให้แก่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่างๆ ได้มีอยู่
ไม่กี่โรงงาน เพราะต้องใช้เงินลงทุนสูง มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและต้องมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดี นอกจากนั้นชื่อ
หรือตรายีห่ อ้ ก็เป็นสิง่ ส�ำคัญมากในการสร้างความน่าเชือ่ ถือแก่ลกู ค้าโดยเฉพาะโรงงานทีผ่ ลิตชิน้ ส่วนอุตสาหกรรม เพราะเป็น
สินค้าที่ต้องการคุณภาพและการส่งมอบตรงเวลา
		
กลุ่มบริษัทเป็นผู้น�ำในวงการสินค้าพลาสติก มีเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาขีดความ
สามารถในการผลิต ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของการช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการใช้
แรงงานคน ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยลด
มลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม โดยปัจจุบนั บริษทั ฯมีโรงงานทีท่ นั สมัยส�ำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรมอยู่ 3 โรงงาน และมี
ก�ำลังการผลิตรวมกันสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย บริษทั ฯมีความเชีย่ วชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรม
ที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง เช่น ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยบริษัทฯ
จะไม่ทำ� ธุรกิจแข่งขันกับโรงงานพลาสติกขนาดเล็กทีผ่ ลิตสินค้าโภคภัณฑ์ทวั่ ๆ ไป ซึง่ มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูงและไม่
ได้เน้นคุณภาพมากนัก เพื่อให้ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่ม แต่บริษัทฯจะมุ่งเน้นการท�ำธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ด้วยการน�ำเสนอสินค้าทีม่ ีคุณภาพสูง มีความทันสมัย และสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ ควบคูไ่ ป
กับการพิจารณาเลือกผลิตสินค้าที่มีกำ� ไรดี โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญและเดินหน้าขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนือ่ งทัง้ ในส่วนของการขยายก�ำลังการผลิตและตลาดของกลุม่ ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ ตลอดจนผลิตภัณฑ์
ที่ใช้จัดเก็บและขนย้ายวัสดุ (Material Handling) ได้แก่ พาเลท และลังอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการ
ของตลาดสูง มีอัตราการเติบโตและก�ำไรดี ในขณะที่พยายามลดการรับงานในส่วนของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าตามนโยบายของบริษัทฯ
		
ในส่วนของกลุม่ ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร นอกจากสินค้าของบริษทั ฯจะเปีย่ มด้วยคุณภาพ มีความปลอดภัย และ
สวยงามโดดเด่นแล้ว สินค้าของบริษทั ฯยังได้รบั การยอมรับและความไว้วางใจในระดับสากล และยิง่ เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย
มากขึน้ ในกลุม่ อุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์เมือ่ บริษทั ฯสามารถคว้ารางวัล IMDA Awards 2012 สาขา Best Products Family
จากสมาคม In-Mold Decorating Association ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการส่งชุดแก้วน�ำ้ และถังข้าวโพดคั่วชุด “The
Avengers” เข้าร่วมประกวดในปี พ.ศ. 2555 ส่งผลให้บริษัทฯสามารถเปิดตลาดในต่างประเทศได้มากขึ้น ได้แก่ เวียดนาม
ฟิลลิปปินส์ และอินโดนีเซีย และมียอดขายเติบโตเป็นล�ำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
พร้อมรับประทาน (ready-to-eat) อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและการพัฒนารูปแบบ
สินค้าร่วมกับลูกค้า โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯสามารถผลักดันผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน
(ready-to-eat) เข้าสูร่ ะบบตลาดของผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมอาหารและผูบ้ ริโภคอย่างเต็มรูปแบบ โดยกระจายสินค้าผ่านทางร้าน
สะดวกซือ้ ทีต่ งั้ อยูท่ วั่ ประเทศ ซึง่ ได้รบั ผลตอบรับเป็นอย่างดี และในปี พ.ศ. 2557 บริษทั ฯจะท�ำการพัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ใหม่ๆ เพิ่มเติมอีก 2–3 แบบ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับตัวผลิตภัณฑ์และตอบสนองความต้องการตลาดได้มากขึ้น
		
ส่วนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม บริษัทฯเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งทั่วโลกที่สามารถผลิตฝา (Closure) ที่
มีน�้ำหนักเบาและผลิตได้เร็วที่สุด และจากการประสบความส�ำเร็จในการท�ำตลาดในประเทศเวียดนามผ่านทางบริษัทย่อย
กลุ่มบริษัทได้ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มรายใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งยังคงไม่หยุดยั้งและ
จะก้าวต่อไปในการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ น�ำ้ หนักเบาจากการลด
ปริมาณวัตถุดิบ และมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท�ำให้บริษทั ฯมีความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั ฯ และธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติก
เพื่องานอุตสาหกรรมมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากในอนาคต
		

ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน

		
บริษทั ฯไม่สามารถเทียบขนาดกับคูแ่ ข่งขันได้โดยตรง เนือ่ งจากโรงงานพลาสติกขนาดกลางและขนาดเล็กมีจ�ำนวนนับ
พันแห่ง อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีในการผลิต ก�ำลังการผลิตในปัจจุบนั ตลอดจนความหลากหลายของสินค้า ท�ำให้บริษทั ฯ
มีความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่
ลูกค้าให้การยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯได้ประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯใน
แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักดังนี้
ประเภทผลิตภัณฑ์

(ง)

%

เปลือกหม้อแบตเตอรี่

60

ลังบรรจุขวด

60

ถังขยะ

25

เฟอร์นิเจอร์

25

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Material Handling

25

กลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

20

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

		
บริษัทฯมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานสุขสวัสดิ์ โรงงานบางปู และโรงงาน
อมตะนคร ชลบุรี โดยผลิตสินค้าแตกต่างกันดังนี้ :โรงงานสุขสวัสดิ์
ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหาร ถังบรรจุภัณฑ์

โรงงานบางปู
ผลิตเปลือกหม้อแบตเตอรี่

16
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โรงงานอมตะนคร ชลบุรี
ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมเกือบทุก
ประเภททั้งชิ้นงานขนาดเล็กและชิ้นงานขนาดใหญ่
ได้แก่ พาเลท ลังบรรจุขวด ถังขยะ บรรจุภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่ม กล่องบรรจุแผ่นซีดีและดีวีดี
อุปกรณ์ตกแต่ง เปลือกหม้อแบตเตอรี่ ชิน้ ส่วนเครือ่ ง
ใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์

		
วัตถุดิบที่ส�ำคัญ ได้แก่ เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ซึ่งซื้อส่วนใหญ่ภายในประเทศจากตัวแทนจ�ำหน่ายของผู้ผลิตหลาย
รายซึง่ ไม่มปี ญ
ั หาคุณภาพวัตถุดบิ และไม่มปี ญ
ั หาการขาดแคลนวัตถุดบิ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาทีร่ าคาน�ำ้ มันดิบ
ในตลาดโลกเพิม่ สูงขึน้ ราคาเม็ดพลาสติกก็มกั เพิม่ สูงขึน้ ด้วย ซึง่ หากราคาเม็ดพลาสติกมีความผันผวนมาก บริษทั ฯจะท�ำการ
สัง่ ซือ้ วัตถุดบิ บ่อยครัง้ มากขึน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการขึน้ ลงของราคา ตลอดจนการต่อรองเงือ่ นไขทางการค้ากับผูจ้ ำ� หน่าย
วัตถุดบิ เป็นครัง้ คราวเพือ่ ให้บริษทั ฯได้ราคาวัตถุดบิ ทีเ่ หมาะสม โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดซือ้ วัตถุดบิ ทีบ่ ริษทั ฯ
แต่งตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อติดตามและประเมินการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบจากผู้ขายและผู้ผลิตภายในประเทศและต่าง
ประเทศ พิจารณาปริมาณการใช้ รวมถึงการเจรจาต่อรองราคากับผู้จ�ำหน่าย นอกจากนี้ เมื่อราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูง
ขึ้น บริษัทฯก็จะสามารถปรับราคาขายกับลูกค้าได้ หากมีการตกลงกันมาก่อน โดยบริษัทฯจะหลีกเลี่ยงการรับค� ำสั่งซื้อล่วง
หน้านานๆ
		
แม้ว่ากระบวนการผลิตของบริษัทฯไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่บริษัทฯก็ให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยบริษัทฯได้ก�ำหนดแนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นการให้ความส�ำคัญกับการลดการใช้วัตถุดิบ ลดขั้นตอนการท�ำงาน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต เพือ่ มีสว่ นร่วมในการช่วยลดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมและภาวะโลกร้อน ซึง่ บริษทั ฯได้
ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง โดยยังคงประสิทธิภาพในกระบวนผลิต นอกจากนี้ บริษทั ฯยังให้ความส�ำคัญกับการศึกษาและวิจยั
ร่วมกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นน�ำเพื่อพัฒนาสินค้าพลาสติกที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และสามารถ
ผลักดันไปสู่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในเชิงพาณิชย์มากขึ้นในอนาคต
(จ)

งานที่ยังไม่ส่งมอบ

		
ด้วยฐานลูกค้าของบริษทั ฯค่อนข้างกว้างตามประเภทของผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย ประกอบกับการมีประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตและการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าของลูกค้า บริษัทฯจึงไม่มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีงาน
ที่ยังไม่ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม
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2.

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
(ก)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ได้แก่ เครือ่ งใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวซึง่ ผลิตมาจาก
ผงเมลามีนโดยพิมพ์ลวดลายให้สวยงาม เช่น จาน ชาม
โถใส่ข้าว ทัพพี ช้อน ถ้วยน�้ำ เป็นต้น

(ข)

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ลักษณะลูกค้า

จ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย ระบบการขายตรง (Direct Sales) โดยขายตรงแก่
ผู้บริโภค และส่งออกไปต่างประเทศ

ระยะเวลาให้สินเชื่อ

1) ขายในระบบการขายตรง (Direct Sales) เกือบทั้งหมดเป็นเงินสด
2) ขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ให้เครดิตเทอมประมาณ
30-150 วัน
3) ขายลูกค้าทัว่ ไปในต่างประเทศ มีทงั้ ทีเ่ ป็นเงินสดและให้เครดิตเทอมประมาณ 30-60 วัน
4) ขายในงานมหกรรมลดราคาจะขายเป็นเงินสด

กลยุทธ์การแข่งขัน

เน้นสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง และการออกแบบลวดลาย สีสนั ทีง่ ดงามตลอดจนการพัฒนา
รูปทรงผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น

ช่องทางการจ�ำหน่าย

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนมีช่องทางการจ�ำหน่ายในปี พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบ
ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

สัดสวนยอดขาย พ.ศ. 2556

สัดสวนยอดขาย พ.ศ. 2555
ตัวแทนจำหนาย
และอื่นๆ

ตัวแทนจำหนาย
และอื่นๆ
สงออก

29%

สงออก

44%

46%
ขายตรง

25%
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30%

ขายตรง

26%
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ตัวแทนจ�ำหน่ายภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท สยามเมลามีน มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด และบริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
ซึ่งเป็นคู่ค้าที่ด�ำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน
(ค)

สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน

		
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำด้วย “ผงเมลามีน” เป็นสารพลาสติกที่สามารถทนทานต่อความร้อนได้สูงถึง 100
องศาเซลเซียส เหมาะสมที่จะใช้ท�ำเป็นภาชนะใส่อาหารเพราะให้ความปลอดภัยสูงต่อผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีผู้ผลิตใน
ประเทศอยู่เพียงไม่กี่ราย ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของบริษัทฯมีความแข็งแรงทนทาน มีลวดลายและสีสันสวยงาม
ประกอบกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตมาจากผง
เมลามีน 100% ท�ำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของบริษัทฯเป็นที่นิยมของตลาดโดยทั่วไปทั้งภายในประเทศและต่าง
ประเทศ บริษัทฯสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้แล้วมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และตลาดยังมีลู่ทางที่จะขยายตัว
ได้อีก
		
บริษทั ฯเป็นผูน้ ำ� ในวงการผลิตภัณฑ์เมลามีน โดยเป็นผูผ้ ลิตภาชนะเมลามีน 100% รายใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกและมีเทคโนโลยี
ในการผลิตที่ทันสมัยด้วยการน�ำระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) มาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัว
เรือนและพัฒนาเทคนิคการผลิตให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯได้ขยายฐานการตลาดและการผลิตผลิตภัณฑ์
เครือ่ งใช้ในครัวเรือนไปยังประเทศเวียดนาม และสร้างฐานการตลาดทีม่ นั่ คงในประเทศอินเดียผ่านช่องทางผูจ้ ดั จ�ำหน่ายหลาย
ราย ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯได้ดำ� เนินการตามแผนการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศอินเดียผ่านการลงทุนในบริษัทย่อย
จัดตั้งใหม่ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้จัดหาที่ดินเรียบร้อยแล้วซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Ahmedabad
รัฐ Gujarat ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2557
		
บริษัทฯมีตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำด้วยเมลามีน 6 ตรา ได้แก่ Superware, Vanda,
Flowerware, Melamineware, Unica และ Ektra โดยบริษทั ฯเป็นผูจ้ �ำหน่ายผลิตภัณฑ์เมลามีนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
ที่มีระบบขายตรง
ในส่วนของสินค้าภายใต้ ชื่อ “เอกตรา” (Ektra) มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ท�ำมาจากพลาสติกและเมลามีน เน้นการออกแบบที่ทันสมัย
เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าชีวิตคนเมือง (Metro Living) เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสแนวนิยมของสินค้าที่มีดีไซน์และการใช้งานที่
เหมาะกับสภาพชีวิตคนเมืองยุคใหม่ ซึ่งเป็นการขยายฐานลูกค้าสู่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบนมากขึ้น
กลุ่มสินค้ายี่ห้อ “เอกตรา” (Ektra) ได้รับความนิยมและมีการขยายตัวของยอดขายเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ บริษัทฯจัดจ�ำหน่าย
สินค้าดังกล่าวผ่านระบบการขายตรง และวางจ�ำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นน�ำหลายแห่ง รวมถึงการส่งออกไปจ�ำหน่าย
ในต่างประเทศ
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ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
		
บริษทั ฯมีกำ� ลังการผลิตมากทีส่ ดุ ในประเทศไทยและมีสว่ นแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 80 ของตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีนในประเทศไทย ซึ่งมากกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่หลายเท่า
(ง)

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริ ษั ท ฯผลิ ต สิ น ค้ า ประเภทเครื่ อ งใช้ ใ น
ครัวเรือนทีโ่ รงงานโคราช ภายในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นการผลิตตามใบสั่งซื้อ
จากต่างประเทศ และการผลิตสินค้าเมลามีนทีไ่ ด้รบั
ความนิยมจากตลาดภายในประเทศเป็นหลัก ส�ำหรับ
วัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญ คือ ผงเมลามีนซึง่ ส่วนใหญ่สงั่ ซือ้ จาก
ผูผ้ ลิตภายในประเทศ บริษทั ฯมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั
ผู้ผลิตวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ใช้ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพ
หรือการขาดแคลนแต่อย่างไร และกระบวนการผลิต
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

		
บริษัทฯซื้อผงเมลามีนจากบริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของยอดสั่งซื้อผงเมลามีนทั้งหมดในปี
พ.ศ. 2556 เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือ จึงซื้อผงเมลามีนได้ในราคาที่เหมาะสมและคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง
ไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
(จ)

งานที่ยังไม่ส่งมอบ

		
การขายของบริษัทฯกระจายไปยังลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศหลายหมื่นราย ซึ่งเป็นทั้งลูกค้ารายย่อย
และตัวแทนจ�ำหน่าย บริษัทฯไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เกินกว่า 10% ของรายได้รวม

2.2.2 สายธุรกิจซื้อมาขายไป
สายธุรกิจซือ้ มาขายไปเป็นสายธุรกิจทีช่ ว่ ยเสริมสร้างรายได้ให้กบั บริษทั ฯนอกเหนือจากรายได้หลักทีม่ าจากสายธุรกิจพลาสติก
โดยการสรรหาสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย และเป็นที่นิยมของตลาดจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจ�ำหน่ายใน
ราคาที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(ก)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
สินค้าที่บริษัทฯจัดหามาจ�ำหน่ายในสายธุรกิจซื้อมาขายไปสามารถจ�ำแนกได้ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายผ่านระบบธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์ จ�ำแนกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักดังนี้
•
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ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมสุขภาพ
(Healthnovation)
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•

•

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมความงาม
(Beautnovation)

•

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมเกษตร
(Agrinovation)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมครัวเรือน
(Homenovation)
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2.

(ข)

ผลิตภัณฑ์ประเภทซื้อมาขายไปอื่น จ�ำแนกตามแหล่งผลิตสินค้าได้ดังนี้
•

ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ได้แก่ ชุด
เครือ่ งนอน ภาชนะทีใ่ ช้ในการประกอบ
อาหารต่างๆ

•

ผลิตภัณฑ์ทนี่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ล็อกแอนด์ลอ็ ก กล่องถนอมอาหารระบบล็อกพิเศษจากประเทศ
เกาหลีใต้ โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอนชายหาด ตรา Evolutif และ Kettal จากประเทศฝรั่งเศสและสเปน

การตลาดและภาวะแข่งขัน
ลักษณะลูกค้า

กลุ่มผู้บริโภคสินค้าโดยตรง และกลุ่มธุรกิจ HORECA ซึ่งประกอบด้วย โรงแรม (Hotel)
ภัตตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering)

ระยะเวลาให้สินเชื่อ

1) ขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย ให้เครดิตเทอมประมาณ 90-150 วัน
2) ขายผ่านระบบการขายตรงแบบ Single-level Marketing เกือบทั้งหมดเป็นเงินสด
3) ขายผ่านระบบธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์แบบ Multi-level Marketing ทัง้ หมดเป็นเงินสด
4) ขายในงานมหกรรมลดราคาทั้งหมดเป็นเงินสด

กลยุทธ์การแข่งขัน
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เน้นความหลากหลายของสินค้าด้วยการสรรหาสินค้านวัตกรรม สินค้าคุณภาพที่มีความ
ปลอดภัย ทันสมัย และเป็นทีน่ ยิ มของตลาดหรือมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ จากทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศมาจ�ำหน่ายในราคาทีเ่ หมาะสมอย่างต่อเนือ่ ง เน้นการจ�ำหน่ายสินค้าทีค่ รบ
วงจรหรือเป็นกลุ่มสินค้าที่สามารถเสนอขายให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน ควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมการขายและการขยายฐานสมาชิกของระบบธุรกิจขายตรงแบบ Single-level
Marketing และธุรกิจเครือข่ายแบบ Multi-level Marketing เพื่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ตลอดจนช่วยให้สินค้าติดตลาดและเป็นที่รู้จักของ
ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว

รายงานประจำ�ปี 2556
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ช่องทางการจ�ำหน่าย

(ค)

บริษทั ฯจ�ำหน่ายให้แก่ผบู้ ริโภคโดยตรงและผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายบางส่วน ตลอดจนจ�ำหน่าย
โดยใช้ระบบการขายตรง (Direct Sales) ทัง้ ระบบธุรกิจแบบ Single-level Marketing และ
ธุรกิจเครือข่ายแบบ Multi-level Marketing โดยเป็นการจ�ำหน่ายในประเทศเป็นส่วนใหญ่
มากกว่าร้อยละ 90

สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน

		
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯน�ำมาจ�ำหน่ายในสายธุรกิจซื้อมาขายไปเริ่มมีความหลากหลายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้า SNatur ที่จ�ำหน่ายผ่านระบบธุรกิจเครือข่าย โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคและเป็นที่นิยม
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมสุขภาพและความงาม และผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมเกษตร ประกอบกับฐานสมาชิกที่มีการ
ขยายตัวจากการมีผู้สนใจร่วมท�ำธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯสามารถครอบคลุมตลาดได้กว้างขวาง และ
บริษัทฯมีรายได้จากสายธุรกิจซื้อมาขายไปเป็นที่น่าพอใจในปี พ.ศ. 2556 แม้ว่าจะมีการแข่งขันสูงและได้รับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
		
บริษทั ฯให้ความส�ำคัญกับการคัดสรรสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและความปลอดภัย สามารถตอบสนองกับความต้องการของ
ลูกค้าตามกระแสนิยมของตลาด และเป็นผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวันหรือเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามแตกต่างจากสินค้าทัว่ ไป
หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากการใช้งานจริงและมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ ท�ำให้บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่า ระบบ
ธุรกิจเครือข่ายจะมีสินค้าที่มีคุณภาพมาน�ำเสนอเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคอยู่เสมอทั้งในส่วนที่เพิ่มเติม หรือทดแทนสินค้า
ทีค่ วามต้องการของตลาดถึงจุดอิม่ ตัว หรือมีกระแสนิยมทีล่ ดลง ประกอบกับบริษทั ฯได้จดั กิจกรรมกระตุน้ สมาชิกในการสร้าง
ยอดขายและขยายธุรกิจผ่านกิจกรรมงานประชุมสัมมนาสมาชิกและการแสดงสินค้าอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี
จากผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน
		
ด้วยความพร้อมทางด้านการเงินที่สามารถสนับสนุนธุรกิจเครือข่าย การเป็นที่ยอมรับในสังคมและแวดวงธุรกิจ
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและเพียบพร้อม ได้แก่ ฐานสมาชิกของระบบการขายตรง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ศูนย์จำ� หน่ายสินค้าทีม่ อี ยูท่ วั่ ทุกภูมภิ าค ตลอดจนการสรรหานวัตกรรมหรือแผนธุรกิจทีช่ ว่ ยส่งเสริมการขายหรือการสร้างเครือ
ข่าย ได้แก่ การร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารชัน้ น�ำในประเทศ และการด�ำเนินธุรกิจแบบรหัสเดียวท�ำธุรกิจได้ทวั่ โลก หรือ One
Code One World ที่ช่วยให้การขายและการขยายฐานสมาชิกของนักธุรกิจเอสเนเจอร์ไม่จ�ำกัดแค่เพียงในประเทศไทย แต่
มีโครงสร้างพื้นฐานอยู่ภายใต้ระบบเดียวกัน ท�ำให้ธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์สามารถก้าวไปสู่การเป็นทางเลือกที่ดีกว่าของ
ผูท้ ตี่ อ้ งการท�ำธุรกิจเครือข่าย ส่งผลให้ฐานสมาชิกมีการขยายตัวและกว้างขวางมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่
ร่วมกันผลักดันให้สนิ ค้าของบริษทั ฯสามารถกระจายสูต่ ลาดผูบ้ ริโภคได้กว้างขวางขึน้ และบริษทั ฯสามารถรักษาสถานภาพการ
แข่งขันและมียอดขายที่เติบโตขึ้นในอนาคต
		
อนึง่ บริษทั ฯจะท�ำการศึกษาสินค้าและตลาดอย่างถีถ่ ว้ นก่อนน�ำสินค้ามาจ�ำหน่ายหรือต้องเป็นสินค้าทีม่ มี ลู ค่าตลาด
รองรับไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำ� หนด เพื่อลดความเสี่ยงและการแข่งขันที่ไม่จำ� เป็น นอกจากนี้ สายธุรกิจซื้อมาขายไปยังเป็น
สายธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก และหากสินค้าที่น�ำมาจ�ำหน่ายไม่สามารถท�ำก�ำไรหรือเป็นที่นิยมของตลาดได้ตามที่
คาดการณ์ บริษัทฯก็สามารถเลิกจ�ำหน่ายสินค้าชนิดนั้นได้โดยไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ซึ่งเป็นข้อดีของธุรกิจประเภทนี้
ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
		
บริษัทฯไม่สามารถเปรียบเทียบขนาดกับคู่แข่งขันได้โดยตรง เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯน�ำมาจ�ำหน่ายมีความหลาก
หลายและประเภทของการใช้งานทีแ่ ตกต่างกัน และมีคแู่ ข่งขันทีม่ ากมายหลากหลายขนาด จึงไม่สามารถประเมินสภาพตลาด
โดยรวมของแต่ละผลิตภัณฑ์และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทั ฯทีช่ ดั เจนได้ แต่จากคุณภาพและคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ
ตลอดจนสิทธิบัตรในตัวสินค้าที่บริษัทฯน�ำมาจ�ำหน่าย ท�ำให้สินค้าของบริษัทฯยากแก่การเลียนแบบและสามารถเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งให้แก่ผู้บริโภคได้
(ง)

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

		
บริษทั ฯจัดหาสินค้าจากผูผ้ ลิตหลายรายจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ ในการติดต่อกับผูผ้ ลิตสินค้าแต่ละราย
เพือ่ น�ำสินค้ามาจ�ำหน่ายนัน้ บริษทั ฯได้ศกึ ษาและพิจารณาถึงคุณภาพของตัวสินค้าและการเป็นทีย่ อมรับจากลูกค้าทัว่ ไป ขีด
ความสามารถในการผลิต ข้อมูลด้านการตลาด ตลอดจนข้อมูลด้านอื่นๆ ของผู้ผลิตสินค้าตามหลักเกณฑ์ในการเป็นคู่ค้าที่ดี
รายงานประจำ�ปี 2556
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(Good Supplier Selection Program) เช่น การสนับสนุนด้านการตลาด การขนส่งและการกระจายสินค้า และการสนับสนุน
ด้านวิทยากร/ฝึกอบรม เป็นต้น ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯมีความมั่นใจได้ว่า
บริษัทฯจะไม่มีปัญหาขาดแคลนสินค้าที่จะน�ำมาจ�ำหน่าย
(จ)

งานที่ยังไม่ส่งมอบ

		
บริษทั ฯมีการจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่ลกู ค้ามากมายหลากหลายประเภททัง้ กลุม่ ผูบ้ ริโภคโดยตรง ลูกค้ารายย่อย ตัวแทน
จ�ำหน่าย และกลุม่ ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร ซึง่ บริษทั ฯไม่มงี านทีย่ งั ไม่สง่ มอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เกินกว่า 10% ของรายได้รวม

2.2.3 สายธุรกิจอื่น
สายธุรกิจอืน่ ประกอบด้วยสายงานแม่พมิ พ์ซงึ่ เป็นส่วนสนับสนุนของสายธุรกิจพลาสติก และกลุม่ ธุรกิจอืน่ นอกเหนือจากสาย
ธุรกิจพลาสติกและสายธุรกิจซื้อมาขายไป โดยมีรายละเอียดของสายธุรกิจอื่นดังต่อไปนี้
1.

สายงานแม่พิมพ์

		
บริษัทฯไม่ได้ด�ำเนินธุรกิจผลิตแม่พิมพ์เองเพื่อจ�ำหน่ายให้บุคคลภายนอก แต่ธุรกิจดังกล่าวด�ำเนินการโดยบริษัทใน
เครือ ได้แก่ บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด และบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทต่างก็เป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจ
รับจ้างผลิตแม่พมิ พ์ฉดี พลาสติกส�ำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เครือ่ งสุขภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
และเครื่องดื่มแบบผนังบาง (Thin Wall) ที่ชิ้นงานมีความละเอียด เที่ยงตรง

		
บริษัทฯมีความจ�ำเป็นต้องใช้แม่พิมพ์ในการผลิตสินค้าพลาสติกทั้งผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ในครัวเรือน แม่พิมพ์จึงมีความส�ำคัญต่อสายธุรกิจพลาสติกค่อนข้างมาก เนื่องจากแม่พิมพ์แต่ละชุดจะมีลักษณะ
และประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น หากน�ำแม่พิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิต ชิ้นงานที่ผลิตได้ก็
จะไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งอาจก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตได้ โดยปัจจุบันแม่พิมพ์สามารถแบ่งได้
3 กลุ่ม ดังนี้
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กลุ่มที่ 1

แม่พมิ พ์สำ� หรับผลิตอุปกรณ์เครือ่ งใช้ตา่ งๆ ทีม่ รี ปู แบบเรียบง่าย ได้แก่ เครือ่ งใช้ในครัวเรือน และของเด็กเล่น ซึง่
ใช้ระบบการฉีดพลาสติกแบบธรรมดาในการผลิต ดังนัน้ แม่พมิ พ์จงึ มีราคาต�่ำ และมีผผู้ ลิตรายย่อยทีส่ ามารถ
ผลิตแม่พิมพ์ในกลุ่มนี้ได้เป็นจ�ำนวนมาก

กลุ่มที่ 2

แม่พิมพ์ส�ำหรับผลิตอุปกรณ์และชิ้นงานเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์และสุขภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งต้องใช้เทคนิค
ในการผลิตและมีขั้นตอนในการผลิตค่อนข้างมาก โดยผู้ผลิตแม่พิมพ์ต้องใช้เงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักรและ
Software จ�ำนวนมาก จึงจะสามารถผลิตแม่พมิ พ์ในกลุม่ นีไ้ ด้ ทัง้ นี้ บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด และบริษทั
ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด จัดเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ที่มีความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์ในกลุ่มนี้

กลุ่มที่ 3

แม่พมิ พ์ทมี่ รี ปู ร่างทรงกลมหรือสีเ่ หลีย่ มและผิวเรียบ ได้แก่ แม่พมิ พ์ส�ำหรับผลิตถัง แก้ว หรือบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
และเครื่องดื่มแบบผนังบาง (Thin Wall) ซึ่งใช้กับเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ส่วนใหญ่ผู้ผลิต
แม่พมิ พ์ในประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตแม่พมิ พ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูงในกลุม่ นีไ้ ด้ จึงต้องว่าจ้างผูผ้ ลิตในต่างประเทศ
และน�ำเข้ามาในราคาที่สูง
รายงานประจำ�ปี 2556
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(ก)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

		
เป็นการรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ส�ำหรับผลิตชิ้นงานพลาสติก หรือชิ้นงานเมลามีน ตามรูปแบบและขนาดที่ลูกค้าก�ำหนด
พร้อมทั้งให้บริการซ่อมแก้ไขแม่พิมพ์ตามที่ลูกค้าต้องการ
(ข)

การตลาดและภาวะแข่งขัน

		
ธุรกิจต่างๆ มีความต้องการผลิตชิ้นงานและสินค้าพลาสติกในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าใน
อุตสาหกรรมต่างๆ มีการออกแบบสินค้าใหม่ๆ อยูเ่ สมอ พร้อมกับพยายามลดต้นทุนด้วยการเปลีย่ นวัตถุดบิ จากเหล็กหรือโลหะ
ต่างๆ ทีม่ รี าคาสูงมาเป็นพลาสติกทีม่ รี าคาขายและต้นทุนในการผลิตต�่ำกว่า ไม่วา่ จะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครือ่ งสุขภัณฑ์ และอืน่ ๆ ประกอบกับแม่พมิ พ์ซงึ่ ถือว่าเป็นส่วนส�ำคัญและเป็นจุดเริม่ ต้นของธุรกิจ
ผลิตสินค้าพลาสติก จึงท�ำให้มผี ปู้ ระกอบการจ�ำนวนมากทัง้ คนไทยและต่างชาติลงทุนในธุรกิจรับจ้างท�ำแม่พมิ พ์ทงั้ ขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนักเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ จากการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ในประเทศให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ ท�ำให้อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศมีความสามารถในการผลิต
แม่พิมพ์มากขึ้นและไม่ขาดแคลนบุคลากร ตลอดจนมีก�ำลังการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการแม่พิมพ์ในประเทศ โดยมี
การน�ำเข้าจากต่างประเทศเฉพาะแม่พิมพ์ที่มีรูปร่างซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต
		
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากตลาดแม่พมิ พ์ได้เปิดกว้างมากขึน้ ผูผ้ ลิตสินค้าสามารถว่าจ้างผลิตแม่พมิ พ์จากผูป้ ระกอบการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาจากคุณภาพ ความสามารถในการผลิต และราคาแม่พิมพ์ ท�ำให้อุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ในประเทศไทยต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติสูงขึ้นทั้งในด้านราคาและความสามารถในการผลิต
(ค)

สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน

		
ด้วยศักยภาพและความพร้อมทางด้านบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจน Software Computer
ท�ำให้บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด และบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด มีความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์ที่มีความละเอียด
และเที่ยงตรงสูง และสามารถผลิตแม่พิมพ์ป้อนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสุขภัณฑ์ และอื่นๆ ได้ปีละ
จ�ำนวนมากขึ้นอยู่กับความยากง่ายและขนาดของแม่พิมพ์ที่ผลิต จากภาวะการแข่งขันทางด้านราคาที่สูงขึ้น ทั้งสองบริษัทก็
พยายามลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านราคาควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหม่ๆ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย
		
บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด ได้ลงทุนในเครื่องจักรใหม่และพัฒนาบุคลากรจนสามารถด�ำเนินการผลิตและซ่อมแซม
แม่พมิ พ์สำ� หรับผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ แบบผนังบาง (Thin Wall) ทีม่ คี วามละเอียดและเทีย่ งตรงสูงเนือ่ งจากน�ำ
ไปใช้งานกับเครือ่ งฉีดพลาสติกทีม่ รี อบเวลาการฉีด (Cycle Time) ทีม่ ีความเร็วสูง โดยสามารถผลิตได้คณ
ุ ภาพทีใ่ กล้เคียงกับ
ผูผ้ ลิตชัน้ แนวหน้าในต่างประเทศด้วยราคาทีแ่ ข่งขันได้กบั ราคาแม่พมิ พ์ทนี่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ และเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกให้
แก่กลุ่มบริษัทในเครือและลูกค้าทั่วไปในประเทศ
ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
		
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด มีเครื่องจักร อุปกรณ์ และก�ำลังคนที่สามารถผลิตแม่พิมพ์ขนาดน�้ำหนักตั้งแต่ 200
กิโลกรัม ถึง 5,000 กิโลกรัม ส่วนบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด สามารถผลิตขนาดใหญ่ได้ถึง 15,000 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าปริมาณคู่แข่งขันจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้ประกอบการแต่ละรายต่างก็มีลูกค้าและความช�ำนาญในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกของ
สินค้าแต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกัน ท�ำให้ทั้งสองบริษัทยังมีการแข่งขันที่ไม่สูงมากนักในตลาดแม่พิมพ์ประเภทที่ทั้งสองบริษัทมี
ความช�ำนาญ
(ง)

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

		
เหล็กเป็นวัตถุดิบในการผลิตแม่พิมพ์ ประเทศไทยมีตัวแทนจ�ำหน่ายและผู้น�ำเข้าจ�ำนวนมาก ท�ำให้มีการแข่งขันสูง
บริษัทในเครือของบริษัทฯจึงสามารถจัดซื้อได้ง่ายและสะดวก ไม่มีปัญหาขาดแคลน
(จ)

งานที่ยังไม่ส่งมอบ

		
เนือ่ งจากงานแม่พมิ พ์เป็นงานทีต่ อ้ งใช้เวลาค่อนข้างมากในการออกแบบและการผลิต ตลอดจนการทดสอบแม่พมิ พ์
ซึง่ เป็นขัน้ ตอนการผลิตปกติ นอกจากนี้ แม่พมิ พ์แต่ละประเภทก็ใช้เวลาในการผลิตต่างกัน ดังนัน้ หากในปีใดมีการรับงานแม่
พิมพ์ทมี่ คี วามซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการผลิตจ�ำนวนมาก หรือมีปริมาณงานแม่พมิ พ์ทเี่ ข้ามาในช่วงปลายปีสงู ก็จะท�ำให้
มีโอกาสที่จะมีงานที่ยังไม่ส่งมอบเมื่อคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ผันแปรตามมูลค่าของงานแม่พิมพ์ที่รับในลักษณะดังกล่าว
รายงานประจำ�ปี 2556
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อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด ไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบเกินกว่า 10%
ของรายได้รวม ส่วนบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด มีงานที่ยังไม่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า 1 ราย คิดเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้รวม และงานดังกล่าวคาดว่าจะส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ภายในปี พ.ศ. 2557
2.

สายงานอื่น
บริษัทในเครือที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสายงานอื่นเพียงแห่งเดียว คือ บริษัท ศรีไทยบรรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

		

บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
(ก)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

		
(ข)

ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์กล่องกระดาษพิมพ์ดว้ ยระบบ Offset เพือ่ ขายให้ผผู้ ลิตสินค้า (สามารถผลิตได้ตามค�ำสัง่ ของผูซ้ อื้ )

การตลาดและภาวะแข่งขันและสภาพการแข่งขัน

		
ธุรกิจมีการแข่งขันรุนแรงพอสมควร แต่เนื่องจากมีลูกค้าประจ�ำและเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการ
ให้บริการที่ดี จึงไม่มีปัญหาในการด�ำเนินธุรกิจ
(ค)

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

		
วัตถุดบิ หลัก คือ กระดาษกล่องแป้งและกระดาษคราฟท์ ซือ้ จากผูค้ า้ ในประเทศทัง้ หมด มีปญ
ั หาเยือ่ กระดาษ
ขึน้ ราคาและการขาดแคลนวัตถุดบิ ในตลาดเป็นบางครัง้ ท�ำให้วตั ถุดบิ มีราคาสูงขึน้ และต้องใช้ระยะเวลาในการสัง่ ซือ้
อย่างไรก็ตาม จากแนวทางแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ท�ำให้ไม่มผี ลกระทบทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
ต่อการผลิตและต้นทุนของผลิตภัณฑ์
(ง)

งานที่ยังไม่ส่งมอบ

		

บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด ไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบเกิน 10% ของรายได้รวม

2.3 ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์
(ก)
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ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ส�ำหรับสายธุรกิจพลาสติก
ประเภทของลูกค้าแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ
1.

ผูน้ ำ� เข้าในต่างประเทศ มีทงั้ ประเภทน�ำเข้าเพือ่ ใช้งานเองและน�ำเข้าเพือ่ จัดจ�ำหน่ายในประเทศของตน เช่น ห้างสรรพ
สินค้า และตัวแทนจ�ำหน่าย เป็นต้น โดยผู้น�ำเข้าจะสั่งซื้อจากบริษัทฯเป็นครั้งๆ ไป

2.

ลูกค้าสถาบัน ได้แก่ บริษัท หรือองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ซื้อสินค้าไว้ใช้เอง เช่น โรงงานผลิตน�้ำ
อัดลมซื้อลังบรรจุขวด หรือกลุ่มธุรกิจ HORECA ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant)
และธุรกิจจัดเลีย้ ง (Catering) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีลกู ค้าสถาบันทีซ่ อื้ สินค้าเพือ่ น�ำไปประกอบหรือเพือ่ ใช้สนับสนุน
ธุรกิจของตน เช่น ผู้ประกอบรถยนต์ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็นต้น ลูกค้าประเภทนี้มีสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯและลูกค้าบางรายก็เป็นคู่ค้ากันมานาน

3.

ระบบการขายตรง ซึง่ มีพธิ กี รหรือพนักงานขายตรงเป็นผูข้ ายสินค้าซึง่ เป็นผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ พิธกี รจะมีรายได้หลัก
จากส่วนลดที่ได้รับจากราคาขายปลีกที่ตั้งไว้ และค่านายหน้า

4.

ตัวแทนจ�ำหน่าย เป็นนิตบิ คุ คลซึง่ มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษทั ฯมานาน และซือ้ สินค้าโดยได้รบั เครดิตทางการ
ค้าเพื่อน�ำไปจัดจ�ำหน่ายให้ผู้ค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าอีกทอดหนึ่ง

5.

ขายเงินสดในงานมหกรรม เป็นการจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้า ซึง่ จัดขึน้ ปีละประมาณ 4 ครัง้ ตามโรงงานต่างๆ ของ
บริษัทฯ สินค้าที่น�ำมาขายได้แก่ สินค้ามีรอยต�ำหนิ สินค้าที่ผลิตเกินค�ำสั่งซื้อจากลูกค้า และสินค้าค้างสต็อก ลูกค้า
ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน และผู้บริโภคโดยตรง

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

(ข)
		

(ค)

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ส�ำหรับสายธุรกิจซื้อมาขายไป
ประเภทของลูกค้าสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
1.

ระบบการขายตรงแบบ Multi-level Marketing หรือระบบธุรกิจเครือข่าย ซึ่งมีนักธุรกิจอิสระร่วมท�ำธุรกิจในลักษณะ
หุน้ ส่วนธุรกิจ (SNatur Business Partner) โดยนักธุรกิจอิสระจะมีรายได้หลักตามแผนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน

2.

ระบบการขายตรงแบบ Single-level Marketing ซึ่งมีพิธีกรหรือพนักงานขายตรงเป็นผู้ขายสินค้าอิสระ พิธีกรจะมี
รายได้หลักจากส่วนลดที่ได้รับจากราคาขายปลีกที่ตั้งไว้และค่านายหน้า

3.

กลุม่ ผูบ้ ริโภคสินค้าโดยตรง หรือองค์กรต่างๆ ทีม่ คี วามต้องการสินค้าไว้ใช้งานเอง เช่น กลุม่ พ่อบ้านแม่บา้ น และกลุม่
ธุรกิจ HORECA ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering)
เป็นต้น

4.

ตัวแทนจ�ำหน่าย เป็นนิตบิ คุ คลซึง่ มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษทั ฯมานาน และซือ้ สินค้าโดยได้รบั เครดิตทางการ
ค้าเพื่อน�ำไปจัดจ�ำหน่ายให้ผู้ค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าอีกทอดหนึ่ง

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ส�ำหรับสายธุรกิจอื่น
- สายงานแม่พิมพ์

		
บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด และบริษทั ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด จัดส่งผูท้ มี่ คี วามช�ำนาญในการผลิตแม่พมิ พ์ไปติดต่อ
ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำแก่โรงงานอุตสาหกรรมทัง้ หลายทีต่ อ้ งการผลิตชิน้ ส่วนอุตสาหกรรม หรือผลิตเครือ่ งใช้พลาสติก เพือ่ เสนอ
บริการผลิตแม่พิมพ์ ลูกค้าที่ติดต่อจึงมักเป็นลูกค้าประจ�ำที่มีความสัมพันธ์ยาวนาน
- สายงานอื่นๆ
		
บริษทั ศรีไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จ�ำกัด มีลกู ค้าทีเ่ ป็นผูใ้ ช้สนิ ค้าโดยตรงประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และส่วนใหญ่เป็นลูกค้า
ประจ�ำที่มีความสัมพันธ์ยาวนาน

2.4 บัตรส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้รบั อนุมตั บิ ตั รส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับผลิตภัณฑ์หลายรายการ
ซึ่งมีสิทธิประโยชน์หลักเป็นการได้รับยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วงเวลาที่ได้รับการส่งเสริม โดยบริษัทฯได้เปิดเผย
รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หัวข้อ 35 สิทธิพเิ ศษทีไ่ ด้รบั จากการส่งเสริม
การลงทุน หน้า 89 – 92
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย
กลุ่มบริษัทให้ความส�ำคัญและเดินหน้าขยายธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการของตลาดสูง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นเป็น
ล�ำดับ ในขณะที่พยายามลดการรับงานในส่วนของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตามนโยบายของบริษัทฯ ท�ำให้ใน
ปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของรายได้
จากการขายและงานรับจ้างรวมของกลุ่มบริษัท และสัดส่วนดังกล่าวยังมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นได้อีกด้วยอัตราการเติบโตของยอดขายที่ดี
กว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ
เนื่องจากรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในปัจจุบันมาจากการจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการราย
ใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและโรงภาพยนตร์ 3-4 ราย และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 4-5 ราย โดยท�ำสัญญาขายสินค้าให้กับกลุ่ม
ลูกค้าดังกล่าว ซึง่ เป็นจ�ำนวนทีไ่ ม่มากรายนัก ประกอบกับธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ มีผปู้ ระกอบการทีเ่ ป็นคูแ่ ข่งขันกับกลุม่
บริษัทอีกหลายราย จึงมีโอกาสที่ลูกค้าจะไม่ต่อสัญญากับกลุ่มบริษัทหรือเปลี่ยนไปสั่งซื้อสินค้าบางส่วนจากคู่แข่งขัน และหากกลุ่ม
บริษัทสูญเสียกลุ่มลูกค้าดังกล่าวไปโดยไม่สามารถหาลูกค้ามาทดแทนได้ทันที อาจส่งผลกระทบต่อความสม�่ำเสมอและต่อเนื่องของ
รายได้ หรือส่งผลให้รายได้ของกลุ่มบริษัทลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ด้วยสินค้าของบริษัทฯมีจุดแข็งทั้งจากการมีสิทธิบัตรในตัวสินค้าและสินค้ามีคุณภาพสูงจากการผลิตด้วย
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เทคโนโลยีการฉีดขึน้ รูปแบบผนังบางและการติดฉลากในแม่พมิ พ์
(In-Mould Labeling) ที่ท�ำให้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารของบริษัทฯใช้วัตถุดิบน้อยลงแต่มีความคงทนและสวยงาม และสิทธิบัตร
ในตัวผลิตภัณฑ์ฝาเกลียว (Closure) ซึง่ มีจดุ เด่นทีม่ นี ำ�้ หนักเบาจากการใช้วตั ถุดบิ น้อยลงเช่นกัน ท�ำให้ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งดืม่
ของบริษัทฯสามารถช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมการท� ำ CSR ให้แก่ลูกค้าได้ ซึ่งบริษัทฯได้รับสิทธิในการเป็นผู้ผลิตและจ� ำหน่าย
ภายใต้สทิ ธิบตั รดังกล่าวครอบคลุม 14 ประเทศ และมีฐานะทางการเงินทีม่ นั่ คง ท�ำให้มคี วามพร้อมส�ำหรับการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ ซึง่ ต้องใช้เครือ่ งจักรและอุปกรณ์การผลิตทีม่ มี ลู ค่าสูง ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษทั ฯจึงมีความเชือ่ มัน่ ว่า
ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม หรือยากทีผ่ ปู้ ระกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันเพิม่ เติม
แต่บริษัทฯก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้วางแนวทางรองรับความเสี่ยงเพิ่มเติมดังนี้
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1.

รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้ารายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมที่บริษัทฯยังไม่สามารถรับค�ำสั่งซื้อได้ใน
ปัจจุบนั อันเนือ่ งมาจากความพร้อมของก�ำลังการผลิต และเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้กลุม่ บริษทั รับค�ำสัง่ ซือ้ จากลูกค้ารายใหญ่ซงึ่
มีความต้องการสินค้าจ�ำนวนมากได้ไม่กี่ราย โดยการให้ความรู้และช่วยเหลือในด้านการผลิตตามความเหมาะสมของโอกาส
และความจ�ำเป็น

2.

เพิม่ ปริมาณผลผลิตด้วยการลงทุนขยายก�ำลังการผลิตทัง้ ในประเทศและต่างประเทศและ/หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

3.

พิจารณาปรับเปลี่ยนอายุของสัญญาขายสินค้าตามความเหมาะสมของโอกาสและการเจรจาทางการค้ากับลูกค้า

4.

ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กบั ลูกค้า ผู้ผลิตวัตถุดบิ และผู้ผลิตแม่พมิ พ์ เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้มากขึ้น

5.

ท�ำกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมจุดแข็งของตัวสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อเสริมสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
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6.

เน้นการให้บริการทีค่ รบวงจรควบคูไ่ ปกับการน�ำเสนอสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยการลงทุนในธุรกิจทีต่ อ่ เนือ่ งทัง้ การลงทุนโดยบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย ได้แก่ ธุรกิจรับจ้างเป่าขึน้ รูปบรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งดืม่ ซึง่ นอกจากจะช่วยลดภาระในการลงทุนหรือการจัดหาผูผ้ ลิต
รายอืน่ ของลูกค้าแล้ว ยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่งให้แก่ลกู ค้าได้ โดยกลุม่ บริษทั ก็ได้รบั ผลตอบแทนเป็นค�ำสัง่ ซือ้ ใน
ส่วนของฝาเกลียว (Closure) และหลอดพรีฟอร์ม (Preform) ทีส่ ม�ำ่ เสมอและแน่นอนมากขึน้ พร้อมกับรายได้สว่ นเพิม่ จากการ
รับจ้างเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

7.

ติดตามกระแสและทิศทางของเทคโนโลยีในการผลิตอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่อาจมาแทน
สิทธิบัตรหรือเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทฯสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้าได้
อย่างเหมาะสม แม้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ หรือบ่อยๆ ก็ตาม เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนทั้งสายการผลิต
ของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการฉีดขึ้น
รูปพลาสติก การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และการมีสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรต่างๆ หรือ
ผู้ประกอบการที่อยู่ในในห่วงโซ่อุปทานของแวดวงธุรกิจพลาสติก จะเป็นส่วนเสริมให้บริษัทฯได้รับทราบถึงแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงได้

ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ
ราคาเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน�้ำมัน ซึ่งหากราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกมีการปรับราคา
สูงขึ้น จะมีผลท�ำให้ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แม้ว่าบริษัทฯจะซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่จากผู้ผลิตภายในประเทศ แต่ราคาปัจจัยที่
ใช้ผลิตวัตถุดิบและราคาวัตถุดิบจะอ้างอิงกับราคาในตลาดโลกที่ซื้อขายกันด้วยเงินสกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดังนั้น ความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จึงมีผลต่อราคาวัตถุดิบด้วย นอกจากนี้ ระดับของอุปสงค์
และอุปทานของการผลิตและการบริโภคทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศก็มีผลต่อราคาวัตถุดิบ เพราะหากราคาวัตถุดิบใน
ตลาดโลกมีการปรับราคา ก็จะท�ำให้ราคาขายในประเทศปรับราคาขึ้นเช่นกัน
เนือ่ งจากบริษทั ฯมีปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกและผงเมลามีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60-70 ของต้นทุนของผลิตภัณฑ์
จึงท�ำให้บริษทั ฯมีความเสีย่ งต่อการแบกรับภาระต้นทุนทีส่ งู ขึน้ และการไม่สามารถก�ำหนดราคาขายทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ เกิดภาวะความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ได้ ดังนัน้ บริษทั ฯจึงได้วางแนวทางรองรับความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของ
ราคาวัตถุดิบดังนี้
1.

จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบโดยเฉพาะเพื่อติดตามและประเมินการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบจากผู้ขายและผู้ผลิต
ภายในประเทศและต่างประเทศ พิจารณาปริมาณการใช้ รวมถึงการเจรจาต่อรองราคากับผู้จ�ำหน่าย

2.

จัดหาแหล่งผลิตวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามทีบ่ ริษทั ฯก�ำหนดจากในประเทศและต่างประเทศเพิม่ เติม เพือ่ ให้บริษทั ฯ
มีแหล่งผลิตวัตถุดบิ ทีเ่ พียงพอและเป็นทางเลือกในการสอบราคาวัตถุดบิ จากผูข้ ายหรือผูผ้ ลิตหลายรายก่อนการสัง่ ซือ้ เพือ่ ใช้
ในการเปรียบเทียบเงื่อนไขที่ดีที่สุด

3.

ตรวจและติดตามคุณภาพวัตถุดบิ ให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยการสุม่ ตรวจสอบวัตถุดบิ โดยบริษทั กลาง
หรือหน่วยงานราชการที่รับบริการตรวจสอบคุณภาพ

4.

หากวัตถุดบิ มีแนวโน้มขึน้ ราคา บริษทั ฯจะซือ้ วัตถุดบิ ล่วงหน้าในปริมาณทีเ่ พียงพอต่อการใช้ผลิตในระยะเวลาหนึง่ เพือ่ สามารถ
ผลิตและจัดส่งสินค้าได้ตามที่ตกลงไว้ล่วงหน้ากับลูกค้า หรือหากราคาวัตถุดิบมีความผันผวนมาก บริษัทฯก็จะสั่งซื้อวัตถุดิบ
บ่อยครั้งมากขึ้น

5.

กรณีที่ราคาวัตถุดิบในต่างประเทศต�่ำกว่าราคาภายในประเทศ บริษัทฯจะน�ำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

6.

ใช้หลักการบริหารจัดการของ Supply Chain ในการประมาณการค�ำสัง่ ซือ้ ร่วมกับลูกค้าและประสานงานกับผูผ้ ลิตวัตถุดบิ เพือ่
ให้การจัดส่งวัตถุดิบและการผลิตของบริษัทฯมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.

เจรจาท�ำสัญญาหรือข้อตกลงขอปรับราคาขายสินค้ากับลูกค้าตามความเหมาะสม
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ความเสี่ยงด้านการแข่งขันของธุรกิจขายตรง
ตลาดของธุรกิจขายตรงในประเทศไทยมีมลู ค่าสูงและมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีคแู่ ข่งอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากและมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีทงั้ คูแ่ ข่งทีเ่ ป็นธุรกิจขายตรงภายในประเทศและธุรกิจเครือข่ายแบบข้ามชาติ ซึง่ อาจส่งผลให้ระบบธุรกิจ
เครือข่ายของบริษัทฯไม่เติบโตเท่าที่ควรและสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดได้ บริษัทฯจึงได้วางแนวทางรองรับความเสี่ยงดังนี้
1.
วางแผนการสัง่ ซื้อสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ เพิม่ อ�ำนาจต่อรองด้านราคาสินค้ากับผูผ้ ลิตโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าทีข่ ายดีใน
อันดับต้นๆ หรือเป็นสินค้าที่มีการหมุนเวียนซื้อขายเร็ว (Fast Moving) ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนของสินค้าส�ำเร็จรูปได้
2.
ใช้กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าเพื่อสร้างฐานลูกค้าของธุรกิจให้มั่นคงและมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Customer Royalty
Program)
3.
มุ่งเน้นแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในด้านระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ และผลักดัน
ให้เป็นผู้น�ำด้านนวัตกรรมในตลาดของธุรกิจเครือข่าย
4.
คัดสรรสินค้าโดยพิจารณาผูจ้ ำ� หน่ายสินค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ด้วยหลักเกณฑ์ในการเป็นคูค่ า้ ทีด่ ี (Good Supplier
Selection Program) ซึ่งเป็นการพิจารณาผู้จ�ำหน่ายสินค้าในด้านหลักๆ ได้แก่ การสนับสนุนด้านการตลาด การขนส่งและ
การกระจายสินค้า และการสนับสนุนด้านวิทยากร/ฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งช่วยลดปัญหาสต็อกคงค้างและก่อให้เกิดระบบการ
ส่งสินค้าเมื่อต้องการใช้ (Just-in-time)
5.
มุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญกับสินค้าที่อยู่ในกระแสนิยมหรือมีการตอบรับจากผู้บริโภคที่ดี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรม
สุขภาพและความงาม และผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักในการด�ำเนินธุรกิจในขณะนี้ รวมถึงขยาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นด้วยการน�ำเสนอสินค้าใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและนักธุรกิจ
เอสเนเจอร์และมีตลาดรองรับในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากการวางตลาดสินค้าใหม่
6.
ขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย ฯลฯ เพื่อลดความเสี่ยงของตลาด
ภายในประเทศ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรองรับความต้องการของสมาชิกที่ต้องการขยายตลาดให้กว้างขวางขึ้น ภายใต้หลัก
แนวคิดทางธุรกิจแบบรหัสเดียวท�ำธุรกิจได้ทั่วโลก หรือ One Code One World
7.
สรรหาและร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารชั้นน�ำทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน เพื่อช่วยสนับสนุนและพัฒนาให้ระบบ
การจ่ายช�ำระค่าสินค้าและการจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นย�ำและรวดเร็ว อีกทั้งมีความทันสมัย
และโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ
8.
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและสามารถตอบสนองความต้องการของ
นักธุรกิจเอสเนเจอร์ทั้งในด้านส่งเสริมการผลักดันยอดขายและด้านอื่นๆ ได้มากขึ้น

3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
ความเสี่ยงด้านการผลิต
เนื่องจากผงเมลามีนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะและมีผู้ผลิตและ
จ�ำหน่ายในประเทศไม่มากรายนัก ในขณะทีบ่ ริษทั ฯมีความต้องการใช้ผงเมลามีนเพิม่ มากขึน้ ตามการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์เครือ่ ง
ใช้ในครัวเรือน ดังนั้น บริษัทฯจึงอาจประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ในครัวเรือนของบริษัทฯไม่สามารถเติบโตได้ตามที่ควร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้มีแนวทางรองรับความเสี่ยง ดังนี้
1.

บริษทั ฯมีสดั ส่วนการถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 45 ของจ�ำนวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตผงเมลามีน
รายส�ำคัญให้บริษัทฯ และจากการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบร่วมกัน ตลอดจนก�ำลังการผลิตของบริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
ทีม่ อี ยูอ่ ย่างเพียงพอต่อความต้องการของบริษทั ฯและยังสามารถจ�ำหน่ายให้แก่ผผู้ ลิตรายอืน่ ได้อกี ท�ำให้บริษทั ฯมีความมัน่ ใจ
ว่ามีแหล่งวัตถุดิบผงเมลามีนที่มีคุณภาพและไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ

2.

บริษทั ฯมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูผ้ ลิตผงเมลามีนรายอืน่ และเป็นคูค่ า้ กันมานาน และมีการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูผ้ ลิตวัตถุดบิ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในต่างประเทศ ท�ำให้บริษทั ฯสามารถจัดหาวัตถุดบิ ได้ในราคาทีเ่ หมาะสม และมัน่ ใจได้วา่ วัตถุดบิ จะมีปริมาณเพียง
พอต่อการผลิตที่มีการขยายตัวหรือสามารถรองรับการขยายฐานการผลิตทั้งในประเทศและในกลุ่มประเทศเป้าหมายได้

ส่วนของเม็ดพลาสติกซึง่ เป็นวัตถุดบิ ทีส่ �ำคัญของผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรม บริษทั ฯไม่มคี วามเสีย่ งต่อการประสบปัญหา
การขาดแคลนวัตถุดบิ เนือ่ งจากมีผผู้ ลิตและจ�ำหน่ายหลายราย ประกอบกับบริษทั ฯสามารถจัดหาได้จากแหล่งทัง้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
30
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ความเสี่ยงด้านแรงงาน
การปรับขึน้ ของอัตราค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ทัว่ ประเทศ การเติบโตของหลายอุตสาหกรรม และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี
พ.ศ. 2558 ท�ำให้กลุ่มแรงงานมีฝีมือในประเทศไทยมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มค่าแรงพิเศษเพื่อการจูงใจ ซึ่งเหตุปัจจัยดังกล่าวจะกระทบ
กระบวนการผลิตสินค้าเมลามีน เนื่องจากบริษัทฯยังมีความจ�ำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานมีฝีมือ และมีความต้องการแรงงานจ�ำนวนมาก
เพือ่ รองรับแผนการขยายตลาด บริษทั ฯได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝมี อื และต้นทุนแรงงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จึงได้เตรียม
แนวทางในการด�ำเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อการขยายตัวของธุรกิจบริษัทฯดังนี้
1.
บริหารจัดการแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ลดขัน้ ตอนการท�ำงานทีไ่ ม่จำ� เป็น และพัฒนากระบวนการท�ำงานในโรงงาน
เป็นแบบ Lean Manufacturing
2.
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อฝึกทักษะการผลิตให้กับพนักงานก่อนปฏิบัติงานจริง และเพิ่มประสิทธิภาพก�ำลังคน
3.
น�ำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายมาท�ำงานในบางกระบวนการผลิต
4.
จัดให้มสี วัสดิการในปัจจัยพืน้ ฐานอืน่ ๆ อย่างเหมาะสมนอกเหนือจากค่าแรงตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด สิทธิในการได้รบั การอบรม
เพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะ ตลอดจนโอกาสทีจ่ ะได้รบั ความก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ความเป็นอยูผ่ า่ น
กระบวนการส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�ำนึกของการรักองค์กรและร่วมเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กร ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นแรงจูงใจให้พนักงาน
อยู่กับองค์กรในระยะยาว
5.
ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นน�ำในการพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติเพื่อลดการพึ่งพาแรงงาน
6.
ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตและยังไม่เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนมีอัตราค่าแรงที่
สมเหตุสมผล

3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงจากการผิดข้อกำ�หนดทางการเงิน
บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางการเงิน ซึ่งระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทฯกับธนาคารเจ้าหนี้ และยังคงมีผลอยู่
จนกว่าบริษัทฯจะช�ำระคืนหนี้เงินกู้เสร็จสิ้น ดังนั้น หากบริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางการเงิน อาจท�ำให้บริษัทฯตกอยู่
ในสถานะการผิดนัดช�ำระหนี้

แนวทางรองรับความเสี่ยง
บริษัทฯได้จัดท�ำประมาณการงบการเงินขึ้นใช้ภายในองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการประมาณการอัตราส่วน
ทางการเงินต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ตลอดจนมีการติดตามผลการด�ำเนินงานทีเ่ กิดขึน้ จริงในแต่ละงวดเพือ่ ลดโอกาสของการปฏิบตั ิ
ผิดข้อก�ำหนดทางการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เนื่องจากธุรกิจการส่งออกสินค้า และการน�ำเข้าวัตถุดิบ สินค้าส�ำเร็จรูป รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์บางชนิดของบริษัทฯ มี
ความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ท�ำให้บริษทั ฯไม่สามารถประมาณการรายได้และต้นทุน ตลอดจน
กระแสเงินสดได้อย่างแม่นย�ำ

แนวทางรองรับความเสี่ยง
บริษทั ฯมีรายได้จากการส่งออกส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ของรายได้จากการ
ส่งออกทัง้ หมด และจะเพิม่ สูงขึน้ ตามการขยายตัวของธุรกิจส่งออก ขณะทีก่ ารน�ำเข้าของบริษทั ฯส่วนใหญ่กส็ งั่ ซือ้ เป็นเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน แต่ปริมาณรายจ่ายจะผันแปรขึน้ อยูก่ บั ปริมาณการลงทุนในสินทรัพย์ในแต่ละปี บริษทั ฯได้บริหารจัดการเพือ่
ลดความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น โดยใช้วธิ บี ริหารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศให้มคี วามสมดุล (Natural Hedge)
ควบคู่กับการพิจารณาท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั้น การท�ำสัญญาดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯสามารถทราบรายได้ ต้นทุน
ของสินค้า และกระแสเงินสดที่แน่นอน ตลอดจนก�ำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ที่เหมาะสมของบริษัทฯได้
นอกจากนี้ บริษัทฯได้เจรจาและเสนอราคาขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเป็นเงินสกุลอื่นนอกเหนือจากดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตาม
ความเหมาะสม เพือ่ เป็นการกระจายความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นและลดผลกระทบจากการพึง่ พิงเงินสกุลใดสกุลหนึง่ มากเกินไป
รายงานประจำ�ปี 2556
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ประกอบด้วย
1.
เงินกู้ยืมระยะยาวที่บริษัทฯได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มีเงื่อนไขอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาเงินกู้ เนื่องจากเป็นเงินกู้ต้นทุนต�่ำที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
2.
เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการลงทุนตามแผนงานขยายธุรกิจในแต่ละปี มีเงื่อนไขดอกเบี้ยอิงอัตรา MLR, Prime rate,
THBFIX, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ และ BIBOR ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตลอดระยะเวลาเงินกู้
นอกจากนี้ วงเงินกู้หมุนเวียนของบริษัทฯก็มีอัตราดอกเบี้ยอิงอัตรา MOR หรือ Money Market Rate ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว ท�ำให้บริษทั ฯมีความเสีย่ งของการขึน้ ลงของอัตราดอกเบีย้ ซึง่ อิงกับอัตราลอยตัวดังกล่าวเมือ่ อัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาดมีความ
ผันผวน

แนวทางรองรับความเสี่ยง
บริษัทฯมีแนวทางรองรับเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้
• จัดเตรียมแผนการลงทุนไว้ลว่ งหน้าเพือ่ ทีบ่ ริษทั ฯจะได้มเี วลาเพียงพอในการจัดหาและพิจารณาแหล่งวงเงินสินเชือ่ ต่างๆ
ที่มีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับบริษัทฯ
• พิจารณาช�ำระคืนเงินต้นก่อนก�ำหนดเพิม่ เติมตามความเหมาะสม หากบริษทั ฯมีสภาพคล่องส่วนเกิน ซึง่ บริษทั ฯสามารถ
กระท�ำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มและไม่ผิดต่อเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
• ติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวของภาวะอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย เพื่อใช้ประเมินทิศทางของอัตราดอกเบี้ยและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย
เมื่อบริษัทฯมีความจ�ำเป็นต้องจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มเติม
• พิจารณาเลือกใช้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยที่อิงอัตราลอยตัวอื่นๆ ส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะ
จัดหาเพิ่มเติม เพื่อช่วยถ่วงดุลหรือกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด
• พิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและ
บริษัทฯสามารถทราบภาระต้นทุนทางการเงินที่แน่นอน
วงเงินสินเชือ่ หมุนเวียนทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ลอยตัวนัน้ ส่วนใหญ่เป็นวงเงินสินเชือ่ ประเภทเบิกเงินเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
ซึ่งบริษัทฯก็มีแนวทางรองรับความเสี่ยงโดยการจัดท�ำประมาณการเงินสดล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทฯได้ทราบถึงความต้องการใช้เงินสด
หมุนเวียนในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนสามารถวางแผนและพิจารณาจัดหาเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแต่ละ
ประเภทได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ การได้รับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมในระหว่างปี พ.ศ. 2556 ช่วยให้
บริษัทฯมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
เนือ่ งจากการขายสินค้าให้กบั ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษทั ฯเป็นการขายเชือ่ ทัง้ ลูกค้าภายในและต่างประเทศ การจัดจ�ำหน่ายให้
กับลูกค้ารายเก่าทีซ่ อื้ ขายกับบริษทั ฯมานาน และลูกค้ารายใหม่ๆ ตามฐานลูกค้าของบริษทั ฯทีเ่ พิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ รวมถึงระยะเวลาการ
ให้เครดิตแก่ลูกค้าที่ต่างๆ กัน ท�ำให้บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บช�ำระหนี้จากลูกค้าได้

แนวทางรองรับความเสี่ยง
บริษัทฯได้กำ� หนดเกณฑ์การจัดระดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า และการวิเคราะห์ข้อมูล
เบือ้ งต้นก่อนการให้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้า ท�ำให้บริษทั ฯมีความเสีย่ งจากการให้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้าอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม อีกทัง้ บริษทั ฯมีลกู ค้า
จ�ำนวนมากรายที่มีการกระจายครอบคลุมทั้งผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่าย และลูกค้าเหล่านั้นมีตลาดที่กระจายอย่างหลากหลาย ท�ำให้การ
กระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวกับลูกหนี้การค้าอยู่ในระดับต�่ำ ด้วยเหตุผลข้างต้น ตลอดจนจากประสบการณ์การ
เก็บหนี้ในอดีตและการควบคุมการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ท�ำให้ฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่ออย่างมีสาระ
ส�ำคัญและเพิ่มเติมจากจ�ำนวนเงินที่บริษัทฯได้บันทึกไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระส�ำคัญ
เมื่อเทียบกับปีก่อน
กรณีลกู ค้าต่างประเทศโดยเฉพาะลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าทีบ่ ริษทั ฯยังไม่มคี วามมัน่ ใจในฐานะการเงิน บริษทั ฯก�ำหนดเงือ่ นไข
การช�ำระเงินด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือต้องโอนช�ำระเงินก่อนบางส่วนหรือทั้งหมด
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย
1.
		

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและการผลิต
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ส�ำนักงานใหญ่ และโรงงาน 4 แห่ง คือ
1. ส�ำนักงานใหญ่และโรงงานสุขสวัสดิ์
เนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา
2. โรงงานบางปู			
เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา
3. โรงงานอมตะนคร ชลบุรี		
เนื้อที่ 49 ไร่ 0 งาน 98 ตารางวา
4. โรงงานโคราช			
เนื้อที่ 48 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
• ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้ารวม 17 สาขา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัด
• เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตของโรงงานแต่ละสาขา

		
บริษทั ฯเป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ ดังกล่าวข้างต้น และมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ของทรัพย์สินหลักของบริษัทฯดังนี้
ทรัพย์สิน
ส�ำนักงานใหญ่และ โรงงานสุขสวัสดิ์
โรงงานบางปู
โรงงานอมตะนคร ชลบุรี
โรงงานโคราช
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
รวม

ที่ดินและอาคาร
247.82
32.06
314.75
124.12
80.89
799.64

เครื่องจักรและอุปกรณ์
450.33
226.57
1,915.86
265.71
2,858.47

หน่วย : ล้านบาท
รวม
698.15
258.63
2,230.61
389.83
80.89
3,658.11

		
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 จากการจัดหาสินทรัพย์เพิ่มเติม ซึ่งสุทธิด้วยการ
จ�ำหน่ายสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯได้แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของมูลค่าตามบัญชี
ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หัวข้อ 14 ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ หน้า 54 – 58
		
นอกจากนี้ บริษัทฯได้เช่าพื้นที่อาคารส่วนหนึ่งเพื่อใช้เป็นส�ำนักงานขายของธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2553 มีระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯได้ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าและมีคา่ ใช้จา่ ยในการเช่าพืน้ ทีส่ ำ� หรับ
ปี พ.ศ. 2556 เป็นเงินจ�ำนวน 7.68 ล้านบาท
		
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯได้ไถ่ถอนหลักประกันจ�ำนองทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลืออยูท่ งั้ หมด ได้แก่ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
ของโรงงาน 3 แห่ง คือ โรงงานบางปู โรงงานอมตะนคร ชลบุรี และโรงงานโคราช จากผูใ้ ห้สนิ เชือ่ ทัง้ สองแห่ง ส่งผลให้ทรัพย์สนิ
ทีบ่ ริษทั ฯเป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นปัจจุบนั ไม่ตดิ ภาระจ�ำนองกับสถาบันการเงินอีกต่อไป นอกจากนี้ ภาระหนีเ้ งินกูย้ มื ระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 2,400.84 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่บริษัทฯจัดหาเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อ
การลงทุนตามแผนงานประจ�ำปี มีหลักประกันเป็นเพียงข้อตกลงที่จะไม่ก่อภาระผูกพันหรือท�ำนิติกรรมใดๆ ในที่ดินพร้อม
สิง่ ปลูกสร้างและเครือ่ งจักรทัง้ หมดของบริษทั ฯทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั หรือทีจ่ ะมีขนึ้ ในอนาคต (Negative Pledge) และข้อตกลง
ให้ผู้ให้สินเชื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันวินาศภัยของบริษัทฯเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจัดหาวงเงิน
สินเชื่อในปัจจุบันของบริษัทฯ
รายงานประจำ�ปี 2556
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บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ำกัด
		
บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ำกัด (“KTT”) ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงงานโคราชของบริษัทฯเป็นที่ตั้งส�ำนักงานและโรงงาน
ด้วยเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา โดยท�ำสัญญาเช่าจากบริษัทฯในระหว่างปี พ.ศ. 2554 ระยะเวลาการเช่า 3 ปี และมีอัตรา
ค่าเช่าปีละ 1.25 ล้านบาท
		
นอกจากนี้ KTT ยังมีเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเป็นทรัพย์สนิ หลักโดยถือกรรมสิทธิข์ องตนเองและไม่ตดิ ภาระ
จ�ำนองกับบุคคลใดๆ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 57.99 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อระยะยาว
และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ KTT ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 2 แห่ง มีหลักประกันเป็นการค�้ำประกันโดยบริษัทฯ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 KTT ไม่มีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว เนื่องจากช�ำระ
คืนหนี้ก่อนก�ำหนดด้วยกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน คงเหลือเพียงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจ�ำนวน 50.0 ล้านบาท
บริษัท พี.อี.ที. บโลว์ จ�ำกัด
		
บริษัท พี.อี.ที. บโลว์ จ�ำกัด (“PETB”) ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯเป็นที่ตั้งส�ำนักงานและโรงงาน
ด้วยเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา โดยท�ำสัญญาเช่าจากบริษัทฯในระหว่างปี พ.ศ. 2554 ระยะเวลาการเช่า 3 ปี และมีอัตรา
ค่าเช่าปีละ 2.95 ล้านบาท
		
นอกจากนี้ PETB ยังมีเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเป็นทรัพย์สนิ หลักโดยถือกรรมสิทธิข์ องตนเองและไม่ตดิ ภาระ
จ�ำนองกับบุคคลใดๆ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 33.97 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อระยะยาว
และวงเงินสินเชือ่ หมุนเวียนที่ PETB ได้รบั จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ มีหลักประกันเป็นการค�ำ้ ประกันโดยบริษทั ฯซึง่ เป็น
ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 PETB มีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อ
หมุนเวียนจ�ำนวน 22.92 ล้านบาท และ 25.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ
บริษัท ซุปเปอร์ไอเดีย จ�ำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท พีอีที สยาม จ�ำกัด”)
		
บริษัท ซุปเปอร์ไอเดีย จ�ำกัด ยังไม่ได้เริ่มด�ำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2556 จึงยังไม่มีการจัดหาทรัพย์สินที่จะใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ
บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด
		
ทรัพย์สินหลักที่บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด (“SNP”) ใช้ในการประกอบธุรกิจได้แก่ ส�ำนักงานและโรงงานตั้งอยู่
บนเนือ้ ที่ 5 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา และเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ถือกรรมสิทธิข์ องตนเองทัง้ สิน้ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 19.30 ล้านบาท และ 18.90 ล้านบาท ตามล�ำดับ
		
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด และเครื่องจักรบางส่วนของ SNP ติดจ�ำนองกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อเป็น
หลักประกันส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 SNP มีภาระหนี้เงินกู้
ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจ�ำนวน 7.61 ล้านบาท และ 12.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ
Srithai (Vietnam) Company Limited
•
		
		

ส�ำนักงานใหญ่ และโรงงาน 2 แห่ง คือ
1. ส�ำนักงานใหญ่และโรงงานที่ Song Than 1 Industrial Zone
2. โรงงานที่ Viet Huong Industrial Zone			

เนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
เนื้อที่ 2 ไร่ 0 งาน 88.75 ตารางวา

•
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตของโรงงานแต่ละสาขา
		
ส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ได้ท�ำสัญญาเช่าจากผู้ประกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม 2 แห่ง รวม 2 สัญญา ประกอบด้วย
		
สัญญาฉบับที่ 1 เป็นสัญญาเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของส�ำนักงานใหญ่และโรงงานที่ Song Than 1 Industrial Zone ซึ่ง
มีอายุของสิทธิการเช่าภายหลังได้รับการขยายระยะเวลาเพิม่ เติมรวมเป็นระยะเวลาทัง้ สิ้น 48 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมี
อัตราค่าเช่าปีละ 36,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
		
สัญญาฉบับที่ 2 เป็นสัญญาเช่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างของโรงงานที่ Viet Huong Industrial Zone ซึง่ อายุของสัญญา
เช่ามีระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และมีอัตราค่าเช่าปีละ 70,389 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดย SVN มีสิทธิที่
จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าฉบับนีไ้ ด้ครัง้ ละ 4 ปี รวม 4 ครัง้ รวมเป็นระยะเวลาทีต่ อ่ อายุสญ
ั ญาเช่าได้ทงั้ สิน้ 16 ปี ซึง่ จะท�ำให้สญ
ั ญา
สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2575
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ทั้งนี้ SVN ถือกรรมสิทธิ์ของตนเองในส่วนของอาคารส�ำนักงานใหญ่และโรงงานที่ Song Than 1 Industrial Zone
เท่านั้น โดยโรงงานทั้งสองแห่งไม่ติดภาระจ�ำนองกับบุคคลใดๆ และมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
จ�ำนวนเงินเทียบเท่า 43.34 ล้านบาท
		
ส่วนเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในการผลิต SVN ถือกรรมสิทธิข์ องตนเองและไม่ตดิ ภาระจ�ำนองกับบุคคลใดๆ เช่นเดียวกัน
มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จ�ำนวนเงินเทียบเท่า 453.91 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อระยะยาวและ
วงเงินสินเชือ่ หมุนเวียนที่ SVN ได้รบั จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศเวียดนาม มีหลักประกันเป็นการค�ำ้ ประกันโดยบริษทั ฯซึง่
เป็นผูถ้ อื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 SVN มีภาระหนีเ้ งินกูย้ มื ระยะยาวจ�ำนวน 103,862
ล้านเวียดนามด็อง กับ 7.41 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจ�ำนวน 5.0 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
Srithai Superware Manufacturing Private Limited
		
Srithai Superware Manufacturing Private Limited (“SSMP”) จัดตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2556 โดยระหว่างปี SSMP
ได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดินจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศอินเดีย อายุสัญญาเช่า 99 ปี และช�ำระค่าสิทธิการ
เช่าแบบครั้งเดียวทั้งจ�ำนวนรวมเป็นเงิน 97.69 ล้านรูปี หรือเทียบเท่ากับ 48.33 ล้านบาท ทั้งนี้ SSMP อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2557
Srithai Superware India Limited
		
ส�ำนักงานและคลังสินค้าตั้งอยู่ในเมือง Gurgaon, Mumbai และ Bangalore โดยเป็นการท�ำสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่า
แต่ละราย และมีระยะเวลาการเช่า 3-5 ปี ค่าใช้จา่ ยในการเช่าพืน้ ทีท่ กุ แห่งส�ำหรับปี พ.ศ. 2556 รวมเป็นเงินจ�ำนวน 2.87 ล้าน
บาท และเนือ่ งจากธุรกิจของ Srithai Superware India Limited (“SSI”) เป็นธุรกิจซือ้ มาขายไป ทรัพย์สนิ หลักอืน่ ที่ SSI ใช้ใน
การประกอบธุรกิจ จึงมีเพียงเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน
บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
		
ทรัพย์สินหลักที่บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด (“SMO”) ใช้ในการประกอบธุรกิจได้แก่ ส�ำนักงานและโรงงานตั้งอยู่บน
เนือ้ ที่ 14 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา และเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ถือกรรมสิทธิข์ องตนเอง มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 19.91 ล้านบาท และ 40.75 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีทรัพย์สินบางส่วนที่ติดจ�ำนองอยู่
กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ได้แก่ ทีด่ นิ เนือ้ ที่ 10 ไร่ 3 งาน 32.6 ตารางวา พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง ตลอดจนเครือ่ งจักรบางส่วน
เพื่อเป็นหลักประกันส�ำหรับส�ำหรับวงเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่จัดหาเพิ่มเติมในระหว่างปี พ.ศ. 2556
เพื่อใช้จ่ายลงทุนตามแผนงานและเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน จ�ำนวน 58.0 ล้านบาท และ 32.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 SMO ยังไม่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
		
ทรัพย์สินหลักที่บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด (“SMW”) ใช้ในการประกอบธุรกิจได้แก่ ส�ำนักงานและโรงงานตั้งอยู่
บนเนือ้ ทีร่ วม 11 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา และเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ถือกรรมสิทธิข์ องตนเอง มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 134.10 ล้านบาท และ 292.86 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีทรัพย์สินบางส่วนที่ติด
จ�ำนองอยู่กับธนาคารผู้ให้สินเชื่อแต่ละรายดังนี้
1.

เครื่องจักรส่วนหนึ่งติดจ�ำนองกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศและข้อตกลงที่จะไม่น�ำที่ดินจ�ำนวน 2 แปลง
พร้อมสิ่งปลูกสร้างไปท�ำนิติกรรมใดๆ หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันตลอดอายุสัญญาเงินกู้ เพื่อเป็นหลักประกัน
ส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2556 SMW มีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 18.12 ล้านบาท

2.

ทีด่ นิ เนือ้ ที่ 5 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง และเครือ่ งจักรส่วนหนึง่ ติดจ�ำนองกับธนาคารพาณิชย์
ในประเทศและข้อตกลงที่จะไม่น�ำที่ดินจ�ำนวน 2 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างไปท�ำนิติกรรมใดๆ หรือก่อให้เกิด
ภาระผูกพัน ตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ เพือ่ เป็นหลักประกันส�ำหรับเงินกูย้ มื ระยะยาวและวงเงินสินเชือ่ หมุนเวียน
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 SMW มีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนดังกล่าว
จ�ำนวน 67.76 ล้านบาท และ 40.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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3.

2.

เครื่องจักรส่วนหนึ่งติดจ�ำนองกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว
และวงเงินสินเชือ่ หมุนเวียน ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 SMW มีภาระหนีเ้ งินกูย้ มื ระยะยาวและวงเงิน
สินเชื่อหมุนเวียนดังกล่าวจ�ำนวน 96.85 ล้านบาท และ 20.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯประกอบด้วย ลิขสิทธิ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน และสิทธิบัตรทาง
ด้านการผลิต ซึง่ ส่วนใหญ่ได้แก่ สิทธิในการเป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายฝาเครือ่ งดืม่ และสิทธิในการเป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์บาง
รายการของสายธุรกิจซือ้ มาขายไป บริษทั ฯได้แสดงรายละเอียดและมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หัวข้อ 15 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน – สุทธิ หน้า 59 – 60 ทัง้ นี้ สิทธิในการผลิตและ
จ�ำหน่ายสินค้าตามสัญญาต่างๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของลิขสิทธิ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯมีอายุระหว่าง 5 – 10 ปี

3.

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษทั ฯมีทรัพย์สนิ ทางปัญญา 2 ประเภท คือ สิทธิบตั รและเครือ่ งหมายการค้า บริษทั ฯให้ความส�ำคัญในการยืน่ ขอจดทะเบียน
เพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯมีการออกแบบรูปแบบ
และลวดลายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือมีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ท�ำให้ในปัจจุบนั บริษทั ฯมีสทิ ธิบตั รทีท่ รงสิทธิและยืน่ จดทะเบียน
ใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายรายการ ได้แก่ สิทธิบัตรการออกแบบ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร นอกจากนี้
บริษทั ฯมีเครือ่ งหมายการค้าทีท่ รงสิทธิและยืน่ จดทะเบียนใหม่ในประเทศและต่างประเทศหลายตราสินค้าและครอบคลุมสินค้าหลาย
ประเภท
		

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรมีลักษณะส�ำคัญ เงื่อนไข ผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ และอายุของสิทธิ ดังนี้

สิทธิบัตร
		
ลักษณะส�ำคัญ
สิทธิบัตรที่บริษัทฯได้ขอรับจดทะเบียน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.
สิทธิบัตรการออกแบบ เป็นการคุ้มครองในความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการออกแบบ รูปร่าง สีสัน หรือลวดลายของ
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความสวยงามและแตกต่างไปจากเดิม
2.
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็นการคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างหรือกลไกของ
ผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ กรรมวิธใี นการผลิต หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดขี นึ้ หรือท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
แตกต่างไปจากเดิม โดยมีขนั้ ตอนการประดิษฐ์ทคี่ วามรูธ้ รรมดาไม่อาจท�ำได้งา่ ย และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ดา้ น
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เป็นต้น
3.
อนุสิทธิบัตร เป็นการคุ้มครองด้านการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน แต่เป็นการประดิษฐ์ประเภทที่มีเทคนิคเรื่องระดับการ
ปรับปรุงไม่สูงมากนัก
		
บริษทั ฯได้นำ� งานไปยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนทีก่ ระทรวงพาณิชย์ ท�ำให้มสี ทิ ธิพเิ ศษตามทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ ห้เจ้าของสิทธิ
บัตรมีสทิ ธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่ผเู้ ดียวในการแสวงหาประโยชน์จากการออกแบบผลิตภัณฑ์นนั้ หรือสามารถอนุญาตให้บคุ คล
อื่นใช้สิทธิโดยได้รับค่าตอบแทน
		
เงื่อนไข
		
การยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมหรือ
หัตถกรรม คือ การออกแบบที่ยังไม่มีใช้แพร่หลายในประเทศ หรือยังไม่เปิดเผยสาระส�ำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือ
สิ่งพิมพ์ ไม่ว่าในหรือนอกประเทศก่อนวันขอรับสิทธิบัตร หรือไม่คล้ายหรือเหมือนกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว
		
ผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ
		
เมื่อได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร บริษัทฯได้รับการคุ้มครองโดยผู้ทรงสิทธิมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการผลิตจ�ำหน่าย น�ำเข้า
ในราชอาณาจักร อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิโดยได้รับค่าตอบแทน ดังนั้น หากมีผู้อื่นฝ่าฝืนสิทธิดังกล่าวของผู้ทรงสิทธิบัตร
บริษัทฯก็สามารถที่จะบังคับให้ผู้ฝ่าฝืนสิทธิ ระงับการกระท�ำที่เป็นการฝ่าฝืน และยึดเอาทรัพย์สินที่ฝ่าฝืนนั้นท�ำลายหรือเรียก
ค่าเสียหายได้ อีกทัง้ การฝ่าฝืนดังกล่าวยังมีโทษจ�ำคุก หรือปรับ หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ เพือ่ ป้องกันไม่ให้คแู่ ข่งทางการค้าหรือบุคคล
อื่นสามารถน�ำงานของบริษัทฯไปผลิต และจ�ำหน่ายแข่งขันกับบริษัทฯโดยไม่ต้องขออนุญาต การจดทะเบียนสิทธิบัตรจึงเป็น
สิ่งจ�ำเป็นในการแข่งขันทางธุรกิจการค้าและการรักษาผลประโยชน์
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อายุของสิทธิบัตร
สามารถแบ่งตามประเภทของสิทธิบัตรได้ดังนี้
1.
สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุคมุ้ ครอง 10 ปี นับแต่วนั ยืน่ ค�ำขอรับสิทธิบตั ร และจะต้องเริม่ ต่ออายุสทิ ธิบตั ร
นับแต่วันที่เริ่มต้นปีที่ 5 จนถึงปีที่ 10
2.
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุคุ้มครอง 20 ปี นับแต่วันขอรับสิทธิบัตร
3.
อนุสทิ ธิบตั ร มีอายุ 6 ปี นับตัง้ แต่วนั ขอรับอนุสทิ ธิบตั ร และต้องช�ำระค่าธรรมเนียมรายปีตงั้ แต่เริม่ ต้นปีที่ 5 และปีที่ 6
และสามารถต่ออายุได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 2 ปี (รวม 10 ปี)

เครื่องหมายการค้า
ลักษณะส�ำคัญ
		
เครือ่ งหมายการค้า คือ เครือ่ งหมาย (ภาพ, ค�ำ, ชือ่ , ตัวอักษร, ฯลฯ) ทีใ่ ช้กำ� กับสินค้า เพือ่ ท�ำให้ประชาชนคนทัว่ ไป หรือ
ผู้บริโภคสามารถแยกแยะสินค้าได้ว่าแตกต่างกับสินค้าอื่นที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ซึ่งตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไปมัก
เรียกเครื่องหมายการค้าว่า “ยี่ห้อ”
เงื่อนไข
		
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด�ำเนินการที่กระทรวงพาณิชย์ โดยที่เครื่องหมายการค้าที่ยื่นค�ำขอจดทะเบียนได้
ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าในกลุ่มสินค้าจ�ำพวกเดียวกัน
ผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ
		
เครื่องหมายการค้ามีประโยชน์ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถจดจ�ำและเรียกสินค้าของเครื่องหมายการค้านั้น ท�ำให้ผู้
บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามต้องการ และไม่สับสนกับสินค้าอื่น และการที่เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่จดทะเบียน
ท�ำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิเพียงใช้เครื่องหมายการค้าของตนเท่านั้น ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อผู้ละเมิด
เครือ่ งหมายการค้าของตน ซึง่ ต่างกับเครือ่ งหมายการค้าทีไ่ ด้รบั จดทะเบียน หากมีบคุ คลใดมากระท�ำละเมิดโดยการปลอมหรือ
เลียนแบบเครือ่ งหมายการค้า สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายและฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าทีเ่ หมือนหรือ
คล้ายได้ ดังนัน้ หากไม่จดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า เมือ่ บุคคลอืน่ น�ำเครือ่ งหมายการค้าดังกล่าวไปปลอมหรือเลียนแบบ ซึง่
อาจท�ำให้ประชาชนสับสนในสินค้า หรือคุณภาพของสินค้าได้ อันจะมีผลกระทบต่อเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าและการด�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

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษทั ฯมีนโยบายลงทุนในธุรกิจทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ได้แก่ สายธุรกิจพลาสติก ซึง่ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์
เพือ่ งานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือน และสายธุรกิจซือ้ มาขายไป ทีม่ ศี กั ยภาพในการสร้างผลก�ำไรและมีโอกาสใน
การเจริญเติบโต เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการท�ำก�ำไรของกลุม่ บริษทั นอกจากนี้ บริษทั ฯยังให้ความส�ำคัญกับการลงทุนในธุรกิจทีเ่ อือ้
ประโยชน์หรือสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษทั ฯตามแผนกลยุทธ์ทตี่ อ้ งการเน้นให้การท�ำธุรกิจมีลกั ษณะครบวงจร ลดการพึง่ พาธุรกิจนอก
กลุ่ม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯให้ความส�ำคัญตามนโยบายของบริษัทฯ หรือมีความ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้วยเทคนิคเฉพาะทาง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Material
Handling บริษทั ฯก็มนี โยบายทีจ่ ะลงทุนในสัดส่วนทีท่ ำ� ให้บริษทั นัน้ มีสถานะเป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯเพือ่ ให้บริษทั ฯมีอำ� นาจในการ
ควบคุม ก�ำหนดนโยบาย และบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทนั้นได้
ในการดูแลและบริหารงานบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม บริษทั ฯจะส่งบุคคลเพือ่ เป็นตัวแทนของบริษทั ฯซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ
ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและ/หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ หรือบุคคลใดๆ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจนัน้ ๆ เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในจ�ำนวนที่สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ หรือเข้าร่วมประชุมใน
ฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนของบริษัทฯมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ หรือออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้

4.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน
		

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2556
2. คดีที่กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างมีนัยส�ำคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท :

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ :

SITHAI

เลขทะเบียนบริษัท :

0107536001516

ประเภทธุรกิจ :

1) ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพือ่ งานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครือ่ ง
ใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
2) ธุรกิจซื้อมาขายไป โดยการจัดหาสินค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มาจ�ำหน่าย

ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว :

2,709,904,800 บาท
ประกอบด้วย หุ้นสามัญจ�ำนวน 270,990,480 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ที่ตั้งบริษัท :

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
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ที่ตั้งบริษัท (ต่อ) :

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

รอบระยะเวลาบัญชี :

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

เลขานุการบริษัท :

นายปริญช์   ผลนิวาศ
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 66 2427 0088, 66 2874 5016 โทรสาร 66 2428 9675

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 66 2229 2888 โทรสาร 66 2654 5427

ผู้สอบบัญชี :

นายวิเชียร   กิ่งมนตรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
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

ที่ปรึกษากฎหมาย :

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

นิติบุคคลที่บริษัทฯถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัทย่อย
1. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
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: บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ำกัด
: 325-328 นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี หมู่ที่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย
ต�ำบลหนองระเวียง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
: ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
: 0 4421 8766-8
: 0 4421 8769
: 30,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 3,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
: 30,000,000 บาท
: ร้อยละ 100.0 ของทุนช�ำระแล้ว
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2. ชื่อ

: บริษัท พี.อี.ที. บโลว์ จ�ำกัด

ที่ตั้ง

: 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ

ประเภทธุรกิจ

: รับจ้างเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม และ/หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ

โทรศัพท์

: 0 2427 0088

โทรสาร

: 0 2427 9268

ทุนจดทะเบียน

: 20,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทุนช�ำระแล้ว

: 20,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

: ร้อยละ 100.0 ของทุนช�ำระแล้ว

3. ชื่อ

: บริษัท ซุปเปอร์ไอเดีย จ�ำกัด

ที่ตั้ง

: 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ

ประเภทธุรกิจ

: ผลิตและ/หรือจัดจ�ำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์พลาสติก

โทรศัพท์

: 0 2427 0088

โทรสาร

: 0 2427 9268

ทุนจดทะเบียน

: 25,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทุนช�ำระแล้ว

: 6,250,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

: ร้อยละ 100.0 ของทุนช�ำระแล้ว

4. ชื่อ

: บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด

ที่ตั้ง

: 42 หมู่ที่ 4 ต�ำบลบัวลอย อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ประเภทธุรกิจ

: ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์

: 0 3637 3251-5

โทรสาร

: 0 3637 3256

ทุนจดทะเบียน

: 40,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 4,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทุนช�ำระแล้ว

: 40,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

: ร้อยละ 100.0 ของทุนช�ำระแล้ว
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5. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
6. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
7. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
8. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
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: Srithai (Vietnam) Company Limited
: 9 Street 2, Song Than 1 Industrial Park, Di An District,
Binh Duong Province, Socialist Republic of Vietnam
: ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
: 84 6503 790023-4
: 84 6503 790025
: เทียบเท่า 20,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
: เทียบเท่า 17,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
: ร้อยละ 100.0 ของทุนช�ำระแล้ว
: Srithai Superware Manufacturing Private Limited
: K-12, Kalpataru Flats, Prabhau Parshwanath CHSL,
Mirambica High School Road, Naranpura, Ahmedabad-380013,
Gujarat, Republic of India
: ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
: 91 792 745 6876
: 110,100,000 รูปี ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 11,010,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 รูปี
: 110,100,000 รูปี
: ร้อยละ 100.0 ของทุนช�ำระแล้ว
: Srithai Superware India Limited
: 507 Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon-122001, Haryana, Republic of India
: ค้าขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
: 91 124 411 0404
: 91 124 411 0505
: 50,000,000 รูปี ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 5,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 รูปี
: 42,500,000 รูปี
: ร้อยละ 82.4 ของทุนช�ำระแล้ว
: บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
: 55/1 และ 55/6 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองซ�้ำซาก อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
: รับจ้างผลิตแม่พิมพ์
: 0 3837 9280-2
: 0 3847 6352, 0 3837 9283
: 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
: 100,000,000 บาท
: ร้อยละ 71.0 ของทุนช�ำระแล้ว
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

9. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

: บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
: 539 หมู่ที่ 4 ต�ำบลแพรกษา อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
: รับจ้างผลิตแม่พิมพ์, ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
: 0 2324 0425-6
: 0 2324 0427
: 120,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
: 120,000,000 บาท
: ร้อยละ 51.0 ของทุนช�ำระแล้ว

บริษัทร่วม
1. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
2. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

: บริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ำกัด
: 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
: ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
: 0 2427 0088, 0 2428 9936
: 0 2428 9935
: 20,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
: 20,000,000 บาท
: ร้อยละ 48.0 ของทุนช�ำระแล้ว
: บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
: 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
: ผลิตและจ�ำหน่ายผงเมลามีน
: 0 2586 3894-6
: 0 2586 4878
: 200,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
: 200,000,000 บาท
: ร้อยละ 45.0 ของทุนช�ำระแล้ว
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3. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
4. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
5. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
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: บริษัท ชีวามาลา จ�ำกัด
: 1/132 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
: ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
: 0 3449 0130-1
: 0 3449 0132
: 49,800,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 600,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 83 บาท
: 49,800,000 บาท
: ร้อยละ 40.0 ของทุนช�ำระแล้ว
: บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
: 30/27 หมู่ที่ 2 ต�ำบลโคกขาม อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
: ผลิตและจ�ำหน่ายกล่องกระดาษ
: 0 3445 2100-7
: 0 3445 2108-9
: 60,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 600,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
: 60,000,000 บาท
: ร้อยละ 39.2 ของทุนช�ำระแล้ว
: PT. Srithai Maspion Indonesia
: Maspion Industrial Area unit 2, Tebel Village, Buduran, Sidoarjo,
East Java, Republic of Indonesia
: ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
: 62 31 891 1061-3
: 62 31 891 3630
: 10,394,130,000 รูเปียะ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 9,320 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,115,250 รูเปียะ
: 10,394,130,000 รูเปียะ
: ร้อยละ 32.5 ของทุนช�ำระแล้ว

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

กิจการร่วมค้า
1. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

: บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
: 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
: ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
: 0 2427 0088
: 0 2874 5015
: 20,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
: 10,000,000 บาท
: ร้อยละ 50.0 ของทุนช�ำระแล้ว

บริษัทอื่น
1. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

: บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จ�ำกัด
: 71/12 หมู่ที่ 5 ต�ำบลท่าข้าม อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
: ผลิตและส่งออกเครื่องรับโทรศัพท์
: 0 3857 3061-3
: 0 3857 3069
: 76,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 76,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท
: 76,000,000 บาท
: ร้อยละ 20.0 ของทุนช�ำระแล้ว

6.2 ข้อมูลสำ�คัญอื่น
ในปี พ.ศ. 2556 และภายหลังวันที่ในงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯไม่มีข้อมูลและ/หรือ
เหตุการณ์ใดๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญเพิม่ เติมนอกเหนือไปจากทีบ่ ริษทั ฯได้เปิดเผยสารสนเทศ
แก่ผู้ลงทุนอย่างเท่าเทียมกันผ่านช่องทาง ELCID ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษัทฯ

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทฯที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th  หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.srithaisuperware.com

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
บริษัทฯมีโครงสร้างเงินทุนจากการออกหุ้นสามัญประเภทเดียว และไม่มีการระดมทุนโดยการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น เช่น
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หลักทรัพย์แปลงสภาพ เป็นต้น บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 2,709,904,800 บาท ช�ำระทุนเต็มมูลค่าแล้ว โดย
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 270,990,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
บริษัทฯไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หรือการบริหารงานของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯมีการก�ำหนดในข้อบังคับของบริษทั ฯเฉพาะข้อจ�ำกัดในการถือหุน้ สามัญของบริษทั ฯของคน
ต่างด้าว ซึง่ ระบุให้คนต่างด้าวมีสทิ ธิถอื ครองหุน้ สามัญของบริษทั ฯรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 45 ของจ�ำนวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้ออกจ�ำหน่าย
แล้วทัง้ หมด โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึง่ เป็นวันทีบ่ ริษทั ฯปิดสมุดทะเบียนรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ สุดท้ายของปี พ.ศ. 2556 หุน้
สามัญของบริษัทฯที่ถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวมีจ�ำนวนร้อยละ 7.43

7.2 ผู้ถือหุ้นสามัญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
7.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมกำ�หนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ
รายชื่อ

อันดับ

จ�ำนวนหุ้น

%

ธุรกิจหลัก

นายสนั่น อังอุบลกุล

1

44,082,351

16.27

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์

นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล

3

15,000,000

5.54

กรรมการ บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์

7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ ไม่มีส่วนร่วมกำ�หนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ
รายชื่อ
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อันดับ

จ�ำนวนหุ้น

%

นางมยุรี ศิริวัจนางกูร

2

16,307,349

6.02

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED,
FUND SERVICES DEPARTMENT

4

11,077,300

4.09

นายสมบัติ เลิศสุมิตรกุล

5

10,308,100

3.80

นายสมยศ เลิศสุมิตรกุล

6

10,230,815

3.78

นายสมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล

7

9,400,000

3.47

นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล

8

8,000,000

2.95

นางสาวมิตดา เลิศสุมิตรกุล

9

6,763,592

2.50

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

10

6,756,888

2.49

รวมจ�ำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

137,926,395

50.91

จ�ำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด

270,990,480

100.00

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุ :
(1)

แม้ว่าส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของนิยาม “ญาติสนิท” ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริษทั ฯพิจารณาเห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายในกลุม่ ดังกล่าวก็มคี วามต้องการ
ซือ้ หรือขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ตลอดจนแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงเป็นของตนเอง ซึง่ จากการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในหลายปี
ทีผ่ า่ นมา ก็ไม่เคยปรากฏเหตุการณ์ของการรวมกลุม่ กันใช้สทิ ธิออกเสียงร่วมกันอย่างมีสาระส�ำคัญเพือ่ ควบคุมมติของทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น ดังนั้น ด้วยความเป็นอิสระของผู้ถือหุ้นแต่ละรายดังกล่าว บริษัทฯจึงเปิดเผยการถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยไม่ได้น�ำ
มารวมกันและแสดงการถือหุ้นในลักษณะของกลุ่มตระกูลเดียวกัน

(2)

ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรกทีเ่ ป็นปัจจุบนั ได้จาก website ของบริษทั ฯก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี

7.3 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
บริษทั ฯมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯของผูด้ �ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร รวมถึงคูส่ มรสของกรรมการบริษทั และ
ผู้บริหาร ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ดังนี้
รายชื่อ

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

จ�ำนวนหุ้น
เพิ่ม / (ลด)

จ�ำนวนหุ้น

%

จ�ำนวนหุ้น

%

44,082,351

16.27

44,082,351

16.27

0

0

0.00

0

0.00

0

5,900

0.00

5,900

0.00

0

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

0

0.00

0

0.00

0

นางสิริพร ไศละสูต

0

0.00

0

0.00

0

15,000,000

5.54

15,000,000

5.54

0

1,148,720

0.42

1,148,720

0.42

0

0

0.00

1,500,000

0.55

(1,500,000)

200,000

0.07

200,000

0.07

0

0

0.00

0

0.00

0

90,000

0.03

90,000

0.03

0

8,000,000

2.95

6,487,000

2.39

1,513,000

นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต

142

0.00

142

0.00

0

นายภาวัต เฉลิมพงศ์

100,000

0.04

30,000

0.01

70,000

นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์

158,000

0.06

30,000

0.01

128,000

นายจรุง ศรีสกุล

0

0.00

0

0.00

0

นายราเกส ซิงห์

0

0.00

0

0.00

0

นายชัยชาญ เจริญสุข

0

0.00

0

0.00

0

นายอนุพช ภาษวัธน์

0

0.00

0

0.00

0

100

0.00

100

0.00

0

รวมจ�ำนวนหุ้น

68,785,213

25.38

68,574,213

25.29

211,000

จ�ำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด

270,990,480

100.00

270,990,480

100.00

นายสนั่น อังอุบลกุล
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายเอ้งฮัก นนทิการ และคู่สมรส

นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล
นายมานิต อติวานิชยพงศ์ และคู่สมรส
นายณพล เลิศสุมิตรกุล
นายปริญช์ ผลนิวาศ
นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ
นายประยูร ขจิตต์
นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล

นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์ และคู่สมรส

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
		
บริษทั ฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเงินก�ำไรในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีตามงบการเงิน
เฉพาะบริษัท และบริษัทฯต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น
		
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้อย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปีและสอดคล้องกับนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลที่ก�ำหนดไว้ โดยบริษัทฯมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้
ปี

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

0.37

0.40

1.03

1.17

1.70

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

0.35

0.35

0.60

0.75

1.10

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%)

95.69

88.53

58.13

64.36

64.89

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
		
เนือ่ งจากบริษทั ย่อยแต่ละแห่งมีคณะผูบ้ ริหารของตนเอง และมีอสิ ระในการก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษทั ฯ
จึงไม่สามารถก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทย่อยได้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว เมื่อบริษัทย่อยมีผลก�ำไร
จากการด�ำเนินงาน และไม่มีเหตุจำ� เป็นอื่นใด บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่บริษัทย่อยเห็นเหมาะสมต่อสภาพฐานะ
ทางการเงินของตนเองในขณะนั้น โดยไม่มีการก�ำหนดอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลไว้ล่วงหน้า
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8. โครงสร้างการจัดการ
บริษัทฯบริหารโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่
เกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้องมีจำ� นวนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึง
จะถือเป็นครบองค์ประชุม กรรมการบริษัทแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีวาระคราวละ 3 ปี กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ต่อไปอีก หากได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งใหม่โดยผู้ถือหุ้น ในการบริหารงานประจ� ำของบริษัทฯนั้น คณะกรรมการบริษัทมอบอ�ำนาจให้
คณะผู้บริหารของบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

แถวยืนจากซ้ายไปขวา : นายณพล เลิศสุมิตรกุล, นายมานิต อติวานิชยพงศ์, นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี,
			

นายเอ้งฮัก นนทิการ, นายปริญช์ ผลนิวาศ

แถวนั่งจากซ้ายไปขวา : นางสิริพร ไศละสูต, นายสนั่น อังอุบลกุล, นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์,
			

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล
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8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2556
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวนครั้งการ จ�ำนวนครั้งที่เข้า
ประชุม
ร่วมประชุม

นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ ดั การ, และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

7

7

นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์

กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ

7

7

นายเอ้งฮัก นนทิการ

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

7

7

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และประธานกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

7

7

นางสิริพร ไศละสูต

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

7

7

นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล

กรรมการ

7

7

นายณพล เลิศสุมิตรกุล

กรรมการ

7

7

นายมานิต อติวานิชยพงศ์ กรรมการ, กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ,ี และอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

7

7

นายปริญช์ ผลนิวาศ

7

7

กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ,ี ประธานอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง,
และเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯได้แสดงข้อมูลของกรรมการตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ� นาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษัท

8.1.2 ผู้มีอำ�นาจควบคุมบริษัท
บริษทั ฯไม่มบี คุ คลทีเ่ ข้าข่ายเป็น ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั ตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึง่ โดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการ หรือการด�ำเนินงานของบริษทั ฯอย่างมีนยั ส�ำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1)
บุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษัทฯ
2)
บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯได้
3)
บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯให้ปฏิบัติตามค�ำสั่งของตนในการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4)
บุคคลทีต่ ามพฤติการณ์มกี ารด�ำเนินงานในบริษทั ฯหรือมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯเยีย่ งกรรมการ
หรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีต�ำแหน่งซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษทั ฯมีคณะผูบ้ ริหารซึง่ ประกอบไปด้วยบุคคลทีเ่ ข้าข่ายนิยามค�ำว่า ผูบ้ ริหาร ตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 จ�ำนวน 15 คน ดังนี้
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1.
2.

รายชื่อผู้บริหาร
นายสนั่น อังอุบลกุล
นายปริญช์ ผลนิวาศ

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

นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ
นายณพล เลิศสุมิตรกุล
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายประยูร ขจิตต์
นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
นายภาวัต เฉลิมพงศ์
นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์
นายจรุง ศรีสกุล
นายราเกส ซิงห์
นายชัยชาญ เจริญสุข
นายอนุพช ภาษวัธน์
นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร และ
รักษาการผู้อ�ำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผู้อ�ำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผู้อ�ำนวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรรม
ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ผู้อ�ำนวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการองค์กร
ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ
ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
ผู้อ�ำนวยการส่วนการขายตรง

บริษัทฯได้แสดงข้อมูลของผู้บริหารตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท โดยมีแผนภาพโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี

กรรมการผู้จัดการ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงานความปลอดภัย

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รองกรรมการ
รองกรรมการ
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ด้านธุรกิจเครือข่าย ด้านการเงินและบริหาร

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
ผู้อำ�นวยการโรงงาน
อาวุโสผลิตภัณฑ์เพื่องาน
อุตสาหกรรม
ผอ. ส่วนการ
ตลาดผลิตภัณฑ์
เพื่องาน
อุตสาหกรรม

ผอ. โรงงานผลิตภัณฑ์
เพื่องาน
อุตสาหกรรม

ผอ. ส่วน
การตลาดผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์

ผู้อำ�นวยการส่วนการ
ตลาดอาวุโสผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ในครัวเรือน
ผอ. โรงงานผลิตภัณพ์
บรรจุภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ผอ. ส่วนการ
ตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้
ในครัวเรือน

ผอ. ส่วน
การขายตรง

ผอ. ส่วน
การตลาด
ต่างประเทศ

ผอ. ส่วนบัญชี
และการเงิน

ผอ. ส่วน
บุคลากร
และธุรการ

ผอ. สำ�นัก
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์

ผอ. ส่วนพัฒนา
กลยุทธ์ และ
ปฏิบัติการ
องค์กร

หมายเหตุ : บริษัทฯได้พิจารณาบทบาทและอ�ำนาจในการบริหารจัดการของบุคคลผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับผู้อ�ำนวยการตามโครงสร้าง
องค์กรในปัจจุบันแล้ว เห็นสมควรถือเป็นบุคคลผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในล�ำดับที่สี่ตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551
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8.3 เลขานุการบริษัท
ด�ำรงต�ำแหน่งโดยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร คือ นายปริญช์ ผลนิวาศ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551 ข้อมูลของเลขานุการบริษทั และหน้าที่
ความรับผิดชอบของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง “เลขานุการบริษทั ” ของบริษทั ฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯมีหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและมีความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบ
กับประเภทธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันจากข้อมูลการส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ในส่วนของกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปริมาณงานและหน้าที่ความรับผิด
ชอบเป็นข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ก�ำหนดให้การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นวาระเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ำกัด
นอกจากนี้ บริษทั ฯมีหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลัน่ กรองของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ผลงานที่สร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ และมี
ความเหมาะสมภายใต้โครงสร้างค่าตอบแทนที่บริษัทฯก�ำหนด ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่
เงินเดือน โบนัสประจ�ำปี เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น กับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ รถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่ง
ในการพิจารณาอัตราการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจ�ำปีของผูบ้ ริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้ ำ� หนดนโยบายอัตราการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสในแต่ละปี และมอบหมาย
ให้กรรมการผู้จัดการและกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 2 คน ก�ำหนดเป็นหลักเกณฑ์ ตลอดจนมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ
รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหารเป็นผู้พิจารณาอัตราการปรับเงินเดือน และอัตราการจ่ายโบนัสประจ�ำปีตามผลงานของ
ผู้บริหารแต่ละคน
		

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯส�ำหรับปี พ.ศ. 2556 เป็นดังนี้

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
		

1)

ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้
รายชื่อ-ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ – นายสนั่น อังอุบลกุล
กรรมการ 8 คน ประกอบด้วย
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
นางสิริพร ไศละสูต
นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล
นายณพล เลิศสุมิตรกุล
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายปริญช์ ผลนิวาศ
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ – นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
กรรมการตรวจสอบ 2 คน ประกอบด้วย
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
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จ�ำนวนเงิน (บาท)
ปี 2556
ปี 2555
290,000

200,000

145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
1,450,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,000,000

350,000

350,000

150,000
112,500
612,500

150,000
150,000
650,000
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รายชื่อ-ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนเงิน (บาท)
ปี 2556
ปี 2555

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน – นางสิริพร ไศละสูต
12,500
ไม่มี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คน ประกอบด้วย
นายสนั่น อังอุบลกุล
10,000
ไม่มี
นายเอ้งฮัก นนทิการ
10,000
ไม่มี
นายปริญช์ ผลนิวาศ
10,000
ไม่มี
รวมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
42,500
ไม่มี
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี – นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
37,500
ไม่มี
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 3 คน ประกอบด้วย
นางสิริพร ไศละสูต
20,000
ไม่มี
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
30,000
ไม่มี
นายปริญช์ ผลนิวาศ
30,000
ไม่มี
รวมค่าตอบแทนกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
117,500
ไม่มี
รวมทั้งสิ้น
2,222,500
1,650,000
หมายเหตุ :
1.
ปี พ.ศ. 2556 ค่าเบีย้ ประชุมทีบ่ ริษทั ฯจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนอยูภ่ ายในวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจ�ำปี พ.ศ. 2556) ดังนี้
1.1. ค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ		 จ�ำนวน 300,000 บาท/ปี
กรรมการ		 จ�ำนวน 150,000 บาท/ปี/คน
1.2. ค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ		 จ�ำนวน 350,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ		 จ�ำนวน 150,000 บาท/ปี/คน
1.3. ค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		 จ�ำนวน 50,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		 จ�ำนวน 40,000 บาท/ปี/คน
1.4. ค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี		 จ�ำนวน 50,000 บาท/ปี
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี		 จ�ำนวน 40,000 บาท/ปี/คน
อัตราค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป
		

2.

บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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2)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ดังนี้
ค่าตอบแทน

เงินเดือน
โบนัส
หมายเหตุ :
1.
2,

3.

รวม

ปี 2556
จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงินรวม
(ล้านบาท)
15
55.11
15
9.84
15
64.95

ปี 2555
จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงินรวม
(ล้านบาท)
14
51.18
14
11.64
14
62.82

จ�ำนวนผู้บริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติมจ�ำนวน 1 คน และทดแทนจ�ำนวน 1 คน
รายชื่อผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้
2.1 นายสนั่น อังอุบลกุล
2.2 นายปริญช์ ผลนิวาศ
2.3 นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ
2.4 นายณพล เลิศสุมิตรกุล
2.5 นายมานิต อติวานิชยพงศ์
2.6 นายประยูร ขจิตต์
2.7 นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
2.8 นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
2.9 นายภาวัต เฉลิมพงศ์
2.10 นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์
2.11 นายจรุง ศรีสกุล
2.12 นายราเกส ซิงห์
2.13 นายชัยชาญ เจริญสุข
2.14 นายอนุพช ภาษวัธน์
2.15 นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์
รวมโบนัสค้างจ่ายของปีด้วย

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น
		

1)
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
		
บริษทั ฯไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนอืน่ ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการบริษทั และกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ

		
2)
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
			
2.1) ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย
			
•
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		
บริษทั ฯได้เริม่ จัดให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานในปี พ.ศ. 2556 เป็นปีแรก โดยบริษทั ฯ
เริ่มจ่ายเงินสมทบตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหารที่สมัครเป็นสมาชิก 2 คน รวมทั้งสิ้น 0.15 ล้านบาท
			
•
สวัสดิการอื่นๆ
		
บริษทั ฯจัดให้มสี วัสดิการอืน่ ๆ แก่ผบู้ ริหารทัง้ ในส่วนของสวัสดิการพืน้ ฐานตามกฎหมาย ได้แก่ เงินประกันสังคม
ส่วนทีบ่ ริษทั ฯจ่ายสมทบ เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ และสวัสดิการพิเศษซึง่ เป็นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ฯ ได้แก่ เงิน
ช่วยเหลือเพิ่มเติมพิเศษส�ำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ และรางวัลทองค�ำส�ำหรับพนักงานที่ครบรอบอายุการท�ำงาน
และมิได้เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯได้จ่ายเงินส�ำหรับสวัสดิการอื่นๆ
แก่ผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 2.78 ล้านบาท
		
54

2.2)
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8.5 บุคลากร
8.5.1 อัตรากำ�ลังคนแยกตามสายงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
(หน่วย : คน)
ผู้บริหาร
สายงานสนับสนุน
สายงานการขายและการตลาด
สายงานผลิต
รวม

โรงงาน
ส�ำนักงาน
12
182
378
0
572

สุขสวัสดิ์

โคราช

บางปู

อมตะนคร
ชลบุรี

รวม

0
0
0
433
433

0
0
0
1,696
1,696

1
0
0
387
388

2
0
0
716
718

15
182
378
3,232
3,807

2555
โรงงาน
(หน่วย : คน)

ผู้บริหาร
สายงานสนับสนุน
สายงานการขายและการตลาด
สายงานผลิต
รวม

ส�ำนักงาน
11
179
508
0
698

สุขสวัสดิ์

โคราช

บางปู

อมตะนคร
ชลบุรี

รวม

0
0
0
304
304

0
0
0
2,010
2,010

1
0
0
421
422

1
0
0
852
853

13
179
508
3,587
4,287

บางปู

อมตะนคร
ชลบุรี

รวม

2554
โรงงาน
(หน่วย : คน)

ส�ำนักงาน

สุขสวัสดิ์

โคราช

ผู้บริหาร
12
0
0
1
2
15
สายงานสนับสนุน
188
0
0
0
0
188
สายงานการขายและการตลาด
497
0
0
0
0
497
สายงานผลิต
0
258
1,886
419
998
3,561
รวม
697
258
1,886
420
1,000
4,261
หมายเหตุ :
1.
ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯได้แต่งตั้งผู้บริหารจ�ำนวน 2 คน เพื่อทดแทนผู้บริหารที่ครบอายุสัญญาว่าจ้างจ�ำนวน 1 คน และแต่ง
ตั้งเพิ่มเติมจ�ำนวน 1 คน เพื่อรับผิดชอบด้านการตลาดขายตรงของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
2.
อัตราก�ำลังคนในสายงานการผลิตของโรงงานสุขสวัสดิ์ในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 เนื่องจาก
บริษัทฯขยายสายงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโต
ของยอดขาย
3.
อัตราก�ำลังคนในสายงานการผลิตของโรงงานอมตะนคร ชลบุรี ในปี พ.ศ. 2556 ลดลงจากปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
เนือ่ งจากการโอนย้ายพนักงานระหว่างโรงงานและส่วนหนึง่ ไปสังกัดบริษทั ย่อยทีจ่ ดั ตัง้ ใหม่ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลให้ใช้คนลดลง
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4.
5.

อัตราก�ำลังคนในสายงานการผลิตของโรงงานโคราชและโรงงานบางปู เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2555 แต่ลดลงในปี พ.ศ. 2556 เป็น
ผลมาจากการเพิ่มขึ้นและลดลงของปริมาณการผลิตตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้าตามล�ำดับ
บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน
ผลตอบแทนทีบ่ ริษทั ฯจัดให้มแี ก่พนักงานทุกระดับชัน้ อย่างเสมอภาคและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกัน ประกอบด้วย เงินเดือน
ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินโบนัสและเบีย้ ขยัน เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ รวมจนถึง
สวัสดิการพิเศษส�ำหรับพนักงานทีม่ ไิ ด้เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพซึง่ เป็นไปตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯก�ำหนด ได้แก่ เงินช่วยเหลือเพิม่
เติมพิเศษส�ำหรับพนักงานทีเ่ กษียณอายุ และรางวัลทองค�ำส�ำหรับพนักงานทีค่ รบรอบอายุการท�ำงาน โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯได้จา่ ย
ผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่พนักงานทัง้ องค์กรรวมทัง้ สิน้ 855.10 ล้านบาท อนึง่ บริษทั ฯได้เริม่ จัดให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพให้แก่ผบู้ ริหาร
และพนักงานในปี พ.ศ. 2556 เป็นปีแรก โดยบริษทั ฯเริม่ จ่ายเงินสมทบตัง้ แต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

8.5.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
บริษัทฯให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ส�ำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก�ำหนด
แผนงานและด�ำเนินการจัดหลักสูตร รวมทัง้ กิจกรรมต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพพนักงานทุกคนในองค์กรให้มคี วามรู้
ความสามารถ มีความเชีย่ วชาญในสายงานทีต่ นเองปฏิบตั ิ ตลอดจนมีความพร้อมและศักยภาพทีจ่ ะเติบโตต่อไปในอนาคต โดยส�ำนัก
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานโดยยึดหลักของภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน ได้แก่
ด้านที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กร 4S
ด้านที่ 2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3 ฝึกอบรมและพัฒนาด้านวิชาชีพ
ด้านที่ 4 ฝึกอบรมและพัฒนาด้านการบริหาร และการจัดการ
นอกจากหลักสูตรและกิจกรรมทีส่ ำ� นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จดั ให้มขี นึ้ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะและภาวะความเป็น
ผูน้ ำ� ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนือ่ งแล้ว บริษทั ฯได้ให้การสนับสนุนบุคลากรของบริษทั ฯในการเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สหกิจศึกษา) ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตาม “โครงการพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ” จ�ำนวน 22 คน เพื่อ
พัฒนาความรู้และทักษะทั้งทางด้านการบริหารจัดการและความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับพลาสติก อันประกอบด้วย สาขาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า และสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 และส�ำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.
2556 โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งในจ�ำนวนผู้
ส�ำเร็จการศึกษาดังกล่าวมีผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจ�ำนวน 1 คน และเกียรตินิยมอันดับสองจ�ำนวน 5 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะยังคงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาในโครงการลักษณะเช่นนีแ้ ก่บคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละความพร้อมในโอกาสทีเ่ หมาะสมอย่าง
ต่อเนือ่ งต่อไป เนือ่ งจากเป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการเรียนการสอนควบคูไ่ ปกับการท�ำงาน โดยเรียนรูจ้ ากสภาพเหตุการณ์จริงและสถานทีจ่ ริง
อีกทัง้ ใช้เครือ่ งจักรอุปกรณ์ทใี่ ช้งานในโรงงานซึง่ ล้วนเป็นเครือ่ งจักรทีม่ เี ทคโนโลยีทที่ นั สมัย อันจะมีสว่ นช่วยพัฒนาบุคลากรของบริษทั ฯ
ทั้งในด้านความคิดและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนมีความพร้อมที่จะรองรับภารกิจใหม่ๆ ของบริษัทฯที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะ
การขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียน
อนึ่ง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปีบริษัทฯจะมีการส�ำรวจความต้องการอบรมความรู้และ
พัฒนาทักษะจากพนักงานทุกระดับชั้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก�ำหนดหลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้แก่พนักงานตามล�ำดับความ
ส�ำคัญและความเร่งด่วน พร้อมทั้งตั้งงบประมาณจ�ำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดอบรมดังกล่าว ซึ่งมีทั้งแบบการจัดอบรม
ภายในและภายนอกบริษัทฯ 5 ด้านดังนี้
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Core Culture)
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการบริหาร (Managerial Skill)
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติงาน (Functional Skill)
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System)
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Health & Safety)
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การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

		
ด้วยวิสยั ทัศน์และภารกิจทีม่ งุ่ มัน่ ในการพัฒนาธุรกิจสูร่ ะดับสากล ให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน อีก
ทั้งสร้างสรรค์บุคลากรของบริษัทฯให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นโดยการยกระดับความสามารถทักษะวิชาชีพและคุณภาพการท�ำงาน
เพื่อช่วยกันสร้างผลงานที่ดีให้แก่องค์กรและน�ำพาบริษัทฯไปสู่เป้าหมายต่างๆ ที่ได้ตั้งไว้ บริษัทฯจึงมุ่งเน้นที่จะน�ำ “หลักการ
จัดการ 4 ประการ (4S)” ซึ่งเป็นปรัชญาการท�ำงานที่มุ่งเน้นปลูกฝังให้บุคลากรขององค์กรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลในงาน มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและพร้อมที่จะปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯต่อไป โดย
หลักการจัดการ 4 ประการ (4S) ประกอบด้วย

			

STRENGTH (แข็งแกร่ง)		ทีมงานแข็งแกร่ง องค์กรแข็งแกร่ง
•
		

			

STRETCH (ก้าวไกล)		ทำ�วันนี้ให้ดีกว่า ทำ�วันหน้าให้ก้าวไกล
•

			

บุคลากรสามารถพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพตนเอง และงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา

SPEED (ฉับไว)
•
		

			

บุคลากรมีจติ ส�ำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม ร่วมแรงร่วมใจท�ำงานเป็นทีม รักองค์กรเสมือนหนึง่ คือ ชีวติ ของ
พนักงาน

บุคลากรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กรด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความประทับใจในการบริการ

SYSTEM (มีระบบ)
•

ตอบรับฉับไว ใส่ใจบริการ

มีระบบ สอบกลับได้

บุคลากรสามารถท�ำงานได้อย่างเป็นระบบ และมีหลักการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับ
การวิเคราะห์อย่างถูกต้องแม่นย�ำ

		
ในปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯได้รณรงค์และด�ำเนินกิจกรรมทบทวนความรูค้ วามเข้าใจหลักการจัดการ 4 ประการ (4S) อย่าง
ต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี เพือ่ ปลูกฝัง 4S ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษทั ฯ โดยส�ำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จดั หลักสูตรและ
กิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานทุกระดับชัน้ มีสว่ นร่วมและปฏิบตั ิ เพือ่ เสริมสร้างและทบทวนจนเกิดความรูค้ วามเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติตามหลักการจัดการ 4 ประการ (4S) ได้อย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ
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9. การกำ�กับดูแลกิจการ
บริษทั ฯดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมัน่ ในวัฒนธรรมทีไ่ ด้ถอื ปฏิบตั ิ ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทีไ่ ด้มกี ารพัฒนาให้เหมาะ
สมกับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ซึง่ ผลจากการด�ำเนินการดังกล่าว ท�ำให้บริษทั ฯได้
รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2556 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

9.1 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัทฯ และประกาศใช้ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามความเหมาะสม และต่อมา
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นปี พ.ศ. 2555 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี ปฏิบตั งิ านร่วมกับคณะท�ำงานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นปี พ.ศ. 2555 เพือ่ ท�ำ
หน้าที่ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
บริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติและประกาศใช้
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556) ซึ่งครอบคลุมในแต่ละหมวดโดยสรุปดังนี้

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556)
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเวลา ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การประชุมผู้ถือหุ้น
3. การด�ำเนินการในการประชุม
4. การจัดท�ำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการดูแลผล
ประโยชน์ของตนโดยการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะและออกเสียงลงมติในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ใช้สทิ ธิรว่ มการตัดสินใจในการเปลีย่ นแปลง
ทีส่ ำ� คัญต่างๆ ตลอดจนการเลือกตัง้ กรรมการ โดยคณะกรรมการบริษทั จัดให้บริษทั ฯเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
3. สิทธิเพื่อความเท่าเทียมกับคณะกรรมการบริษัท/ฝ่ายบริหาร
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษทั เคารพสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบหรืออาจได้รบั ผลกระทบจากการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้สอบบัญชีอิสระ สื่อมวลชน ชุมชนที่บริษัทฯตั้งอยู่
สังคมรอบข้าง ตลอดจนภาครัฐ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม�่ำเสมอในการสร้างความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุม
หัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การปฏิบัติต่อพนักงาน
2. การด�ำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม
3. การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. การต่อต้านการทุจริต และการแจ้งเบาะแสในการกระท�ำผิด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทัง้ ข้อมูล
ทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการด�ำเนินงาน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น การก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก โดยได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบน�ำเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริษัทฯก�ำหนดอยู่
เสมอ เพื่อให้นักลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ
ดังนี้
1. ข้อมูลบริษัทฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น
2. การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
3. ผลการด�ำเนินงาน
4. ช่วงเวลา และความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3. หลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท
4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5. การสรรหากรรมการ
6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. จ�ำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
8. ประธานกรรมการ
9. กรรมการผู้จัดการ
10. วาระการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
11. การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
12. ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน
13. ค่าตอบแทนกรรมการ
14. เลขานุการบริษัท
15. คณะกรรมการชุดย่อย
16. การพัฒนากรรมการ
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17. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท
18. การส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
19. รายงานของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯได้เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556) ฉบับเต็ม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่
www.srithaisuperware.com

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามข้อบังคับของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ดังนี้ “คณะกรรมการ
ของบริษัทให้มีจ�ำนวนไม่เกินสิบสองคนและไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่น
ที่อยู่ในราชอาณาจักร”
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรู้ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ ทีห่ ลากหลายและจ�ำเป็นต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอดจนอุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบของตน เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ ปัจจุบนั มีจ�ำนวน 9 คน
ซึ่งรวมกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี 2 คน ประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นและเป็นผู้บริหารรวม 5 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้
วิจารณญาณได้อย่างอิสระ โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่สนับสนุนการ
ท�ำงานของคณะกรรมการบริษัท ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและการก�ำกับดูแล เพื่อให้การบริหาร
จัดการเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง มีจริยธรรม
ทีด่ แี ละค�ำนึงถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทัง้ ในปัจจุบนั และระยะยาว หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั มีดงั นี้
1.
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.
ก�ำหนดเป้าหมายและนโยบายการด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารน�ำไปปฏิบัติ
3.
ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4.
จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ และ
เพื่อขอมติต่างๆ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เช่น การประกาศ
จ่ายเงินปันผล เป็นต้น
5.
จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี
6.
ท�ำธุรกรรมหรือการกระท�ำใดๆ อันมีผลกระทบทีส่ ำ� คัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนีส้ นิ และชือ่ เสียงของบริษทั ฯ เช่น การ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
7.
พิจารณาการท�ำรายการเกีย่ วโยงกันระหว่างบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ในส่วนทีไ่ ม่จำ� เป็น
ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8.
ก�ำหนดให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
9.
ก�ำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอืน่ ๆ ต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และโปร่งใส
10. แต่งตั้งและก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ
11. ก�ำหนดและเปลี่ยนแปลงผู้มีอ�ำนาจในการท�ำนิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ก�ำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ พร้อมปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
ก�ำหนดกลยุทธ์การท�ำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ
พิจารณาและทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
ติดตามผลการด�ำเนินงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจ�ำปีของบริษทั ฯ และเปรียบเทียบกับงบประมาณ
พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ท�ำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจปกติที่เป็นสาระส�ำคัญ
จัดให้มีการก�ำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ
ปรับเปลี่ยนขอบเขตอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ตามหน้าที่ข้างต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามหลักปฏิบัติดังนี้
• ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
• ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติคณะกรรมการบริษทั มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ หลักเกณฑ์
และข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานที่ก�ำกับดูแล (Duty of Obedience)
• เปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ เพื่อท�ำหน้าที่ด�ำเนินธุรกิจให้
เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้ คณะกรรมการบริษทั มีการติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯอย่างสม�่ำเสมอ ตลอด
จนมีสิทธิร้องขอข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯได้อย่างอิสระ

เงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำ�หนดในหนังสือรับรองบริษัท
กรรมการบริษัท 2 ใน 4 คน คือ นายสนั่น อังอุบลกุล, นายมานิต อติวานิชยพงศ์, นายณพล เลิศสุมิตรกุล และนายปริญช์
ผลนิวาศ ลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปีละ 6 ครัง้ โดยก�ำหนดวันทีจ่ ะประชุม พร้อมด้วย
เวลาและสถานทีป่ ระชุมไว้ลว่ งหน้าตลอดปี กรรมการมีหน้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจ�ำนวนครัง้ ทีจ่ ดั ประชุม โดยใน
ปี พ.ศ. 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ สิน้ 7 ครัง้ ซึง่ ได้เปิดเผยจ�ำนวนครัง้ ของการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนไว้
ในรายงานประจ�ำปี 2556 หัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเสนอประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อได้มีเวลาศึกษา
และพิจารณา ในการพิจารณาวาระต่างๆ จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
วาระการประชุมตามปกติทสี่ ำ� คัญประกอบด้วยการรับทราบผลการสอบทานหรือการตรวจสอบรายงานทางการเงินโดยผูส้ อบ
บัญชี ซึง่ ได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว การพิจารณาและการติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงาน การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
เป้าหมายทางการเงิน แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น การรับทราบผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ การรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯของกรรมการ การพิจารณาการท�ำรายการที่มีลักษณะเกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่เข้าข่ายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ถ้ามี) ตลอดจนการพิจารณาวาระต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารน�ำเสนอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่น�ำเสนอสาระส�ำคัญของแต่ละวาระการ
ประชุม เพือ่ ประมวลความเห็น และให้ได้ขอ้ สรุปเป็นมติทปี่ ระชุมเพือ่ น�ำไปด�ำเนินการต่อไป โดยเปิดโอกาสให้กรรมการร่วมแสดงความ
เห็นและอภิปรายในแต่ละวาระได้อย่างเพียงพอ พร้อมทัง้ เชิญผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมเพือ่ ให้สารสนเทศรายละเอียดทีช่ ดั เจน
ในวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
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นอกจากนี้ แนวปฏิบตั ขิ องการลงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั หากมีกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในวาระใดและเข้าร่วมประชุม
เลขานุการบริษัทจะแจ้งเพื่อขอให้ไม่เข้าร่วมประชุมเฉพาะวาระนั้น และต้องมีกรรมการอยู่ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย
สองในสามของจ�ำนวนกรรมการทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ซึง่ เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ใน
การสรุปมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื เสียงข้างมากของกรรมการทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง เว้นแต่เป็นมติแต่งตัง้
กรรมการทดแทนในต�ำแหน่งกรรมการทีว่ า่ งลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ มติคณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 17 และ 21
เลขานุการบริษัท เป็นผู้จดบันทึกและจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดที่สมบูรณ์เพียงพอ และ
จัดเก็บรายงานการประชุมดังกล่าวทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุม เพือ่ พร้อมส�ำหรับ
การค้นหาหรือตรวจสอบจากกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

วาระการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตามข้อบังคับบริษทั ฯ ซึง่ เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จ�ำกัด โดยก�ำหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่ละปี กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต�ำแหน่ง กรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่ง
สามารถได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใหม่ได้ หากได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งใหม่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนึ่ง หากกรรมการคนใดพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ ก็ให้พ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นด้วย

จำ�นวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ มีประสิทธิภาพและมีเวลาปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเพียงพอ จึงก�ำหนดให้กรรมการ
แต่ละท่าน สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ซึง่ เมือ่ รวมบริษทั ฯด้วยแล้ว ต้องไม่เกิน 5 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2556
กรรมการทุกคนได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว
นอกจากนี้ ในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นนั้น ก�ำหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติตามมาตรา 86 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องไม่เป็นกรรมการในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินและงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสและ ณ วันสิ้นสุด
รอบปีบญ
ั ชีของบริษทั ฯตามล�ำดับ และจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยมอบหมายให้คณะ
กรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่พิจารณางบการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวมว่าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภาย
ใต้ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดย
ประธานกรรมการ ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ประธานกรรมการ
ดังนี้

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูเ้ ลือกและแต่งตัง้ ประธานกรรมการซึง่ ปัจจุบนั คือ นายสนัน่ อังอุบลกุล โดยมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
5.
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เป็นผู้น�ำด้านนโยบาย ก�ำหนดวิสัยทัศน์ และก�ำกับดูแลการท�ำงานของผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการชุดย่อย
อื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับบริษัทฯและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทัง้ หลีกเลีย่ งการแสดงให้เห็นถึงการชักน�ำ
ให้เห็นคล้อยตามกรรมการคนใดคนหนึ่ง
ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงของแต่ละฝ่ายมี
จ�ำนวนเท่ากัน
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

6.
7.
8.

เป็นผู้น�ำในการก�ำหนดและปฏิบัติตามจริยธรรมหรือวัฒนธรรมองค์กรและนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ให้ค�ำแนะน�ำ และการแยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทต่อบุคคลภายนอกและเป็นผู้น�ำในการชี้แจงสื่อสาร ต่อสาธารณชน ผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
บริษัทฯได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน ซึ่งนอกจากจะ
ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้ก�ำหนดไว้และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบายแล้ว คณะ
กรรมการบริษทั ได้ก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของฝ่ายบริหารโดยแยกเป็นในส่วนของกรรมการผูจ้ ดั การและของคณะผูบ้ ริหาร เพือ่
ความชัดเจนของการปฏิบตั หิ น้าที่ และคณะกรรมการบริษทั สามารถก�ำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหารซึง่ จัดท�ำ
เป็นประจ�ำทุกปีได้อย่างเหมาะสม ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บริหารและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯให้มปี ระสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายบริษทั ฯและมีความ
เข้มแข็งทางธุรกิจ ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
บริหารจัดการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
บริหารจัดการด้านบริหารการเงิน เพื่อให้มีโครงสร้างและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมั่นคง
บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน
บริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการการเสริมสร้างกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ดูแลและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯโดยเคร่งครัด
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริหารต้องบริหารงานเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแผนงานและนโยบายของคณะกรรมการบริษทั หรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทดังนี้
1.
บริหารและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายของบริษัทฯ และมี
ความเข้มแข็งทางธุรกิจ ตามแนวนโยบายคณะกรรมการบริษัท
2.
พิจารณากลั่นกรองเรื่อง/วาระต่างๆ ที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3.
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4.
วางแผนและพิจารณากลัน่ กรองแผนงานต่างๆ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั ฯ
5.
วางแผนการบริหารทางการเงิน เพื่อลดภาระทางการเงินและให้บริษัทฯมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง
6.
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริษัทฯโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติและขอบเขตอ�ำนาจการอนุมัติของฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยประเภทของ
รายการและวงเงินอนุมัติ เพื่อความคล่องตัวของการบริหารงานของฝ่ายบริหาร และเป็นการแบ่งแยกอ� ำนาจการอนุมัติของคณะ
กรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามกฎระเบียบของหน่วยงานก�ำกับที่เกี่ยวข้อง
อนึง่ แม้วา่ ปัจจุบนั ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการและต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การซึง่ เป็นต�ำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหาร เป็น
บุคคลเดียวกัน คือ นายสนัน่ อังอุบลกุล แต่บริษทั ฯก็ได้มกี ารก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของทัง้ สองต�ำแหน่งแยกกันไว้อย่างชัดเจน
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากนายสนั่น อังอุบลกุล ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่ม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ เป็นผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั ฯเป็นเวลานาน และเป็นทีย่ อมรับในวงการธุรกิจและสังคมอย่างแพร่หลาย

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

63

การด�ำรงต�ำแหน่งทัง้ สองต�ำแหน่งในเวลาเดียวกันนัน้ ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้ตระหนักและแบ่งแยกบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งได้อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของการบริหารงานประจ�ำ การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้น และอื่นๆ ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และตัดสินใจตามขอบเขตอ�ำนาจของแต่ละต�ำแหน่งได้เป็น
อย่างดี โดยได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นบุคคลเดียวกันที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานดังนี้
•

ในฐานะประธานกรรมการ ช่วยให้สามารถรับทราบการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหารได้อย่างใกล้ชดิ และในสภาพความเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งจะควบคุมดูแลให้อยู่ในกรอบของนโยบายคณะกรรมการบริษัท และในฐานะกรรมการผู้จัดการ ก็สามารถ
บริหารงานให้สอดรับกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

•

ในฐานะประธานกรรมการ นอกจากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการเป็นประธานในทีป่ ระชุมของการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องก�ำกับและควบคุมดูแลการประชุมให้เป็นไปตามวาระและถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจน
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายได้อย่างอิสระแล้ว ยังสามารถชี้แจงข้อมูลให้ที่
ประชุมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดพร้อมกันได้

ทั้งนี้ ด้วยสัดส่วนกรรมการอิสระที่มีจ�ำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ท�ำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ
ถ่วงดุล พร้อมให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายว่า หากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารได้รับการเสนอให้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษัทอื่น ซึ่งมิใช่อยู่ภายในกลุ่มของบริษัทฯโดยจะเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
ทั้งนี้ บริษัทอื่นที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารจะไปเป็นกรรมการนั้น ต้องไม่ด�ำเนินธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และเมื่อรวม
จ�ำนวนบริษัทอื่นที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการแล้วต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์
เดียวกันกับที่คณะกรรมการบริษัทยึดถือปฏิบัติ โดยในปี พ.ศ. 2556 ไม่มีกรณีดังกล่าว

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท�ำหน้าที่ช่วยพิจารณาในรายละเอียด กลั่นกรองงานและแบ่ง
เบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในด้านใดด้านหนึ่ง ประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 คน ต้องมีความรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์ด้านบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนมีองค์
ประกอบ คุณสมบัติและหน้าที่ตามที่กำ� หนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมในปี
พ.ศ. 2556 มีดังนี้
รายชื่อ
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
4/4
4/4
3/4

นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การสอบบัญชี การเงิน และภาษีอากร ส่วนนายเอ้งฮัก
นนทิการ และนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน การธนาคาร และการบัญชี
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หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

สอบทานให้บริษัทฯมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และ
ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทัง้ ในรายไตรมาสและประจ�ำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให้ผสู้ อบบัญชี
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นเรื่องส�ำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯก็ได้

2.

สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

3.

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค� ำนึงถึง
ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของส�ำนักงานสอบบัญชีนั้น

4.

ตรวจสอบการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องตามประกาศของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

5.

ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ ริหาร และทบทวน
ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯในรายงานส�ำคัญที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�ำหนด

6.

จัดท�ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

7.

6.1

ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

6.2

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

6.3

เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

6.4

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6.5

รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้
7.1

การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี การด�ำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่ส�ำคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการ
เกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบายบัญชี ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

7.2

การพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

7.3

การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีของบริษทั ฯ ขัน้ ตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่
เกีย่ วข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ
ควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบ
การทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน

7.4

การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจ�ำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวนการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

7.5

การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจ�ำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน

7.6

การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการ
ประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกีย่ วกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพือ่ ป้องกันการทุจริต
หรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทฯหรือบุคคลภายนอก

7.7

การปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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7.8

การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.9

การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

8.

สอบทานให้บริษัทฯมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

9.

ร่วมกับฝ่ายบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

10.

สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ

11.

ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ

12.

รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

13.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

14.

ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารด้านการเงินและบัญชี และฝ่าย
ตรวจสอบภายใน รวม 4 ครั้งและการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯโดยไม่มีผู้บริหารร่วมประชุม 1 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมแก่คณะกรรมการบริษทั ไตรมาสละ 1 ครัง้ และจัดท�ำรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบแสดงในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญ
ั ชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบนั มีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2558

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยเป็นกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการอิสระ 2 คน ผู้ดำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการ
อิสระ ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้
รายชื่อ
นางสิริพร ไศละสูต
นายสนั่น อังอุบลกุล
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายปริญช์ ผลนิวาศ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการ

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
2/2
2/2
2/2
2/2

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทต้องน�ำเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนในการสรรหาบุคคลที่
มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลตามขัน้ ตอนการสรรหาทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้ และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเช่นกัน
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หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.

พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

2.

พิจารณาและอนุมัติผังโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

3.

พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งในกรณีที่มีต�ำแหน่งว่างหรือกรรมการครบวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่ง

4.

พิจารณาอนุมตั ผิ สู้ มควรได้รบั แต่งตัง้ เป็นผูบ้ ริหารระดับสูง ตามทีฝ่ า่ ยบริหารได้คดั สรรและเสนอพิจารณา ทัง้ ในกรณีทมี่ ตี ำ� แหน่ง
ว่างลงหรือเพิ่มต�ำแหน่งใหม่

5.

พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงได้แก่ เงินเดือน บ�ำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบีย้ ประชุม
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน

6.

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

7.

ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหาร

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยได้รายงานผลการปฏิบัติ
งานแก่คณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ทีม่ กี ารจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนจัดให้มกี ารประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจ�ำปีด้วย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งถึงสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2558

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยเป็นกรรมการที่เป็น
ผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 2 คน และกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 คน ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี อ้ งเป็นกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้
รายชื่อ
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
นางสิริพร ไศละสูต
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายปริญช์ ผลนิวาศ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเลขานุการ

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
4/4
3/4
4/4
4/4

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
1.

จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
ของหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2.

ก�ำกับ ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการและผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง

3.

พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และ
ธุรกิจของบริษัทฯ

4.

จัดท�ำรายงานผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ปี ระจ�ำปี เพือ่ รายงานคณะกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ น�ำเสนอความเห็น
และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
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5.

เสนอแนะข้อก�ำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

6.

แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจ�ำเป็น

7.

ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานแก่
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีประจ�ำปีด้วย
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดยคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ชุดปัจจุบัน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งถึงสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2557

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวนไม่เกิน 10 คน มี
ภารกิจช่วยคณะกรรมการบริษัทดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งในปี พ.ศ. 2556
ได้แต่งตั้งอนุกรรมการฯเพิ่มเติมอีก 2 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน โดยมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2556 ดังนี้
รายชื่อ
นายปริญช์ ผลนิวาศ
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
นายภาวัต เฉลิมพงศ์
นายจรุง ศรีสกุล
นายประมวล ภิญโญ
นายชัยชาญ เจริญสุข
นายสมทรง รักษาพล
นายธนัช ศรีปาน

ต�ำแหน่ง
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
11/11
10/11
8/11
10/11
6/11(1)
11/11
11/11
5/11(2)
10/11

หมายเหตุ
(1)

ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 นายจรุง ศรีสกุล ได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลกิจการของ Srithai (Vietnam) Company
Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และต้องประจ�ำอยู่ที่ส�ำนักงานในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จึงไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ครบทุกครั้ง

(2)

นายสมทรง รักษาพล ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในระหว่างปี พ.ศ. 2556

คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งต้องด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั ฯมีการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
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ศึกษา ทบทวนและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ องค์กร ทัง้ ความเสีย่ งจากภายนอก
และภายในองค์กร โดยครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้
1.1

ความเสี่ยงทางการเงิน

1.2

ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน

1.3

ความเสี่ยงด้านธุรกิจ

1.4

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

2.

ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

3.

ก�ำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ

4.

ก�ำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสีย่ งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั เิ ป็นเกณฑ์ในการปฏิบตั งิ าน
ในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท

5.

ก�ำกับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธปี ฏิบตั ิ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าได้น�ำกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งไปปฏิบตั อิ ย่าง
เหมาะสม

6.

ให้มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะท�ำงาน เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร

7.

เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุมรวม 11 ครั้ง โดยได้รายงานผลการด�ำเนินงานแก่
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้ ได้จดั ให้มกี ารประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ�ำปีด้วย
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญ
ั ชี คณะอนุกรรมการฯชุดปัจจุบนั มีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2558

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
9.3.1 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยท�ำหน้าทีใ่ น
การสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ตลอดจนกอปรด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่
จะช่วยพัฒนาบริษัทฯให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม เพื่อ
1.

แต่งตัง้ เป็นกรรมการ ทดแทนกรรมการรายเดิมทีพ่ น้ จากวาระก่อนวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คราวถัดไปหลังจากต�ำแหน่งได้วา่ งลงตามรอบการประชุมปกติทบี่ ริษทั ฯได้กำ� หนดไว้ เว้นแต่วาระของกรรมการ
ทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า
วาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน ทัง้ นี้ มติอนุมตั แิ ต่งตัง้ บุคคลเป็นกรรมการแทนดังกล่าวของคณะกรรมการ
บริษทั ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่ ซึง่ เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้
ในข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 17

2.

เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็นกรรมการ แทนกรรมการรายเดิมทีพ่ น้ วาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง หรือในกรณีที่มีการเพิ่มจ�ำนวนกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในข้อบังคับของ
บริษัทฯข้อ 13 และข้อ 14 ดังนี้
“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�ำนวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครั้งนัน้ ในกรณีทบี่ ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่า
กันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ กรรมการต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระเป็นจ�ำนวนหนึง่ ในสาม ถ้าจ�ำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง”
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ทัง้ นี้ วาระการแต่งตัง้ กรรมการของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาเป็นรายบุคคล กรรมการแต่ละรายทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่
ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพิจารณาคัดสรรผู้ที่
จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจากรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งบริษัทฯได้เปิดโอกาสและมอบสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกันในการเสนอชือ่ เป็นประจ�ำทุกปีและล่วงหน้าก่อนวันสิน้ รอบปีบญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าสามเดือน หรือจากทะเบียนกรรมการอาชีพ
ในท�ำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
ตลอดจนพิจารณาเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) อย่างเหมาะสม ซึ่งในปี พ.ศ. 2556
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ด้จดั ท�ำ Board Diversity เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วาม
หลากหลายในความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการผลิต การเงิน การบัญชี การตลาด และกฎหมายด้านการบัญชีและ
ภาษีอากร ซึ่งมีความเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับแผนงานและกลยุทธ์
อนึง่ บริษทั ฯไม่ได้กำ� หนดจ�ำนวนครัง้ สูงสุดของกรรมการทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมทัง้ ไม่ได้กำ� หนด
คุณสมบัติเรื่องอายุของกรรมการ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 14 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม กรณีที่เป็นกรรมการอิสระ
กรรมการรายนั้นต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯก�ำหนด ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(ก)

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั โดยให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข)

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อ
ส�ำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(ค)

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง)

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลให้บริษัทฯหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัทฯหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง
หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ)
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ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ� นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
รายงานประจำ�ปี 2556
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(ฉ)

(ช)
(ซ)

(ฌ)

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ� นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

		
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในปี พ.ศ. 2556 กรรมการอิสระทั้ง 4 คนของบริษัทฯ ได้ด�ำรงความเป็นกรรมการอิสระทั้งในด้านคุณสมบัติและการปฏิบัติ
หน้าทีไ่ ด้อย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง แม้วา่ จะมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี ซึง่
ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การส�ำรวจโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ส�ำหรับปี พ.ศ. 2557 ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งก�ำหนดให้กรรมการอิสระไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี แต่คณะกรรมการบริษัทก็
พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ประกอบกับกรรมการอิสระทั้ง 4 คนของ
บริษทั ฯมีความรอบรูใ้ นธุรกิจของบริษทั ฯเป็นอย่างดี ได้อทุ ศิ เวลา ความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ทงั้ ในด้านการบัญชี การเงิน
การธนาคาร และมีสายสัมพันธ์ทดี่ กี บั กลุม่ ธุรกิจและองค์กรต่างๆ ในการให้ขอ้ เสนอแนะหรือค�ำแนะน�ำ อันน�ำมาซึง่ ประโยชน์สงู สุดแก่
บริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใส โดย
ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทในคราวประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32
(ประจ�ำปี พ.ศ. 2556) จึงได้มีมติน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 คน
ได้แก่ นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ และ นายเอ้งฮัก นนทิการ กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึง่
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาและสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามความต้องการ และสอดคล้อง
กับลักษณะงานและธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ เสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็นผูบ้ ริหารของ
บริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานการอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการสรรหา
ผู้บริหาร บริษัทฯไม่ได้จ�ำกัดการสรรหาเฉพาะบุคคลจากภายนอกเท่านั้น แต่บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโต
ในหน้าที่การงานและก้าวขึ้นสู่ต�ำแหน่งระดับผู้บริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการคัดสรรจากความสามารถที่โดดเด่นและการเป็น
ที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานทั้งในสายงานเดียวกันและคนรอบข้าง และมีการประเมินศักยภาพพนักงานในแต่ละ
ด้านเป็นรายบุคคลเพื่อการวางแผนอบรมและพัฒนาให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งในส่วนของการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้น�ำ และการมอบหมายงานที่ท้าทาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมให้พนักงานของบริษัทฯมีความพร้อมส�ำหรับการด�ำรง
ต�ำแหน่งผูบ้ ริหารทัง้ ในกรณีทดแทนเมือ่ มีต�ำแหน่งว่างลง หรือแต่งตัง้ เพิม่ เติมเมือ่ กลุม่ บริษทั มีการขยายธุรกิจหรือในกรณีทมี่ กี ารปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

9.3.3 การพัฒนากรรมการ
		
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
		
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้เลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ทิศทางธุรกิจของบริษทั ฯ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นต้น
พร้อมทั้งจัดให้มีการแนะน�ำเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ แนวทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่
กรรมการใหม่
		

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2556 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่
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กรรมการปัจจุบัน

		
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้เลขานุการบริษทั คัดสรรหลักสูตรจากสถาบันทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือและสอดคล้องกับ
การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เช่น สถาบันวิทยาการตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น เพื่อ
สนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
		
ในปี พ.ศ. 2556 มีกรรมการรวม 2 คน คือ นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ และนายปริญช์ ผลนิวาศ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยในหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) และได้เปิดเผย
ข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการแต่ละคนไว้ในหัวข้อ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 1

9.3.4 การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2556
ได้ปรับเปลีย่ นหัวข้อการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทัง้ คณะใหม่ โดยอ้างอิงตามหัวข้อของโครงการประเมิน Board of The Year Award
ดังต่อไปนี้
1.

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท (Board Policy)

2.

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (Board Performance)

3.

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Structure)

4.

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท (Board Style)

5.

การจัดเตรียมและการด�ำเนินการประชุม (Board Meetings)

6.

องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ (Board Members)

ซึง่ ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษทั ได้ดำ� เนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทัง้ คณะ พร้อมกับเริม่ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุด
ของฝ่ายบริหารเป็นประจ�ำทุกปีด้วยเช่นกัน โดยหัวข้อประเมินในปี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย
1.

ความเป็นผู้น�ำ

2.

การวางแผนกลยุทธ์

3.

การบริหารก�ำกับดูแลทางธุรกรรม

4.

การบริหารด้านการเงิน

5.

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

6.

การสื่อสาร

7.

การสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท

8.

การวัดผลการด�ำเนินงาน

9.4 การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ปัจจุบันบริษัทฯมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่แล้วบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมเหล่านั้นจะด�ำเนินธุรกิจและอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ สายธุรกิจพลาสติก ซึ่งประกอบ
ด้วยผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือน และสายธุรกิจซือ้ มาขายไป เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั ได้วางกลยุทธ์ให้การ
ท�ำธุรกิจมีลกั ษณะครบวงจร ลดการพึง่ พาธุรกิจนอกกลุม่ เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุม่ บริษทั ให้มากขึน้ ดังนัน้ ในการก�ำกับ
ดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม บริษทั ฯได้สง่ บุคคลเพือ่ เป็นตัวแทนของบริษทั ฯซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและ/
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หรือผู้บริหารของบริษัทฯไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อดูแลผล
ประโยชน์ของบริษัทฯในฐานะผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯจะไม่ได้ก�ำหนดให้กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯดังกล่าวต้องได้รับ
มติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบของ
ฝ่ายบริหาร และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯที่ดูแลรับผิดชอบในสายธุรกิจเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วม ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ ในการใช้สทิ ธิออกเสียงของบุคคลทีเ่ ป็นตัวแทนของบริษทั ฯในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย
และบริษัทร่วม บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯสามารถตัดสินใจหรือด�ำเนินการในเรื่องสามัญทั่วไปของการด�ำเนินธุรกิจได้โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ก่อนการตัดสินใจหรือลงมติ โดยให้คำ� นึงถึงประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมนัน้ ๆ เป็น
เกณฑ์ควบคู่ไปกับการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯในฐานะผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เช่น การตัดสินใจเข้าท�ำรายการเมื่อมี
ความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการระหว่างกันกับบริษทั ฯ การก�ำหนดราคาหรือเงือ่ นไขทางการค้าของรายการดังกล่าวก็จะเป็นไปตามปกติการค้ากับ
บุคคลภายนอกทัว่ ไป หรือสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้ เป็นต้น แต่หากเป็นการใช้สทิ ธิออกเสียงในเรือ่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญ บุคคลทีเ่ ป็นตัวแทน
ของบริษทั ฯต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ในหลักเกณฑ์เดียวกันกับการด�ำเนินการโดยบริษทั ฯเอง ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2556 บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแห่งใดที่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(Shareholders’ Agreement) ในลักษณะที่มีผลอย่างมีสาระส�ำคัญต่อการริดรอนอ�ำนาจในการบริหารงานของบริษัทฯ หรือท�ำให้บริษัทฯไม่
สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงได้อย่างเต็มทีต่ ามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ หรือมีการแบ่งผลตอบแทนทีน่ อกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วน
การถือหุ้นปกติ
อนึง่ ในกรณีทเี่ ป็นบริษทั ย่อย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นบริษทั ทีบ่ ริษทั ฯถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีอำ� นาจเด็ดขาดในการก�ำหนดนโยบาย
และบริหารงาน บริษัทฯได้ก�ำหนดระเบียบให้บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯต้องดูแลและผลักดันให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของการท�ำรายการที่เกี่ยวโยง เกณฑ์การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การท�ำรายการส�ำคัญอื่นใด ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลฐานะการ
เงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่บริษัทฯต้องปฏิบัติ รวมถึงต้องก�ำกับดูแลให้มี
การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทันก�ำหนด ถูกต้อง
และครบถ้วนด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯเข้าไปตรวจสอบการด�ำเนิน
งานของบริษัทย่อย เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยตามแผนงานประจ�ำปี หรือเมื่อมีการพบเหตุผิดปกติด้วยก็ได้

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯได้กำ� หนดมาตรการไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริหารน�ำข้อมูลไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนและเพือ่ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยห้ามซือ้
ขายหลักทรัพย์นับแต่ 15 วันก่อนวันท�ำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส จนถึงก่อนวันที่บริษัทฯรายงานผลการด�ำเนินงานส�ำหรับงวดระยะเวลา
นัน้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสาธารณชน มาตรการทีใ่ ห้กรรมการหรือผูบ้ ริหารรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์แก่คณะกรรมการ
บริษัทหรือกรรมการผู้จัดการตามล�ำดับ พร้อมทั้งบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และการรับโทษในความผิดส่วนบุคคล เป็นไปตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ตลอดจนหลักทรัพย์คง
เหลือให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกรายไตรมาส และให้ผู้บริหารจัดส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯให้เลขานุการบริษัท
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 กรรมการ 1 คน และผู้บริหาร 1 คน มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ โดยการซื้อ
ขายดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์การใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำ�ปี พ.ศ. 2556
1.

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด(“PwC”) และ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับ PwC ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจ�ำนวนเงิน 3.37 ล้านบาท และ 22,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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2.

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นในส่วนของการตรวจสอบตามที่ตกลงร่วมกัน ได้แก่ ค่าตรวจสอบตาม
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การตรวจสอบตามข้อก�ำหนดของกรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากรส�ำหรับการท�ำลายสินค้าเสื่อมสภาพ การตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบงานขาย
และการสอบทานและตรวจสอบข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงินรวมให้แก่ PwC ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 0.99 ล้านบาท โดยบริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าตอบแทนงานบริการอืน่ ดังกล่าวเป็นค่าใช้จา่ ยในรอบปีบญ
ั ชี
พ.ศ. 2556 ครบถ้วนแล้ว

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
นอกเหนือจากการก�ำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ ดังกล่าวในหัวข้อข้างต้น ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯยังได้ด�ำเนินการตามนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านอื่นๆ ดังนี้

9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯให้ความส�ำคัญในสิทธิการเป็นผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่าง
ชาติ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานต่างๆ เช่น สิทธิได้รับส่วนแบ่งในก�ำไร เงินปันผล การรับซื้อหุน้ คืน สิทธิการโอนหุ้น เป็นต้น
และตามข้อบังคับบริษัทฯที่ก�ำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง”
บริษทั ฯมีนโยบายและแนวปฏิบตั เิ พือ่ คุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และอ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิในเรือ่ งต่างๆ
ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใสและทันต่อเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมมีสิทธิในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
หรือตัดสินใจในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญ ผ่านการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น และพิจารณาลงคะแนน
เสียง ตลอดจนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการเพื่อท�ำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น
บริษัทฯได้ด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.

การประชุมผู้ถือหุ้น

		
บริษัทฯจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี ตามที่
ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และหากมีเหตุจำ� เป็นโดยเร่งด่วนอันอาจกระทบต่อหรือเกีย่ วข้อง
กับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ แล้ว ผูถ้ อื หุน้ อาจใช้สทิ ธิเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดไว้ก็ได้
		
บริษทั ฯมอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ จัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ รี ายละเอียดวัน เวลา สถานทีจ่ ดั ประชุม วาระการประชุมซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศอย่างเพียง
พอพร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในแต่ละวาระ รายงานประจ�ำปี ตลอดจนเอกสารการมอบฉันทะและวิธกี ารใช้
อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั ทราบเป็นการเบือ้ งต้น
		
บริษทั ฯอ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่กำ� หนดแนวทาง
การปฏิบัติที่อาจเป็นการจ�ำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุม เช่น ก�ำหนดขั้นตอนการลงทะเบียนหรือวิธีปฏิบัติในการออกเสียงที่
ยุ่งยาก เป็นต้น
		
บริษทั ฯสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ส่งค�ำถาม รายชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมเพือ่ พิจารณาเป็นกรรมการหรือวาระการประชุมอืน่ ล่วงหน้า
ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิน้ สุดรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั ฯ เพือ่ ให้คณะกรรมการได้พจิ ารณาความเหมาะ
สมก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 33 (ประจ�ำปี พ.ศ. 2557) โดยในปี พ.ศ. 2556 ได้แจ้งสิทธิดงั กล่าว
ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษทั ฯ เสนอให้ใช้สทิ ธิชว่ งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวัน
ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึง่ เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่ บุคคลหรือวาระการประชุมอืน่ แต่อย่างใด
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2.
		

1)

จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละ
วาระเพื่อก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ตลอดจนค�ำแนะน�ำวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และผู้รับมอบฉันทะไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม

2)

แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระมีข้อมูลและสารสนเทศที่เพียงพอต่อการตัดสินใจประกอบด้วย
•

วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน

•

วาระรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

•

วาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

•

วาระการอนุมัติจัดสรรเงินก�ำไรสุทธิประจ�ำปีและการจ่ายเงินปันผล
เสนอตัวเลขก�ำไรสุทธิประจ�ำปี ข้อมูลการตั้งส�ำรองตามกฎหมาย นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ�ำนวนเงินที่ตั้ง
ส�ำรองตามกฎหมายและอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายปีนี้เปรียบเทียบกับปีก่อน พร้อมด้วยเหตุผลและข้อมูล
ประกอบ

•

วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เสนอชือ่ ผูส้ อบบัญชีทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้ง
ค่าบริการสอบบัญชีของปีที่เสนอเปรียบเทียบกับปีก่อน

•

วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท
เสนอประวัตยิ อ่ ของกรรมการแต่ละคน ได้แก่ ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารท�ำงาน จ�ำนวนบริษทั ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง
กรรมการ ประเภทกรรมการทีเ่ สนอ พร้อมทัง้ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

•

วาระค่าตอบแทนกรรมการ
เสนอข้อมูลโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ
ทั้งนี้ นอกเหนือจากการค�ำนึงถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการในการก�ำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนแล้ว บริษัทฯมีนโยบายให้เปรียบเทียบกับผลส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯเข้าร่วมโครงการส�ำรวจดังกล่าวที่ด�ำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ด้วย

3.

การด�ำเนินการประชุม

		
ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี กรรมการอิสระ กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและ
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ความส�ำคัญเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
		
บริษทั ฯจัดให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงเพือ่ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทัง้ เชิญทีป่ รึกษาด้าน
กฎหมาย ท�ำหน้าทีเ่ ป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นอาสาสมัครจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
		
เลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการออกเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้อง
ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมของแต่ละวาระ หากวาระใดมีกรรมการคนใด
มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ก็จะแจ้งให้กรรมการคนนั้นทราบเพื่อขอให้ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ
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ประธานด�ำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมวาระโดยไม่แจ้ง
ผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในแสดงความคิดเห็น ซักถาม รวมถึงข้อเสนอแนะในแต่ละวาระ
อย่างเพียงพอ ประธานหรือเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อซักถามจนเป็นที่พึงพอใจของผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้
ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ
4.

การจัดท�ำรายงานการประชุมและเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

		
เมือ่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วเสร็จ บริษทั ฯน�ำข้อมูลสรุปผลการประชุมเผยแพร่ผา่ นระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกันหรือก่อน 9.00 น. ของวันท� ำการถัดไป แล้วจึงน�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับ
รายละเอียดซึ่งจัดท�ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ที่เว็บไซต์บริษัทฯ โดยมีข้อมูลและสาระส�ำคัญ ผลการออกเสียง
แยกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมถึงค�ำถามจากที่ประชุม ค�ำชี้แจงและข้อเสนอแนะ
		
ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯได้รับผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 (AGM Checklist) โดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเลิศ”

9.7.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ปัจจุบนั บริษทั ฯมีทนุ จดทะเบียนและช�ำระแล้วจ�ำนวน 2,709,904,800 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ สิน้ รวม 270,990,480 หุน้ บริษทั ฯ
ได้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2556 ดังนี้
1.

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

		
บริษทั ฯจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึง่ ให้ขอ้ มูลสารสนเทศเกีย่ วกับระเบียบวาระ
วัตถุประสงค์ เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในวาระต่างๆ กฎเกณฑ์ทใี่ ช้ในการประชุมและขัน้ ตอนการออกเสียง
ลงมติ หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลสถานที่ เวลา ทีพ่ จิ ารณาจัดไว้อย่างเหมาะสม โดยจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ผ่านนายทะเบียนหลักทรัพย์
ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันนัดประชุม และโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกันและไม่นอ้ ยกว่า
3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

		
บริษทั ฯเสนอให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิในการเสนอวาระการประชุมโดยไม่จำ� เป็นต้องรวบรวมจ�ำนวนหุน้ ให้ได้สดั ส่วน
ตามที่กฎหมายก�ำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯโดยคณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม
ตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้
		
นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะด�ำเนินการตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม หากไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้า ก็จะไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ในที่ประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
3.

สิทธิเพื่อความเท่าเทียมกับคณะกรรมการ/ฝ่ายบริหาร

		
บริษทั ฯก�ำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) และนโยบายในการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯและการใช้ข้อมูลภายใน (Securities Trading and Inside Information Policy) เพื่อป้องกันไม่ให้
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ผลประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ นื่ ในทางมิชอบ และละเว้นการซือ้ หรือขายหุน้
ของบริษทั ฯในช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบการเงิน หรือสถานะของบริษทั ฯ รวมถึงข้อมูลส�ำคัญอืน่ ๆ แก่สาธารณชน ซึง่ กรรมการ
ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1)

การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน (ตามรายละเอียดหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)

2)

รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยง
กัน ซึง่ ก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ควบคุมและดูแล
การท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมบริษัท เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
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ความโปร่งใสในการท�ำรายการดังกล่าว ตลอดจนเกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯและผูถ้ อื หุน้ โดยตลอดปี พ.ศ.
2556 บริษัทฯมีรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมประเภทรายการธุรกิจปกติ รายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ และ/หรือรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น บริษัทฯได้พิจารณาราคาและเงื่อนไขตามเกณฑ์
ปกติเช่นเดียวกับธุรกรรมทีท่ ำ� กับบุคคลหรือนิตบิ คุ คลทัว่ ไปและ/หรืออยูภ่ ายใต้ขอบเขตทีค่ ณะกรรมการบริษทั
ได้พิจารณาและอนุมัติหลักการไว้ โดยบริษัทฯได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน
3)

รายการการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายเน้นความเข้มงวดในการดูแลรายการทีเ่ ข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการ
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งตลอดปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯไม่มีรายการการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ที่มีมูลค่าขนาดของรายการเป็นนัยส�ำคัญ หรือเข้าข่ายต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย

4)

การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ฯก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร จัดท�ำรายงานแสดงส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง และ
มอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ ดั เก็บไว้เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และหากในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั มีวาระทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีสว่ นได้เสียของกรรมการคนใดแล้ว ก็ก�ำหนดให้กรรมการคนที่
เกีย่ วข้องนัน้ ต้องไม่อยูใ่ นสถานทีป่ ระชุม เพือ่ ให้กระบวนการตัดสินใจได้ดำ� เนินการอย่างโปร่งใสและยุตธิ รรม

9.7.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯเคารพในสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้สอบบัญชีอิสระ สื่อมวลชน ชุมชนที่บริษัทฯ
ตั้งอยู่ สังคมรอบข้าง ตลอดจนภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ รี ว่ มกับคณะท�ำงานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ได้ด�ำเนินการจัดท�ำนโยบาย
และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งสิ้น 26 นโยบาย ดังนี้
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
2. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
3. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
4. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องลูกค้า
6. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องคู่แข่งทางการค้า
7. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องคู่ค้า
8. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องเจ้าหนี้
9. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
10. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
11. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับสังคม
12. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการพัฒนาชุมชน
13. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
14. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องสื่อมวลชน
15. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบของพนักงานต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ
16. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
17. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
18. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการร้องทุกข์
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการให้ของขวัญหรือการบันเทิง
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในและการรายงานทางการเงิน
นโยบายและแนวปฏิบตั เิ รือ่ งการคุม้ ครองและให้ความเป็นธรรมแก่บคุ คลทีแ่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
26. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน
ทั้งนี้ บริษัทฯได้เผยแพร่รายละเอียดของทั้ง 26 นโยบายข้างต้น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.srithaisuperware.com

9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯให้ความส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูล
ทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการด�ำเนินงาน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น การ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก โดยได้จัดให้มี
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบน�ำเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั และสามารถเข้าถึงได้ผา่ นทุกช่องทางที่
บริษทั ฯก�ำหนดอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้นกั ลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯได้ปรับปรุงฐานข้อมูลของเว็บไซต์ บริษัทฯเพื่อน�ำเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้
1.

ข้อมูลบริษัทฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ กรรมการและผู้ถือหุ้น และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• ข้อบังคับบริษัทฯ
• โครงสร้างของกลุม่ บริษทั และการบริหารงาน รวมถึงการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของกลุม่ บริษทั และการบริหารงาน
• รายชื่อและประวัติกรรมการและผู้บริหาร
• โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทงั้ ทางตรงและทางอ้อมทีถ่ อื หุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่าย
แล้วทัง้ หมดและมีสทิ ธิออกเสียง สัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมถึงการถือหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริหารทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมโดยผ่านการถือหุ้นของคู่สมรส
• ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นได้แก่ www.settrade.com

2.

การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บนเว็บไซต์และรายงานประจ�ำปี ดังนี้
• นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง และนโยบายเกีย่ วกับการดูแลสิง่ แวดล้อม
ผลการปฎิบตั ติ ามนโยบาย รวมทัง้ กรณีทไี่ ม่สามารถปฎิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวพร้อมเหตุผล
• บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมและจ�ำนวนครัง้ ที่
กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้ า้ นวิชาชีพ
• นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารทีส่ ะท้อนภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้
รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน
• รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร การมีสว่ นได้เสียและรายการระหว่างกันทีส่ ำ� คัญทีไ่ ด้รบั
การพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
• จรรยาบรรณทางธุรกิจส�ำหรับกรรมการและพนักงาน
• ข้อมูลผู้สอบบัญชี คุณสมบัติ ค่าตอบแทน ค่าบริการอื่นๆ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
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3.

ผลการด�ำเนินงาน

		
บริษัทฯจัดให้มีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่าน
การสอบทาน/การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดท�ำ
ค�ำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงาน โอกาส อุปสรรค ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน ตลอดจนตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน วัดได้และบรรลุได้ เพื่อเป็นเป้าหมายการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อประเมินศักยภาพการแข่งขันของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อหาแนวทางป้องกันและวัดผล
ที่เป็นรูปธรรม
		
รายงานทางการเงินจะเปิดเผยทางเว็บไซต์บริษทั ฯทุกรายไตรมาสและรายปี นอกจากนี้ บริษทั ฯยังให้ขา่ วสารอืน่ ๆ
ผ่านการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ วิทยุ ตลอดจน
การร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ Opportunity Day และ Company Visit
4.

ช่วงเวลาและความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล

		
บริษทั ฯมีนโยบายเปิดเผยข้อมูล ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงิน ในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
และเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ด้วยการเผยแพร่ขอ้ มูลตามกฎเกณฑ์หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญแก่สาธารณชนโดยการแถลงข่าว หรือผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น
ล�ำดับแรกเสมอ เพือ่ มิให้เป็นประโยชน์ตอ่ บุคคลหนึง่ บุคคลใดโดยเฉพาะ และหากบริษทั ฯจ�ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลใด
แก่ผู้เกี่ยวข้อง บริษัทฯจะด�ำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาไว้ซึ่งความลับของข้อมูลดังกล่าว จนกว่า
บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน หรือบริษัทฯอาจพิจารณาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนทันที
		
นอกจากนี้ บริษทั ฯได้นำ� บทวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษทั ฯจากนักวิเคราะห์สถาบันต่างๆ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯด้วย ทัง้ นี้ บริษทั ฯสงวนสิทธิไม่แสดงความเห็นหรือประเมินข้อคิดเห็นหรือประมาณการของบทวิเคราะห์นนั้ ๆ
เว้นแต่กรณีมีข้อความที่คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยส�ำคัญ บริษัทฯจะชี้แจงและท�ำความเข้าใจกับนักวิเคราะห์ เพื่อไม่ให้
เกิดความเข้าใจผิดต่อนักลงทุนที่อ่านบทวิเคราะห์ดังกล่าว
5.

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

		
บริษัทฯมอบหมายให้ส�ำนักเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงเปิดช่องทาง
Investor Relations (IR) ที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
กับกรรมการหรือผู้บริหาร ส�ำนักเลขานุการบริษัทจะรวบรวมค�ำถามและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ติดต่อเข้ามาทาง
โทรศัพท์ โทรสาร หรือส่งผ่านช่องทาง IR ดังกล่าว เสนอให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาติดตามผล
และรายงานความคืบหน้า/ผลการพิจารณาตามความเหมาะสม
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 นโยบายภาพรวม
ในปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯได้ก�ำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียได้ทกุ
กลุม่ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรได้รบั ทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ติ าม ตลอดจนเป็นการเน้นย�้ำถึงการให้ความส�ำคัญและสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯได้ปฏิบตั ิ
ตลอดมา ทั้งในส่วนของการด�ำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และความตั้งใจที่จะสร้างสมดุลให้กับธุรกิจ
ของบริษัทฯและสังคม ด้วยมุ่งหวังที่จะให้ธุรกิจของบริษัทฯและสังคมสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเคียงคู่กันไป เนื้อหาของนโยบายมีดังนี้

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
“บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ในครัวเรือน มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยค� ำนึงถึงความรับผิดชอบของผลกระทบต่อชุมชนและ
สิง่ แวดล้อม ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียและสังคมโดยรวมในด้านต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”
นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการก�ำกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 12 คน ประกอบด้วย
1.

นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานคณะกรรมการฯ

2.

นายปริญช์ ผลนิวาศ

รองประธานคณะกรรมการฯ

3.

นายมานิต อติวานิชยพงศ์

กรรมการฯ

4.

นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต

กรรมการฯ

5.

นายจรุง ศรีสกุล

กรรมการฯ

6.

นายภาวัต เฉลิมพงศ์

กรรมการฯ

7.

นายชัยชาญ เจริญสุข

กรรมการฯ

8.

นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล

กรรมการฯ

9.

นายประยูร ขจิตต์

กรรมการฯ

10.

นายประมวล ภิญโญ

กรรมการฯ

11.

นายบัณฑิต หิรัญวิวัฒน์กุล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

12.

นายสมทรง รักษาพล

กรรมการฯและเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน การอนุมัติแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน งบประมาณด้านการลงทุนและค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็น การแต่งตัง้ คณะท�ำงานชุดย่อย ตลอดจนการให้คำ� แนะน�ำ ติดตาม
และประเมินผล ตามดัชนีชี้วัดที่ก�ำหนดร่วมกันโดยคณะกรรมการฯ
นอกจากการส่งเสริมให้มกี ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การมีมาตรฐานในการท�ำงานทีเ่ ป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ คุณภาพสินค้า
ของบริษัทฯที่เป็นจุดแข็งและกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ จากองค์กร
ภายนอกทั้งที่เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดให้มีช่องทางและการติดตามรับฟังข้อร้องเรียน
80
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จากทั้งภายในและภายนอกองค์กรแล้ว ปัจจัยหลักอีกประการหนึ่งที่บริษัทฯให้ความส�ำคัญและจะมีส่วนช่วยน�ำพาบริษัทฯไปสู่การเติบโตที่
ยั่งยืนได้ คือ บุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯได้ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในองค์กรและพยายามปลูกจิตส�ำนึก
ให้กับพนักงานได้รู้ถึงความส�ำคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้ก�ำหนดให้ ‘การส่งเสริมความรับผิดชอบ
ของธุรกิจต่อสังคม – CSR Implementation’ เป็นหนึ่งในหัวข้อของแผนงานประจ�ำปีที่ทุกหน่วยงานต้องระดมความคิดและน�ำไปปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อร่วมช่วยกันส่งเสริม พัฒนา หรือชี้แนะข้อบกพร่องเพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

10.2 การดำ�เนินงานและการจัดทำ�รายงาน
บริษัทฯก�ำหนดให้การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลัก (Mission) ของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงเจตนาและความต้องการอย่างจริงจังทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษทั ฯควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างเป็นธรรม (CSR In-process) เพือ่ ความยัง่ ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยไม่จำ� กัดเพียงแต่
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯเท่านั้น แต่บริษัทฯยังมุ่งหวังและต้องการผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทย่อยสามารถบรรลุการด� ำเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกันกับบริษัทฯด้วย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในองค์กร และเป็นที่เข้าใจตรงกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั นิ โยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 3 (พ.ศ. 2556) และนโยบายและแนว
ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ รวมทัง้ สิน้ 26 นโยบาย ดังปรากฏในหัวข้อ 9 การก�ำกับดูแลกิจการ และรายละเอียดฉบับเต็มตามทีบ่ ริษทั ฯ
ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ซึง่ สอดคล้องกับหลักการ 8 ข้อ ของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการทีจ่ ดั ท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดังนี้
1.
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2.
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3.
การเคารพสิทธิมนุษยชน
4.
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5.
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6.
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7.
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8.
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการด�ำเนินงานของบริษัทฯในปี พ.ศ. 2556 สรุปได้ดังนี้

1.

ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

		
บริษัทฯให้ความส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ จึงมีนโยบายให้กรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ตลอด
จนผูบ้ ริหารและพนักงาน ปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ รวมถึงให้การคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ อ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิตา่ งๆ ทีส่ มควรได้รบั และปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

2.

1)

บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามวิสยั ทัศน์ และหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต ระมัดระวัง โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว

2)

เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่กระท�ำการใดๆ
อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน

		
บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจ และ
กลยุทธ์ขององค์กร พร้อมทัง้ พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถและทัศนคติทดี่ ี โดยบริษทั ฯมีนโยบายให้พนักงานได้รบั
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม สถานที่ปฏิบัติงานที่มีการจัดการระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้มาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน ไม่เกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลหรือกลุม่
บุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนจัดให้มีมาตรการป้องกันการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ส่วนของความปลอดภัย บริษทั ฯก�ำหนดให้หน่วยงานความปลอดภัย ซึง่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการ
ท�ำงาน (จป.) เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ ท�ำหน้าที่ติดตามและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารบริษัทฯ
		
นอกจากนี้ บริษทั ฯเปิดโอกาสให้พนักงานมีชอ่ งทางในการร้องทุกข์หรือบอกกล่าวในเรือ่ งทีจ่ ะส่งผลร้ายต่อองค์กร ต่อ
พนักงาน หรือต่อตนเอง และก�ำหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องทุกข์ดังกล่าวพร้อมกับการปกป้องพนักงานผู้ร้องทุกข์
		

การด�ำเนินการด้านพนักงานในปี พ.ศ. 2556 ของบริษัทฯมีดังนี้
1)

จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงาน โดยผู้แทนพนักงานและผู้แทนฝ่ายบริหาร ได้มีมติเลือกให้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ำกัด เป็นผู้บริหารกองทุนฯ

2)

ภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อมการปฏิบตั งิ านให้มคี วามปลอดภัยสูง พนักงานรวมทัง้ 4 โรงงานของบริษทั ฯ
มีรายงานอุบัติเหตุที่ต้องหยุดงานเกิน 3 วัน รวมเพียง 12 ครั้ง

3)

การจัดให้มกี ารพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงาน โดยพนักงานมีอตั ราการเข้าฝึกอบรมไม่นอ้ ยกว่า 8
ชั่วโมงต่อปีต่อคน

4)

บริษัทฯไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ ที่เป็นสาระส�ำคัญจากพนักงาน

การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษทั ฯได้ด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง ได้แก่ การ
อบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานตัง้ แต่กอ่ นเริม่ ท�ำงาน การจัดท�ำคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน การกระจายข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยอย่างทัว่ ถึง
ตลอดจนการมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานในแต่ละโรงงาน เพื่อร่วมกันท�ำงานใน
การตรวจสอบความปลอดภัย การปรับปรุงแก้ไข และการประเมินผล
การด�ำเนินการดังกล่าว เพือ่ ให้บรรลุตามนโยบายทีบ่ ริษทั ฯก�ำหนด และมีความเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอด
จนน�ำไปสู่การมีมาตรฐานในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานในระดับสากล ซึ่งจะ
มีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรโดยลดการสูญเสียทั้งในด้านของบุคลากร เวลาท�ำงาน และผลผลิต อีกทั้งยังมีผล
ต่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯด้วย
บริษัทฯได้จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร” และ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน” ให้
แก่พนักงานในแต่ละสาขาตามเกณฑ์ทกี่ ฎหมายก�ำหนดอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ แต่งตัง้ ให้เป็นเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับ
บริหารและหัวหน้างาน นอกจากนี้ โรงงานสาขาโคราชได้ผา่ นการตรวจสอบและได้รบั การรับรองในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และมาตรฐาน มอก. หรือ TIS 18001:1999 ซึง่ การรับรองดังกล่าวมีสว่ นช่วยเพิม่ ความมัน่ ใจให้
แก่ลูกค้าในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯว่ามีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล
ส่วนโรงงานอมตะนคร ชลบุรี อยู่ระหว่างด�ำเนินการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการขอรับการรับรองในระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
บริษัทฯมีการใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและดูแลรักษาอย่างเหมาะสม โดยในส่วนของอาคารส�ำนักงานใหญ่และโรงงานทั้ง 4
สาขา แม้วา่ จะมีอายุการใช้งานนานหลายปีแล้ว แต่บริษทั ฯก็ไม่ได้ละเลยและจัดให้มกี ารตรวจรับรองความปลอดภัยอาคารและอุปกรณ์
ประกอบของอาคาร ระบบไฟฟ้า สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และอืน่ ๆ โดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจ�ำทุกปีตามทีพ่ ระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯมั่นใจได้ว่า สถานประกอบการของบริษัทฯ
มีความปลอดภัยและลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด โดยเฉพาะส่วนที่เป็นผลมาจากเหตุปัจจัยที่บริษัทฯไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน และรางวัลที่บริษัทฯได้รับในปี พ.ศ. 2556
บริษทั ฯให้ความส�ำคัญกับทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง จึงได้จดั ให้มกี จิ กรรมทีเ่ กีย่ วกับพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง และรางวัลต่างๆ
ที่บริษัทฯได้รับมีดังนี้
•

กิจกรรม “โครงการอยู่ดีมีสุข”
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เป็นกิจกรรมที่รณรงค์และอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้ด�ำเนินชีวิตตามแนวพระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง
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•

กิจกรรม “โครงการแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”

		
บริษทั ฯได้รว่ มกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสุขภาพอนามัยดี และสิง่ แวดล้อมในการท�ำงาน
ภายใต้โครงการแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ซึง่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้จัดขึ้น เพื่อร่วมรณรงค์และสนับสนุนให้แรงงานของบริษัทฯมีความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
•

กิจกรรม “โครงการโรงงานสีขาว”

		
บริษัทฯได้รณรงค์และจัดกิจกรรมเฝ้าระวังด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่จาก
ภาครัฐเข้ามาท�ำการสุ่มตรวจหายาเสพติดให้กับพนักงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ตลอดจนรณรงค์ให้
พนักงานตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
•

กิจกรรม “โครงการศูนย์ฝึกอบรมศรีไทย”

		
บริษัทฯได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมศรีไทยที่โรงงานสาขาโคราช (Training Center) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานโดย
เฉพาะพนักงานด้านการผลิตได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะก่อนปฏิบตั งิ านจริง ซึง่ บริษทั ฯได้จดั สถานทีต่ ามลักษณะของ
งานโดยแยกเป็นห้องบรรยาย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกก่อนปฏิบตั ิ (Pre-skill Shop) และห้องฝึกปฏิบตั ิ (Skill Shop)
		
ส�ำหรับพนักงานต่างด้าว นอกเหนือจากการด�ำเนินการข้างต้นแล้ว บริษทั ฯได้จดั ให้มกี ารเรียนการสอนภาษา
ไทยเพิม่ เติมเพือ่ ให้สามารถใช้ในการติดต่อสือ่ สารและปฏิบตั งิ านได้ รวมถึงจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นทัง้ 3 ภาษา
คือ ภาษาไทย ภาษาพม่า และภาษากัมพูชา เพื่อรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ ในการน�ำมาปรับปรุงแก้ไข
หรือชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป
•

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ�ำปี 2556

		
เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาบางปูและโรงงานสาขาโคราชได้รับรางวัลสถานประกอบการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ�ำปี 2556 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน โดยเป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่สถานประกอบการทีม่ กี ารบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ทดี่ ขี องนายจ้างและลูกจ้าง
ที่ตระหนักถึงความส�ำคัญของการท�ำงานร่วมกัน การแบ่งปันประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ก่อให้เกิดระบบ
แรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ อันเป็นหนึ่งในนโยบายส�ำคัญของกระทรวงแรงงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริม
ให้สถานประกอบการเป็นพื้นที่ที่มีความรักและความผูกพันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ทั้งนี้ โรงงานทั้งสองสาขาได้
รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันหลายปีแล้ว

3.

ด้านการดำ�เนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม

บริษทั ฯส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทั ฯกับผู้มีสว่ นได้เสีย โดยการปฏิบตั งิ านด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มกี าร
รับหรือจ่ายอามิสสินจ้าง และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้
•

มุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยความเป็นธรรมทัง้ ในด้านราคา คุณภาพ ความปลอดภัย และการรับ
ประกัน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

•

ให้ความส�ำคัญกับคู่ค้า ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก ประเมิน จนถึงการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างโปร่งใสและ
เสมอภาค เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้วยผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

•

ใช้วิธีการแข่งขันอย่างมืออาชีพ เป็นไปตามวิถีทางของการแข่งขันที่ดี รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า
อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ไม่มีการปกปิดข้อตกลงหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธี
การที่ไม่สุจริตหรือที่มิชอบด้วยกฎหมาย

•

ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกประเภทด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยจัดท�ำและปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญา
ต่างๆ อย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย

•

ซื้อขายสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอก หรือด�ำเนินธุรกรรมด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีการให้หรือรับอามิส
สินจ้าง สินบน รางวัล การบันเทิงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลใดๆ ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
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•

ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา และไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาทุกประเภทอย่างเคร่งครัด
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงานของตนเองออก
มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนไม่น�ำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของผู้อื่นมาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

•

ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกีย่ วกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั จดทะเบียน รวมถึง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อาจจะมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญและการพัฒนาคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ก้าว
ไปสูก่ ารมีมาตรฐานในระบบสากล บริษทั ฯได้ด�ำเนินการขอรับการรับรองในระบบมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับสินค้าของบริษทั ฯ ซึง่ มีทงั้
มาตรฐานที่บริษัทฯได้รับการรับรองแล้ว และมาตรฐานที่อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการเพื่อยื่นขอการรับรองในอนาคต ดังนี้

มาตรฐานในระบบการจัดการด้านคุณภาพสำ�หรับอุตสาหกรรมยานยนต์
โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี และโรงงานสาขาบางปู ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพส�ำหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ISO/TS 16949:2009 ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อก�ำหนดเฉพาะทางด้านเทคนิคของอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
ทั้งในด้านการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการของผลิตภัณฑ์/บริการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์

มาตรฐานด้านการบริหารงานคุณภาพ
เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาสุขสวัสดิไ์ ด้รบั การรับรองมาตรฐานด้านการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008
จาก United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. (URS) เพือ่ เป็นการรับรองว่าฝ่ายผลิตของโรงงานสาขาสุขสวัสดิม์ รี ะบบพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ ตลอดจนมีการจัดท�ำนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ทีเ่ ป็นมาตรฐานในการควบคุมและก�ำกับในทุกขัน้ ตอนทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการผลิต เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในสินค้าและบริการ

มาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาสุขสวัสดิ์ได้รับการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยด้าน
อาหารทั้งในส่วนของมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร และมาตรฐาน
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) จาก
United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. (URS) ซึ่งเป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารของบริษัทฯมีกระบวนการ
ผลิตทีไ่ ด้มาตรฐานถูกต้องตามหลักความปลอดภัยของอาหารทีใ่ ช้ในการจัดการด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหารของอุตสาหกรรม
อาหาร ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่า สินค้าของบริษัทฯมีมาตรฐานและความปลอดภัยในระดับสากล
ส่วนโรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ซึง่ เป็นอีกโรงงานหนึง่ ทีม่ สี ายการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ ได้ให้ความ
ส�ำคัญกับกระบวนการผลิตทีเ่ น้นสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค และอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการปรับปรุงระบบการจัดการสภาวะ
แวดล้อมขัน้ พืน้ ฐานของกระบวนการผลิตของโรงงาน เพือ่ ยืน่ ขอรับใบรับรองมาตรฐาน Food Safety Certification (FSSC 22000:2013)
หรือแบบแผนการรองรับความปลอดภัยของอาหารทีส่ อดคล้องกับ ISO 22000:2005 และข้อก�ำหนดเฉพาะทางเทคนิคส�ำหรับบรรจุภณ
ั ฑ์
(PAS–223) ภายในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นการเน้นย�้ำถึงความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทฯในระดับสากล และสามารถสร้างความ
มั่นใจให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯที่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนผู้บริโภคได้

รางวัลแห่งความสำ�เร็จในด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่บริษัทฯได้รับในปี พ.ศ. 2556
•

รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจีสติกส์การค้า Export Logistics Model Award 2013 (ELMA)

		
เมือ่ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาโคราชได้รบั รางวัลรางวัล Export Logistics Model Award 2013
(ELMA) ด้านการส่งออกดีเด่น จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ เป็นรางวัลส�ำหรับสถานประกอบการ
ทีม่ รี ะบบการจัดการทีม่ คี ณ
ุ ภาพด้านโลจิสติกส์การค้าทีด่ เี ลิศ โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของธุรกิจทัง้ 7 ด้าน
ได้แก่ วิสัยทัศน์ธุรกิจและการน�ำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์ การให้ความส�ำคัญกับลูกค้าและ
การตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ การให้ความส�ำคัญกับทรัพยากรบุคคล การจัดการ
กระบวนการโลจิสติกส์ และผลลัพธ์ทางธุรกิจโลจิสติกส์ ภายใต้การผสมผสานแนวคิดและกรอบการประเมินด้านธุรกิจ
และการจัดการโลจิสติกส์ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายครอบคลุมทั้งมิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
หัวใจส�ำคัญของความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างแท้จริง
84
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•

รางวัลบริษทั ทีม่ อี ตั ราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ประจ�ำปี 2556 (Thailand’s Corporate Brand
Rising Stars 2013)

		
เมือ่ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556 บริษทั ฯได้รบั รางวัลบริษทั ทีม่ อี ตั ราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด
ประจ�ำปี 2556 (Thailand’s Corporate Brand Rising Stars 2013) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค จากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นรางวัลส�ำหรับผูป้ ระกอบการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่า
แบรนด์องค์กรสูงสุด โดยบริษทั ฯมีอตั ราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์สงู สุดในหมวดอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
•

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2556 ด้านการจัดการโลจิสติกส์

		
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�ำ
ปี 2556 ด้านการจัดการโลจิสติกส์ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลส�ำหรับสถาน
ประกอบการที่มีการก�ำหนดกลยุทธ์ระบบการจัดการโลจิสติกส์ที่มีการวางแผนการด�ำเนินงานและการควบคุมการ
เคลือ่ นไหว จัดเก็บของสินค้าบริการ และมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอด
จนมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกตัง้ แต่แหล่งผลิตไปสูก่ ารบริโภค เพือ่ ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
ของลูกค้า

4.

ด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของพนักงานทุก
คน ด้วยการมุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี และท�ำประโยชน์
ให้กับชุมชนที่บริษัทฯตั้งอยู่ ป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ ของเสีย หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้และดูแลการใช้
ทรัพยากรต่างๆ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพทีส่ ดุ ตลอดจนปรับปรุงระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม เพือ่
สร้างประโยชน์ตอ่ สังคม รวมถึงต่อธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯได้รบั รางวัลเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมดังนี้
•

รางวัล CSR-DIW Award 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

		
เมือ่ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาสุขสวัสดิ์ โรงงานสาขาบางปู และโรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี
ได้รบั รางวัล CSR-DIW Award 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard
of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ เป็นรางวัลส�ำหรับสถานประกอบการทีพ่ ฒ
ั นาการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมีเกณฑ์พจิ ารณาในมิตติ า่ งๆ ได้แก่ การจัดองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน การ
ด�ำเนินงานอย่างเป็นธรรมต่อผู้บริโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใกล้
เคียงได้อย่างยั่งยืน
อนึ่ง ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในปัจจุบัน นอกจากพยายามผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯได้รับการรับรองในมาตรฐาน
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมแล้ว บริษทั ฯได้พยายามผลักดันและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ฯทีม่ สี ว่ นช่วยในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการน�ำ้ อัดลมและน�ำ้ ดืม่ เห็นถึงความส�ำคัญและเป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้างมาก
ขึน้ ทัง้ ในประเทศไทยและกลุม่ ประเทศอาเซียน อีกทัง้ ให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้
มีการด�ำเนินการด้านการจัดการพลังงานทีโ่ ดดเด่น มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างต่อเนือ่ ง โดยสรุปการด�ำเนินงานในแต่ละด้านได้ดงั นี้

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมการท�ำ CSR ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน�้ำอัดลมและน�้ำดื่ม ได้แก่ ฝาเกลียวและ
พรีฟอร์มขวดน�้ำดื่ม (PET) ของบริษัทฯซึ่งมีน�้ำหนักเบาและนับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ลดการใช้วัตถุดิบและลดต้นทุนให้แก่ลูกค้าของ
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯสามารถผลิตฝาขวดน�ำ้ ดืม่ แบบ 29/25 ทีม่ นี ำ�้ หนักเบากว่าเพือ่ ทดแทนฝาแบบ 30/25 ซึง่ ท�ำให้สามารถลดวัตถุดบิ ใน
ขัน้ ตอนการผลิต ประหยัดการขนส่ง และลดการใช้พลังงาน ซึง่ บริษทั ฯยังคงมุง่ พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ เพือ่ ตอบรับกระแสอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นในปัจจุบัน
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การก�ำหนดแนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
บริษัทฯให้ความส�ำคัญกับการลดการใช้วัตถุดิบ ลดขั้นตอนการท�ำงาน ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในกระบวนการผลิต เพือ่ มีสว่ นร่วมในการช่วยลดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมและภาวะโลกร้อน บริษทั ฯได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งโดยยัง
คงประสิทธิภาพในกระบวนผลิต ซึ่งตรงกับหลักปฏิบัติของ Carbon Foot Print อันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ Carbon Label ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากลส�ำหรับผลิตภัณฑ์อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ตลอดจนน�ำไปสู่ Carbon Credit โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯได้ผา่ นการรับรอง
มาตรฐานจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการใช้ Carbon Label ส�ำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
2 รายการ นับเป็นการก้าวไปสู่ความส�ำเร็จอีกขั้นและตอกย�้ำถึงความมุ่งมั่นว่า บริษัทฯได้ให้ความส�ำคัญและใส่ใจต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและมีความห่วงใยต่อชุมชนอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯได้วางแผนที่จะด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลและยื่นขอ Carbon Label
ส�ำหรับฝาขวดน�้ำดื่มแบบ 29/25 ในปี พ.ศ. 2557

นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความส�ำคัญกับการศึกษาและวิจัยร่วมกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นน�ำ เพื่อพัฒนาสินค้า
พลาสติกและเมลามีนที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และสามารถผลักดันไปสู่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในเชิงพาณิชย์มากขึ้นใน
อนาคต เพื่อเป็นการเน้นย�้ำถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนได้

การดำ�เนินงานตามนโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
บริษัทฯมีความมุง่ มั่นและใส่ใจกับคุณค่าของพลังงาน ได้ดำ� เนินการตามมาตรการต่างๆ ทัง้ ในส่วนของโรงงานและส�ำนักงาน
อย่างต่อเนือ่ ง โดยรณรงค์ให้พนักงานทุกระดับชัน้ ในองค์กรเห็นคุณค่าของพลังงานและให้ความร่วมมือด�ำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน
ในบริษัทฯ บริษัทฯได้จัดตั้งคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานตามสาขาโรงงานทั้ง 4 แห่ง เพื่อด�ำเนินงาน ติดตาม และประเมินผล
ด้านการจัดการพลังงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะ เพือ่ แก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดทีอ่ าจก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์พลังงานร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการค�ำนึงถึงประโยชน์ในด้านการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทฯแล้ว ยัง
เป็นการค�ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ
ด้านการผลิต บริษทั ฯมีการลงทุนในเครือ่ งจักรใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพในการผลิตสูงและประหยัดพลังงาน เพือ่ ทดแทนเครือ่ งจักร
เก่าทีเ่ ริม่ เสือ่ มสภาพและสิน้ เปลืองพลังงานมากเกินความเหมาะสม ควบคูก่ บั การน�ำนวัตกรรมใหม่ทที่ นั สมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต
อาทิเช่น ระบบการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวน�ำ หรือระบบ Induction Heating โดยจะใช้พลังงานน้อยกว่าระบบให้ความร้อนเดิมถึง
30% - 40% ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการใช้วัตถุดิบ และท�ำให้บริษัทฯมีอัตราการใช้พลังงานต่อน�้ำหนักสินค้าที่ผลิตลดลง ประกอบ
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กับในระยะเวลาหลายปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯได้มงุ่ มัน่ ในการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการก่อมลพิษ
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ด้วยการส่งบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมศึกษา ปรับปรุงระบบการผลิต และการจัดการพลังงานของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯได้ร่วมท�ำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานกับบุคคลภายนอก ได้แก่ การเข้าร่วมโครงการขยายผลมาตรฐานการ
จัดการพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ใน
หัวข้อ มาตรการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมพลาสติก เพือ่ ถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่โรงงานในกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติก อันเป็นการ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการประหยัดพลังงานของบริษทั ฯ การค�ำนึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม ตลอดจนเป็นการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ นอกจากนี้ ด้วยผลการด�ำเนินงานด้านการจัดการพลังงานทีโ่ ดดเด่นจากการปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง บริษทั ฯจึง
ได้รบั เชิญให้เป็นโรงงานต้นแบบในการจัดการอนุรกั ษ์พลังงานให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
โดยเชิญชวนผู้ที่สนใจรวมถึงนักศึกษาในโครงการพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ และคณาจารย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ทโี่ รงงานของบริษทั ฯ
โดยบริษัทฯได้เผยแพร่ผลงานและวิธีการที่ท�ำให้บริษัทฯประสบความส�ำเร็จในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนได้ด�ำเนินกิจกรรม
และท�ำการประเมินผลร่วมกันอย่างจริงจัง
รางวัลอันทรงเกียรติที่บริษัทฯเคยได้รับเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์พลังงานมีดังนี้
•

โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ได้รบั รางวัลดีเด่น ด้านอนุรกั ษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม “Thailand Energy Awards
2012” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

•

โรงงานสาขาโคราช ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน “The Prime Minister Industry Award
2012” จากกระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน และรางวัลที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพิ่มเติม
ในปี พ.ศ. 2556 ดังนี้
•

มาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

		
บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 ส�ำหรับโรงงานสองแห่ง ได้แก่ โรงงาน
สาขาสุขสวัสดิไ์ ด้รบั การรับรองจาก TUV NORD ส�ำหรับกระบวนการฉีดพลาสติกผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์
อุตสาหกรรม และโรงงานสาขาโคราชได้รับการรับรองจาก United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. (URS) ส� ำหรับ
กระบวนการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน ซึง่ เป็นการรับรองว่า โรงงานทัง้ สองแห่งของบริษทั ฯมีระบบการจัดการ การ
ปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน และการด�ำเนินการตามกระบวนการที่เป็นระบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
•

รางวัลดีเด่นด้านระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน

		
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาบางปูและโรงงานสาขาโคราชได้รับรางวัลดีเด่นด้านระบบบริหาร
จัดการขนส่งเพือ่ การประหยัดพลังงาน จากสถาบันพลังงานเพือ่ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่ เป็นรางวัล
ส�ำหรับผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการด้านการขนส่งอย่างเป็นระบบ และลดการใช้พลังงานด้านการขนส่ง ด้วยหลักการ
ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี การบริหารจัดการ วิธีการขับรถ และการสร้างทีมงาน

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ
พนักงานทุกคน และได้กำ� หนดเป็นนโยบายสิง่ แวดล้อมเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ปัจจุบนั โรงงาน 3 สาขา ได้แก่ โรงงานสาขา
บางปู โรงงานสาขาโคราช และโรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ได้รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
จาก United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. (URS) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญและการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ
นอกจากนี้ โรงงานทุกสาขาของบริษัทฯยังได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเป็น อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3
ระบบสีเขียว (Green System) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวน
เพือ่ การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยแต่ละโรงงานมีแผนงานทีจ่ ะยกระดับจากอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
ขึ้นเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ต่อไป
รายงานประจำ�ปี 2556
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รางวัลแห่งความสำ�เร็จเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯได้รับในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้
•

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2556 ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

		
เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาโคราชได้รบั รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2556 ด้านการรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อม จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ เป็นรางวัลส�ำหรับสถานประกอบการทีไ่ ด้รบั การ
รับรองมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001) ทีม่ ขี อบเขตครอบคลุมกิจกรรมทัง้ หมดของโรงงานและมีการควบคุมและ
บ�ำบัดมลพิษ ตามข้อก�ำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด และเป็นการประกาศเกียรติคณ
ุ แก่ผปู้ ระกอบการทีม่ คี วามวิรยิ ะ
อุตสาหะในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีแก่กิจการอุตสาหกรรมอื่นๆ
นอกจากการได้รับรับรองในมาตรฐานสากลต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังต้องผ่านการรับรองหรือตรวจสอบเพื่อ
วัดประสิทธิภาพการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ และประเมินคุณสมบัตขิ องการเป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่าย ตามมาตรฐานหรือข้อก�ำหนดของ
ลูกค้าหลายรายโดยเฉพาะลูกค้าในต่างประเทศด้วย
อนึ่ง บริษัทฯได้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2556 เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯต่อไป

10.3 การดำ�เนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะดังต่อไปนี้
1.

บริษัทฯและบริษัทย่อยถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำ� นาจหน้าที่ประเมิน วินิจฉัย หรือชี้ขาด
ว่าการด�ำเนินงานของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างมีนยั ส�ำคัญในเรือ่ งเกีย่ วกับหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.

การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีสว่ นหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม หรือไม่เป็นไป
ตามหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)
บริษทั ฯตระหนักถึงความส�ำคัญของการเข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และตอบแทนกลับคืนสูส่ งั คม โดยนายสนัน่
อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้รว่ มเป็นคณะกรรมการบริหารในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่
ส่งเสริมให้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม พลังงาน การค้า และการทูตระหว่างประเทศ
อาทิ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ เอ เอฟ เอส ประเทศไทย, ประธานกรรมการบริหารมูลนิธโิ รเกชัน่ , ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ภาษาและวัฒนธรรมปักกิง่ กรุงเทพฯ, ประธานคณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทย, นายกสมาพันธ์สมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ, ประธานคณะกรรมการส่งเสริม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจ�ำประเทศไทย
บริษทั ฯให้ความส�ำคัญกับการเข้าไปมีบทบาทและพร้อมส�ำหรับการมีสว่ นร่วมในการสร้างประโยชน์เพือ่ ตอบแทนกลับคืนสูส่ งั คมและ
ชุมชนทั้งในภาวะปกติและในยามที่บ้านเมืองประสบภัยพิบัติ เช่น เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 เป็นต้น สิ่งที่
บริษทั ฯได้ดำ� เนินการตลอดมาไม่จำ� กัดขอบเขตเพียงการบริจาคเงินและสิง่ ของหรือบริการสาธารณะ แต่บริษทั ฯยังด�ำเนินการในด้านอืน่ ๆ เพือ่
พัฒนาชุมชน ได้แก่
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•

การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานและผู้สนใจที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง การสนับสนุนสถานศึกษา
ตามจังหวัดต่างๆ ในด้านของสุขอนามัย อุปกรณ์การศึกษา และทุนการศึกษา ด้วยความเชื่อว่า การศึกษาจะก่อให้เกิดความรู้
สิ่งใหม่ และการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถน�ำไปสู่การพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้

•

การเปิดรับนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าท�ำงานเพือ่ ฝึกประสบการณ์โดยได้รบั ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ เหมือนพนักงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนอาชีพและส่งเสริมให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

•

การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรเห็นความส�ำคัญและมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรม CSR ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในประโยชน์ของการท�ำ CSR ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
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•

การส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้พิการโดยเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน
และร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุ รี ในการผลั ก ดั น “โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ พิ ก ารสู ่ ภ าคอุ ต สาหกรรม” เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ พิ ก ารได้
รั บ การพัฒนาด้านฝีมือแรงงานและเป็นการเตรียมความพร้อมส� ำหรับการท� ำงานในภาคอุตสาหกรรม อันเป็นการช่วย
เหลื อ ให้ ผู ้ พิ ก ารมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี สามารถประกอบอาชี พ ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี ในสิ ท ธิ แ ละความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่
เท่าเทียมกับคนทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทฯได้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2556 เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯต่อไป

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการทุจริต
และการห้ามจ่ายสินบนทุกรูปแบบ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษทั ฯ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ผา่ นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว โดยบริษทั ฯ
ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติส�ำหรับพนักงานดังนี้
•

ไม่ให้และไม่ส่งเสริมให้มีการมอบหรือรับของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินความเหมาะสม

•

ไม่มีการจ่ายเงินเพื่ออ�ำนวยความสะดวก เพื่อเร่งการด�ำเนินการหรือเพื่อความคล่องตัวในการด�ำเนินการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม

•

ไม่ให้มีการจ่ายสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิด ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม

•

ด�ำเนินการทีเ่ กีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างด้วยความโปร่งใส ซือ่ สัตย์ ตรงไปตรงมา และสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

•

ไม่ให้เงินสนับสนุนทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
องค์กรหรือบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการจ่ายสินบน เว้นแต่การให้เงินสนับสนุนทางการเมือง
จะด�ำเนินการด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย

•

ติดตาม ตรวจสอบ และหาแนวทางป้องกันเป็นประจ�ำอย่างต่อเนือ่ ง ส�ำหรับการกระท�ำใดๆ ทีส่ อ่ การทุจริตต่อองค์กรและการติดสินบน

•

สือ่ สาร เผยแพร่ และรณรงค์ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับได้รบั ทราบ และปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้าน
ทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนของบริษัทฯได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ในปี พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้ทบทวนการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตของธุรกรรมทีม่ คี วามส�ำคัญแล้ว
ไม่ปรากฏว่ามีกรณีใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างมีสาระส�ำคัญ
นอกจากนี้ บริษทั ฯได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายใน พร้อมทัง้ เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ สามารถให้ขอ้ มูลหรือให้เบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Whistleblower) ซึ่งบริษัทฯจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และการคุ้มครองปกป้องผู้ที่ร้องเรียน/แจ้งข้อมูล อย่างเพียงพอและรัดกุม โดยมีแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนทั้งใน
กรณีที่ผู้ร้องเรียนเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯต้องปฏิบัติตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และกรณีเป็นบุคคลทั่วไป
กรณีผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลทั่วไป บริษัทฯมีข้อก�ำหนดดังนี้
1.

ให้การร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นลายลักษณ์อักษร
เท่านั้น

2.

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งด้วยวิธีดังต่อไปนี้
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•

ผ่านทาง E-mail address ซึง่ บริษทั ฯได้นำ� เสนอไว้ทเี่ ว็บไซต์ของบริษทั ฯในช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน (Whistleblower)
ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกส่งให้กับกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งหรือทุกรายก็ได้ ดังนี้
1) นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์		

E- mail address คือ viroj_low@srithaisuperware.com

2) นายเอ้งฮัก นนทิการ		

E-mail address คือ enghug_non@srithaisuperware.com

3) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

E-mail address คือ suchat_boo@srithaisuperware.com

4) นางสิริพร ไศละสูต		

E-mail address คือ siriporn_sai@srithaisuperware.com

•

โทรสาร

•

จดหมายถึงกรรมการอิสระรายนั้นๆ โดยตรง

•

ยื่นเอกสารข้อร้องเรียนโดยใส่ซองปิดผนึกพร้อมระบุให้ส่งต่อกรรมการอิสระ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
(หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน)

การร้องเรียนเป็นเอกสารตามข้อก�ำหนด 1. และ 2. ผู้ร้องเรียนไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเองได้ ก็ขอให้ระบุ
ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารหรือ E-mail address ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯสามารถแจ้งผลการด� ำเนินการหรือสอบถามรายละเอียด
ข้อมูลเพิ่มเติมได้
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและด� ำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามนโยบายที่บริษัทฯได้วางไว้ โดยการก�ำหนดแผนปฏิบัติงานและการตรวจสอบที่ชัดเจน การจัดให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบและแผนงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะบุคลากรของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน แต่บริษัทฯพยายามปลูกฝังจิตส�ำนึกและก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในองค์กรที่
ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอนการท�ำงานอย่างเคร่งครัด การวางมาตรการควบคุมดูแลและติดตามการด�ำเนินงานของบริษัท
ย่อย ตลอดจนด� ำเนินการประเมินและทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม�่ ำเสมอ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของ
ผูถ้ อื หุน้ และทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ ระบบการควบคุมภายในครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การด�ำเนินงาน การก�ำกับ
ดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนระบบการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ บริษทั ฯมีความมัน่ ใจอย่างสมเหตุผล
ว่า การมีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษทั ฯและบริษทั ย่อยสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ดงั นี้
•

นโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯได้มีการด�ำเนินการและบรรลุผลอย่างสมบูรณ์

•

ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้

•

มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการท�ำงานของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•

ทรัพย์สินของบริษัทฯมีอยู่จริงและได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี ตลอดจนมีการป้องกันทรัพย์สินจากการที่
กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ

•

การด�ำเนินงานของบริษัทฯและการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การมีระบบควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับทราบรายการผิดปกติเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระบบการควบคุมภายในทีบ่ ริษัทฯก�ำหนดขึน้ สอดคล้องกับแนวทางการจัดระบบการควบคุมภายในทีก่ �ำหนดโดย The Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งสรุปตามองค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้านดังนี้
1.

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

		
บริษทั ฯมีการจัดท�ำแผนธุรกิจทีก่ ำ� หนดเป้าหมาย กลยุทธ์ วิสยั ทัศน์ งบประมาณ รวมทัง้ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผล
ที่ชัดเจนในการด�ำเนินงาน มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มีการปรับปรุงระบบการก�ำกับดูแลกิจการ
สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายและระเบียบในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมธุรกรรมทางด้าน
การเงิน จัดซื้อ การบริหารความเสี่ยง บุคคล และด้านอื่นอย่างครบถ้วน
2.

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

		
บริษทั ฯได้จดั ให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งในระดับองค์กรตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
3.

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

		
บริษัทฯได้ก�ำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมระหว่างกัน ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ในการ
อนุมัติรายการและวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร และได้จัดท�ำแนวทางการดูแลรายการที่เกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันให้
เป็นไปตามกฎหมาย
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4.
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
		
บริษัทฯจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างพอเพียงโดยมีหน่วยงานที่รวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บในระบบ
คลังข้อมูลของบริษัทฯ ระบบข้อมูลในองค์กรมีการสื่อสารทั้งสองทางอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับคณะกรรมการบริษัทได้
มีการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลของบริษัทฯได้อย่าง
อิสระ
5.
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
		
บริษัทฯจัดให้มีระบบการติดตามโดยผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่
วางไว้ และหน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมอย่างอิสระและรายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการแก้ไข
ทัง้ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2556 เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะได้ประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์ทสี่ �ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน�ำ ซึง่ ปรับปรุงตาม COSO
Internal Control – Integrated Framework ปี 2556 ตามองค์ประกอบทัง้ 5 ด้านดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า บริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและงบการเงินของบริษัทฯ และการท�ำธุรกรรม
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยง ตลอดจนสามารถช่วยในการติดตามควบคุมดูแลเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอ�ำนาจ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯและผูต้ รวจสอบภายในเป็นประจ�ำทุกราย
ไตรมาสและรายปี โดยมีความเห็นร่วมกันว่า บริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสม และในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยส�ำคัญหรือมีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่บ่งชี้ให้บริษัทฯต้องรีบด�ำเนินการแก้ไข นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยความเห็นเกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดังปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 4

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
บริษทั ฯจัดให้มฝี า่ ยตรวจสอบภายใน มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ติดตามระบบบริหารความเสีย่ ง
และการก�ำกับดูแลกิจการ เพือ่ ให้แน่ใจได้วา่ บริษทั ฯมีระบบทีก่ ล่าวข้างต้นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ทวี่ างไว้ โดย
ให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯมีความเป็นอิสระ มีทรัพยากรและงบประมาณที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานทั้งด้านการตรวจสอบ
การด�ำเนินงานและการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ
แผนงานตรวจสอบประจ�ำปี จัดท�ำโดยพิจารณาควบคู่กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบ
รายไตรมาสเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือต�ำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งโดยนายธนัช ศรีปาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเนื่องจากนายธนัช ศรีปาน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจและการด�ำเนินงานของบริษัทฯเป็นอย่างดี ประกอบกับได้อุทิศความรู้และเวลาในการช่วย
เหลืองานด้านอื่นที่มีความสัมพันธ์กับงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะท�ำงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงพิจารณาเห็นว่า มีความสามารถและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมอบหมาย ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ� นาจหน้าทีร่ ว่ มกับฝ่ายบริหารของบริษทั ฯในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การพิจารณา
ความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่ เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ฯได้
เปิดเผยประวัตแิ ละข้อมูลของผูด้ �ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในดังปรากฏในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
อนึ่ง บริษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณาความพร้อมของการจัดตั้งหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนการก�ำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

12. รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยง
ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯมีการท�ำรายการกับบุคคลธรรมดา 2 คน ที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯในลักษณะที่
เข้าข่ายค�ำว่า “ญาติสนิท” ตามนิยามของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงโดยตรงเพียงรายการเดียว คือ การซื้อหุ้นสามัญใน
บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ได้รับจากทั้งสองรายรวมกันร้อยละ 15.0 โดยบริษัทฯได้จ่ายช�ำระ
เงินค่าหุ้นให้แก่บุคคลทั้งสองรายดังกล่าวจ�ำนวน 6.38 ล้านบาท บริษัทฯไม่ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อร่วมประเมินราคาหุ้น เนื่องจาก
มูลค่ากิจการไม่ได้เป็นนัยส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และราคาหุ้นดังกล่าวก็เป็นมูลค่ากิจการตามบัญชีของบริษัท ศรีไทย นาโนพลาส
จ�ำกัด โดยเป็นราคาหุ้นเดียวกันกับที่บริษัทฯซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตาม
มติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีความสัมพันธ์กับผู้ขายหุ้น ในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
3/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปิดเผยสาระส�ำคัญของการลงทุนในบริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด ดังกล่าว
ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID)
นอกจากนี้ บริษัทฯมีบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบางแห่งที่เข้าข่ายเป็นบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งและ/หรือบริษัทที่
เกีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯตามหลักเกณฑ์ทพี่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด และ
มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นปกติของธุรกิจในปี พ.ศ. 2556 ดังนี้
ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์
บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
1. เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ย โดยบริ ษั ท ฯถื อ หุ ้ น
ร้อยละ 71.0
2. ผู ้ บ ริ ห ารและญาติ ข องผู ้ บ ริ ห ารของ
บริษทั ฯถือหุน้ รวมกันเท่ากับร้อยละ 29.0

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

รับจ้างผลิต
แม่พิมพ์

ประเภท/มูลค่ารายการ
ในปี พ.ศ. 2556

ความจ�ำเป็น/ความสมเหตุสมผล

1. รายการธุรกิจปกติ รวมจ�ำนวน 1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อ
23.67 ล้านบาท
ขายสินค้าและ/หรือใช้บริการระหว่าง
กัน เนื่องจากความต้องการสินค้า
ของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้าง
รายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดย
มีเกณฑ์ก�ำหนดเงื่อนไขการค้าและ
ราคาเหมือนบุคคลภายนอกทัว่ ไปหรือ
อยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนดไว้
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ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์
บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด (ต่อ)

ประเภทธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ารายการ
ในปี พ.ศ. 2556

ความจ�ำเป็น/ความสมเหตุสมผล

2. รายการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือ 2. รายการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือบริการ
บริการ จ�ำนวน 0.95 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษทั ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
ต้องการขยายประเภทธุรกิจเพือ่ สร้าง
รายได้เพิม่ เติมนอกเหนือจากรายได้
จากธุ ร กิ จ หลั ก ของตน จึ ง มี ค วาม
จ�ำเป็นต้องซือ้ ทรัพย์สนิ ส่วนหนึง่ จาก
บริษทั ฯด้วยพิจารณาเห็นว่า ทรัพย์สนิ
รายการดังกล่าวยังมีสภาพการใช้งาน
ดีอยู่และบริษัทฯก็ไม่ได้ใช้งานแล้ว
อย่างไรก็ตาม ในการขายทรัพย์สิน
ดังกล่าว เป็นเพียงทรัพย์สนิ ส่วนน้อย
และไม่ได้มผี ลกระทบต่อก�ำลังการผลิต
ของบริษทั ฯแต่อย่างใด ประกอบกับ
บริษทั ฯได้กำ� หนดเงือ่ นไขการค้าและ
ราคาขายทรัพย์สินดังกล่าวเหมือน
บุคคลภายนอกทั่วไปหรืออยู่ภายใต้
ขอบเขตทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด
ไว้ จึงไม่ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคา
อิสระท�ำการประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่ขายดังกล่าว
3. เงินปันผลรับ
3. เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
จ�ำนวน 7.10 ล้านบาท
ทุกรายของบริษทั ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
ในอัตราที่เท่าๆ กัน ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
1. เป็ น บริ ษั ท ร่ ว ม โดยบริ ษั ท ฯถื อ หุ ้ น
ผลิตและ 1. รายการธุรกิจปกติ รวมจ�ำนวน 1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อ
ร้อยละ 39.2
จ�ำหน่ายกล่อง
13.47 ล้านบาท
ขายสิ น ค้ า ระหว่ า งกั น เนื่ อ งจาก
2. ผู ้ บ ริ ห ารและญาติ ข องผู ้ บ ริ ห ารของ
กระดาษ
ความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อ
บริษทั ฯถือหุน้ รวมกันเท่ากับร้อยละ 9.8
สนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธรุ กิจ
3. ญาติ ข องผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯเป็ น
หลั ก ของตน โดยมี เ กณฑ์ ก� ำ หนด
กรรมการในบริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์
เงือ่ นไขการค้าและราคาเหมือนบุคคล
จ�ำกัด
ภายนอกทัว่ ไปหรืออยูภ่ ายใต้ขอบเขต
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้
2. เงินปันผลรับ
2. เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
จ�ำนวน 0.47 ล้านบาท
ทุกรายของบริษทั ศรีไทยบรรจุภณ
ั ฑ์
จ�ำกัด ในอัตราทีเ่ ท่าๆ กัน ตามสัดส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์
บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ญาติของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯถือหุน้ รวม
กันเท่ากับร้อยละ 72.0 และเป็นกรรมการ
ในบริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
3. เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่บริษทั ฯ
และเป็นคูค่ า้ ทีด่ ำ� เนินธุรกิจร่วมกันเป็น
ระยะเวลายาวนาน

ประเภทธุรกิจ

ค้าขาย
ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน

ประเภท/มูลค่ารายการ
ในปี พ.ศ. 2556

ความจ�ำเป็น/ความสมเหตุสมผล

1. รายการธุรกิจปกติ รวมจ�ำนวน 1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อ
256.53 ล้านบาท
ขายสิ น ค้ า ระหว่ า งกั น เนื่ อ งจาก
ความต้ อ งการสิ น ค้ า ของอี ก ฝ่ า ย
เพื่ อ สนั บ สนุ น และสร้ า งรายได้ ใ ห้
แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเกณฑ์
ก�ำหนดเงื่อนไขการค้าและราคาอยู่
ภายใต้ขอบเขตทีค่ ณะกรรมการบริษทั
ก�ำหนดไว้
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นการ
รวมจ�ำนวน 3.35 ล้านบาท
ให้เช่าพืน้ ทีส่ ำ� หรับจ�ำหน่ายสินค้าใน
งานมหกรรมลดราคาซึ่งบริษัทฯจัด
เป็นประจ�ำทุกปีโดยเป็นอัตราเดียวกัน
กับที่เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น และ
รายการให้ความสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ส่งเสริมการขายแก่ตัวแทนจ�ำหน่าย
ของบริษัทฯ

บริษัท สยามเมลามีน มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ญาติของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯถือหุน้ รวม
กันเท่ากับร้อยละ 65.0
3. เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่บริษทั ฯ
และเป็นคูค่ า้ ทีด่ ำ� เนินธุรกิจร่วมกันเป็น
ระยะเวลายาวนาน

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

ค้าขาย
1. รายการธุรกิจปกติ รวมจ�ำนวน 1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อ
ผลิตภัณฑ์
153.66 ล้านบาท
ขายสิ น ค้ า ระหว่ า งกั น เนื่ อ งจาก
พลาสติก
ความต้ อ งการสิ น ค้ า ของอี ก ฝ่ า ย
และเมลามีน
เพื่ อ สนั บ สนุ น และสร้ า งรายได้ ใ ห้
แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเกณฑ์
ก�ำหนดเงื่อนไขการค้าและราคาอยู่
ภายใต้ขอบเขตทีค่ ณะกรรมการบริษทั
ก�ำหนดไว้
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นการ
รวมจ�ำนวน 0.83 ล้านบาท
ให้เช่าพืน้ ทีส่ ำ� หรับจ�ำหน่ายสินค้าใน
งานมหกรรมลดราคาซึ่งบริษัทฯจัด
เป็นประจ�ำทุกปีโดยเป็นอัตราเดียวกัน
กับที่เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น และ
รายการให้ความสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ส่งเสริมการขายแก่ตัวแทนจ�ำหน่าย
ของบริษัทฯ
3. ร า ย ก า ร เ ช ่ า ห รื อ ใ ห ้ เ ช ่ า 3. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะ
อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น รวม สัน้ เป็นการให้เช่าสถานทีแ่ ละอาคาร
จ�ำนวน 1.47 ล้านบาท
ของบริษัทฯรวม 2 แห่ง โดยสัญญา
เช่ามีระยะเวลา 1 ปี และอัตราค่าเช่า
มีความเหมาะสมตามสถานทีต่ งั้ และ
เทียบเคียงได้กบั ราคาตลาดตามภาวะ
เศรษฐกิจ
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ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ารายการ
ในปี พ.ศ. 2556

ความจ�ำเป็น/ความสมเหตุสมผล

บริษัท ศรีไทยสเตนเลส จ�ำกัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ผลิตและจัด 1. รายการธุรกิจปกติ รวมจ�ำนวน 1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อ
2. ญาติของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯถือหุน้ รวม
จ�ำหน่าย
4.83 ล้านบาท
ขายสิ น ค้ า ระหว่ า งกั น เนื่ อ งจาก
กันเท่ากับร้อยละ 60.0 และเป็นกรรมการ เครื่องครัวและ
ความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อ
ในบริษัท ศรีไทยสเตนเลส จ�ำกัด
เครือ่ งเรือน
สนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธรุ กิจ
หลั ก ของตน โดยมี เ กณฑ์ ก� ำ หนด
เงือ่ นไขการค้าและราคาเหมือนบุคคล
ภายนอกทัว่ ไปหรืออยูภ่ ายใต้ขอบเขต
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นการ
รวมจ�ำนวน 0.12 ล้านบาท
ให้เช่าพืน้ ทีส่ ำ� หรับจ�ำหน่ายสินค้าใน
งานมหกรรมลดราคาซึง่ บริษทั ฯจัดเป็น
ประจ�ำทุกปีโดยเป็นอัตราเดียวกันกับ
ที่เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น
บริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ผู ้ บ ริ ห ารและญาติ ข องผู ้ บ ริ ห ารของ
บริ ษั ท ฯถื อ หุ ้ นรวมกันเท่ากับร้อยละ
100.0 และเป็นกรรมการในบริษทั ส.สห
ธารา (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
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รับจ้างพิมพ์
สติ๊กเกอร์

1. รายการธุรกิจปกติ รวมจ�ำนวน 1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อ
3.82 ล้านบาท
ขายสิ น ค้ า ระหว่ า งกั น เนื่ อ งจาก
ความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อ
สนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธรุ กิจ
หลั ก ของตน โดยมี เ กณฑ์ ก� ำ หนด
เงือ่ นไขการค้าและราคาเหมือนบุคคล
ภายนอกทัว่ ไปหรืออยูภ่ ายใต้ขอบเขต
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้
2. รายการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือ 2. รายการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือบริการ
บริการ จ�ำนวน 0.82 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯมีความจ�ำเป็นต้อง
ซื้อทรัพย์สินบางรายการจากบริษัท
ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เพือ่ น�ำ
มาใช้ในการพัฒนางานพิมพ์ barcode
บนป้ายราคาสินค้าของบริษทั ฯทีเ่ ป็น
สติ๊กเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯไม่ได้ว่าจ้าง
ผูป้ ระเมินราคาอิสระท�ำการประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ ทีซ่ อื้ ดังกล่าว เนือ่ งจาก
มูลค่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวไม่มนี ยั ส�ำคัญ
และบริษทั ฯได้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอน
ปกติของการจัดซื้อทั้งการก� ำหนด
เงื่อนไขการค้าและราคาเหมือนเช่น
ทีป่ ฏิบตั กิ บั บุคคลภายนอกทัว่ ไปหรือ
อยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนดไว้

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์
บริษัท โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ผู ้ บ ริ ห ารและญาติ ข องผู ้ บ ริ ห ารของ
บริษทั ฯถือหุน้ รวมกันเท่ากับร้อยละ 73.2
และเป็นกรรมการในบริษัท โตโฮโฟม
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและ
จ�ำหน่ายโฟม
กันกระแทก

ประเภท/มูลค่ารายการ
ในปี พ.ศ. 2556

ความจ�ำเป็น/ความสมเหตุสมผล

ไม่มีรายการระหว่างกันใน
ปี พ.ศ. 2556

หมายเหตุ : ผู้บริหารและญาติของผู้บริหาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายตามค�ำนิยามของหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยง
กัน ซึ่งก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
แม้บริษทั ฯและบริษทั ย่อยของบริษทั ฯมีรายการระหว่างกันกับบริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแย้งหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกันดังกล่าว แต่สว่ นใหญ่
เป็นรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ธุรกิจปกติและ/หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ และมีราคาและเงือ่ นไขการ
ค้าสอดคล้องกับที่แต่ละบริษัทคิดกับบุคคลภายนอกเป็นเกณฑ์ในการท�ำธุรกรรมระหว่างกัน ซึ่งก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของแต่ละบริษัท
หรือหากจะมีความแตกต่างกับการท�ำกับบุคคลภายนอก ราคาและเงือ่ นไขการค้าของรายการนัน้ ๆ ก็จะมีความแตกต่างไม่เกินขอบเขตทีค่ ณะ
กรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันส�ำหรับปี พ.ศ. 2556 ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หัวข้อ 34 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 82 – 88
รายการระหว่างกันที่เป็นลักษณะของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่มีอยู่เดิมและที่เปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2556 สรุปดังนี้
1.

การค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินและวงเงินสินเชื่อทางการค้ากับผู้จำ� หน่ายวัตถุดิบให้แก่ Srithai (Vietnam)
Company Limited บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100.0 ในวงเงินรวมไม่เกิน 23.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เพื่อช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทย่อยมีแหล่งเงินที่เพียงพอส�ำหรับการลงทุนในสินทรัพย์และหมุนเวียนในกิจการ ตลอด
จนสามารถจัดหาวัตถุดิบได้อย่างคล่องตัวด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

2.

การค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100.0 ในวงเงินรวมไม่เกิน
50 ล้านบาท เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทย่อย

3.

การค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท พี.อี.ที. บโลว์ จ�ำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100.0 ในวงเงินรวมไม่เกิน 50
ล้านบาท เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทย่อย

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมติที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่มีรายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินใดๆ กับบริษัทย่อยแห่งอื่น ตลอดจนบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

2. ความจำ�เป็นของการทำ�รายการระหว่างกัน
เนื่องจากบริษัทฯให้ความส�ำคัญต่อการลงทุนในธุรกิจที่มีความสัมพันธ์และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับสายธุรกิจพลาสติกซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
ของบริษทั ฯ ด้วยเหตุผลของความต้องการลดการพึง่ พาธุรกิจนอกกลุม่ การครอบคลุมตลาด ตลอดจนเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันและการเติบโต
ของกลุ่มบริษัท จึงท�ำให้บริษัทที่อยู่ภายใต้โครงสร้างกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่มีลักษณะธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือเป็นส่วน
สนับสนุนให้แก่ธรุ กิจหลักของบริษทั ฯ ดังนัน้ กลุม่ บริษทั จึงมักมีรายการระหว่างกันเกิดขึน้ อยูเ่ สมอ ด้วยความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องซือ้ หรือขายสินค้า
และบริการของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเอง และ/หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จำ� เป็นต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจแก่บริษัทย่อย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นสามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ การท�ำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงที่ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างกลุ่มบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการท�ำรายการกับตัวแทนจ�ำหน่ายของบริษัทฯนั้น ก็เป็นไปด้วยเหตุผลของธุรกิจการค้าและความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเองเช่นเดียวกัน

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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3. ขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
แต่ละบริษทั ในกลุม่ บริษทั มีฝา่ ยบริหารของตนเอง ทุกบริษทั ต่างก็มงุ่ เอาผลประโยชน์สงู สุดของตนเองเป็นเกณฑ์ ดังนัน้ หากมีรายการ
ระหว่างกันเกิดขึน้ ในหลักการแต่ละบริษทั ก็จะก�ำหนดเกณฑ์เงือ่ นไขทางการค้าและบริการตามปกติการค้ากับบุคคลภายนอกทัว่ ไป มีการเปรียบ
เทียบเงือ่ นไขทีไ่ ด้รบั กับแหล่งข้อมูลภายนอกเพือ่ ความสมเหตุสมผลและเงือ่ นไขราคาทีเ่ หมาะสมของการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน เว้นแต่บาง
กรณีทแี่ ต่ละบริษทั ต้องการส่งเสริมการขายของตนเองหรือการท�ำรายการกับบริษทั ทีเ่ ป็นคูค่ า้ กันมานาน ก็จะมีการพิจารณาเงือ่ นไขพิเศษให้เป็น
รายกรณีไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั ก็มกี ารดูแลอย่างรอบคอบเมือ่ เกิดรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ปกป้อง
ผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ส่วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 นั้น บริษัทฯจะน�ำเสนอข้อมูลวงเงิน
ลักษณะของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตลอดจนเหตุผลและความจ�ำเป็น ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นรายครั้ง โดยบริษัทฯ
ต้องประเมินสภาพธุรกิจและความต้องการการสนับสนุนของบริษัทย่อยเหล่านั้น เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีความเหมาะสมและก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทย่อยเหล่านั้นมากที่สุด
อนึ่ง บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการ
ก�ำหนดราคาซือ้ ขายสินค้า/บริการ และระยะเวลาการเก็บหนี/้ ช�ำระหนีข้ องบริษทั ฯ/บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯทุก
แห่งตามนิยามทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 21/2551 และมอบอ�ำนาจให้ฝ่ายบริหารในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันในขอบเขตของอ�ำนาจการอนุมัติที่คณะ
กรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีลักษณะและขนาดรายการเกินขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนด บริษทั ฯจะน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ ามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

4. นโยบายและแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้แต่ละบริษัทในกลุ่มมีอิสระเต็มที่ในการค้าขายกับผู้ใดก็ได้ ดังนั้น ราคาสินค้าหรือบริการและเงื่อนไขการค้า
จึงเป็นเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารของแต่ละบริษัทในกลุ่ม และมีแนวโน้มว่าปริมาณการท�ำรายการระหว่างกันจะไม่ผันผวน
มากในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการสินค้าและบริการ ความสามารถในการผลิตสินค้าและการให้บริการ ตลอดจนการขยายตัวของ
ธุรกิจของแต่ละบริษัท
ส�ำหรับแนวโน้มของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษทั ฯในอนาคต อาจเพิม่ ขึน้ ได้ตามความจ�ำเป็นและขึน้ อยูก่ บั นโยบายใน
การขยายธุรกิจ ตลอดจนการเติบโตของกลุ่มบริษัทโดยเฉพาะบริษัทย่อย
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13. ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
13.1 งบการเงิน
13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และมีรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งแสดงความเห็นต่องบการเงิน
อย่างไม่มีเงื่อนไขดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส�ำหรับงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 ในส่วนของเอกสารแนบ

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม
สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

รายงานประจำ�ปี 2556
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หน่วย : ล้านบาท
2555
จัดประเภทใหม่

2554

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

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

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

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

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

456.5
147.5
4,158.7
64.1
73.6
0.0
80.2
4,980.6
8,085.4
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สรุปงบฐานะการเงินรวม (ต่อ)
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ส่วนเกินทุนจากหุ้นสามัญซื้อคืน
ก�ำไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท
2555
จัดประเภทใหม่

2554

823.4
563.9
950.2
407.1
36.1
2,780.7

841.0
532.9
922.2
380.2
52.5
2,728.8

735.0
474.8
850.8
387.1
68.8
2,516.5

2,466.4
2.7
310.6
2,779.7
5,560.4

1,852.1
0.9
285.6
2,138.6
4,867.4

1,224.0
11.9
249.5
1,485.4
4,001.9

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

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

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

หมายเหตุ : ข้อมูลงบการเงินปี พ.ศ. 2555 ที่น�ำมาแสดงข้างต้นนี้ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ โดยจัดประเภทเฉพาะรายการ
ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานจากเดิมทีบ่ นั ทึกเป็นรายการหนึง่ ในองค์ประกอบอืน่ ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น เปลี่ยนไปบันทึกรวมอยู่ในก�ำไรสะสม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะที่แท้จริงของรายการและการจัดประเภทรายการของ
งบการเงินปี พ.ศ. 2556

100

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

สรุปงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้จากการขายและงานรับจ้าง
ต้นทุนขายและงานรับจ้าง
ก�ำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รายการจากเหตุการณ์ลมพายุและเพลิงไหม้
รายการจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
กลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม – สุทธิ
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี – สุทธิจากภาษี
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี

หน่วย : ล้านบาท

2556
9,397.4
(7,556.3)
1,841.1
106.9
(1,247.8)
0.0
0.0
(167.0)
50.1

2555
จัดประเภทใหม่
8,757.3
(6,842.5)
1,914.8
110.8
(1,255.6)
(4.5)
0.0
(135.2)
41.9

2554
7,552.2
(6,057.9)
1,494.3
96.6
(1,203.1)
103.3
40.7
(99.4)
22.9

(12.0)
571.3
(52.3)
519.0

0.0
672.2
(94.8)
577.4

0.0
455.3
(171.5)
283.8

(48.7)
0.0

3.8
21.6

(2.0)
10.0

(34.1)
(82.8)
436.2

(15.7)
9.7
587.1

0.0
8.0
291.8

487.0
32.0
519.0

541.9
35.5
577.4

282.0
1.8
283.8

404.8

552.3

291.6

31.4

34.8

0.2

436.2

587.1

291.8

1.80

2.00

1.04

การแบ่งปันก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

หมายเหตุ : ตัวเลขงบการเงินที่น�ำมาแสดงข้างต้นนี้ ได้มีการจัดรวมกลุ่มของรายการปี พ.ศ. 2555 ใหม่ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้กับการ
แสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงของงบการเงินปี พ.ศ. 2556 โดยไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรสุทธิตามที่ได้รายงานแล้วในรายงานประจ�ำปีของปีก่อน
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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สรุปงบกระแสเงินสดรวม
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : ล้านบาท
2556
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ส�ำหรับปี

2555

2554

571.3

672.2

455.3

659.7

573.6

498.8

2.7

16.1

16.0

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์

(7.0)

(4.9)

(3.9)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.0

0.0

0.0

(16.1)

4.4

(1.9)

(8.1)

(3.4)

(2.6)

(50.1)

(41.9)

(22.9)

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน

0.0

0.0

(8.9)

รายการจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายผลประโยชน์พนักงาน

0.0

0.0

(40.7)

รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น

(15.2)

(8.9)

(7.5)

ต้นทุนทางการเงิน

167.0

135.2

99.4

อื่นๆ

(2.9)

(3.8)

9.5

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(213.3)

(157.6)

(310.7)

สินค้าคงเหลือ

(123.9)

(204.3)

(155.6)

(11.7)

19.1

(14.5)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(3.0)

96.9

(123.5)

อื่นๆ

(3.7)

1.5

23.0

957.7

1,094.2

409.3

(166.1)

(133.7)

(98.1)

(80.5)

(131.1)

(127.3)

711.1

829.4

183.9

ปรับกระทบก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์จากเหตุการณ์ลมพายุและเพลิงไหม้และอื่นๆ

(ก�ำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

  การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
  สินทรัพย์ด�ำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

อื่นๆ
  หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
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สรุปงบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : ล้านบาท
2556

2555

2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว

(17.3)

(11.7)

(12.7)

0.0

0.0

(4.7)

(1,051.3)

(1,238.5)

(1,029.1)

เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน

16.7

17.5

47.2

เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์

15.4

36.1

68.7

7.9

3.4

2.6

48.0

26.0

22.8

(980.6)

(1,167.2)

(905.2)

(20.8)

106.0

735.0

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

1,196.7

1,160.7

347.1

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

(579.3)

(474.1)

(336.0)

เงินปันผลจ่าย

(315.7)

(211.0)

(177.9)

(15.6)

(24.4)

(4.5)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

265.3

557.2

563.7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(4.2)

219.4

(157.6)

0.0

0.0

(7.0)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

441.3

221.9

386.5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

437.1

441.3

221.9

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์

ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)

อื่นๆ

เงินสดลดลงจากการโอนเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
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13.2 อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญจากงบการเงินรวม
อัตราส่วน

หน่วย

2556

2555

2554

สภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.42

1.33

1.23

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.85

0.80

0.74

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.26

0.32

0.09

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

5.29

5.36

5.19

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

68.01

67.11

69.41

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ(1)

เท่า

9.90

11.19

13.62

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

36.36

32.16

26.43

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

เท่า

8.07

7.72

6.55

ระยะเวลาช�ำระหนี้

วัน

44.60

46.64

54.96

วงจรเงินสด (Cash Cycle)(2)

วัน

59.76

52.63

40.89

อัตราก�ำไรขั้นต้นต่อยอดขาย

%

19.59

21.87

19.79

อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานต่อยอดขาย

%

6.31

7.53

3.86

อัตราก�ำไรอื่นต่อรายได้รวม

%

1.12

1.25

1.26

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร

%

119.84

125.81

63.16

อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม

%

5.12

6.11

3.69

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

10.79

12.69

6.47

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

5.01

6.22

3.54

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

21.09

23.23

17.32

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

0.98

1.02

0.96

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.22

1.09

0.98

อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย

เท่า

5.77

8.18

4.17

อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (cash basis)

เท่า

0.36

0.43

0.12

อัตราการจ่ายเงินปันผล(3)

%

64.89

64.36

58.13

ความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability Ratio)

ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)

นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)

(1) คิดเฉพาะสินค้าส�ำเร็จรูปไม่รวมสินค้าระหว่างผลิต สินค้าระหว่างทางและวัตถุดิบ (สินค้าคงเหลือก่อนหักค่าเผื่อมูลค่าราคาขายต�่ำกว่า

ทุนและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย)

(2) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาช�ำระหนี้
(3) เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก�ำหนดให้บริษัทฯจ่ายจากเงินก�ำไรสุทธิประจ�ำปีตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ดังนั้น

เฉพาะอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แสดงข้างต้น ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในรอบปีบัญชีปัจจุบันกับก�ำไรสุทธิประจ�ำปีของ
รอบปีบัญชีก่อนหน้า ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท
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วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินรวม
สภาพคล่อง
ในปี พ.ศ. 2556 กลุม่ บริษทั มีสภาพคล่องเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นจากการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์หมุนเวียนในสัดส่วนทีม่ ากกว่าหนีส้ นิ
หมุนเวียน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้า และสินค้าคงเหลือ ส่วนหนีส้ นิ หมุนเวียนประกอบ
ด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้น
จาก 1.33 เท่า ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 1.42 เท่า ในปี พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม ด้วยผลประกอบการทีล่ ดลงจากปีกอ่ น รายจ่ายดอกเบีย้
ทีเ่ พิม่ ขึน้ และผลการเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน ท�ำให้กลุม่ บริษทั มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานปี พ.ศ.
2556 ลดลงจากปีกอ่ น และส่งผลให้อตั ราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดลดลงจาก 0.32 เท่า ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 0.26 เท่า ในปี พ.ศ.
2556
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) เพิ่มขึ้นจาก 52.63 วัน ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 59.76 วัน ในปี พ.ศ. 2556
เนื่องจาก
1.

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจาก 67.11 วัน ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 68.01 วัน ในปี พ.ศ. 2556
เนื่องจากการขยายตัวของยอดขายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มบริษัท และการลดลงของ
ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนในช่องทางการจ�ำหน่ายที่ขายสินค้าเป็นเงินสด

2.

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 32.16 วัน ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 36.36 วัน ในปี พ.ศ. 2556 ตามปริมาณและ
ต้นทุนสินค้าส�ำเร็จรูปคงเหลือที่เพิ่มขึ้น ที่เป็นผลจากการเพิ่มปริมาณผลผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวของยอดขาย
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่รอส่งมอบและหมุนเวียนช้า ที่เป็นผลจากการ
ลดลงของยอดขายในประเทศ

3.

ระยะเวลาช�ำระหนี้เจ้าหนี้การค้าลดลงจาก 46.64 วัน ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 44.60 วัน ในปี พ.ศ. 2556 เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทมีการสั่งซื้อและจัดเก็บวัตถุดิบเท่าที่จ�ำเป็นตามแผนการผลิต ควบคู่กับการเจรจาขอจ่ายช�ำระหนี้ที่เร็วขึ้น
เป็นครั้งคราวเพื่อให้กลุ่มบริษัทได้ราคาวัตถุดิบที่เหมาะสม

เมือ่ พิจารณาจากอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นแล้วสรุปได้วา่ ในปี พ.ศ. 2556 กลุม่ บริษทั ยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินและวงจร
เงินสดอยู่ในระดับที่เหมาะสม มีกระแสเงินสดจากการด�ำเนินธุรกิจที่เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน ซึ่งช่วยสนับสนุนให้การด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทสามารถด�ำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด

ความสามารถในการหากำ�ไร
กลุม่ บริษทั มีอตั ราก�ำไรขัน้ ต้นต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 21.87 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 19.59 ในปี พ.ศ. 2556 เนือ่ งจาก
ผลกระทบจากการปรับขึ้นของค่าแรงขั้นต�่ำ ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อใช้ในการผลิตเพิ่มเติม ขณะที่กลุ่ม
บริษัทยังไม่สามารถน�ำมาใช้ในการผลิตและสร้างรายได้ได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้
ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนซึ่งมีอัตราก�ำไรขั้นต้นดีลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน และกลุ่มบริษัทต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายประจ�ำจากการใช้ก�ำลังการผลิตไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ท�ำให้กลุ่ม
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อน ผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า และอัตราภาษีเงิน
ได้ที่ลดลงในปี พ.ศ. 2556 มีส่วนช่วยให้ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 ปรับตัวลดลงจากปีก่อนเพียงร้อยละ
10.13 และส่งผลให้กลุม่ บริษทั มีอตั ราก�ำไรสุทธิตอ่ รายได้รวมลดลงจากร้อยละ 6.11 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 5.12 ในปี พ.ศ. 2556
และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 12.69 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 10.79 ในปี พ.ศ. 2556

ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
ในปี พ.ศ. 2556 กลุม่ บริษทั มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรลดลงจากร้อยละ 23.23 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 21.09
ในปี พ.ศ. 2556 ตามผลประกอบการที่ลดลงจากปีก่อน ในขณะที่มูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้นจากการจัดหาสินทรัพย์
เพิ่มเติมในระหว่างปี เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ แต่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ได้เต็มที่ในช่วงแรกของการลงทุน
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นโยบายการเงิน
กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.09 เท่า ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 1.22 เท่า ในปี พ.ศ. 2556 ส่วน
ใหญ่เกิดจากการเบิกถอนเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มเติมเพื่อการจัดหาสินทรัพย์เพื่อการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท และการจ่ายเงินปันผล
ที่สูงขึ้นระหว่างปี
นอกจากนี้ ด้วยกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ทีล่ ดลงตามผลประกอบการ และผลการเปลีย่ นแปลงของ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน ประกอบกับกลุม่ บริษทั มีรายจ่ายดอกเบีย้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเบิกถอนเงินกูย้ มื ระยะยาวเพิม่ เติมเพือ่ การ
ลงทุน การเบิกใช้เงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับธุรกิจทีม่ กี ารขยายตัว ตลอดจนภาระทีต่ อ้ งช�ำระคืน
เงินต้นของเงินกูย้ มื ระยะยาวและภาระผูกพันทีก่ ลุม่ บริษทั ต้องช�ำระเพิม่ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2556 ท�ำให้กลุม่ บริษทั มีอตั ราส่วนความสามารถ
ช�ำระดอกเบี้ยลดลงจาก 8.18 เท่า ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 5.77 เท่า ในปี พ.ศ. 2556 และอัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน
ลดลงจาก 0.43 เท่า ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 0.36 เท่า ในปี พ.ศ. 2556
อัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 64.36 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 64.89 ในปี พ.ศ. 2556 ตามผลประกอบการ
ปี พ.ศ. 2555 ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554 และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯก� ำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50.00 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีตามงบการเงินเฉพาะบริษัท
อนึ่ง อัตราส่วนความสามารถช�ำระผูกพันดังกล่าวใช้นิยามสูตรการค�ำนวณตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความแตกต่างจากสูตรการค�ำนวณอัตราส่วนความสามารถช�ำระผูกพันตามข้อก�ำหนดทางการ
เงินที่บริษัทฯผูกพันอยู่กับธนาคารเจ้าหนี้ ดังนั้น ผลลัพธ์จากการค�ำนวณดังกล่าวจึงไม่ควรน�ำมาเปรียบเทียบกัน ทั้งนี้ บริษัทฯได้
เปิดเผยรายละเอียดของข้อก�ำหนดทางการเงินตามสัญญาเงินกู้ไว้ในหัวข้อ 14.1 (ช) ข้อก�ำหนดทางการเงินตามสัญญาเงินกู้
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14. การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
14.1 วิเคราะห์การดำ�เนินงานและฐานะทางการเงิน
ก. รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
รายละเอียด
สายธุรกิจพลาสติก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผลิตในประเทศ
ผลิตต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ผลิตในประเทศ
ผลิตต่างประเทศ
สายธุรกิจซือ้ มาขายไปและสายงานแม่พมิ พ์
รวม

ปี พ.ศ. 2555
สัดส่วน
จ�ำนวนเงิน
ยอดขาย
8,112.66
92.64%
2,339.89
26.72%
2,291.25
26.16%
48.64
0.56%
5,772.77
65.92%
5,397.82
61.64%
374.95
4.28%
644.66
7.36%
8,757.32 100.00%

ปี พ.ศ. 2556
สัดส่วน
จ�ำนวนเงิน
ยอดขาย
8,755.94
93.17%
2,008.74
21.38%
1,944.39
20.69%
64.35
0.68%
6,747.20
71.80%
5,676.14
60.40%
1,071.06
11.40%
641.49
6.83%
9,397.42 100.00%

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2555
จ�ำนวนเงิน
% +(-)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
643.28
7.93%
(331.15)
(14.15%)
(346.85)
(15.14%)
15.71
32.29%
974.43
16.88%
278.32
5.16%
696.11
185.65%
(3.18)
(0.49%)
640.11
7.31%

รายไดรวมแยกธุรกิจ
10,000
8,000
6,000
4,000

8,757
2,340
5,773

2,000
0

645

ป 2555

7.31%

9,397

(14.15

%)

2,009

%

6,747

16.88

(0.49%

)

ผลิตภัณฑเคร�่องใชในครัวเร�อน
ผลิตภัณฑเพ�่องานอุตสาหกรรม
สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแมพ�มพ

641

ป 2556

ป 2555
สายธุรกิจซื้อมาขายไป
และสายงานแม
�มพ
รายงานประจำ�ปีพ
2556

บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

7.36%

ป 2556
สายธุรกิจซื้อมาขายไป
และสายงานแมพ�มพ

6.83%
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5,773
2,000
645

0

%

16.88

(0.49%

ป 2555

สายธุรกิจซื้อมาขายไป
และสายงานแมพ�มพ

641

ป 2556

ป 2556

สายธุรกิจซื้อมาขายไป
และสายงานแมพ�มพ

7.36%
26.72%

ผลิตภัณฑเคร�่องใชในครัวเร�อน
ผลิตภัณฑเพ�่องานอุตสาหกรรม
สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแมพ�มพ

สัดส่วนยอดขายแยกธุรกิจ

ป 2555

ผลิตภัณฑ
เคร�่องใชในครัวเร�อน

)

6,747

6.83%

ผลิตภัณฑ
เพ�่องานอุตสาหกรรม

65.92%

ผลิตภัณฑ
เคร�่องใชในครัวเร�อน

21.38%

ผลิตภัณฑ
เพ�่องานอุตสาหกรรม

71.80%

สัดส่วนยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 65.92 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 71.80 ในปี พ.ศ. 2556
ขณะที่สัดส่วนยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนในปี พ.ศ. 2556 ลดลงจากร้อยละ 26.72 เป็นร้อยละ 21.38
1.

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนลดลงในปี พ.ศ. 2556 เมื่อเทียบกับปีก่อนจ�ำนวน 331.15 ล้านบาท หรือร้อยละ
14.15 เนื่องจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลงจากภาระหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการอุปโภคบริโภค
ที่สูงกว่าปกติในปี พ.ศ. 2555 ที่มีการจับจ่ายใช้สอยจ�ำนวนมากหลังจากวิกฤติน�้ำท่วมช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ประกอบกับการปรับ
ค่าแรงขั้นต�่ำ ส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้น และเกิดภาวะการว่างงานของแรงงานจากการปิดตัวของธุรกิจขนาดเล็กโดยส่วนใหญ่ ท�ำให้
ความต้องการและก�ำลังซือ้ ของลูกค้าลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะยอดขายผ่านช่องทางธุรกิจขายตรงและการขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย
ประกอบกับมีการปรับขึ้นราคาสินค้าครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2555 ท�ำให้ตัวแทนจ�ำหน่ายซื้อสินค้าไปกักตุนไว้ในปีก่อน อย่างไรก็ตาม
ยอดขายส่งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสามารถปรับราคาสินค้าได้เพิ่มสูงขึ้น และบริษัทย่อยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam)
Company Limited ก็มียอดขายในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น เนื่องจากเน้นการขายโดยตรงกับลูกค้ามากขึ้น โดยไม่ขายผ่านตัวแทนขาย
และสามารถหาตลาดลูกค้าใหม่ได้มากขึ้น
2.

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ยอดขายกลุม่ ผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 974.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.88 จากการเพิม่ ขึน้ ของยอดขาย
ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งดืม่ ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยในต่างประเทศทีไ่ ด้ยอดขายจากลูกค้าน�ำ้ อัดลมรายใหญ่หลายรายและน�ำ้ ดืม่
รายใหม่ในปีนี้ รวมทัง้ ยอดขายผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารของบริษทั ฯทีม่ ยี อดขายเพิม่ ขึน้ ตามค�ำสัง่ ซือ้ ของลูกค้าผูผ้ ลิตอาหารรายใหญ่
ทีม่ กี ารออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารประเภทพร้อมทานเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และจากการขยายตัวของร้านค้าสะดวก
ซือ้ ท�ำให้บริษทั ฯขยายการลงทุนในเครือ่ งจักรเพิม่ ในปี พ.ศ. 2556 เพือ่ รองรับการขยายตัวของยอดขาย รวมทัง้ ในไตรมาส 2 ยอดขายลัง
น�ำ้ ดืม่ เพิม่ สูงขึน้ เนือ่ งจากลูกค้าทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์ลงั น�ำ้ ดืม่ ได้ครบก�ำหนดเปลีย่ นลังทัง้ สายการผลิต อย่างไรก็ตาม ยอดขายของกลุม่ สินค้า
OEM ลดลงตามนโยบายของบริษทั ฯในการลดสายการผลิต เนือ่ งจากเป็นสินค้าทีม่ อี ตั ราก�ำไรขัน้ ต้นต�ำ่ กว่าสินค้ากลุม่ อืน่
3.

สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์

ยอดขายกลุม่ ธุกจิ ซือ้ มาขายไปและสายงานแม่พมิ พ์ลดลงในปี พ.ศ. 2556 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นจ�ำนวน 3.18 ล้านบาท หรือร้อยละ
0.49 เนื่องจากการฟื้นตัวของธุรกิจยานยนต์หลังจากเหตุการณ์อุทกภัยและนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาล ท�ำให้ปี พ.ศ. 2555 มี
ยอดขายในสายงานแม่พมิ พ์จำ� นวนมาก อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯมีการขายแม่พมิ พ์จากการยกเลิกการผลิตสินค้า OEM
ประกอบกับยอดขายของธุรกิจเครือข่ายเพิม่ ขึน้ จากกลุม่ สินค้านวัตกรรมเกษตรและนวัตกรรมสุขภาพ รวมถึงจ�ำนวนนักธุรกิจประเภท
ตัวแทนขายที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้ผลกระทบของยอดขายของสายธุรกิจนี้มีไม่มาก
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ข. กำ�ไรจากการขายตามส่วนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ปี พ.ศ. 2555
% ต่อ
จ�ำนวนเงิน
ยอดขาย

รายละเอียด
ก�ำไรจากการขายตามส่วนงาน
สายธุรกิจพลาสติก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
สายธุรกิจซือ้ มาขายไปและสายงานแม่พมิ พ์
รวม

649.54
269.83
379.71
14.71
664.25

ปี พ.ศ. 2556
% ต่อ
จ�ำนวนเงิน
ยอดขาย

8.01%
11.53%
6.58%
2.28%
7.59%

544.62
188.07
356.55
48.74
593.36

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2555
จ�ำนวนเงิน
% +(-)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)

6.22%
9.36%
5.28%
7.60%
6.31%

(104.92)
(81.76)
(23.16)
34.03
(70.90)

(16.15%)
(30.30%)
(6.10%)
231.28%
(10.67%)

กำไรจากการขายตามสวนงาน

ลานบาท

800
600

0

400

664

380
270

357

380

200

15

ผลิตภัณฑเคร�่องใชในครัวเร�อน

สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแมพ�มพ
สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแมพ�มพ

2,000

กำไรจากการขาย
กำไรจากการขาย
ผลิ
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ภั
ณ
เคร�่อในครั
งใชในครั
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2,000
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1,000

1,000
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500
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0
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5%)
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2,009
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270 ป 255530.30%
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กำไรสุทธิ
11.53%
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ป 2555

ป 2555
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188
9.36%
ยอดขาย

ป 2556

ป 2556

ผลิตภัณฑเพ�่องานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑเพ�่องานอุตสาหกรรม

ภาพรวมของกลุมธุรกิจ

ภาพรวมของกลุมธุรกิจ

ลานบาท
ลานบาท
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7,000
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4,000
5,000
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4,000
2,000
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0
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800
700
600

(0.49

%)

500
400

645

641

300
200
100
0

28%

15
2.28%

231.

ป 2555

ป 2556

กำไรสุทธิ

1.

49
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ยอดขาย

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

ก�ำไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนลดลงร้อยละ 30.30 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และอัตราก�ำไรต่อ
ยอดขายในปีกอ่ นจ�ำนวนร้อยละ 11.53 ลดลงเป็นร้อยละ 9.36 เนือ่ งจากค่าแรงทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากการปรับขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ เป็น 300 บาท
ซึง่ มีผลตัง้ แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และการปรับค่าแรงประจ�ำปีในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ภาวะธุรกิจชะลอตัวท�ำให้ยอดขายผ่าน
ช่องทางการขายตรงทีม่ อี ตั ราก�ำไรสูงมีสดั ส่วนลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น ตลอดจนก�ำลังการผลิตลดลง เนือ่ งจากยอดขายทีล่ ดลง
ท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตเพิม่ ขึน้ จากค่าใช้จา่ ยคงที่ ซึง่ กลุม่ บริษทั ได้ปรับราคาขายครัง้ ใหญ่เมือ่ ปีทแี่ ล้ว และยังไม่สามารถปรับราคาขายได้
ในขณะนี้ อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขายก็เพิ่มสูงขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น
2.

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ก�ำไรจากการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนร้อยละ 6.10 และอัตราก�ำไรต่อ
ยอดขายลดลงจากปีก่อนซึ่งมีจ�ำนวนร้อยละ 6.58 เป็นร้อยละ 5.28 สาเหตุที่อัตราก�ำไรลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจาก
การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำเป็น 300 บาท และการปรับค่าแรงประจ�ำปี รวมทั้งโสหุ้ยการผลิต เนื่องจากการลงทุนในเครื่องจักรเพิ่ม ตาม
ยอดขายของกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้น แต่การใช้ก�ำลังการผลิตยังไม่เต็มที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
จากค่าใช้จ่ายคงที่
3.

สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์

ก�ำไรจากการขายของสายธุรกิจซือ้ มาขายไปและสายงานแม่พมิ พ์เพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ นร้อยละ 231.28 และอัตรา
ก�ำไรต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีจ�ำนวนร้อยละ 2.28 เป็นร้อยละ 7.60 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของก�ำไรในสายธุรกิจซื้อ
มาขายไปกลุ่มธุรกิจเครือข่าย ซึ่งมียอดขายที่เพิ่มขึ้นของสินค้าในกลุ่มนวัตกรรมเกษตรและสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีอัตราก�ำไรขั้นต้นสูง
สุทธิด้วยการลดลงของก�ำไรในสายธุรกิจแม่พิมพ์ จากค�ำสั่งซื้อของลูกค้าลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ที่ธุรกิจยานยนต์มีการฟื้นตัวหลัง
จากเหตุการณ์อุทกภัยและนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาล
งบการเงินรวม (บางส่วน)
รายละเอียด
ยอดขายรวม
ก�ำไรขั้นต้น (%)
EBIT (ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี)
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
% ก�ำไรสุทธิต่อยอดขาย
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)
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หน่วย : ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2555

8,757.32

21.87%
807.40
541.88
6.19%
2.00

ปี พ.ศ. 2556

9,397.42

19.59%
738.32
486.97
5.18%
1.80

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2555
จ�ำนวนเงิน
% +(-)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
7.31%
640.10
(2.27%)
(10.40%)
(69.08)
(8.56%)
(54.91)
(10.13%)
(1.01%)
(16.25%)
(0.20)
(10.00%)
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

ค.

อัตรากำ�ไรขั้นต้น

อัตราก�ำไรขัน้ ต้นต่อยอดขายของกลุม่ บริษทั ลดลง สาเหตุหลักเกิดจากค่าแรงทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากการปรับขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�่ำเป็น 300
บาท การใช้ก�ำลังการผลิตไม่เต็มที่ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น โดยที่ไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าได้ เนื่องจากภาวะการแข่งขันใน
ตลาดและเศรษฐกิจในประเทศทีช่ ะลอตัว ตลอดจนกลุม่ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนทีม่ อี ตั ราก�ำไรขัน้ ต้นดีมสี ดั ส่วนยอดขายลดลง
โดยเฉพาะช่องทางธุรกิจขายตรง

ง.

ผลการดำ�เนินงาน

กลุม่ บริษทั สามารถควบคุมค่าใช้จา่ ยขายและบริหารได้ดี รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลทีล่ ดลงเนือ่ งจากอัตราภาษีลด
ลงจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 และกลุม่ บริษทั ใช้สทิ ธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนในการยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับ
ก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ข้าเกณฑ์การใช้สทิ ธิประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราก�ำไรขัน้ ต้นทีล่ ดลง ต้นทุนทางการเงินทีส่ งู ขึน้ และการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศ ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิลดลงร้อยละ 10.13 เมื่อเทียบกับปีก่อน

จ.

งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่วน)
รายละเอียด

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สิน
ก�ำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนเงิน

1,685.62
1,351.49
4,842.89
65.92
9,325.30
840.96
922.23
2,385.01
285.63
4,867.39
1,363.91
228.98
4,457.91

1,855.46
1,475.14
5,295.73
48.33
44.51
10,125.51
823.45
950.21
3,030.29
310.55
5,560.37
1,496.73
229.52
4,565.14

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2555
จ�ำนวนเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
169.83
123.65
452.84
48.33
(21.40)
800.21
(17.51)
27.97
645.28
24.92
692.97
132.82
0.55
107.24

% +(-)
10.08%
9.15%
9.35%
100.00%
(32.47%)
8.58%
(2.08%)
3.03%
27.06%
8.73%
14.24%
9.74%
0.24%
2.41%

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ฐานะการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประกอบด้วย
• ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของยอดขายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มบริษัท
• สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากยอดขายในประเทศที่ลดลงของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้น
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากการจัดหาสินทรัพย์เพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ สุทธิ
ลดลงด้วยค่าเสื่อมราคาและการจ�ำหน่ายระหว่างปี
• สิทธิการเช่า เป็นสิทธิการเช่าทีด่ นิ เพือ่ การก่อสร้างโรงงานของบริษทั ย่อยในประเทศอินเดีย สิทธิการเช่ามีระยะเวลา 99 ปี
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ ลดลง เนือ่ งจากแม่พมิ พ์ทลี่ งทุนเพือ่ ลูกค้า OEM ลดลง จากการขายแม่พมิ พ์ในระหว่างปี เนือ่ งจาก
ยกเลิกการผลิตและขายสินค้า OEM ตามนโยบายของบริษัทฯ
• เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ลดลง ตามการเปลีย่ นแปลงของเงินทุนหมุนเวียนของกลุม่ บริษทั และการ
เบิกเงินกู้ยืมระยะยาว

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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•

เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสั่งซื้อส�ำหรับการผลิต เพื่อรองรับการขยายตัวของยอดขายที่เพิ่มขึ้น

•

เงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึ้นจากการเบิกใช้เงินกู้ที่จัดหาเพื่อลงทุนในสินทรัพย์เพื่อการด�ำเนินงาน และสุทธิลดลงด้วยการ
ช�ำระคืนในระหว่างปีตามก�ำหนด ซึ่งเป็นจ�ำนวนเงินน้อยกว่าการเบิกถอนเพิ่มเติมเพื่อการลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิม่ ขึน้ จากการรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมาย
และภาระผูกพันอืน่ ในระหว่างปี สุทธิลดลงด้วยการจ่ายในระหว่างปี และก�ำไรและขาดทุนจากการปรับปรุงประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556
ก�ำไรสะสม-ยังไม่ได้จดั สรร เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จ�ำนวน 132.82 ล้านบาท เกิดจากการก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
ส�ำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 486.97 ล้านบาท สุทธิลดลงด้วยส�ำรองตามกฎหมาย
จ�ำนวน 22.00 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี พ.ศ. 2555 จ�ำนวน 298.08 ล้านบาท รวมทั้งการ
บันทึกผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากก�ำไรสุทธิจากผลประกอบการ 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
สุทธิลดลงด้วยการจ่ายเงินปันผลและการซือ้ หุน้ สามัญจากผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด โดยบริษทั ใหญ่

•
•

•

ฉ.

งบกระแสเงินสดรวม (บางส่วน)
รายละเอียด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

		

ช.

หน่วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลงจาก
งวดปีก่อน

12 เดือนสิ้นสุด
31 ธ.ค. 55

12 เดือนสิ้นสุด
31 ธ.ค. 56

829.39

711.06

(118.33)

(1,167.20)
557.15
219.35
221.94
441.29

(980.53)
265.30
(4.17)
441.29
437.12

186.67
(291.85)
(223.52)
219.35
(4.17)

ในงวด 12 เดือน ปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายที่ส�ำคัญ ดังนี้
1.

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น เนือ่ งจากก�ำไรสุทธิกอ่ นภาษีลดลง จากผลการ
ด�ำเนินงาน ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

2.

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก
กลุม่ บริษทั มีการจัดหาสินทรัพย์และการกูย้ มื เงินกูย้ มื ระยะยาวสุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ต�่ำกว่า
ปีก่อนและต�่ำกว่าแผนงาน ตลอดจนการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น

ข้อกำ�หนดทางการเงินตามสัญญาเงินกู้

สัญญาเงินกู้ในปัจจุบันของบริษัทฯไม่มีเงื่อนไขที่เป็นสาระส�ำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานหรือการขยายธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยมีเพียงข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินเฉพาะบริษัทซึ่งบริษัทฯต้องด�ำรงไว้ตลอดระยะเวลา
ของสัญญาเงินกู้ดังนี้
1.

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนรวม (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.0 เท่า
นิยามและสูตรการค�ำนวณ
D:E Ratio = หนี้สินรวม ÷ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ตามงบแสดงฐานะการเงิน)

2.

อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio - “DSCR”) ไม่ต�่ำกว่า 1.1 เท่า
นิยามและสูตรการค�ำนวณ
DSCR = EBITDA ÷ (ดอกเบี้ยจ่าย + ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี)
EBITDA หมายถึง ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (ตามงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) + ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�ำหน่าย (ตามงบกระแสเงินสด)
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•

ดอกเบี้ยจ่าย หมายถึง ต้นทุนทางการเงิน (ตามงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)

•

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี หมายถึง เงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�ำหนดช�ำระใน
ปีนั้นๆ (ตามงบแสดงฐานะการเงินของปีก่อนปีที่ค�ำนวณอัตราส่วน)

ผลจากการค�ำนวณตามสูตรการค�ำนวณซึง่ ระบุอยูใ่ นสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวข้างต้นด้วยตัวเลขจากงบการเงินเฉพาะบริษทั บริษทั ฯ
มีอัตราส่วนทางการเงินดังนี้
(หน่วย : เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนรวม
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้

ข้อก�ำหนด

ปี พ.ศ. 2556

ไม่เกิน 2.0

0.99

ไม่ต�่ำกว่า 1.1

1.88

เมื่อพิจารณาข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินข้างต้น ฐานะทางการเงินที่มั่นคง ตลอดจนผลการด�ำเนินงานที่ดีแล้ว แสดงให้เห็น
ว่าบริษัทฯไม่มีปัญหาในการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว

ซ.

เหตุการณ์สำ�คัญที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2556 รวมทั้งเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทมีนโยบายการบัญชีใหม่เพิ่มเติมจากปีก่อน คือ การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ซึ่งนโยบายการ
บัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทมีเหตุการณ์ที่ส�ำคัญต่างๆ
ซึ่งบางเหตุการณ์บริษัทฯก็ได้รายงานต่อสาธารณชนเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ แล้วตามหลักเกณฑ์การเปิด
เผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านทาง ELCID, website ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั ฯ
โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

		

1.

ด้านเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1.1

เงินลงทุนใน Srithai (Vietnam) Company Limited
•
การเพิ่มทุน
		
Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจ�ำนวน 11.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 20.0 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อน�ำเงินไปใช้จ่ายลงทุนติดตั้งสายการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มและ
ขยายก�ำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนทีท่ ำ� จากเมลามีน โดยในปี พ.ศ. 2555 บริษทั ฯได้จา่ ยช�ำระ
เงินเพิ่มทุนบางส่วนจ�ำนวน 2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และให้เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�ำนวน 6.0 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
		
ต่อมา เมือ่ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษทั ฯได้ทำ� สัญญาแปลงเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ จ�ำนวนดังกล่าว
ข้างต้น เป็นเงินเพิ่มทุนใน SVN ท�ำให้บริษัทฯยังคงค้างช�ำระเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจ�ำนวน 3.0 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้แก่ SVN ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ไิ ว้ ซึง่ บริษทั ฯจะช�ำระเงินเพิม่ ทุนตาม
ความเหมาะสมของฐานะการเงินและความจ�ำเป็นในการใช้เงินของ SVN

•
การโอนกลับการด้อยค่าของเงินลงทุน
		
ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯได้ประเมินและเห็นสมควรให้กลับรายการค่าเผือ่ การ
ด้อยค่าของเงินลงทุนใน Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ที่บันทึกในงบการเงินเฉพาะบริษัท
จ�ำนวน 48.20 ล้านบาท โดยฝ่ายบริหารพิจารณาประมาณการผลการด�ำเนินงานประกอบกับการคาดการณ์
การเติบโตของตลาด และการปรับทิศทางการประกอบธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้สถานะทางการเงินและผลประกอบ
การของ SVN ดีขึ้น ทั้งนี้จ�ำนวนเงินดังกล่าวแสดงอยู่ภายใต้รายการ ‘กลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม’ ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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1.2 การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทย่อย
		
ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯเปลีย่ นประเภทธุรกิจของบริษทั
พีอีที สยาม จ�ำกัด (“PETS”) โดยการร่วมลงทุนกับนักลงทุนต่างชาติ เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตและ/หรือจ�ำหน่าย
สินค้าเฟอร์นเิ จอร์พลาสติกทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงและมีรปู แบบทันสมัยทีเ่ น้นการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์
สไตล์ยโุ รป เพือ่ ขยายตลาดทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ และเพือ่ ให้บริษทั ฯสามารถใช้สทิ ธิประโยชน์ที่
PETS ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุนได้ โดยมีสาระส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงสรุปดังนี้
1) ชื่อกิจการ

รายละเอียด

2) ประเภทกิจการ
3) ทุนจดทะเบียน
4) สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
5) สถานะของเงินลงทุน

เดิม
บริษัท พีอีที สยาม จ�ำกัด
รับจ้างเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม และ/
หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ
25 ล้านบาท
100%
บริษัทย่อย

ใหม่
ชื่อใหม่ที่ผู้ร่วมลงทุนสองฝ่าย
จะเห็นชอบก�ำหนด
ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์
พลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยระบบฉีด
ไม่เกิน 80 ล้านบาท
ไม่เกิน 65%
บริษัทย่อย

		
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ PETS ได้มีมติเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น
บริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จ�ำกัด (“SuperIdea”) และได้จดทะเบียนการเปลีย่ นชือ่ บริษทั กับกระทรวงพาณิชย์เมือ่
วันที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ทัง้ นี้ SuperIdea ยังไม่ได้ดำ� เนินการเปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียน และบริษทั ฯ
ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการ
ด�ำเนินธุรกิจและแผนการลงทุนของ SuperIdea
1.3 การจัดตั้ง Srithai Superware Manufacturing Private Limited
		
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ย่อย คือ Srithai Superware Manufacturing
Private Limited (“SSMP”) ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเมือง Ahmedabad รัฐ Gujarat ประเทศอินเดีย เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน โดย SSMP จะมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 500
ล้านรูปี หรือเทียบเท่าไม่เกิน 300 ล้านบาท และบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสานต่อนโยบายการลงทุนเพื่อขยายก�ำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
ในประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตของตลาด ได้แก่ ประเทศเวียดนามและอินเดีย การบรรเทาปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานและค่าแรงงานที่สูงในประเทศไทย ตลอดจนเป็นฐานในการผลิตและส่งออกไปจ�ำหน่าย
ให้แก่ลูกค้าในแถบเอเชียใต้และตะวันออกกลางในอนาคต
		
ในปี พ.ศ. 2556 และไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯได้ช�ำระค่าหุ้นบางส่วนเป็นจ�ำนวนเงิน 110.1
ล้านรูปี และ 49.9 ล้านรูปี ตามล�ำดับ รวมเป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 160.0 ล้านรูปี ให้แก่ SSMP เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ย
ในการจัดตั้งบริษัท ช�ำระค่าสิทธิการเช่าที่ดินและเงินมัดจ�ำส�ำหรับการว่าจ้างก่อสร้างโรงงาน โดยบริษัทฯ
คาดว่า SSMP จะสามารถเริ่มด�ำเนินการและมีรายได้ต้นปี พ.ศ. 2558
1.4 การลงทุนเพิ่มในบริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด
		
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทฯลงทุนเพิ่มในบริษัท
ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด (“SNP”) โดยการซือ้ หุน้ สามัญจากผูถ้ อื หุน้ เดิมทัง้ หมด 4 ราย ในราคาหุน้ ละ 10.63
บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็นมูลค่ากิจการตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 รวมเป็นจ�ำนวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ
ต้องช�ำระทั้งสิ้น 12.76 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเข้าไปบริหารจัดการ
ธุรกิจและการด�ำเนินงานของ SNP ได้อย่างเต็มที่ บริษัทฯได้ซื้อหุ้นดังกล่าว โดยช�ำระค่าหุ้น และจดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯเพิม่
ขึ้นจากเดิมร้อยละ 70.0 เป็นร้อยละ 100.0
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อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากผูถ้ อื หุน้ เดิมสองในสีร่ ายเป็นบุคคลธรรมดาทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั กรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯในลักษณะทีเ่ ข้าข่ายค�ำว่า “ญาติสนิท” ตามนิยามของบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งหรือบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยง ดังนัน้ การซือ้ หุน้ จากบุคคลดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
รายการทีเ่ กีย่ วโยง ซึง่ บริษทั ฯได้ปฏิบตั คิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทพี่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด และเปิดเผยสาระส�ำคัญของการลงทุนใน SNP ผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) และในหัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน
1.5 การลงทุนในบริษัทย่อยจัดตั้งใหม่
		
เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯลงทุนในบริษทั ย่อย
ซึง่ จะจัดตัง้ ใหม่ในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยเป็นการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรในประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งดืม่ ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 500
ล้านบาท และบริษทั ฯถือหุน้ ในสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60.0 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ขยายสายการผลิตและ
ตลาดผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มในต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมทุน
1.6 การด้อยค่าของเงินลงทุนใน Beijing Huatai Replica of Porcelain Products Company Limited
		
ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯได้ประเมินและเห็นสมควรให้รบั รูค้ า่ เผือ่ การด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มเติมเท่ามูลค่าเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งจ�ำนวนในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทจ�ำนวน 12.04 ล้านบาท และ 15.87 ล้านบาท ตามล�ำดับ เนื่องจากผลประกอบการที่ถดถอย
และขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทร่วมได้หยุดด�ำเนินธุรกิจแล้ว โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ของบริษทั ร่วมได้มมี ติให้ด�ำเนินการปิดกิจการตามกฎหมาย ทัง้ นีจ้ �ำนวนเงินดัง
กล่าวแสดงอยู่ภายใต้รายการ ‘กลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม’
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		

2.

ด้านเงินกู้
2.1 วงเงินสินเชื่อระยะยาว
		
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯรับการสนับสนุนทางการเงินเป็น
เงินกูย้ มื ระยะยาวในวงเงินรวม 1,200 ล้านบาท เพือ่ สนับสนุนแผนงานลงทุนประจ�ำปี พ.ศ. 2556 โดยบริษทั ฯ
ได้ด�ำเนินการจัดหาและลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารหนึ่งแห่งแล้วในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2556 ในวงเงิน
600 ล้านบาท มีระยะเวลาเงินกู้ 7 ปี และเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยมี 2 ส่วน คือ แบบคงที่ตลอดอายุสัญญาเงิน
กู้และแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิงอัตรา BIBOR 3 เดือน บวกส่วนเพิ่ม ซึ่งบริษัทฯได้เบิกถอนแล้วทั้งจ�ำนวน
ส�ำหรับวงเงินส่วนที่เหลืออีก 600 ล้านบาท บริษัทฯจะจัดหาภายในปี พ.ศ. 2557
		
ในการก่อภาระหนี้เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนส�ำหรับสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพือ่ ให้บริษทั ฯมีตน้ ทุนทางการ
เงินและเงื่อนไขเงินกู้ที่มีความเหมาะสม ตลอดจนเพื่อไม่ให้บริษัทฯต้องประสบกับปัญหาในการช�ำระคืนหนี้
เงินกู้ หรือมีความเสี่ยงต่อการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางการเงินที่ผูกพันบริษัทฯตามสัญญาเงินกู้
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯมีสภาพคล่องทางการเงินส�ำหรับรองรับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในระดับที่
เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนไม่มปี ญ
ั หาในการช�ำระคืนหนีเ้ งินกูแ้ ต่อย่างใด บริษทั ฯได้แสดงรายละเอียด
ของภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวมจ�ำนวน 2,400.84 ล้านบาท
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หัวข้อ 19 เงินกู้ยืมระยะยาว
หน้า 65 – 70
2.2 วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
		
ในปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯเพิม่ วงเงินสินเชือ่ หมุนเวียนกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ในวงเงินรวมกว่า
สองพันล้านบาท ท�ำให้ปจั จุบนั บริษทั ฯมีวงเงินสินเชือ่ หมุนเวียนกับทุกสถาบันการเงินรวมกันไม่นอ้ ยกว่าห้าพัน
ล้านบาท ส�ำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ท�ำให้บริษัทฯสามารถ
จัดสรรการใช้วงเงินจากแต่ละแหล่งด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมได้
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2.3 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยสองแห่ง
		
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯมีการเปลีย่ นแปลงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะของ
การค�้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100.0 จ�ำนวน 2 แห่ง ดังนี้
• ค�ำ้ ประกันวงเงินสินเชือ่ ทางการค้าเพิม่ เติมจากเดิมไม่เกิน 2.0 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 5.0 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กับผูจ้ �ำหน่ายวัตถุดบิ ให้แก่ Srithai
(Vietnam) Company Limited โดยมีผลผูกพันถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้เพื่อช่วย
สนับสนุนให้ Srithai (Vietnam) Company Limited สามารถจัดหาวัตถุดิบได้อย่างคล่องตัว
ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และรองรับกับปริมาณความต้องการใช้วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย
•

		

3.

ลดวงเงินค�ำ้ ประกันเงินกูจ้ ากเดิมไม่เกิน 50.0 ล้านบาท เป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 25.0 ล้านบาท กับ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ให้แก่บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ำกัด เนื่องจากผลประกอบการที่ดี
และมีกระแสเงินสดส่วนเกิน ท�ำให้บริษทั โคราช ไทย เทค จ�ำกัด สามารถช�ำระคืนหนีเ้ งินกูร้ ะยะ
ยาวทัง้ จ�ำนวนให้แก่ผใู้ ห้สนิ เชือ่ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการช�ำระคืนก่อนก�ำหนดแต่อย่างใด

อื่นๆ

3.1 การแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติมและทดแทน
			
ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯได้แต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติมและทดแทน ประกอบด้วย
• นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์ ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการส่วนการขายตรง แทนนายมานิต
อติวานิชยพงศ์ ที่รักษาการต�ำแหน่งดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556
• นายอนุพช ภาษวัธน์ ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
เพื่อทดแทนผู้บริหารที่ครบอายุสัญญาว่าจ้าง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556
3.2

การจัดสรรเงินก�ำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล

		
บริษทั ฯได้จดั สรรเงินก�ำไรสุทธิประจ�ำปี พ.ศ. 2555 เพือ่ ส�ำรองตามกฎหมายเป็นจ�ำนวนเงิน 24,000,000
บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในปี พ.ศ. 2556 อัตราหุน้ ละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินจ�ำนวน 298,089,528
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.89 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท
		
นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด บริษัท
โคราช ไทย เทค จ�ำกัด และบริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2555 และได้ด�ำเนินการจ่ายเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้
รายละเอียด
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย
- บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
- บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ำกัด
- บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด

ร้อยละการถือหุ้น
-

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
1.10 บาท

71.00
100.00
51.00

10.00 บาท
10.00 บาท
25.00 บาท

จ�ำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น
298.08 ล้านบาท
(วันที่จ่าย 23 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556)
10.00 ล้านบาท
30.00 ล้านบาท
30.00 ล้านบาท

3.3

ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการและผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำ
ปี พ.ศ. 2556
		
ในปี พ.ศ. 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้ประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษทั ฯ ด้วยผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) และสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยได้ประเมินคุณภาพการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ ด้วยผลคะแนน 100 คะแนนเต็ม จัดอยูใ่ นระดับ “ดีเลิศ” เช่นเดียวกัน ซึง่ เป็นการแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของบริษัทฯที่จะรักษามาตรฐานในการท�ำงานและพัฒนาให้ดีขึ้น
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3.4

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
•
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
		
เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั เิ สนอให้เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้จากเดิมหุน้ ละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท และจ�ำนวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้ว
จากเดิม 270,990,480 หุ้น เป็น 2,709,904,800 หุ้น ทั้งนี้ การอนุมัติเสนอให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าว
จะได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจ�ำปี พ.ศ. 2557) เพื่อพิจารณาต่อไป

•
การอนุมัติจัดสรรเงินก�ำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล
		
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้จัดสรรเงินก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 (ผลการด�ำเนินงานงวดเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556) เพื่อส�ำรองตามกฎหมาย
เป็นจ�ำนวนเงิน 22,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในปี พ.ศ. 2557 ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท
รวมเป็นเงินจ�ำนวน 270,990,480 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.95 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท
ทั้งนี้ การอนุมัติเสนอให้จัดสรรเงินก�ำไรสุทธิดังกล่าวจะได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33
(ประจ�ำปี พ.ศ. 2557) เพื่อพิจารณาต่อไป

14.2 การคาดการณ์ภาพรวมธุรกิจในปี พ.ศ. 2557
1.

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนคาดว่ายอดขายการส่งออกในปี พ.ศ. 2557 จะเริม่ ปรับตัวดีขนึ้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556
โดยกลุ่มบริษัทจะเริ่มขยายตลาดสินค้า HORECA (Hotel, Restaurant and Catering) ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา และเน้นผลิต
และขายสินค้าที่สามารถออกแบบลวดลายและรูปทรงของสินค้าให้มีความหลากหลายให้กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้มากขึ้น โดยกลุ่ม
บริษัทจะมุ่งเน้นในเรื่องการออกแบบสินค้าร่วมกับลูกค้าทั้งในยุโรปและตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดหลักที่มียอดขายสูง นอกจาก
นั้นจะมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับสินค้า สร้างตราสินค้าให้เป็น Global Brand ให้เป็นที่รู้จักและ
แพร่หลาย รวมถึงการสร้างโรงงานผลิตสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนในประเทศอินเดีย ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งจะสามารถช่วยขยายตลาด
ในประเทศอินเดียและสามารถท�ำก�ำไรสูงขึ้นได้จากการลดภาระภาษีน�ำเข้าจากประเทศไทย
ส่วนยอดขายภายในประเทศ ก็จะมีการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ในการขายสินค้าผ่านช่องทางธุรกิจขายตรง โดยการน�ำเสนอรูปแบบ
สินค้าใหม่ด้วยการเน้นถึงความเป็นวิถีคนเมือง Urbanization และให้ความสนใจในกระแสนิยมของ Lifestyle มากขึ้น ซึ่งกลุ่มบริษัท
เริ่มมีสินค้าแนวใหม่เกิดขึ้นหลายรายการเพื่อเป็นการสร้างโอกาสการสัมผัสกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ (Customer Touch Point) และ
สร้างโอกาสทางการขายกับ New Generation ทีเ่ ป็นทัง้ Gen-X และ Gen-Y หรือกลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็น Metro Living มากขึน้ เพือ่ ขยายฐาน
กลุม่ ลูกค้ารุน่ ใหม่ อีกทัง้ เป็นแนวทางในการสร้างผูน้ �ำและผูบ้ ริหารการขายในหลายระดับเพือ่ ต่อยอดธุรกิจให้ยงั่ ยืนในอนาคต นอกจาก
นี้ ยังมีแผนการขยายตลาดใหม่ในตลาดสินค้า HORECA และขยายขอบข่ายการขายผ่านธุรกิจ E-Commerce ให้กว้างขวางขึ้น ด้วย
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นคาดว่าจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2556

2.

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ในปี พ.ศ. 2557 คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นจากปี พ.ศ.
2556 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 เนือ่ งจากการแข่งขันในตลาดเครือ่ งดืม่ ในประเทศรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะเครือ่ งดืม่ ประเภทน�ำ้ ไม่อดั ลม
เช่น ชาเขียวและน�ำ้ สมุนไพรต่างๆ เป็นต้น ทีค่ าดว่าอัตราการเติบโตเป็น double digit รวมถึงการเติบโตของตลาดเครือ่ งดืม่ ในประเทศ
เวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า สังเกตได้จากผู้ประกอบการเครื่องดื่มรายใหญ่ระดับโลกได้เข้ามาขยายการลงทุนตั้งโรงงานผลิต
เครือ่ งดืม่ ในประเทศดังกล่าว ซึง่ กลุม่ บริษทั ได้เล็งเห็นโอกาสการเติบโตในธุรกิจนี้ ด้วยการลงทุนในเครือ่ งจักรเพิม่ เติมของบริษทั ย่อยใน
ประเทศเวียดนามแล้ว และมีแผนลงทุนเพิ่มเติมอีกในประเทศไทย เพื่อตอบสนองปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้ารายเดิมและ
รายใหม่ จากกลยุทธ์ที่เข้มแข็งนี้จะท�ำให้กลุ่มบริษัทเป็น Regional Supplier ของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มรายใหญ่ระดับภูมิภาค
ส�ำหรับบริษัทย่อยที่เวียดนามได้เพิ่มก�ำลังการผลิตเพื่อรองรับลูกค้ารายใหม่ๆ นอกจากลูกค้าระดับโลก โดยหาลูกค้ารายใหม่ที่เป็นผู้
ประกอบการในประเทศรายใหญ่ๆ เพิ่มเติมด้วย ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศ ยอดขายก็จะเติบโตมากเช่นกัน ตามการเติบโตทั่ว
ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากลูกค้ามีความพอใจในคุณภาพสินค้าของกลุ่มบริษัท
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ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารคาดว่าจะเติบโตสูงขึน้ อีกในปี พ.ศ. 2557 ตามการขยายตัวของร้านสะดวกซือ้ ทีเ่ พิม่
ขึ้น และการเติบโตของผลิตภัณฑ์อาหารประเภทพร้อมทาน เนื่องด้วยวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปเป็นการใช้ชีวิตในรูปแบบที่เร่งรีบ
และเน้นความสะดวกสบาย ท�ำให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมทานและการใช้บริการร้านสะดวกซือ้ เพิม่ มากขึน้ นอกจากนี้ ด้วย
กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มาแรงในสังคม ตามหลักการที่กลุ่มบริษัทยึดถือคือ 3 SAVES จึงได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารแบบใหม่ที่
น�ำเทคโนโลยีในการลดน�้ำหนักมาใช้ ชื่อเรียกว่า Trim ซึ่งท�ำให้น�้ำหนักของผลิตภัณฑ์เบาลงและยังสามารถลดการใช้วัตถุดิบ โดยจะ
เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารบางชนิดด้วยเทคโนโลยีใหม่ Trim ส�ำหรับสินค้าที่จะส่งออกไปต่างประเทศในไตรมาส 1 นี้ และ
จะใช้เทคโนโลยีนี้เป็นตัวน�ำร่องเพื่อที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารอื่นๆ ต่อไป ผลจากเทคโนโลยีใหม่ดังกล่าว คาดว่าจะช่วยเพิ่มยอด
ขายและสามารถท�ำก�ำไรได้สูงขึ้นอีก

3.

สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์

สายธุรกิจซือ้ มาขายไปและสายงานแม่พมิ พ์ ในปี พ.ศ. 2557 คาดว่าจะเติบโตสูงขึน้ อีก โดยเฉพาะธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์จะ
มีการขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน ด้วยปัจจัยภายในคือ ความส�ำเร็จทางด้านรายได้หรือผลตอบแทนที่สูงของนักธุรกิจประเภทตัวแทน
จ�ำหน่ายจึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงดึงดูดให้กบั ผูท้ สี่ นใจในธุรกิจ หรือผูท้ อี่ ยูใ่ นธุรกิจเครือข่ายทีม่ ปี ระสบการณ์จากบริษทั
อื่น ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับเอสเนเจอร์ รวมถึงปัจจัยภายนอกคือ อัตราการว่างงานของแรงงานในปี พ.ศ. 2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์จึงเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับผู้ว่างงานและผู้ที่ต้องการมีอาชีพอิสระ นอกจากนี้ ผลตอบรับของ
ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การยอมรับในคุณภาพ และครอบคลุมทุกความต้องการในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน โดยเฉพาะอาหารเสริมเพือ่ สุขภาพ
ส�ำหรับการควบคุมน�้ำหนัก บ�ำรุงผิว เป็นต้น จึงได้รบั ความนิยมในหมูว่ ยั รุน่ ทีเ่ ข้ามาร่วมเป็นนักธุรกิจกับเอสเนเจอร์จ�ำนวนมาก รวมทัง้
การเปิดตลาดทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ AEC ส�ำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านการเกษตร ที่มีเพียงผู้ผลิตและขายรายเดียว
ก็ได้รับการตอบรับจากนักธุรกิจเป็นอย่างดี ท�ำให้สามารถเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าได้อย่างมาก การขยายตัวอย่างต่อเนื่องใน
ภูมิภาคอาเซียน เพือ่ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศพม่าและประเทศลาวทีม่ กี ารเปิดบริษัทตัวแทน
จ�ำหน่ายไปแล้วก็มีอัตราการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี และบริษัทฯก�ำลังอยู่ในช่วงขยายตลาดเข้าสู่ประเทศกัมพูชา เพื่อเพิ่มยอดขายให้
บรรลุเป้าหมาย
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1) นายสนั่น อังอุบลกุล
: 67 ปี
: ไทย
: ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัตกิ ารกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมอื่น

: มี
: 44,082,351 หุ้น หรือร้อยละ 16.27 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
: ไม่มี
: ไม่มี
: หลักสูตรส�ำหรับประธานกรรมการ 2000 รุ่นที่ 4/2001
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 (TEPCoT2)
สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (2551)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

มหาวิทยาลัย Oglethorpe, Atlanta, Georgia, U.S.A.

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

-

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

การตลาด

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

การจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วิศวกรรมการผลิต

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ปริญญาบัตร รุ่นที่ 3

-

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

ประธานกรรมการ,
กรรมการผู้จัดการ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พ.ศ. 2515 - ปัจจุบัน

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2)  

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

  

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัทย่อย
1. บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ำกัด
2. บริษัท พี.อี.ที. บโลว์ จ�ำกัด
3. Srithai (Vietnam) Company Limited
4. บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
5. บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
บริษัทร่วม
1. บริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ำกัด
2. บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
3. บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
4. PT. Srithai Maspion Indonesia
กิจการร่วมค้า
บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ต�ำแหน่ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2.2) บริษัทอื่น :
ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
1. บริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

กรรมการ

2. บริษัท โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

กรรมการ

บริษัทอื่น
1. บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จ�ำกัด

กรรมการ

2. บริษัท นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จ�ำกัด

กรรมการ
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

3)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

จัดประชุม 7 ครั้ง
จัดประชุม 2 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง
เข้าประชุม 2 ครั้ง

: 11 ปี (ตัง้ แต่บริษทั ฯออกจากแผนฟืน้ ฟูกจิ การเมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั )
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2)

นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์

อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

:
:
:

84 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ

:
:

ไม่มี
ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

:

ไม่มี

:
:

การอบรมอื่น

:

ไม่มี
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2543
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 24/2553
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 5/2556
Certified Professional Internal Auditors
Certified Public Accountant (Thailand)

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
พาณิชยศาสตรบัณฑิต และ
นิติศาสตรบัณฑิต
การบัญชี

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

ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางการบัญชี
(เทียบปริญญาโท)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(M.B.A.)
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยรังสิต

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

การบัญชี

ปริญญาบัตร รุ่นที่ 22

-

ต�ำแหน่ง
รองปลัด
อธิบดี
อธิบดี
อธิบดี
อธิบดี

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2521 – 2523
พ.ศ. 2523 – 2528
พ.ศ. 2528 – 2529
พ.ศ. 2529 – 2533
พ.ศ. 2533 – 2534

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การเงินการธนาคาร

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)
2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

    

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์

     

2.2) บริษัทอื่น :

3)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
: ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน
The Joint Doctoral Program in Business Administration
(JDBA)

ต�ำแหน่ง
กรรมการ

สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษา

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯเข้าร่วม
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรรมการ			

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

จัดประชุม 7 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

: 11 ปี (ตัง้ แต่บริษทั ฯออกจากแผนฟืน้ ฟูกจิ การเมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั )
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3) นายเอ้งฮัก นนทิการ
อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
(รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัตกิ ารกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
คุณวุฒิทางการศึกษา :

: 57 ปี
: ไทย
: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
: ไม่มี
: 5,900 หุ้น หรือร้อยละ 0.00 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
: ไม่มี
: ไม่มี
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บริหารธุรกิจ

ต�ำแหน่ง
รองผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2522 – 2534
พ.ศ. 2534 – 2538
พ.ศ. 2538 – 2541
พ.ศ. 2541 – 2544
พ.ศ. 2545 – 2548
พ.ศ. 2548 – 2554

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

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารเงินและตราสารหนี้

ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์
2.2) บริษัทอื่น :

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
124

: ไม่มี
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

3)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์		

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯเข้าร่วม
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรรมการ			

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

จัดประชุม 7 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 2 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 2 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

: 11 ปี (ตัง้ แต่บริษทั ฯออกจากแผนฟืน้ ฟูกจิ การเมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั )
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4) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมอื่น
คุณวุฒิทางการศึกษา :

: 54 ปี
: ไทย
: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
: ไม่มี
: ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
: ไม่มี
: ไม่มี
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
: หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

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

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ปริญญาโท

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

ต�ำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารและค้าเงินตรา
ต่างประเทศ
ผู้จัดการ

ช่วงเวลา
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

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซ็ท พลัส จ�ำกัด
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออก
ฟายแนนซ์ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
คณะกรรมาธิการ การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
มหาวิทยาลัยสยาม
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พ.ศ. 2529 – 2537

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในการท�ำงาน (ต่อ) :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม
บริษัท สยามซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาผู้แทนราษฎร
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ต�ำแหน่ง
กรรมการ

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2544 – 2545

กรรมการ
ที่ปรึกษาประจ�ำ

พ.ศ. 2544 – 2545
พ.ศ. 2544 – 2548

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

พ.ศ. 2545 – 2549

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2)

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1)

กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์		

2.2)

บริษัทอื่น :

: ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จ�ำกัด
3)

กรรมการ

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

:  ไม่มี

การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- การประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯเข้าร่วม
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรรมการ				

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

จัดประชุม 7 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง
เข้าประชุม 3 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

: 11 ปี (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)
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5) นางสิริพร ไศละสูต
อายุ
:
สัญชาติ
:
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
:
		
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
:
การถือหุ้นในบริษัท
:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
:
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
:
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
:
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

67 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ไม่มี
ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
ไม่มี
ไม่มี
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Pennsylvania State University
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
The Australian National University

วุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Certificate
ประกาศนียบัตร
นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1
ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 42
Certificate

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

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

รองอธิบดี (นักบริหาร 9)

พ.ศ. 2540 – 2543

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

อธิบดี (นักบริหาร 10)

พ.ศ. 2543 – 2545

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

อธิบดี (นักบริหาร 10)

พ.ศ. 2545 – 2549

ที่ปรึกษา

พ.ศ. 2549 – 2550

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

2)
  
     

กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์		

: ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น :
ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
3)

ที่ปรึกษา
ส�ำนักพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- การประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯเข้าร่วม
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรรมการ				

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

จัดประชุม 7 ครั้ง
จัดประชุม 2 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง
เข้าประชุม 2 ครั้ง
เข้าประชุม 3 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

: 6 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน)
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6) นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล
อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: 73 ปี
: ไทย
: กรรมการ
: ไม่มี
: 15,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 5.54 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
: เป็นมารดานายณพล และนางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
: ไม่มี
: ไม่ได้เข้าร่วมการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
-

วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษา

สาขาวิชาหลัก
-

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

กรรมการ

เริ่มก่อตั้ง - ปัจจุบัน

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

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2)

กรรมการ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์

: ไม่มี

     

2.2) บริษัทอื่น 			

: ไม่มี

3)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรรมการ			
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จัดประชุม 7 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง

: 11 ปี (ตัง้ แต่บริษทั ฯออกจากแผนฟืน้ ฟูกจิ การเมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั )

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

7) นายณพล เลิศสุมิตรกุล
อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: 52 ปี
: ไทย
: กรรมการ, และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
: มี
: ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
: เป็นบุตรนางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล และพี่ชายนางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
: ไม่มี
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

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

วุฒิการศึกษา
Associate of Applied Science

สาขาวิชาหลัก
Business Management

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

กรรมการ, และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน

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

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

     

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :

กรรมการ, และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัทย่อย
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
3)

2.2) บริษัทอื่น				
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์		

กรรมการ
: ไม่มี
: ไม่มี

การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรรมการ			
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

จัดประชุม 7 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง

: 11 ปี (ตัง้ แต่บริษทั ฯออกจากแผนฟืน้ ฟูกจิ การเมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั )
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8) นายมานิต อติวานิชยพงศ์
อายุ
:
สัญชาติ
:
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
:
		

68 ปี
ไทย
กรรมการ, กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ,ี
อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง,
และผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาดอาวุโส		 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
: มี
การถือหุ้นในบริษัท
: 1,148,720 หุ้น หรือร้อยละ 0.42 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
(รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
: ไม่มี
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

Account Executive

พ.ศ. 2510 – 2517

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

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

     

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :
ชื่อหน่วยงาน

บริษัทย่อย
1. บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ำกัด
2. Srithai Superware Manufacturing Private Limited
3. Srithai Superware India Limited
บริษัทร่วม
1. บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
2. PT. Srithai Maspion Indonesia
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ต�ำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี,
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, และผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด
อาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

2.2) บริษัทอื่น
3)

: ไม่มี

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จัดประชุม 7 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 4 ครั้ง

- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดประชุม 11 ครั้ง

เข้าประชุม 10 ครั้ง

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรรมการ			

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

: 11 ปี (ตัง้ แต่บริษทั ฯออกจากแผนฟืน้ ฟูกจิ การเมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั )
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9) นายปริญช์ ผลนิวาศ
: 57 ปี
: ไทย
: กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี,
		 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง,
เลขานุการบริษัท, รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร,
		 และรักษาการผู้อ�ำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
: มี
การถือหุ้นในบริษัท
: 200,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.07 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
: ไม่มี
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (RCC)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy
หลักสูตร D&O Insurance Mitigating Directors Liabilities Risk
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
หลักสูตร แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
หลักสูตร ASEAN CG Scorecard
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
บัญชี

ปริญญาโท

บัญชี

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

หัวหน้ากองวิเคราะห์และ
วางแผนการเงิน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี

พ.ศ. 2525 – 2532

บริษัท ซันนี่ส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ�ำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

พ.ศ. 2532 – 2535

บริษัท เทเลคอมเอเซีย จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการอาวุโส
กองระบบข้อมูลบัญชี ฝ่ายบัญชี

พ.ศ. 2535 – 2536

กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�ำหน่าย
เครือเจริญโภคภัณฑ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและ
การเงิน

พ.ศ. 2536 – 2543

University of Wisconsin – Madison,
Wisconsin, U.S.A.
ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

     

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :

ต�ำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง,
เลขานุการบริษัท, รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร,
และ รักษาการผู้อ�ำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัทย่อย
1. บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ำกัด
2. บริษัท พี.อี.ที. บโลว์ จ�ำกัด
3. Srithai (Vietnam) Company Limited
4. Srithai Superware Manufacturing Private Limited
5. Srithai Superware India Limited
6. บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
บริษัทร่วม
1. บริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ำกัด
2. บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
3. บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
กิจการร่วมค้า
บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2.2) บริษัทอื่น
3)

		

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์		

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- การประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรรมการ			

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

จัดประชุม 7 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 2 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 11 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 2 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 11 ครั้ง

: 11 ปี (ตัง้ แต่บริษทั ฯออกจากแผนฟืน้ ฟูกจิ การเมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั )
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10) นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ
อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: 52 ปี
: ไทย
: รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย
: ไม่มี
: ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
: ไม่มี
: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
บริหารธุรกิจ

ปริญญาโท

Executive MBA

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

บริษัท ออริเฟลม คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

กรรมการผู้จัดการ

พ.ศ. 2545 – 2548

ผู้จัดการทั่วไป

พ.ศ. 2548 – 2550

ผู้อ�ำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
ตะวันออกเฉียงใต้

พ.ศ. 2550 – 2553

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

บริษัท ซินเนอร์จี้ เวิลด์ไวด์ มาร์เก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เอเจล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย

2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

     

2.1)

กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์		

: ไม่มี

2.2)

บริษัทอื่น				

: ไม่มี

3)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์			
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: ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

11) นายประยูร ขจิตต์
อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: 63 ปี
: ไทย
: ผู้อำ� นวยการส่วนบุคลากรและธุรการ
: ไม่มี
: 90,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.03 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
: ไม่มี
: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ

วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาหลัก
-

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

พนักงานช่าง

พ.ศ. 2515 – 2517

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท แองโกลไทยอินดัสเตรียล จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ

2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

     

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์		

: ไม่มี

     

2.2) บริษัทอื่น

		

: ไม่มี

3)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

: ไม่มี
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12) นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: 51 ปี
: ไทย
: ผู้อำ� นวยการส�ำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
: ไม่มี
: 8,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 2.95 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
: เป็นบุตรีนางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล และน้องสาวนายณพล เลิศสุมิตรกุล
: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
City of London Polytechnic

วุฒิการศึกษา
Diploma

สาขาวิชาหลัก
การตลาด

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

พ.ศ. 2527 - ปัจจุบัน

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

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2)
  

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์		

: ไม่มี

		

: ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น
3)

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์			
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: ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

13) นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: 55 ปี
: ไทย
: อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, และ
ผู้อ�ำนวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
: ไม่มี
: 142 หุ้น หรือร้อยละ 0.00 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
: ไม่มี
: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
เครื่องกล

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

ผู้อ�ำนวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์
เพื่องานอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน

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

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

     

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :

ต�ำแหน่ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, และผู้อ�ำนวยการโรงงานอาวุโสผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัทย่อย
1. บริษัท ซุปเปอร์ไอเดีย จ�ำกัด
2. บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ำกัด
3)

2.2) บริษัทอื่น					
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์			

การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
: ไม่มี

: ไม่มี
จัดประชุม 11 ครั้ง

เข้าประชุม 8 ครั้ง
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14) นายภาวัต เฉลิมพงศ์
อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: 53 ปี
: ไทย
: อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, และ
ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
: ไม่มี
: 100,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.04 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
: ไม่มี
: ไม่มี

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

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
บริหารธุรกิจ

ต�ำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า
ฝ่ายการค้าต่างประเทศ
ผู้จัดการการเงิน

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2530 – 2531
พ.ศ. 2531 – 2533
พ.ศ. 2533 – 2536

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ฟาร์อีสท์แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์
คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

     

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :
ชื่อหน่วยงาน

บริษัทย่อย
1. บริษัท ซุปเปอร์ไอเดีย จ�ำกัด
2. บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ำกัด
กิจการร่วมค้า
บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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ต�ำแหน่ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, และผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
ผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

2.2) บริษัทอื่น					
3)

: ไม่มี

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 		

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

จัดประชุม 11 ครั้ง

เข้าประชุม 10 ครั้ง
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15) นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์
อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: 55 ปี
: ไทย
: ผู้อำ� นวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
: ไม่มี
: 158,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.06 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
: ไม่มี
: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาหลัก
ชีวเคมี

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจ (การตลาด)

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท เฮิกซ์ไทย จ�ำกัด

ต�ำแหน่ง
Technical Sales Representative

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2523 – 2528

บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จ�ำกัด

Marketing Officer

พ.ศ. 2528

บริษัท ไทยโมเดิร์นพลาสติกอินดัสทรี จ�ำกัด

Senior Marketing Manager

พ.ศ. 2529 – 2536

บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด

Vice President

พ.ศ. 2536 – 2550

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์

2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

    

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์		

: ไม่มี

     

2.2) บริษัทอื่น 				

: ไม่มี

3)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์			
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: ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

16) นายจรุง ศรีสกุล
อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: 59 ปี
: ไทย
: อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, และ
ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
: ไม่มี
: ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
: ไม่มี
: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
Saint Louis University

วุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาหลัก
โทรคมนาคม

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวการบริหารอุตสาหกรรม

ต�ำแหน่ง
Manufacturing Director

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2536 – 2543

Bangkok Decor Metal Company Limited

General Manager

พ.ศ. 2544 – 2547

บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด

General Manager

พ.ศ. 2547 – 2550

Saint Louis University
ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, และ
ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

    

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์		

: ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น				

: ไม่มี

3)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดประชุม 11 ครั้ง

เข้าประชุม 6* ครั้ง

* ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 นายจรุง ศรีสกุล ได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลกิจการของ Srithai (Vietnam) Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
และต้องประจ�ำอยู่ที่ส�ำนักงานในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกครั้ง
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

143

17) นายราเกส ซิงห์
อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: 50 ปี
: ไทย
: ผู้อำ� นวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการองค์กร
: ไม่มี
: ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
: ไม่มี
: ไม่มี

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

วุฒิการศึกษา
Diploma

สาขาวิชาหลัก
-

Post Diploma

Plastics Mold Design

ต�ำแหน่ง
Plant Manager
General Manager
Managing Director
Managing Director

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2530 – 2537
พ.ศ. 2537 – 2547
พ.ศ. 2547 – 2550
พ.ศ. 2550 – 2552

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
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 :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

     

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการองค์กร

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัทย่อย
1. Srithai Superware Manufacturing Private Limited
2. Srithai Superware India Limited

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2.2) บริษัทอื่น :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ดับเบิ้ล พ้อยท์ส จ�ำกัด
3)

ต�ำแหน่ง
กรรมการ

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
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: ไม่มี
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

18) นายชัยชาญ เจริญสุข
อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: 44 ปี
: ไทย
: ผู้อำ� นวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ
: ไม่มี
: ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
: ไม่มี
: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

สาขาวิชาหลัก
เคมีวิศวกรรม

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ปริญญาโท

วิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ

มหาวิทยาลัยชินวัตร

ปริญญาเอก

วิทยาการจัดการ

ต�ำแหน่ง
วิศวกรผลิต

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2534 – 2537

นักวิเคราะห์โครงการ

พ.ศ. 2538 – 2540

Sales and Logistics Manager

พ.ศ. 2540 – 2545

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

พ.ศ. 2546 – 2548

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจส่งออก

พ.ศ. 2549 – 2554

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด
(กลุ่มบริษัทเอสซีจี)
บริษัท เคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย จ�ำกัด
(กลุ่มบริษัทเอสซีจี)
บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จ�ำกัด
(กลุ่มบริษัทเอสซีจี)

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ
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2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

    

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :
ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัทย่อย
บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2.2) บริษัทอื่น :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท เบสท์แอนด์ไบร์ทโพรดักส์ จ�ำกัด
3)

ต�ำแหน่ง
กรรมการ

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์			

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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จัดประชุม 11 ครั้ง

เข้าประชุม 11 ครั้ง

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

19) นายอนุพช ภาษวัธน์
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556)
อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: 61 ปี
: ไทย
: ผู้อำ� นวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
: ไม่มี
: ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
: ไม่มี
: ไม่มี

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

วุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาหลัก
วิศวกรรมเครื่องกล

ต�ำแหน่ง
วิศวกรโรงงาน

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2521 – 2523

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงาน

พ.ศ. 2524 – 2555

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท กระเบื้องยางหัวหมาก จ�ำกัด
บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

     

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์		

: ไม่มี

   

2.2) บริษัทอื่น

		

: ไม่มี

3)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์			

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

: ไม่มี
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20) นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556)
อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท
(รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: 52 ปี
: ไทย
: ผู้อำ� นวยการส่วนการขายตรง
: ไม่มี
: 100 หุ้น หรือร้อยละ 0.00 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
: ไม่มี
: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
บริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน การธนาคาร

ต�ำแหน่ง
เลขานุการประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์
เอกตรา และ ล็อกแอนด์ล็อก
ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2531 – 2548

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2548 – 2551
พ.ศ. 2551 – 2555

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส่วนการขายตรง

2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

     

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์		

: ไม่มี

    

2.2) บริษัทอื่น

		

: ไม่มี

3)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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: ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง “เลขานุการบริษัท” ของบริษัทฯ
เลขานุการบริษทั มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ก�ำหนดไว้ ดังนี้
1.

2.

หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
1.1

จัดการประชุม เข้าร่วมประชุม และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2

ติดต่อประสานงานในการรวบรวมและจัดท�ำเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

1.3

ติดตามและทบทวนระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

1.4

รวบรวมและจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
2.1

ดูแลให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ

2.2

ดูแลและตรวจสอบให้บริษทั ฯและคณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การจัดท�ำทะเบียนกรรมการ
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น

2.3

ดูแลให้บริษัทฯและคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิด
เผยข้อมูล ตลอดจนข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะของการ
เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

2.4

ทบทวนความก้าวหน้าและให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ และส่งเสริมในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) และบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหาร (Code of Best Practice for Directors)

3. การจัดเตรียม รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล
3.1

จัดเตรียมร่างสาส์นของคณะกรรมการบริษทั และรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่องบการเงิน
ของบริษัทฯเพื่อแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี

3.2

ประสานงานในการจัดท�ำและเผยแพร่รายงานประจ�ำปีและงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกหนี้
เจ้าหนี้ พนักงาน หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมสรรพากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น

3.3

รวบรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและท�ำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และติดต่อขอความร่วมมือกับ
นายทะเบียน

3.4

ตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อเฝ้าระวังการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯโดย
บุคคลใดที่อาจเข้าข่ายการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ำกิจการ รวมถึงติดต่อประสานงานที่จ�ำเป็นเพื่อท�ำให้บริษัทฯ
มีการปฏิบัติที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องก�ำหนดเมื่อบริษัทฯได้รับค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์

3.5

รวบรวมข้อมูลและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำหรับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

3.6

การจัดท�ำรายงานสารสนเทศต่างๆ ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น

4. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
4.1

แนะน�ำและช่วยเหลือการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ

4.2

เป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

4.3

ติดต่อกับผู้ถือหุ้นในการแจ้งหรือประกาศต่างๆ เช่น การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

4.4

ติดต่อสือ่ สารข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานอืน่ ๆ และมีหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องในเรือ่ งกฎหมาย การเงินและการบัญชี และนโยบาย
การบริหารในด้านต่างๆ

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

149

4.5

รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งดูแลเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อ
สาธารณชนรวมถึงนักลงทุนทั่วไป ตลอดจนการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อของบุคคลภายนอกกับบริษัทฯ

4.6

การเพิ่มพูนความรู้ให้กับกรรมการบริษัท

3. ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้
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1.

การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

2.

การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งใน
สาระส�ำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.

การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้ งทุนในการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีสว่ น
ร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการของ Srithai (Vietnam) Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพียงแห่งเดียวที่มีรายได้รวมในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็น
มูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริษัทฯตามงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ

นายปริญช์ ผลนิวาศ

กรรมการ

นายสันติ วิศวเมธีกุล

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

151

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั
1.

ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล
:
อายุ
:
สัญชาติ
:
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
:
		
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
:
การถือหุ้นในบริษัท
:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
:
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
:
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
:
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายธนัช ศรีปาน
47 ปี
ไทย
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ,
และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ไม่มี
ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
ไม่มี
ไม่มี
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)
หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)

: หลักสูตร Enterprise Risk Management
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยงาน Audit Committee ได้อย่างไร
สภาวิชาชีพบัญชี
การอบรมอื่น

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ปริญญาโท

การจัดการทั่วไป

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน,
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, และ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

    

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์		

: ไม่มี

     

2.2) บริษัทอื่น				

: ไม่มี

3)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์		

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 4 ครั้ง

- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดประชุม 11 ครั้ง

เข้าประชุม 10 ครั้ง

จ�ำนวนพนักงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน		

2.

: 4 คน (รวมผู้จัดการฝ่าย)

ข้อมูลของหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯและหน้าที่ความรับผิดชอบ

บริษทั ฯอยูร่ ะหว่างการพิจารณาความพร้อมของการจัดตัง้ หน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ตลอดจนการก�ำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 4
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน “คณะกรรมการสรรหาฯ” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อสิงหาคม
พ.ศ. 2548 เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯและตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพือ่ ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยคณะกรรมการบริษทั ในการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กบั กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาฯชุดปัจจุบนั มีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2558
ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสรรหาฯได้จัดประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยมีจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาฯ
แต่ละท่าน ดังนี้
รายชื่อ
นางสิริพร
นายสนั่น
นายเอ้งฮัก
นายปริญช์

ไศละสูต
อังอุบลกุล
นนทิการ
ผลนิวาศ

ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
2/2
2/2
2/2
2/2

ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯและเลขานุการฯ

ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี พ.ศ. 2556 สรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาคัดสรรกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษทั ทีต่ อ้ งออกตามวาระและปรับปรุงอัตราโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจ�ำปี พ.ศ. 2556)
2. พิจารณาปรับเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงประจ�ำปี พ.ศ. 2556
3. พิจารณาต่อวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงจ�ำนวน 2 คน
4. พิจารณาค่าตอบแทน (โบนัส) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี พ.ศ. 2556
ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

นางสิริพร   ไศละสูต
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เพื่อท�ำหน้าที่พัฒนา
ก�ำกับ และติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ให้มคี วามต่อเนือ่ งและประสิทธิผล ทัง้ นี้ คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีชุดปัจจุบันมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งถึงสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2557
ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่าน ดังนี้
รายชื่อ
นายสุชาติ
นางสิริพร
นายมานิต
นายปริญช์

บุญบรรเจิดศรี
ไศละสูต
อติวานิชยพงศ์
ผลนิวาศ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและเลขานุการฯ

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
4/4
3/4
4/4
4/4

ภารกิจของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยการท�ำงานร่วมกับคณะท�ำงานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในรอบปี พ.ศ. 2556 สรุปได้ดังนี้
1. จัดท�ำและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติการประกาศใช้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์โครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies) ปี 2556
2. จัดท�ำและเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั กิ ารประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี หมวด
การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย รวม 26 นโยบาย
3. จัดท�ำและเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั กิ ารก�ำหนดโครงสร้างความหลากหลายของคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity)
4. จัดท�ำและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประกอบด้วย
4.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ)
4.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท (รายบุคคล)
4.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารงานของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่
เสมอ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯในระยะยาว
ในนามคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

นายสุชาติ   บุญบรรเจิดศรี
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบรายงานทางการเงินตลอดจนสารสนเทศทางการเงินของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย และตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมและปฏิบตั อิ ย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวัง และประมาณการทีส่ มเหตุ
สมผล รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
จากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีเ่ ป็นอิสระ เพือ่ ให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เพือ่
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่ง
ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯได้มีการบันทึกข้อมูลและรายการบัญชีอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอทีจ่ ะรักษาไว้ซงึ่ สินทรัพย์ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนการป้องกันความเสีย่ ง
เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอย่างมีสาระส�ำคัญหรือมีการทุจริต
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระทุกท่าน ท�ำหน้าทีส่ อบทานนโยบายการบัญชี
และรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนพิจารณาการท�ำรายการและการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน
เพียงพอ และเหมาะสม ทัง้ นี้ ความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯมีความเพียงพอและเหมาะสมที่จะสามารถสร้าง
ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุผลได้วา่ งบการเงินของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดโดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายสนั่น   อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น การบัญชี กฎหมาย การเงินและการธนาคาร ซึ่งเป็นคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน
คณะกรรมการชุดอื่น คณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย
1. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเอ้งฮัก นนทิการ

กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

กรรมการตรวจสอบ

ปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมรวม 5 ครัง้ เป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ และเป็นการประชุม
ร่วมของกรรมการอิสระและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระและผู้สอบบัญชีโดยมิได้มีผู้บริหาร

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 อย่าง
เคร่งครัด
คณะกรรมการตรวจสอบได้มุ่งเน้นและเสริมสร้างระบบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การจัดท�ำรายงาน
ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่ดี ในการประชุมแต่ละครั้งได้ร่วมปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญต่อการจัดท�ำงบการเงิน รวมถึงการซักถามพฤติการณ์อื่นที่น่าสงสัยว่าบริษัทฯจะมีการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนขอ
ทราบแผนงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีบริษัทฯในรอบบัญชีปัจจุบันและที่จะด�ำเนินการในปีถัดไป
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลส�ำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี พ.ศ. 2556 ของบริษัท ศรีไทย
ซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ผู้บริหารด้านบัญชีและการเงิน และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน
นโยบายการบัญชีและประมาณการทีส่ �ำคัญ รวมทัง้ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผูส้ อบบัญชี ก่อนให้ความเห็นชอบ
งบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินของบริษทั ฯประจ�ำปี พ.ศ. 2556 มีความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์กำ� หนด เห็นสมควรเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและติดตามการด�ำเนินงานพร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯอย่างสม�่ำเสมอเป็นรายไตรมาส โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ได้พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพธุรกิจและสภาพแวดล้อม และแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
การด�ำเนินธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

157

3. การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานกำ�กับที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานก�ำกับทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง การท�ำรายการ
ระหว่างกัน (Related Transaction) ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯกับผู้มีส่วนได้เสีย ผลของการสอบทานไม่
พบกรณีการปฏิบัติที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการท�ำรายการระหว่างกัน เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติโดยทั่วไป

4. การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่าคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้
ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามการด�ำเนินงานดังกล่าวให้มีผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ความโปร่งใสและเป็นธรรม สร้างความเชื่อมัน่ และเชือ่ ถือได้ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย โดยบริษัทฯได้รบั ผลประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายใน ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯแล้ว มีความ
เห็นร่วมกันว่า บริษัทฯมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญต่อระบบ
การควบคุมภายในและงบการเงินของบริษัทฯ หากมีข้อสังเกตที่ตรวจพบโดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบก็ได้เสนอและเร่งรัดฝ่ายบริหารของบริษัทฯให้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเสมอ

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำ�หรับงบการเงินประจำ�ปี พ.ศ. 2557
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี และได้ประกอบวิชาชีพด้วยความอิสระ เป็น
กลาง มีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถในการให้บริการด้านการตรวจสอบและการให้ค�ำรับรองงบการเงินได้เรียบร้อย ถูกต้องและทันเวลา
เป็นทีน่ า่ พอใจ จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2557 เพือ่ แต่งตัง้ นายวิเชียร กิง่ มนตรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3760 คนใดคนหนึง่ จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด
(มหาชน) ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 โดยมีค่าตอบแทนเบ็ดเสร็จรวม 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

(นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ของบริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และ
ของเฉพำะบริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะบริ ษทั งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพำะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพำะบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็ นต่ องบกำรเงิ นดังกล่ ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิ บ ัติงำนตรวจสอบ
ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่ งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้
ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่ งหลักฐำนกำรสอบบัญชี เกี่ยวกับจำนวนเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน
วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สำระสำคัญของงบกำรเงินไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยใน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกิ จกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำม
เหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จดั ทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรประเมินกำร
นำเสนองบกำรเงินโดยรวม
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ของบริ ษทั
ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพำะบริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556 และผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะบริ ษทั สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

วิเชียร กิ่งมนตรี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3977
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
กรุ งเทพมหำนคร
25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557

2

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้ อื่น - บุคคลภายนอก
ลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ ทธิ การเช่า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมำยเหตุ

7
8
9
34.2
34.2
10

11.1
11.1
11.1
12
13
14
15
16
17

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
จัดประเภทใหม่
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
จัดประเภทใหม่
บำท
บำท

437,117,224
7,858,770
1,855,457,482
52,943,475
6,699,179
1,475,138,671
114,290,528
3,949,505,329

441,288,433
7,358,536
1,685,624,170
46,649,965
904,453
1,351,492,945
96,879,970
3,630,198,472

215,856,126
1,674,540,952
30,912,289
11,256,998
1,131,539,015
88,614,959
3,152,720,339

232,169,465
1,522,602,065
35,177,430
4,872,024
182,914,200
1,042,173,822
53,725,048
3,073,634,054

288,172,289
14,313,342
206,616,354
134,779,114
5,295,733,845
49,383,359
94,162,249
48,330,147
44,514,183
6,176,004,882

293,691,731
11,406,239
206,616,354
141,125,198
4,842,889,670
57,931,020
75,525,487
65,915,067
5,695,100,766

761,800,125
184,113,258
4,999,800
140,769,970
499,214,447
4,176,798,801
39,114,428
68,417,644
21,927,380
5,897,155,853

456,714,525
199,978,123
4,999,800
140,769,970
504,880,126
3,868,198,442
48,564,595
59,467,287
67,785,828
5,351,358,696

10,125,510,211

9,325,299,238

9,049,876,192

8,424,992,750

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 9 ถึง 92 เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เจ้าหนี้ การค้า - บุคคลภายนอก
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ อื่น - บุคคลภายนอก
เจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

หมำยเหตุ

18
19
34.2
20
34.2

19
24

รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 270,990,480 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 270,990,480 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ส่ วนเกินทุนจากหุ ้นสามัญซื้อคืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
จัดประเภทใหม่
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
จัดประเภทใหม่
บำท
บำท

823,449,663
563,878,278
837,645,983
112,561,983
404,595,970
2,474,859
36,132,749
2,780,739,485

840,961,459
532,901,427
794,532,300
127,701,776
377,011,296
3,207,943
52,451,214
2,728,767,415

820,000,000
435,091,938
571,423,566
122,262,729
285,333,755
3,502,743
25,790,381
2,263,405,112

790,000,000
463,470,227
667,637,751
170,392,411
271,466,377
9,066,166
41,533,850
2,413,566,782

2,466,413,261
2,660,506
310,552,945
2,779,626,712

1,852,106,539
887,907
285,631,020
2,138,625,466

1,965,748,880
265,234,764
2,230,983,644

1,300,840,818
246,347,843
1,547,188,661

5,560,366,197

4,867,392,881

4,494,388,756

3,960,755,443

2,709,904,800

2,709,904,800

2,709,904,800

2,709,904,800

2,709,904,800
19,928,420

2,709,904,800
19,928,420

2,709,904,800
19,928,420

2,709,904,800
19,928,420

182,000,000
1,496,725,906
(72,939,778)
4,335,619,348
229,524,666
4,565,144,014

160,000,000
1,363,905,290
(24,810,563)
4,228,927,947
228,978,410
4,457,906,357

182,000,000
1,600,758,216
42,896,000
4,555,487,436
4,555,487,436

160,000,000
1,531,508,087
42,896,000
4,464,237,307
4,464,237,307

10,125,510,211

9,325,299,238

9,049,876,192

8,424,992,750

25

25
26
27

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 9 ถึง 92 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
หมำยเหตุ
รายได้จากการขายและงานรับจ้าง
ต้นทุนขายและงานรับจ้าง
กำไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และกิจการร่ วมค้า
กลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสุ ทธิสำหรับปี

28
28, 34.4
34.3
30, 34.4
30, 34.4
29

บำท

จัดประเภทใหม่

บำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บำท

จัดประเภทใหม่

บำท

9,397,421,494 8,757,315,768 7,169,075,744 7,181,681,643
(7,556,282,689) (6,842,474,505) (5,800,143,207) (5,619,848,453)
1,841,138,805 1,914,841,263 1,368,932,537 1,561,833,190
106,906,527
110,747,865
225,394,522
179,958,378
(857,393,367) (855,688,557) (764,504,466) (773,238,458)
(390,387,696) (399,913,590) (278,764,718) (304,645,820)
(4,472,903)
(4,354,151)
(167,000,062) (135,182,956) (123,607,480) (115,625,015)

11.2

50,099,483

41,890,136

-

-

11.3 (ข)

(12,044,661)
571,319,029
(52,365,234)
518,953,795

672,221,258
(94,859,354)
577,361,904

32,335,135
459,785,530
(36,023,042)
423,762,488

(4,200,000)
539,728,124
(80,357,492)
459,370,632

(48,657,389)
2,045

3,834,433
21,678,126

-

21,676,000

(34,072,134)
(82,727,478)

(15,732,002)
9,780,557

(34,437,021)
(34,437,021)

(11,111,117)
10,564,883

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

436,226,317

587,142,461

389,325,467

469,935,515

กำรแบ่ งปันกำไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรสุ ทธิสำหรับปี

486,968,088
31,985,707
518,953,795

541,881,902
35,480,002
577,361,904

423,762,488
423,762,488

459,370,632
459,370,632

กำรแบ่ งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

404,766,739
31,459,578
436,226,317

552,367,219
34,775,242
587,142,461

389,325,467
389,325,467

469,935,515
469,935,515

1.80

2.00

1.56

1.70

16.3

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี - สุ ทธิจำกภำษี

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

31

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 9 ถึง 92 เป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

5

6

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

32

32

2

หมำยเหตุ

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

2,709,904,800
2,709,904,800
2,709,904,800
19,928,420
19,928,420

19,928,420
19,928,420
19,928,420
136,000,000
24,000,000
160,000,000

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

งบกำรเงินรวม (บำท)

1,062,363,812
541,881,902
(203,242,860)
(24,000,000)
1,377,002,854

(69,620,342)
1,904,755
(67,715,587)

(67,715,587)
(67,715,587)
(48,131,260)
(115,846,847)
21,226,898
21,678,126
42,905,024

42,905,024
42,905,024
2,045
42,907,069
(13,097,564)
(13,097,564)

(13,097,564)
13,097,564
-

4,228,927,947
4,228,927,947
486,968,088
(82,201,349)
(298,075,338)
4,335,619,348

รวมส่ วนของ
บริษทั ใหญ่

(48,393,444) 3,879,803,588
- 541,881,902
10,485,317
10,485,317
- (203,242,860)
(37,908,127) 4,228,927,947

(37,908,127)
13,097,564
(24,810,563)
(48,129,215)
(72,939,778)

ผลต่ ำงของกำรแปลงค่ ำ
ผลต่ ำงจำกกำรประมำณ
รวม
กำไรสะสม เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุน กำรตำมหลักคณิตศำสตร์ องค์ ประกอบอื่น
ส่ วนทีย่ งั
และบริษทั ร่ วม
เผือ่ ขำย ประกันภัยสำหรับโครงกำร
ของส่ วนของ
ไม่ ได้ จัดสรร
ในต่ ำงประเทศ (หมำยเหตุ 27)
ผลประโยชน์ พนักงำน
ผู้ถือหุ้น

ส่ วนของบริษทั ใหญ่

160,000,000 1,377,002,854
(13,097,564)
160,000,000 1,363,905,290
486,968,088
- (34,072,134)
- (298,075,338)
22,000,000 (22,000,000)
182,000,000 1,496,725,906

กำไรสะสม
ทุนทีอ่ อก ส่ วนเกินทุนจำก
ส่ วนทีจ่ ัดสรรแล้ ว
และชำระแล้ว หุ้นสำมัญซื้อคืน - ทุนสำรองตำมกฎหมำย
(หมำยเหตุ 25) (หมำยเหตุ 25)
(หมำยเหตุ 26)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า9 ถึง 92 เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555
กาไรสุ ทธิ สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556
จัดประเภทรายการใหม่
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556 หลังกำรจัดประเภทใหม่
กาไรสุ ทธิสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
การลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

203,708,472 4,083,512,060
35,480,002 577,361,904
(704,760)
9,780,557
(7,801,850) (211,044,710)
(1,703,454)
(1,703,454)
228,978,410 4,457,906,357

4,457,906,357
228,978,410 4,457,906,357
31,985,707 518,953,795
(526,129) (82,727,478)
(17,601,980) (315,677,318)
(13,311,342) (13,311,342)
229,524,666 4,565,144,014

228,978,410

ส่ วนได้ เสี ย
ทีไ่ ม่ มีอำนำจ
ควบคุม

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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32

32

2

หมำยเหตุ

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

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

ทุนทีอ่ อกและ
ชำระแล้ ว
(หมำยเหตุ 25)

19,928,420
19,928,420

19,928,420
19,928,420
19,928,420
136,000,000
24,000,000
160,000,000

160,000,000
160,000,000
22,000,000
182,000,000

กำไรสะสมส่ วนที่
ส่ วนเกินทุนจำก
จัดสรรแล้ ว
หุ้นสำมัญซื้อคืน - ทุนสำรองตำมกฎหมำย
(หมำยเหตุ 25)
(หมำยเหตุ 26)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 9 ถึง 92 เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555
กาไรสุ ทธิ สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556
จัดประเภทรายการใหม่
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556 หลังกำรจัดประเภทใหม่
กาไรสุ ทธิ สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

บริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

1,310,491,432
459,370,632
(203,242,860)
(24,000,000)
1,542,619,204

1,542,619,204
(11,111,117)
1,531,508,087
423,762,488
(34,437,021)
(298,075,338)
(22,000,000)
1,600,758,216

กำไรสะสม
ส่ วนทีย่ งั
ไม่ ได้จัดสรร

องค์ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่

21,220,000
21,676,000
42,896,000

42,896,000
42,896,000
42,896,000

(11,111,117)
(11,111,117)

(11,111,117)
11,111,117
-

ผลต่ ำงจำกกำรประมำณ
เงินลงทุน กำรตำมหลักคณิตศำสตร์
เผือ่ ขำย ประกันภัยสำหรับโครงกำร
(หมำยเหตุ 27)
ผลประโยชน์ พนักงำน

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท (บำท)

21,220,000
10,564,883
31,784,883

31,784,883
11,111,117
42,896,000
42,896,000

รวม
องค์ ประกอบอืน่
ของส่ วนของ
ผู้ถอื หุ้น

4,197,544,652
459,370,632
10,564,883
(203,242,860)
4,464,237,307

4,464,237,307
4,464,237,307
423,762,488
(34,437,021)
(298,075,338)
4,555,487,436

รวมส่ วนของ
ผู้ถอื หุ้น

บริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายสาหรับสิ ทธิการเช่า
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการรับชาระเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับจากบริ ษทั อื่น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี
รำยกำรที่ไม่ ใช่ เงินสด
การแปลงเงินให้กยู้ มื เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บำท
บำท

33.1

957,727,289
(166,117,890)
(80,549,623)
711,059,776

1,094,205,156
(133,706,432)
(131,105,230)
829,393,494

510,503,644
(122,869,983)
(44,689,118)
342,944,543

1,104,655,463
(116,010,300)
(102,680,986)
885,964,177

8
11.1
33.2
33.2

(17,323,863)
(11,674,766)
(996,714,246) (1,226,904,760)
(7,300,594)
(11,614,731)
(47,294,571)
16,739,860
17,511,469
15,411,737
36,040,510

(75,514,000)
(786,893,707)
(3,289,812)
(8,000,000)
35,042,112

(87,277,209)
(713,663,446)
(5,920,685)
(220,135,826)
173,636,773

7,901,672
3,409,479
32,869,500
17,150,854
15,179,904
8,880,000
(980,530,601) (1,167,201,945)

8,264,719
2,230,947
85,267,520
15,179,904
(727,712,317)

34,875,207
972,519
29,349,004
8,880,000
(779,283,663)

(20,789,795)
1,196,728,000
3,000,000
(579,337,827)
(2,867,444)
(3,000,000)
(12,756,000)
(298,075,338)
(17,601,980)
265,299,616

105,992,959
1,160,684,500
3,200,000
(474,097,338)
(24,380,830)
(3,200,000)
(203,242,860)
(7,801,850)
8
557,154,589

30,000,000
1,100,000,000
(463,470,227)
(298,075,338)
368,454,435

95,000,000
600,000,000
(458,643,055)
(720,221)
(203,242,860)
32,393,864

(4,171,209)
441,288,433
437,117,224

219,346,138
221,942,295
441,288,433

(16,313,339)
232,169,465
215,856,126

139,074,378
93,095,087
232,169,465

-

-

181,371,600

-

8

33.2

19
19
11.1
32

7
11.3 (ก)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 9 ถึง 92 เป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
1

o °¤¼¨´ÉªÅ
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) ÁÈ ¦· ¬´ ¤®µÎµ´¹É´´Ê Ê ¹Ä¦³Á«Å¥Â¨³ÎµÁ· µµ¤¸É°¥¼n¸ÉÅo³Á¸¥
Åªo´ ¸Ê
15 » ª´·Í°¥ 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ 10140 ประเทศไทย
บริ ษ ัท เป็ นบริ ษ ัท จดทะเบี ย นใ¨µ®¨´ ¦´ ¡ ¥rÂ ®n  ¦³Á«Å¥Á¡ºÉ ° ª´ »  ¦³งค์ใ นการรายงานข้อ มูล จึ ง รวมเรี ยกบริ ษ ัท
และบริ ษทั ย่อยว่าเป็ น “กลุ่มบริ ษทั ”
¨»n ¤¦· ¬ ´ Îµ Á·  » ¦· ®¨´ Äµ¦¨· Â¨³Îµ®n µ ¥¨·  £´ r¡¨µ·  Ã¥Ân  ¨»n ¤ ·  oµ®¨´ °°ÁÈ ¨·  £´ rÁ¦ºÉ ° Äo
Ä¦´ªÁ¦º °¨·£´rÁ¡ºÉ°µ°»µ®¦¦¤Â¨³µ¥»¦·ºÊ°¤µ µ¥ÅÂ¨³µ¥µÂ¤n¡·¤¡r
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³¦· ¬´ Åo¦´µ¦°»¤´ ·µ³¦¦¤µ¦¦· ¬´ Á¤ºÉ°ª´¸É 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2

นโยบายการบัญชี
Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉµÎ ´¸ÉÄoÄµ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³¦· ¬´ ¤¸´ n°Å¸Ê

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบµ¦Á·Á¡µ³¦· ¬´ Åo´ Îµ Ê ¹µ¤®¨´µ¦´¸ ¸É¦´¦°´ªÉ ÅÄ¦³Á«Å¥£µ¥Äo¡¦³¦µ´´·µ¦บัญชี
พ.ศ. 2543 ¹É ®¤µ¥ªµ¤¹¤µ¦µµ¦รายงานทางการเงิน¸É°°£µ¥Äo¡¦³ราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิ นภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการÁ·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³¦· ¬ ´Åo´ Îµ Ê ¹Ã¥ÄoÁr¦µµ»Á·¤Äµ¦วัดมูลค่าขององค์ป ระกอบของงบการเงิ น
ยกเว้นÁ¦ºÉ °¸É°·µ¥ÄÃ¥µ¥µ¦´¸Ä¨Îµ´n°Å
µ¦´Îµµ¦Á·Ä®o°¨o°´®¨´µ¦´¸¸É¦´¦°´ªÉ ÅÄ¦³Á«Å¥Îµ®Ä®oÄo¦³¤µµ¦µ´¸¸ÉÎµ´Â¨³µ¦
Äo»¨ ¥¡··  °¼o ¦· ®µ¦¹É ´Îµ Ê ¹ µ¤¦³ªµ¦Äµ¦ÎµÃ¥µ¥µ¦´¸ °¨»n¤¦· ¬´ Åº °ปฏิบ ัติ โดยÁ¦ºÉ ° µ¦Äo
»¨¥¡··  °¼o ¦· ®µ¦®¦º °ªµ¤´o°®¦º °Á¸É ¥ª´ o°¤¤·µÂ¨³¦³¤µµ¦¸É ¤¸´¥Îµ´n °µ¦Á· ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุ 4
งบการเงินรวมและงบµ¦Á·Á¡µ³¦· ¬´ ´£µ¬µ°´§¬´Îµ Ê ¹µข้อมูลทางµ¦Á·µ¤®¤µ¥¸ÉÁÈ ´£µษาไทย ในกรณี
¸É¤¸ÁºÊ°ªµ¤ ´ Â¥o´®¦º °¤¸µ¦¸ªµ¤¦ะหว่างสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

รายงานประจำ�ปี 2556
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน (ต่อ)
´ªÁ¨ Á¦¸ ¥Á¸ ¥Îµ®¦´ Âµ³µ¦Á· ª´¸É 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´¸É
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 Åo¤¸µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤nÁ¡ºÉ°Ä®o°¨o°´µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦Äµ¦Á·¸ ´ »´ ¹É °¨o°
´¨´¬³¸ÉÂo¦·  °¦µ¥µ¦´n °Å¸Ê รายการผลกําไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรั บโครงการผลประโยชน์
¡´µ¸Éเคย¦´¦¼o ÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉÅ¦´ ¦¼oÃ¥¦ÄÎµÅ¦³¤ nµÄonµ¥nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ/โอนกลับการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ¸Éเคยแสดงภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริ หารไปแสดงแยกเป็ นกลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ และรายการจากเหตุการณ์ลมพายุและเพลิงไหม้ÅÂÁÈ nµÄonµ¥°ºÉ
งบการเงินรวม
ก่ อนจัด
ประเภทใหม่
บาท

จัด
ประเภทใหม่
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
หลังจัด
ประเภทใหม่
บาท

ก่ อนจัด
ประเภทใหม่
บาท

จัด
ประเภทใหม่
บาท

หลังจัด
ประเภทใหม่
บาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ª´¸É 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
°r¦³°°ºÉ °nª °¼o º°®» o

1,377,002,854
(37,908,127)
1,339,094,727

(13,097,564) 1,363,905,290 1,542,619,204
13,097,564 (24,810,563)
31,784,883
- 1,339,094,727 1,574,404,087

(11,111,117) 1,531,508,087
11,111,117
42,896,000
- 1,574,404,087

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรั¸ ·Ê» ª´¸É 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ
รายการจากเหตุการณ์ลมพายุและเพลิงไหม้
nµÄonµ¥°ºÉ

-

-

- (308,845,820)

4,200,000 (304,645,820)

(4,472,903)
(4,472,903)

4,472,903
(4,472,903)
-

(4,354,151)
(4,472,903)
(4,472,903) (313,199,971)

(4,200,000)
(4,200,000)
4,354,151
(4,354,151)
(4,354,151)
- (313,199,971)

Âµ³µ¦Á·ª´¸É1 มกราคม พ.ศ. 2555 ไม่ได้ถูกนํามาแสดงÁºÉ°µÅ¤n¤¸¨¦³µµ¦´¦³Á£Ä®¤n
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชี ใหม่ และการปรั บ ปรุ งมาตรฐาน
การบัญชี
ก) ¤µ¦µµ¦´¸Ä®¤n¤µ¦µµ¦´¸¸É¤¸µ¦ปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่¸ÉÁ¸É¥ª °o ¹É ¤¸¨´´ใช้
ª´¸É1 มกราคม พ.ศ. 2556 Â¨³Á¸É¥ª °o ´¨»n¤¦· ¬´ ¤¸´ ¸Ê
¤µ¦µµ¦´¸´¸É12
¤µ¦µµ¦´¸´¸É20
¤µ¦µµ¦´¸´¸É21 (ปรับปรุ ง 2552)
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É8

Á¦ºÉ °£µ¬¸Á·Åo
Á¦ºÉ °µ¦´¸µÎ ®¦´Á·°»®»µ¦´µ¨Â¨³การเปิ ดเผยข้อมูล
Á¸É¥ª´ªµ¤nª¥Á®¨º°µ¦´µ¨
Á¦ºÉ °¨¦³µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °°´¦µÂ¨Á¨¸É¥
เงินตราต่างประเทศ
Á¦ºÉ °n ªµÎµÁ·µ

¤µ¦µµ¦´¸´¸É 12 Îµ®Ä®o·µ¦o°¦´¦¼onµÄonµ¥£µ¬¸Á·ÅoÎµ®¦´ª¹É ¦³°Åoª¥£µ¬¸Á·Åoงวดปั จจุบนั
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฎิบตั ิµ¤¤µ¦µµ¦´¸´¸Ê °¥¼nÂ¨oªจึงไม่มีผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ ®¸Ê ·
และกําไรสะสมของกลุ่มบริ ษทั ¹Éนโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.14
¤µ¦µµ¦´¸´¸É20 ¤µ¦µµ¦´¸´¸ÊµÎ ®ª·¸·´ ·µ´¸Â¨³µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨Îµ®¦´Á·°»®» µ
¦´µ¨Â¨³µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨Á¸É¥ª´ªµ¤nª¥Á®¨º°µ¦´µ¨Ä¦¼ Â°ºÉÃ¥µ¦·´ ·µมมาตรµµ¦´¸´¸Ê Å¤n¤¸
ผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
¤µ¦µµ¦´¸´¸É21 (ปรับปรุ ง 2552) µ¦Á¨¸É¥Â¨ °¤µ¦µ´¸Ê ¸É¤¸¨¦³n°¦· ¬´ º°Á¦ºÉ °µ¦¡·µ¦µ
»¨Á·®¨´¸ÉÄoÄµ¦ÎµÁ·µÄ£µ¡Âª¨o°¤µÁ«¦¬·®¨´¹É ·µ¦ÎµÁ· °¥¼n¦· ษทั ได้พิจารณาและได้ขอ้ สรุ ปว่า
สกุลÁ· ¸É ÄoÄµ¦ÎµÁ·  µ °บริ ษทั เป็ นสกุล เงิ น บาท ´´Êµ¦º ° · ´ · µม¤µ¦µµ¦´¸ ´ ¸É 21 จึ งไม่มี
¨¦³n°· ¦´¡¥r®¸Ê ·Â¨³Îµไรสะสมของบริ ษทั นโยบายการบัญชีใหม่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 2.4
มา¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É8 กําหนดการนําเสนอส่ วนงานดําเนิ นงานในลักษณะเดียวกับรายงานนํา เสนอให้แก่
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน นโยบายการบัญชีใหม่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.22 ´Ê¸Ê
µ¦Á¨¸É¥Â¨´¨nµª¤¸¨¦³Á¡¸¥µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨Ánµ´Ê
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชี ใหม่ และการปรั บ ปรุ งมาตรฐาน
การบัญชี (ต่อ)
ข) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Â¨³µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦´¸¸ÉÁ¸É¥ª °o ¹É¥´Å¤n¤¸¨´´ÄoÂ¨³¨»n¤¦· ¬´ ¥´Å¤nÅoµÎ ¤µº°·´ ·
µ¦¦´  ¦» ¤µ¦µµ¦´¸ µ¦¦´ ¦» ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ¸É¤¸ ¨´´ Äo Îµ®¦´ ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸
¸ÉÁ¦·É¤o Ä®¦º°®¨´ª´¸É1 มกราคม พ.ศ. 2557
¤µ¦µµ¦´¸´¸É1 (ปรับปรุ ง 2555)
¤µ¦µµ¦´¸´¸É7 (ปรับปรุ ง 2555)
¤µ¦µµ¦´¸´¸É12 (ปรับปรุ ง 2555)
¤µ¦µµ¦´¸´¸É17 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานกา¦´¸´¸É18 (ปรับปรุ ง 2555)
¤µ¦µµ¦´¸´¸É19 (ปรับปรุ ง 2555)
¤µ¦µµ¦´¸´¸É21 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานµ¦´¸´¸É24 (ปรับปรุ ง 2555)
¤µ¦µµ¦´¸´¸É28 (ปรับปรุ ง 2555)
¤µ¦µµ¦´¸´¸É31 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรµµ¦´¸´¸É34 (ปรับปรุ ง 2555)
¤µ¦µµ¦´¸´¸É36 (ปรับปรุ ง 2555)
¤µ¦µµ¦´¸´¸É38 (ปรับปรุ ง 2555)
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É2 (ปรับปรุ ง 2555)
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É3 (ปรับปรุ ง 2555)
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É5 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงาµµ¦Á·´¸É8 (ปรับปรุ ง 2555)

Á¦ºÉ °µ¦ÎµÁ°µ¦Á·
Á¦ºÉ °งบกระแสเงินสด
Á¦ºÉ °£µ¬¸Á·Åo
Á¦ºÉ °´µÁnµ
Á¦ºÉ °¦µ¥Åo
Á¦ºÉ °ผลประโยชน์พนักงาน
Á¦ºÉ °¨¦³µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °
°´¦µÂ¨Á¨¸É¥Á·¦µnµ¦³Á«
Á¦ºÉ ° µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨Á¸É¥ª´»¨®¦º °
·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
Á¦ºÉ ° เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
Á¦ºÉ °n ªÅoÁ¸ ¥Äµ¦¦n ª¤oµ
Á¦ºÉ °µ¦Á·¦³®ªnµµ¨
Á¦ºÉ ° การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
Á¦ºÉ °สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
Á¦ºÉ °µ¦nµ¥Ã¥Äo®»o ÁÈ Ár
Á¦ºÉ °µ¦¦ª¤»¦·
Á¦ºÉ °· ¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥¸Éº°ÅªoÁ¡ºÉ° µ¥Â¨³
µ¦ÎµÁ·µ¸É¥Á¨·
Á¦ºÉ °n ªµÎµÁ·µ

¤µ¦µµ¦´¸´¸É1 (ปรับปรุ ง 2555) ¤¸µ¦°· µ¥Ä®o´ Á Ê ¹Îµ®¦´¨´¬³µ¦Â¨£µ¡¸Éµ¦´· ÄÁÈ  °
¼o º°¦µµ¦Å¤n¤¸¨¦³´µ¦´¦³Á£ °®¸Ê ·Îµ®¦´Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·¸ÉÂ¨£µ¡Åo°µ¸Ê ¤µ¦µ
µ¦´¸´¸É1 ยังได้อธิ บายส่ วนประกอบของส่ วนของเจ้าของว่ากิจการอาจแสดงรายละเอียดการวิเคาระห์กาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
Ân¨³¦µ¥µ¦ÄÂµ¦Á¨¸É¥Â¨n ª °Áoµ °®¦º °Ä®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·°¥nµÄ°¥nµ®¹É Åoµ¦ปรับปรุ ง
มาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชี ใหม่ และการปรั บปรุ งมาตรฐาน
การบัญชี (ต่อ)
ข) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦´¸¸ÉÁ¸É¥ª °o ¹É¥´Å¤n¤¸¨´´ÄoÂ¨³¨»n¤¦· ¬´ ¥´Å¤nÅoµÎ ¤µº°·´ ·(ต่อ)
µ¦¦´  ¦» ¤µ¦µµ¦´¸ µ¦¦´  ¦» ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ¸É¤¸ ¨´´ Äo Îµ®¦´ ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸
¸ÉÁ¦·É¤o Ä®¦º°®¨´ª´¸É1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
¤µ¦µµ¦´¸´¸É7 (ปรับปรุ ง 2555) Åo¤¸µ¦°·µ¥Ä®o´ Á Ê ¹Á¸É¥ª´¦³ÂÁ·Ä·¦¦¤¨»³o°n ¨
ให้เกิดการรับรู้สินทรั พย์ในงบแสดงฐานะµ¦Á·Ánµ´Ê¹µ¤µ¦´¦³Á£ÁÈ · ¦¦¤¨» การปรั บปรุ งมาตรฐานดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
¤µ¦µµ¦´¸´¸É12 (ปรั บปรุ ง 2555) Åo¤¸µ¦¦´ ¦» Á¡·É¤Á·¤ °o ¥Áªo °®¨´µ¦¸É¤¸°¥¼nÎµ®¦´µ¦ª´¤¼¨nµ °
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸®¦º °®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸¸ÉÁ· Ê ¹µ°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨» ¹É ª´¤¼¨nµ
oª¥¤¼¨n µ ¥»·¦¦¤¤µ¦µµ¦´¸ ´¸É 12 ´¸É Äo°¥¼nÄ´ »  ´Îµ ®Ä®o· µ¦ª´n µ £µ¬¸ Á· Åo¦°µ¦´´¸
¸ÉÁ¸É¥ª °o ´· ¦´¡¥rÃ¥ Ê ¹´µ¦µµ¦r °·µ¦Á¸É¥ª´¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´ºµกมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
µµ¦Äo® ¦º ° µµ¦ µ¥µ¦¦´  ¦»  ¤µ¦µ´ ¸Ê Åo¤¸  µ¦Á¡·É ¤ Á· ¤ Á¸É ¥ ª´ o° ¤¤·  µªnµ ¦µµµ¤´ ¸ °
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»¹Éª´¤¼¨nµÃ¥Äo¤¨¼ nµ¥»·¦¦¤µªnµ³Åo¦´ºÃ¥µ¦ µ¥°µ¸Ê Åo¤¸µ¦¦ª¤µ¦¸ªµ¤
´¸É21 Á¦ºÉ °£µ¬¸Á·Åo - µ¦Åo¦´¦³Ã¥rµ· ¦´¡¥r¸ÉÅ¤nÅo·nµÁºÉ °¤¦µµ¸É¸¦µµÄ®¤nÁÈ n ª °¤µ¦µ´¸É 12
(ฉบับปรับปรุ ง 2555) การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
¤µ¦µ´¸É17 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการตัดแนวทµ·´ ·µÎ ®¦´µ¦Ánµ¸É·¹É¤¸°µ¥»µ¦ÄoµÅ¤nµÎ ´Ä®oÁÈ ´µÁnµ
ÎµÁ·µ¤µ¦µÅo¤¸µ¦ÂoÅ Ã¥¤¸µ¦ÎµÄ®o´ Á Ê ¹Á¸É¥ª´µ¦Ánµ¸É·Â¨³°µµ¦ โดยจะต้องมีการพิจารณาแยกจากกันว่า
ควรจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าการเงินหรื อสัญญาเช่ าดําเนิ นงานโดยใช้หลักการ´ªÉ Å¸É¨nµªÄ¤µ¦µµ¦´¸ ´¸É17
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั °¥¼Än ¦³®ªnµµ¦¦³Á¤·¨¦³µµ¦·´ ·µ¤¤µ¦µ´¸Ê
¤µ¦µ´¸É18 (ปรั บปรุ ง 2555) Åo´ £µª °¤µ¦µµ¦´¸ °¤µ¦µµ¦´¸ ´¸É18 การปรั บปรุ ง
มาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
¤µ¦µµ¦´¸ ´¸É19 (ปรั บปรุ ง 2555) Åo¤¸µ¦´ °o ªµ¤Än ª °µ¦·´ ·ÄnªÁ¨¸É¥Â¨ °¤µ¦µ
µ¦´¸´¸É19 ¸ÉÄo°¥¼Än ´»´ °° การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชี ใหม่ และการปรั บปรุ งมาตรฐาน
การบัญชี (ต่อ)
ข) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
การตีควา¤¤µ¦µµ¦´¸¸ÉÁ¸É¥ª °o ¹É¥´Å¤n¤¸¨´´ÄoÂ¨³¨»n¤¦· ¬´ ¥´Å¤nÅoµÎ ¤µº°·´ ·(ต่อ)
µ¦¦´  ¦» ¤µ¦µµ¦´¸ µ¦¦´  ¦» ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ¸É¤¸ ¨´´ Äo Îµ®¦´ ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸
¸ÉÁ¦·É¤o Ä®¦º°®¨´ª´¸É1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
มµ¦µµ¦´¸´¸É21 (ปรับปรุ ง 2555) Åo¤¸µ¦°· µ¥Ä®o´ ÁÁ¸É¥ª´µ¦´¹´¸¨³¤ °¨nµµ°´¦µ
Â¨Á¨¸É¥¦°µ¦´´¸¸ÉÁ¸É ¥ª´µ¦Îµ®n µ¥®¦º °µ¦Îµ®n µ¥µn ª °®n ª¥µÄnµ¦³Á«ª·¸µ¦µ´¸ดงั กล่าว
o°Äoª· ¸µ¦¦´Å µo ®oµ¹É¤¸¨´´ÄoµÎ ®¦´¦°¦³¥³Áª¨µ¸É¤¸ª´ Á¦·É ¤Ä®¦º °®¨´ª´¸É1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
¤µ¦µµ¦´¸´¸É24 (ปรับปรุ ง 2555) Åo¤¸µ¦¥Á¨·µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨Îµ®¦´·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´¦´ฐบาลโดยยกเลิก
µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨Á¸É ¥ª´¦µ¥¨³Á°¸¥Îµ®¦´ ¦µ¥µ¦´Ê®¤¸ÉÁ· Ê ¹´¦´µ¨Â¨³®n ª¥µ°ºÉÇ ¸ÉÁ¸É ¥ª °o ´°µ¸Ê
Åo¤¸µ¦Îµ®Îµ· ¥µ¤ °·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´¦´µ¨Ä®onµ¥Â¨³´Á Ê ¹การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
กับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
¤µ¦µµ¦´¸ ´ ¸É 28 (ปรั บ ปรุ ง 2555) Åo¤¸ µ¦°·  µ¥Ä®o ´Á Ê¹  Îµ ®¦´  µ¦Á¨¸É¥ Ã¥µ¥µ¦´ ¸  µª·¸
ส่ วนได้เสี ยมาเป็ นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิ จการ มาตรฐานการบัญชีµÎ ®Ä®o¤¸µ¦¦´¦» Ã¥ª·¸¥°o ®¨´¦¸ ¸É
กิจการสู ญเสี ยอิทธิพลอย่µ¤¸¥´ Îµ´n ªÅoÁ¸ ¥Ä¦· ¬´ ´¨nµª¸ÉÁ®¨º°°¥¼n °o ª´¤¼¨nµoª¥ª·¸¥» ·¦¦¤ µ¦¦´¦» Á¦ºÉ °¸Ê
o°Äoª· ¸¦´Å µo ®oµ¹É¤¸¨´´ÄoµÎ ®¦´¦°¦³¥³Áª¨µ´¸¸É¤¸ª´ Á¦·É ¤Ä®¦º °®¨´ª´¸É1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
¤µ¦µµ¦´¸´¸É31 (ปรับปรุ ง 2555) Åo¤¸µ¦°·µ¥Ä®o´ Á Ê ¹Îµ®¦´µ¦Á¨¸É¥Ã¥µ¥µ¦´¸µª·¸nªÅoเสี ย
มาเป็ นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ¤µ¦µµ¦´¸µÎ ®Ä®o¤¸µ¦¦´¦» Ã¥ª·¸¥°o ®¨´¦¸ ¸É·µรสู ญเสี ย
µ¦ª»¤¦n ª¤ÅoÁ¸ ¥Ä¦· ¬´ ´¨nµª¸ÉÁ®¨º°°¥¼n°o ª´oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤µ¦¦´ ¦» Á¦ºÉ °¸Ê °o Äoª·¸¦´ Å µo ®oµ
¹É¤¸¨´´ÄoµÎ ®¦´¦°¦³¥³Áª¨µ´¸¸É¤¸ª´ Á¦·É ¤Ä®¦º °®¨´ª´¸É1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป การปรับปรุ งมาตรฐาน
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
¤µ¦µµ¦´¸ ´¸É34 (ปรั บปรุ ง 2555) ได้มีการเน้น หลักการของการเ· Á¥¸É¤¸°¥¼nÄ´ »´ Îµ®¦´ เหตุการณ์และ
¦µ¥µ¦¸É¤¸µ¦³Îµ´¤¸µ¦Á¡·É¤Á·¤ °o Îµ®Á¸É ¥ª´µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨Ä®o¦°¨»¤µ¦Á· Á¥Á¸É ¥ª´µ¦Á¨¸É¥นแปลง
มูลค่ายุติธรรม (ถ้าหากมีสาระสําคัญ) Â¨³o°¤¸µ¦¦´  o°¤¼¨¸ÉÁ¸É ¥ª o°Ä®oÁÈ ´ »  ´µ o°¤¼¨¨nµ»  °¦µ¥µ¦³Îµ¸ 
การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชี ใหม่ และการปรั บปรุ งมาตรฐาน
การบัญชี (ต่อ)
ข) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦´¸¸ÉÁ¸É¥ª °o ¹É¥´Å¤n¤¸¨´´ÄoÂ¨³¨»nมบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
µ¦¦´  ¦» ¤µ¦µµ¦´¸ µ¦¦´  ¦» ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ¸É¤¸ ¨´´ Äo Îµ®¦´ ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸
¸ÉÁ¦·É¤o Ä®¦º°®¨´ª´¸É1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
¤µ¦µµ¦´¸´¸É36 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิ บายการ´ n ªnµªµ¤· ¥¤Ä®o®n ª¥· ¦´¡¥r¸Én°Ä®oÁ·Á·
³o°Å¤nÁ·ªnµn ªµÎµÁ· µn°µ¦¦ª¤n ªµµ¤¸ÉÅo¦³»ÅªoÄ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É8 Á¦ºÉ °
ส่ วนงานดําเนินงาน การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบถึงงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐาµ¦´¸´¸É38 (ปรับปรุ ง 2555) Åo¤¸µ¦°· µ¥Ä®o´ Á Ê ¹Á¸É¥ª´· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ ¸ÉÅoµµ¦¦ª¤» ¦·
°µo°¤¸µ¦ÂnÂ¥ÅoÂn³¦ª¤ÅoÁ¡µ³´· ¦´ ¡¥r®¦º °®¸Ê ·¸Éµ¤µ¦¦³»ÅoÄ´µ¸ÉÁ¸É ¥ª °o Ánµ´ÊÄ¦¸
ดังกล่ า วสิ น ทรั พย์ไม่มีตัวตนต้อ ง¦´  ¦¼o Â ¥n µ ®µµn µ ªµ¤· ¥ ¤Ân  µ¤µ¦¦ª¤´ ·  ¦´ ¡¥r®¦º ° ®¸Ê ·  ¸É Á¸É ¥ª o° Åo
· ¦´ ¡¥rÅ¤n¤¸´ª°µ¦´ ¦¼o ¦ª¤´ ÁÈ · ¦´ ¡¥r»Á¸¥ªÃ¥¸É·¦´ ¡¥rÂn¨ ³¦µ¥µ¦¤¸° µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥rÁ· Á«¦¬· 
¸ÉÄ¨oÁ¸¥´µ¦¦´¦» ¤µ¦µ´¨nµªÅ¤nมีผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É2 (ปรับปรุ ง 2555) ได้ขยายขอบเขตครอบคลุมการจัดประเภทและวิธีการบันทึกบัญชี
°¦µ¥µ¦nµ¥Ã¥Äo®»oÁÈ Ár¸ÉµÎ ¦³oª¥Á·Â¨³µ¦nµ¥Ã¥Äo®»oÁÈ Ár¸ÉµÎ ¦³oª¥¦µµ¦»Ä¨»n¤·µ¦
การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·  ´ ¸É  3 (ปรั บ ปรุ ง 2555) ÅoÂ oÅ µ¦ª´ ¤¼¨ n µ °n ª ÅoÁ ¸ ¥ ¸É Å ¤n ¤¸ ° µÎ µª» ¤
Ä®oµÁ¨º°Äµ¦ª´¤¼¨nµ °n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤Ã¥ª´µ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤®¦º °¤¼¨nµ °· นทรัพย์สุทธิ ของผูถ้ ูกºÊ °
³ÎµÅoÈn°Á¤ºÉ°¦µµ¦´ÊÂ¹n ªÅoÁ¸ ¥Äªµ¤ÁÈ Áoµ °´ »´ Â¨³ÎµÄ®o¼o º°¤¸·· Åo¦´n ªÂnÄ· ¦´¡¥r
» · °·µ¦µ¤´n ª¸É¨»Ä¦¸ ¸É¤¸µ¦Îµ¦³´¸Îµ®¦´°r¦³°°ºÉ °n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤Ä®o
วั¤¼¨n µoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ÁªoÂn¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·³Îµ®Ä®oÄoÁr°ºÉ Äµ¦ª´¤¼¨nµÂªµ °
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸Ê³Îµ¤µÄo´ ¦µ¥µ¦nµ¥Ã¥Äo®»o ÁÈ ÁrÊ ´ ®¤¹É ÁÈ n ª®¹É  °µ¦¦ª¤» ¦·
รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É5 (ปรับปรุ ง 2555) Åo¤¸µ¦Îµ®µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨Îµ®¦´· ¦´¡¥r¸Éº°ÅªoÁ¡ºÉ° µ¥
Â¨³µ¦ÎµÁ· µ¸É¥Á¨·µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨¸ÉµÎ ®Ã¥¤µ¦µ´°ºÉ¤·อo งนํามาปฏิบตั ิใช้กบั สิ นทรัพย์ดงั กล่าวยกเว้น
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´°ºÉ¤¸µ¦Îµ®Ä®oÁ· Á¥µ¦¦´¦» ¤µ¦µ´¨nµªÅ¤nมีผลกระทบกับงบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชี ใหม่ และการปรั บปรุ งมาตรฐาน
การบัญชี (ต่อ)
ข) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦´¸¸ÉÁ¸É¥ª °o ¹É¥´Å¤n¤¸¨´´ÄoÂ¨³¨»n¤¦· ¬´ ¥´Å¤nÅoµÎ ¤µº°ฏิบตั ิ (ต่อ)
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É8 (ปรั บปรุ ง 2555) ¤¸µ¦°· µ¥Ä®o´Á Ê ¹ªnµ· µ¦³Á· Á¥µ¦ª´¤¼¨nµ °
· ¦´ ¡¥r °Ân ¨³n ªµÁ¤ºÉ° ¤¸µ¦¦µ¥µµ¦ª´¤¼¨nµ ´ÊÄ®o¤¼o ¸°µÎ µ´· Ä¼ » oµµ¦ÎµÁ· µµ¦¦´  ¦» 
มาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี ¸É¤¸¨´´Äo Îµ®¦´ ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸ ¸ÉÁ¦·É ¤o Ä®¦º °
®¨´ª´¸É1 มกราคม พ.ศ. 2557
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É1
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É4
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É5
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É7

µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É10
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É12
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É13
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É17
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É18
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦´¸´¸É15
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦´¸´¸É27
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦´¸´¸É29
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦´¸´¸É32

16

Á¦ºÉ °µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä®¸Ê·¸ÉÁ· Ê ¹µµ¦¦ºÊ °°
µ¦¼¦³Â¨³®¸Ê·¸É¤¸¨´ ¬³¨oµ¥¨¹´
Á¦ºÉ °µ¦¦³Á¤·ªnµ °o ¨¦³°oª¥´µÁnµ®¦º °Å¤n
Á¦ºÉ °· ·Än ªÅoÁ¸ ¥µ°»µ¦¦ºÊ °°
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
Á¦ºÉ °µ¦¦´¦» ¥o°®¨´£µ¥Äo¤µ¦µµ¦´¸´¸É 29
Á¦ºÉ °µ¦¦µ¥µµµ¦Á·Ä£µ¡Á«¦¬·¸É¤¸
เงินเฟ้ อรุ นแรง
Á¦ºÉ °µ¦Á·¦³®ªnµµ¨Â¨³µ¦o°¥nµ
Á¦ºÉ ° °o ¨´¤µ¦· µ¦
Á¦ºÉ °Ã¦Â¦¤· ·¡·Á«¬Ân¨¼oµ
Á¦ºÉ °µ¦nµ¥· ¦´¡¥r¸ÉÅ¤nÄnÁ·Ä®oÁoµ °
Á¦ºÉ °µ¦Ã°· ¦´¡¥rµ¨¼oµ
Á¦ºÉ °·É ¼Ä´µÁnµÎµÁ·µ
Á¦ºÉ °µ¦¦³Á¤·ÁºÊ°®µ °¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ª´¦¼ Â °
กฎหมายตามสัญญาเช่า
Á¦ºÉ °µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨ ° °o ¨´¤µ¦· µ¦
Á¦ºÉ °· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ - ต้นทุนเว็บไซต์

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชี ใหม่ และการปรั บปรุ งมาตรฐาน
การบัญชี (ต่อ)
ข) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦´¸¸ÉÁ¸É¥ª °o ¹É¥´Å¤n¤¸¨´´ÄoÂ¨³¨»n¤¦· ¬´ ¥´Å¤nÅoµÎ ¤µº°·´ ·(ต่อ)
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·Â¨³¤µ¦µµ¦´¸ ¸É¤¸¨´´Äo Îµ®¦´ ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸ ¸ÉÁ¦·É ¤o Ä®¦º °
®¨´ª´¸É1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É1 Îµ®ª·¸·´ ·µ´¸Îµ®¦´®¸Ê ·¸ÉÁ· Ê ¹µµ¦¦ºÊ °°µ¦บูรณะ
Â¨³®¸Ê · ¸É¤¸¨ ´¬³¨oµ¥¨¹ ´¸É ÁÈ ¨µµ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¦³¤µµ¦¦³¥³Áª¨µ®¦º °Îµ ª °¦´ ¡¥µ¦¸É ¤¸
¦³Ã¥rÁ·Á«¦¬·¹ÉÎµ¤µnµ¥Îµ¦³£µ¦³¼¡´®¦º °µ¦Á¨¸É¥Â¨°´¦µ·¨µรตีความฉบับ¸Ê Å¤n¤¸¨¦³n°¨»n¤
บริ ษทั
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´¸É4 กําหนดให้มีก ารพิจารณาว่าข้อ ตกลงเป็ นหรื อประกอบด้วยสั ญญาเช่ า
®¦º °Å¤nÃ¥°oµ°·µÁºÊ°®µ ° °o ¨µ¦¸ªµ¤¸Ê µÎ ®Ä®o¦³Á¤·ªnµ °o ¨Á µo ÁºÉ°Å n°Å¸Ê ®¦º °Å¤n (1) การปฏิบตั ิ
µ¤ o° ¨ Ê ¹  °¥¼n´ µ¦Äo·  ¦´ ¡ ¥r¸É Á ¡µ³Áµ³Â¨³(2) o° ¨´ ¨n µ ªÁÈ µ¦Ä®o·  · Äµ¦Äo·  ¦´ ¡ ¥rÊ ´
การตีความฉบับ¸ÊÅ¤n¤¸¨¦³n°¨»n¤¦· ¬´
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É 5 กําหนดวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี ในงบการเงินของผูล้ งทุนสําหรับส่ วนได้เสี ย
µ°»Á¡ºÉ°µ¦¦ºÊ °°¹É · ¦´ ¡¥r °°»¤¸µ¦´µ¦Â¥nµ®µÂ¨³¤¸µ¦Îµ´· · °¼¨o »Äµ¦Á µo ¹
· ¦´¡¥r °°»µ¦¸ªµ¤´¸Êไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É 7 กําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิตµ¤ °o Îµ® °¤µ¦µµ¦´¸´¸É 29
Á¦ºÉ °µ¦¦µ¥µµµ¦Á·Ä£µ¡Á«¦¬·¸É¤¸Á·Á¢o °¦» Â¦Îµ®¦´¦°¦³¥³Áª¨µ¹É ·µ¦Åo¦³»Â¨oªªnµ»¨Á·¸ÉÄoÄ
µ¦ÎµÁ· µ °ÁÈ »¨Á· °¦³Á«¦¬·¸É¤¸£µª³Á·Á¢o °¦» Â¦Ã¥¸ÉÄªn°£µª³Á«¦¬·Å¤nÅo¤¸ภาวะ
เงินเฟ้ อรุ นแรง µ¦¸ªµ¤´¸Êไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É 10 กําหนดว่าห้ามกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
¸ÉÁ¥¦´¦¼oÄª¦³®ªnµµ¨ªn°µ¦¸ªµ¤´¸Êไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตีควา¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É12 Á¸É¥ª °o ´ °o ¨´¤µ¦· µ¦¦³®ªnµ£µ¦´´Á°Äµ¦
Ä®o¦· µ¦µµ¦³Ã¥¸ÉÁ°ÅoÁ µo ¦n ª¤Äµ¦¦oµµ¦¨»µ¦ÎµÁ·µÂ¨³µ¦Îµ¦» ¦´¬µÃ¦¦oµ¡ºÊµÎµ®¦´
¦· µ¦µµ¦³µ¦¸ªµ¤´¸Êไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชี ใหม่ และการปรั บปรุ งมาตรฐาน
การบัญชี (ต่อ)
ข) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦´¸¸ÉÁ¸É¥ª °o ¹É¥´Å¤n¤¸¨´´ÄoÂ¨³¨»n¤¦· ¬´ ¥´Å¤nÅoµÎ ¤µº°·´ ·(ต่อ)
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·Â¨³¤µ¦µµ¦´¸ ¸É¤¸¨´´Äo Îµ®¦´ ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸ ¸ÉÁ¦·É ¤o Ä®¦º °
®¨´ª´¸É1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É13 Ä®oµÎ °· µ¥Á¸É¥ª´¦¸ ¸É µ¥· oµ®¦º °Ä®o¦· µ¦¡¦o °¤´Ä®o··
พิเศษแก่ ลูกค้า (เช่ น คะแนนหรื อได้รับสิ นค้าโดยไม่ตอ้ งจ่ ายค่ าตอบแทน) ªnµÁÈ ¦µ¥µ¦¸É ¤¸®¨µ¥°r¦³°Â¨³·É °แทน
¸É Åo¦´ ®¦º ° oµ¦´  µ¨¼ oµ o° ´  n ªÄ®oÂ n ¨ ³°r ¦³° °¦µ¥µ¦Ã¥Äo¤¼¨ n µ ¥»·¦¦¤µ¦¸ ªµ¤´ ¸Ê ไม่ มี
ผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É 17 Îµ®Âª·´ ·Äµ¦´¹µ¦nµ¥· ¦´¡¥r°ºÉนอกเหนื อจากเงินสด
ÁÈ Á·´¨Ä®oÂnÁoµ °¸É·´ ·°¥¼nÄ¨´¬³¸ÉÁÈ Áoµ °µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸Ê ¨nµª¹
การกําหนดเวลารั บรู้ เงินปั นผลค้างจ่าย การวัดมูลค่าเงินปั นผลค้างจ่ายและการบัญชี สําหรับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
· ¦´ ¡¥r¸Énµ¥Ä®oÂ¨³¤¼¨nµµ¤´¸ °Á·´ ¨oµnµ¥Á¤ºÉ°· µ¦Îµ¦³Áงินปั นผลค้างจ่าย การตีความ´¸Ê Å¤n¤¸¨¦³
ต่อกลุ่มบริ ษทั
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É 18 Îµ®ª·¸µ¦´¸ Îµ®¦´µ¦Ã°¸É·°µµ¦Â¨³°»¦rÉ ¹ ·µ¦
Åo¦´Ã°¤µµ¨¼oµ °o ¨¹É °¥¼n£µ¥Äo °Á  °µ¦¸ªµ¤´¸Ê ®¤µ¥¹ °o ¨¸ÉµÎ Ä®o·µ¦Åo¦´¸É·°µµ¦
และ°»¦rµ¨¼oµÁ¡ºÉ°ÎµÄ®o¨¼oµµ¤µ¦ÁºÉ °¤n°´Á¦º ° n µ¥Åo®¦º °Á¡ºÉ°Ä®o¨¼oµÁ µo ¹· oµ®¦º °¦· µ¦Åo°¥nµn°ÁºÉ °
การตีความ´¸Ê ¨nµª¹µ¦ª´¤¼¨nµÁ¦·É ¤Â¦ °· ¦´¡¥r¸É¦´Ã°Â¨³µ¦´¹´¸µ¦¸ªµ¤´¸Ê Å¤n¤¸ผลกระทบต่อ
กลุ่มบริ ษทั
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦´¸´¸É15 Îµ®ª·¸µ¦·´ ·µ´¸Äµ¦¦´¦¼o·É¼Ä¸ÉÄ¼o ®oÁnµÄ®oÂnÁ¼o nµÎµ®¦´´µÁnµ
ÎµÁ·µµ¦¸ªµ¤´¸ÊÅ¤n¤¸¨¦³n°¨»n¤¦· ¬´
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦´¸´¸É27 กําหนดแนวทางในประเมินเºÊ °®µ´µÁnµ¸ÉµÎ Ê ¹µ¤¦¼ Â®¤µ¥¦³®ªnµกิจการ
´¼¨o »ªnµ¦µ¥µ¦´¨nµª¤¸ªµ¤ÁºÉ°¤Ã¥´ª¦´¹ÁÈ ¦µ¥µ¦Á¸¥ª´Â¨³Á µo ÁºÉ°Å °´µÁnµ£µ¥Äo¤µ¦µ
µ¦´¸´¸É17 Á¦ºÉ °´µÁnµ®¦º °Å¤nÃ¥Îµ®Ä®oª·¸·´ ·µ´¸³o°³o°¹ÁºÊ อหาสาระของสัญญา การตีความ
´¸ÊÅ¤n¤¸¨¦³n°¨»n¤¦· ¬´
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชี ใหม่ และการปรั บปรุ งมาตรฐาน
การบัญชี (ต่อ)
ข) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦´¸¸ÉÁ¸É¥ª °o ¹É¥´Å¤n¤¸¨´´ÄoÂ¨³¨»n¤¦· ¬´ ¥´Å¤nÅoµÎ ¤µº°·´ ·(ต่อ)
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·Â¨³¤µ¦µµ¦´¸ ¸É¤¸¨´´Äo Îµ®¦´ ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸ ¸ÉÁ¦·É ¤o Ä®¦º °
®¨´ª´¸É1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦´¸´¸É29 Îµ®Á¸É¥ª´µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨Îµ®¦´ °o ¨´¤µ¦· µ¦¦³®ªnµ£µ¦´´เอกชน
µ¦¸ªµ¤´¸Êไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦´¸´¸É32 กําหนดแªµÄµ¦·´ ·Îµ®¦´¦µ¥nµ¥¸ÉÁ· Ê ¹£µ¥Ä·µ¦Äµ¦¡´µÂ¨³
µ¦Îµ Á·  µÎµ ®¦´  ÁªÈ År¸É · µ¦¤¸ Å ªoÁ ¡ºÉ° µ¦µ£µ¥Ä®¦º ° £µ¥°Ã¥Ä®o·µ¦o° ·  ´· µ¤ o° Îµ ®Ä
¤µ¦µµ¦´¸´¸É38 Á¦ºÉ °· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ µ¦¸ªµ¤´¸ÊÅ¤n¤¸¨¦³n°¨»nมบริ ษทั
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·Ä®¤n ¹É¤¸¨´´Äo ª´¸É1 มกราคม พ.ศ. 2559
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É4

สัญญาประกันภัย

¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É4 º°·´ ·´´µ¦³´£´¥´Ê®¤ (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) ¸É·µ¦ÁÈ 
ผูอ้ อÂ¨³´µ¦³´£´¥n°¸É·µ¦º°Åªo¤µ¦µ´¸ÊÅ¤nÁ¸É¥ª °o ´µ¦ÎµÁ·µ °¨»n¤¦· ¬´
2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม และส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้ า
2.3.1 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการ (¹É¦ª¤¹·µ¦Á¡µะกิจ) ¸É¨»n¤¦· ¬´ ¤¸°µÎ µÄµ¦ª»¤Ã¥µ¥µ¦Á·Â¨³µ¦ÎµÁ· µ
Â¨³Ã¥´ªÉ ÅÂ¨oª¨»n¤¦· ¬´ ³º°®»o ¸É¤¸··°°Á¸ ¥¤µªnµ¹É®¹ÉÄµ¦¦³Á¤·ªnµ¨»n¤¦· ¬´ ¤¸µ¦ª»¤¦· ¬´ °ºÉ
®¦º °Å¤n· µ¦o° ¡·µ¦µ¹µ¦¤¸°¥¼nÂ¨³¨¦³µ· · Äµ¦°°Á¸ ¥¸ÉÁÈ ÅÅo¸É·µ¦µ¤µ¦Äo·· ®¦º °
Â¨£µ¡¦µµ¦´ÊÄ´»´ ¦ª¤¹· · Äµ¦°°Á¸ ¥¸ÉÁÈ ÅÅoÉ ¹ ·µ¦°ºÉº°°¥¼nªo ¥¨»n¤¦· ¬´ ¦ª¤งบการเงิน
ของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบµ¦Á·¦ª¤´ÊÂnª´ ¸É¨»n¤¦· ¬´ ª»¤¦· ¬´ ¥n°¥¨»n¤¦· ¬´ ³Å¤nµÎ งบการเงินของบริ ษทั ย่อย
มารวมไว้ในงบµ¦Á·¦ª¤´µª´¸É¨»n¤¦· ¬´ ¼ Á¸ ¥°Îµµª»¤
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม และส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้ า (ต่อ)
2.3.1 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั บัน ทึก บัญชี ก ารรวมธุ รกิ Ã¥Äoª·¸µ¦ºÊ °·É °Â¸É Ã°Ä®oÎµ®¦´  µ¦ºÊ °¦· ¬ ´¥n°¥o°ª´oª¥มูลค่ า
¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥r¸É¼o Êº °Ã°Ä®oÂ¨³®¸Ê ·¸Én° Ê ¹Â¨³n ªÅoÁ¸ ¥Än ª °¼o º°®» o¸É°°Ã¥¨»n¤¦· ¬´ รวมถึงมูลค่า
¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥r®¦º °®¸Ê ·¸Éµªnµ³o°nµ¥Îµ¦³o»¸ÉÁ¸É¥ª °o ´µ¦ºÊ °³¦´¦¼oÁÈ nµÄonµ¥Á¤ºÉ°Á· Ê ¹Â¨³
ª´¤¼¨n µÁ¦·É ¤Â¦ °· ¦´ ¡¥r¸ÉÅo¤µ¸É¦³»ÅoÂ¨³®¸Ê · ¸É° µ³Á·  Ê ¹Äµ¦¦ª¤» ¦· oª¥¤¼¨nµ ¥»·¦¦¤ª´¸ÉÊº °
Äµ¦¦ª¤» ¦·Ân¨³¦´Ê ¨»n¤¦· ¬´ ª´¤¼¨nµ °n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤Ä¼o ¼ºÊ °oª¥¤¼¨nµ °· ¦´ ¡¥r»·
¸É¦³»Åo °¼o ¼ºÊ°µ¤´n ª °®»o ¸Éº°
Á·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥³´¹´¸ ªo ¥¦µµ»®´nµÁºÉ°µ¦o°¥nµo»³¤¸µ¦¦´ Á¡ºÉ°³o°µ¦Á¨¸É¥Â¨
·É °Â¸ÉÁ· Ê ¹µ·É °Â¸Éµªnµ³Åo¦´o»´Ê³¦ª¤n ªÂno»µ¦
¦¸ ¸É¤¼¨nµ·É °Â¸ÉÃ°Ä®oÂ¨³¤¼¨nµn ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤Ä¼o ¼ºÊ °Â¨³¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ª´ºÊ °» ¦· 
°n ªÅoÁ¸ ¥Än ª °¼o º°®» o °¼o ¼ºÊ °¸É¼o Êº °º°°¥¼nn°µ¦¦ª¤» ¦·¤µªnµ¤¼¨nµ» · ª´¸ÉÊº °ของสิ นทรัพย์
¸ÉÅo¤µ¸É¦³»ÅoÂ¨³®¸Ê ·¸É¦´¤µ¼o Êº °o°¦´¦¼onµªµ¤· ¥¤®µ¤¼¨nµ °¤¼¨nµ·É °Â¸ÉÃ°Ä®oและมูลค่าส่ วนได้เสี ย
¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤Ä¼o ¼ºÊ°Â¨³¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ª´ºÊ°»¦· °n ªÅoÁ¸ ¥Än ª °¼o º°®»o °¼o ¼ºÊ °¸É¼o Êº °º°°¥¼n
n°µ¦¦ª¤»¦·o°¥ªnµ¤¼¨nµ¦µµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥r»· °¦· ¬´ ¥n°¥ÁºÉ °µ¤¸µ¦n°¦°¦µµºÊ °³¦´¦¼onªnµ
โดยตรงไปยังกําไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ¥°Á®¨º°Â¨³¦µ¥µ¦ÎµÅ¦®¦º ° µ»¸É¥´ Å¤nÅoÁ· Ê ¹นจริ งระหว่างกลุ่มบริ ษทั
Ã¥µ¥µ¦´¸ °¦· ¬´ ¥n°¥Åo¼Á¨¸É¥Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´Ã¥µ¥µ¦´¸ °¨»n¤¦· ¬´
¦µ¥µ¦Â¨³n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤
¨»n¤¦· ¬´ ·´ ·n°¦µ¥µ¦´n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤ÁnÁ¸¥ª´´n ª¸ÉÁÈ  °¼o º°®» o¨»nมบริ ษทั สําหรับการ
ºÊ°n ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µª»¤¨nµ¦³®ªnµ·É °Â¸Énµ¥Ä®oÂ¨³®»o ¸ÉÅo¤µ °¤¼¨nµµ¤´¸ °· ¦´¡¥r»·
°®» o¸ÉÊº °¤µÄ¦· ¬´ ¥n°¥³¼´¹Än ª °¼o º°®» oÂ¨³ÎµÅ¦®¦º ° µ»µµ¦ µ¥Än ªÅoÁ¸ ¥¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µ
ควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
Á¤ºÉ°¨»n¤¦· ¬´ ¼ Á¸ ¥µ¦ª»¤®¦º °การมีอิทธิ พลอย่าง¤¸´¥Îµ´n ªÅoÁ¸ ¥Ä®» o¸ÉÁ®¨º°°¥¼n³ª´¤¼¨nµÄ®¤nÃ¥Äo¦µµ
¥»·¦¦¤µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¤¼¨nµ³¦´¦¼oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»¤¼¨nµ¥»·¦¦¤´Ê³º°ÁÈ ¤¼¨nµµ¤´¸Á¦·É ¤Â¦ °¤¼¨ค่า
°Á·¨»¸ÉÁ®¨º° °¦· ¬´ ¦n ª¤·µ¦¦n ª¤oµ®¦º °· ¦´ ¡¥rµµ¦Á·Îµ®¦´ »Îµª¸ÉÁ¥¦´ ¦¼o ÄÎµÅ¦ µ»
ÁÈÁ¦È °ºÉ³¼´¦³Á£Ä®¤nÁÈ ÎµÅ¦®¦º ° µ»Á¤º°¤¸µ¦ µ¥· ¦´¡¥r®¦º °®¸Ê·¸ÉÁ¸É¥ª °o 
oµn ªÅoÁ¸ ¥ °Áoµ °Ä¦· ¬´ ¦n ª¤´Ê¨¨Ân¥´ ¤¸°··¡¨°¥nµ¤¸¥´ Îµ´·µ¦o°´¦³Á£¦µ¥µ¦¸ÉÁ¥¦´¦¼oÄ
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉÁ µo ÎµÅ¦®¦º ° µ»Á¡µ³´n ªÄn ªÅoÁ¸ ¥ °Áoµ °¸É¨¨
¦µ¥ºÉ° °¦· ¬´ ¥n°¥ °¨»n¤¦· ¬´ ÅoÁ· Á¥ÅªoÄ®¤µ¥Á®»11
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม และส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้ า (ต่อ)
2.3.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
¦· ¬´ ¦n ª¤ÁÈ ·µ¦¸É¨»n¤¦· ¬´ ¤¸°··¡¨°¥nµÁÈ µ¦³Îµ´ÂnÅ¤n¹´ª»¤¹ÉÃ¥´ªÉ ÅÈº°µ¦¸É¨»n¤¦· ¬´ º°®» o
¸É¤¸··°°Á¸ ¥°¥¼n¦³®ªnางร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 °· · °°Á¸ ¥´Ê®¤Á·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤¦´¦¼oÁ¦·É ¤Â¦oª¥¦µµ»
และใช้วิธีส่วนได้เสี ยในการแสดงในงบการเงินรวม และแสดงด้วยราคาทุน®´oª¥nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ °Á·¨»ในงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั รั บรู้ เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ ว¤¹É Åo¦ª¤nµªµ¤· ¥¤¸É¦³»ÅªoÁ¤ºÉ°Åo¤µ» · µnµÁºÉ°µ¦o°¥nµ³¤
(ดูหมายเหตุขอ้ 2.13 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์)
ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนของ¨»n¤¦· ¬´ Ä¦· ¬´ ¦n ª¤¸ÉÁ· Ê ¹£µ¥®¨´µ¦Åo¤µ³¦ª¤ÅªoÄÎµÅ¦®¦º ° µ»Â¨³ªµ¤
Á¨ºÉ°Å®ªÄ´¸µÎ Å¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉµµ¦¸¤¼¨nµ¥»·¦¦¤£µ¥®¨´µ¦Åo¤µ³¦ª¤ÅªoÁÈ n ª®¹É  °´¸µÎ Å¦
µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ¨³¤ °µ¦Á¨¸É¥Â¨£µ¥®¨´µ¦Åo¤µ³¦´¦» ´¦µµµ¤´¸ °Á·¨»Á¤ºÉ°n ªÂn
ขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมมีมูลค่าเท่ากับหรื อเกินกว่ามูลค่าส่ ªÅoÁ¸ ¥ °¨»n¤¦· ¬´ Ä¦· ¬´ ¦n ª¤´Ê¨»n¤¦· ¬´
³Å¤n¦´¦¼onªÂn µ»°¸n°ÅÁªoÂn¨»n¤¦· ¬´ ¤¸£µ¦³¼¡´Ä®¸Ê °¦· ¬´ ¦n ª¤®¦º °¦´ªnµ³nµ¥®¸Ê Â¦· ¬´ ¦n ª¤
®¦º °o°nµ¥Á·Á¡ºÉ°Îµ¦³£µ¦³¼¡´ °¦· ¬´ ¦n ª¤¹É¦· ¬´ ÅoÊ µÎ ¦³´®¦º °Ä®oµ¦¥·¥°¤Åªo
¦µ¥µ¦ÎµÅ¦¸É¥´ Å¤nÅoÁ· Ê ¹¦· ¦³®ªnµ¨»n¤¦· ¬´ ´¦· ¬´ ¦n ª¤³´´¸Ánµ¸É¨»n¤¦· ¬´ ¤¸nªÅoÁ¸ ¥Ä¦· ¬´ ¦n ª¤´Ê
¦µ¥µ¦ µ»¸É¥´ Å¤nÅoÁ· Ê ¹¦· È³´´¸ÄÎµ°Á¸¥ª´ÁªoÂn¦µ¥µ¦´Ê¤¸®¨´µªnµ· ¦´¡¥r¸ÉÃ°¦³®ªnµ´´Ê
เกิดการด้อยค่า
¨»n¤¦· ¬´ ³Á¨¸É¥Ã¥µ¥µ¦´¸ °¦· ¬´ ¦n ª¤Ánµ¸ÉµÎ ÁÈ Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´Ã¥µ¥µ¦´¸ °กลุ่มบริ ษทั ในการ
จัดทํางบการเงินรวม กําไรหรื อขาดทุนเงินลงทุนจากการลดสัดส่ วนในบริ ษทั ร่ วมจะรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
¦µ¥ºÉ° °¦· ¬´ ¦n ª¤ °¨»n¤¦· ¬´ ÅoÁ· เผยไว้ในหมายเหตุ 11
2.3.3 ส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้ า
n ªÅoÁ¸ ¥ °¨»n¤¦· ¬´ Ä· µ¦¸Éª»¤¦n ª¤´ÂÄµ¦Á·¦ª¤Â¨³งบการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย
และวิธีราคาทุนตามลําดับ
¦µ¥ºÉ° °·µ¦¦n วมค้าได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 11
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.4 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
ก) »¨Á·¸ÉÄoÄµ¦ÎµÁ·µÂ¨³»¨Á·¸ÉÄoµÎ Á°µ¦Á·
¦µ¥µ¦¸É¦ª¤Äµ¦Á· °Ân¨³¦· ¬´ Ä¨»n¤¦· ¬´ ¼ª´¤¼¨nµÃ¥Äo»¨Á· °£µ¡Âª¨o°¤µÁ«¦¬·®¨´¸É¦· ¬´
ดําเนินงานอยู่ (»¨Á·¸ÉÄoÄµ¦Îµเนินงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั แสดงในสกุลเงินบาท¹É ÁÈ »¨Á·¸ÉÄo
Äµ¦ÎµÁ·µÂ¨³»¨Á·¸ÉÄoµÎ Á°µ¦Á· °¦· ¬´
ข) รายการและยอดคงเหลือ
¦µ¥µ¦¸ÉÁÈ »¨Á·¦µnµ¦³Á«Â¨nµÁÈ »¨Á·¸ÉÄoÄµ¦ÎµÁ· µÃ¥Äo°´ ¦µÂ¨Á¨¸É¥ª´¸ÉÁ·¦µ¥µ¦
®¦º °ª´¸É¸¦µµ®µ¦µ¥µ¦´Ê¼ª´¤¼¨nµÄ®¤n¦µ¥µ¦ÎµÅ¦Â¨³¦µ¥µ¦ µ»¸ÉÁ·µµ¦¦´®¦º °nµ¥Îµ¦³¸ÉÁÈ Á·¦µ
nµ¦³Á«Â¨³¸ÉÁ·µµ¦Â¨nµ· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·¸ÉÁÈ ´ªÁ·¹ÉÁÈ Á·¦µnµ¦³Á«Åoบนั ทึกไว้ในงบกําไรขาดทุน
Á¤ºÉ°¤¸µ¦¦´¦¼o¦µ¥µ¦ÎµÅ¦®¦º ° µ» °¦µ¥µ¦¸ÉÅ¤nÁÈ ´ªÁ·ÅªoÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ°r¦³° °°´¦µÂ¨Á¨¸É¥
´Ê®¤ °ÎµÅ¦®¦º ° µ»´Ê³¦´¦¼oÅªoÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉoª¥Äµ¦ µo ¤ การรับรู้กาํ ไรหรื อขาดทุนของรายการ
¸ÉÅ¤nÁÈ ´ªÁ·ÅªoÄÎµÅ¦ µ»°r¦³° °°´¦µÂ¨Á¨¸É¥´Ê®¤ °ÎµÅ¦®¦º ° µ»´Ê³¦´¦¼oÅªoÄÎµÅ¦
ขาดทุนด้วย
ค) กลุ่มบริ ษทั
การแปลงค่าผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั (¸É¤·Än»¨Á· °Á«¦¬·¸É¤¸£µª³เงินเฟ้ อรุ นแรง)
¹É¤¸»¨Á·¸ÉÄoÄµ¦ÎµÁ·µÂnµµ»¨Á·¸ÉÄoµÎ Á°µ¦Á·Åo¼Â¨nµÁÈ »¨Á·¸ÉÄoµÎ Á°µ¦Á·
´¸Ê





· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·¸ÉÂ°¥¼Än Âµ³µ¦Á·Ân¨³ªÂ¨nµoª¥°´¦µ· ª´¸É °Ân¨³Âµ³
µ¦Á·´Ê
รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จหรื องบÎµÅ¦ µ»Â¨nµoª¥°´¦µ´ªÁ¨¸É¥Â¨³
¨nµ °°´¦µÂ¨Á¨¸É¥´Ê®¤¦´¦¼oÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ

nµªµ¤· ¥¤Â¨³µ¦¦´ ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¸ÉÁ· µµ¦ºÊ °®n ª¥µÄnµ¦³Á«º°ÁÈ · ¦´ ¡¥rÂ¨³®¸Ê · °®n ª¥µ
Änµ¦³Á«´ÊÂ¨³Â¨nµoª¥°´¦µ· 
2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็คในมือ
Á· µµµ¦¦³Á£nµ¥ºÁ¤ºÉ°ªµ¤Â¨³Á·¨»¦³¥³´Ê°ºÉ¸É¤¸£µ¡¨n°¼ ¹É ¤¸°µ¥»Å¤nÁ·µ¤Áº°´µª´¸ÉÅo¤µ
´Ê¸ÊÅ¤n¦ª¤¹Á· µµµ¦n ª¸É·£µ¦³ÎÊµ¦³´
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บริษัท ศรีปไทยซุ
ปเปอร์ แวร์ จํนารวมและงบการเงิ
กัด (มหาชน) นเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
นรวมและงบการเงิ
สํ าหรับปี ·ปÊระกอบงบการเงิ
» ª´¸É31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 นเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.6 ¨¼®¸Êµ¦o µ
2.6 ¨¼®¸Êµ¦o µ
¨¼®¸Ê  µ¦oµ¦´ ¦¼o Á¦·É ¤Â¦oª¥¤¼¨n µµ¤ÄÂo®¸Ê Â¨³³ª´¤¼¨nµ n° ¤µoª¥Îµ ªÁ· ¸É Á®¨º°°¥¼n®´oª¥n µÁºÉ° ®¸Ê  ´ ¥³¼ 
®¸n¤Ê ¦·µ¦o
¦¼o Á¦·É ¤Â¦o
¥¤¼Ê ¨n´µµ¤ÄÂo
®¸Ê Â¨³³ª´¤¼¨nµ n° ¤µoª¥Îµ ªÁ·
¸ÉÁ®¨º
°¥¼n®´oª¥n µ¥Áºµ¦¦³Á¤·
É° ®¸Ê  ´¥¨
³¼°

¹¨¼É ¨»
¬´ µ¦´¦³¤µn
µÁº°É ª®¸
¥³¼ Ã¥¦³¤µµµ¦°µ¥°Á®¨º
°ª´
·Ê °ªÃ¥°µ«´
¹n É µ¥¦·
¨»n¤®¦·µ¦Á¸
¬´ ¦³¤µn
µÁº°É ®¸
³¼ Ã¥¦³¤µµµ¦°µ¥°Á®¨º
·Ê ªÃ¥°µ«´
É ¥ ª´ ªµ¤¼
Á¸Ê ¥´
¸É °¥µ³Á·
 Ê ¹  µ¥°¨¼ ®¸Ê ¸É oµ °¥¼n ª´ ·°Ê ª´
ªµ¦¦³Á¤·
 ¨´¥µ¦¦³Á¤·
¨n µ ªÅo¨
µÎ ¹ ¹°
n ª´É¥·Â¨Än
n µ¥¦· ®µ¦Á¸กÉ ¥ารชํ
ª´าระเงิ
ªµ¤¼
 Á¸ต¥และ´
¸É ° µ³Á·
®¸Ê ¸É µ¦µ¹
oµ °¥¼
 ¨´¨n µ¤ªÅo
 µÎ ¹®¸
¹ Ê 
Ê  ªµ¦¦³Á¤·
ประสบการณ์
นในอดี
´¥°¥nµ°ºÊ ¹ Éµ¥°¨¼
¹É ¦ª¤´Êµ¦¡·
µ¦Á¨¸
ª¦³°Â¨³¦·
µ °¨¼
ารชําระเงิµนÁºในอดี
ตและ´
´Ê ¥¨°£µª³µÁ«¦¬·
°¥nµ°ºÉ¹É ¦ª¤´Êµ¦¡·µ¦µ¹
µ¦Á¨¸É¥Â¨Än
¤µ µ°¨¼
®¸
ประสบการณ์
ªµ¤´¤¡´rก°¥°n
É°n°¥°¨¼
®¸
£µ¥Ä¦³Á«n
µÁºÉ°®¸Ê ª´¦³°Â¨³¦·
¥³¼ ®¤µ¥¹¨n
¦³®ªn
µÊ 
ªµ¤´
¤¡´r¸ °¥°n
É°n°µÁ¦¸
¥°¨¼
®¸¥´
£µ¥Ä¦³Á«n
³¼ ®¤µ¥¹
¨n
µ
Ê ¨°£µª³µÁ«¦¬·
¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´µ¨¼
®¸Ê µ¦oµ®¸µÊ Áº¼ É°¸®¸ÉÁ·Ê ´Ê ¹¥Ä¦³®ªn
µ¸ ³¦´
¦¼oÅµªo¦³®ªn
ÄÎµÅ¦
¦µµµ¤´
°¨¼®¸µÊ Áº
µ¦o
¥Á¸
¦µµµ¤´
¸ °¨¼
µ¦oµÉ Á¦¸°n
¥Á¸
¤¼¨nµ¸®Éµªn
nµ¥Äµ¦¦·
®¦º
° µ»Ã¥º
°ÁÈ®¸
n ªÊ ®¹
µÄo¥´
µ¦ µ³Åo¦´µ¨¼®¸Ê µ¦oµ®¸Ê ¼¸ÉÁ· Ê ¹Ä¦³®ªnµ¸ ³¦´ ¦¼oÅªoÄÎµÅ¦
®¦º ° µ»Ã¥º°ÁÈ n ª®¹É °nµÄonµ¥Äµ¦¦· ®µ¦
2.7 สิ นค้ าคงเหลือ
2.7 สิ นค้ าคงเหลือ
· oµÁ®¨º °Âoª¥¦µµ» ®¦º ° ¤¼¨n µ»  · ¸É ³Åo¦´Â¨oªÂn ¦µµÄ³ÎÉµªnµ¦µµ»  °· oµÄo¦µµo» ¤µ¦µ
·และปรั
oµÁ®¨º
Âo
¥¦µµ»
®¦º ° ¤¼¨nµ¸ »ª´ Á¨¸
· É¥¸É n³Åo
Â¨oªoÂn¦»µµÄ³Î
µ¦µµ» ª¥¦µµº
°· oÊ °µÂ¨³n
Äo¦µµo
¤µ¦µ
บให้เป็°นo
»ª¦·
¸É µÎ ªÃ¥ª·
ªÎ¦Ê µ´ ®´
 °µ¦ºÉ µªn
µÄo»nµ¥¸
É Á¸É ¥ª °o 
Ê °¦³°o
n
และปรั
บ
ให้
เ
ป็
นo

»

¦·

¸
É

µ
Î
ªÃ¥ª·

¸

ª
´
Á¨¸
É
¥
n
ª
Î
µ
®´

o

»

°µ¦º
°
¦³°o
ª
¥¦µµº
°
Â¨³n
µ
Äo

µ
¥¸
¸É ¥ª°ooµ
Ê
Ê
Ê
Ã¥¦´µ¦ºÊ °· oµ´ÊÅoÂnnµ°µ¦ µÁ µo Â¨³nµ n ®´oª¥n ª¨Â¨³Á·¸ÉÅo¦´ºµµ¦ºÊ °· oµo» É Á°·
Ã¥¦´
µ¦ºÊ °· oาµÎ
´Êµ¸Åo
°µ¦ µÁ µo Â¨³n
ª¥n ª¨Â¨³Á·
ÉÅoÉ¦µ¦Â¨³n
´ºµµ¦ºµÊ °Ã®»
· oo¥µÄµ¦¨·
o» °·
สําเร็ จรู ปและงานระหว่
É¨·ÂnÊn¹µÁ°¦³°o
ª¥nµµª´n
»·®´nµoÂ¦µ¦n
µÄo¸nµ¥°º
o»oµ
µª´»·nµo¥Â¦µ¦n
µÄonµ¥°ºÉµ¦Â¨³n
o»o¥º¤
สํดังาเร็กล่จรูาวÎ
ปและงานระหว่
¸É¨· Ê ¹Á°¦³°o
»¸É´ªn¥n
ª¤µµÃ®»
µ¦¨·´Â¦Â¨³Ã®»
o¥µ¦¨· ¸µÉÂÃ®»
nÅ¤no¥¦Äµ¦¨·
ª¤o»µ¦¼
µªµoา»Îµµ¦Â¨³o
ดังกล่าวÎÉµแสดงตามราคาต้
ªµo»นµ¦Â¨³o
»¸É´n ª¤µµÃ®» o¥µ¦¨·´Â¦Â¨³Ã®» o¥µ¦¨· ¸ÉÂnÅ¤n¦ª¤o»µ¦¼o¥º¤
µµ¤´
ทุนจริ ง
µµ¤´Éแสดงตามราคาต้นทุนจริ ง
กลุ่มบริ ษทั ¦³¤µ¤¼¨nµ» · ¸É³Åo¦´µ¦µµ·¸Éµªnµ³ µ¥Åo °» ¦· ®´oª¥nµÄonµ¥¸ÉµÎ ÁÈ Á¡ºÉ°Ä®o·oµ´ÊÎµÁ¦È ¦¼ 
กลุ่มบริงnษµÄo
ทั ¦³¤µ¤¼
µ» ·n¤¦·
¸É³Åo
¸Éµªnµ³¨nµ¥Åo
· µ®´
oª¥¥nและÁº
µÄonµÉ °¥¸
Á¡ºÉ°µÄ®o
รวมถึ
nµ¥Äµ¦¨nµ¥¨»
¬´ ´¦´µ¦µµ·
¹´¸nµÁº°É µ¦¨¤¼
µ °·°»
o¦µÁn
¨oµ¤´
¤»ÉµÎ ÁÈ£µ¡Án
¸ÉµÎ ·ÁÈoµ´ÊÎµÁ¦È ¦¼ 
รวมถึงnµÄonµ¥Äµ¦ µ¥¨»n¤¦· ¬´ ´¹´¸nµÁº°É µ¦¨¤¼¨nµ °· oµÁnµ¨oµ¤´¥และÁºÉ °¤»£µ¡Ánµ¸ÉµÎ ÁÈ 
2.8 เงินลงทุน
2.8 เงินลงทุน
¨»n¤¦· ¬´ ´¦³Á£Á·¨»¸É°Á®º °µÁ·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³n ªÅoÁ¸ ¥Ä·µ¦¦n ª¤oµÁÈ 3 ประเภท
¨»
´¦³Á£Á·
¨»µ¸®2.
É°Á®ºÁ·°µÁ·
Ä¦· ¬3.´ Á·¥n°¥¦·
ª¤Â¨³nª¦³Á£
ÅoÁ¸ ¥Ä·
µÁÈ 3³¨»
ประเภท
n´ »ª¤»¤o
n®¤µ¥
คือn¤1.¦·Á·¬´ ¨»
¸Éº°Åªo¦Î
¨»Áº¨»
É° µ¥Â¨³
¨»¬´´ ªÉ ¦nÅµ¦´
Ê ¹°¥¼µ¦¦n
n´ »¤»n®¤µ¥
คืฝ่ ายบริ
อ 1. Á·หา¦³ÁÈ
¨»¸É¼º°o Åªo
¦Îµ®2.
Á·ÉÁ®¤µ³¤Î
¨»ÁºÉ°µ®¦´
µ¥Â¨³
3. Á·Áª¨µ¨»
¨»´ªÉ Åµ¦´
¦³Á£ Ê ¹°¥¼
µÎ ®µ¦´
¦³Á£¸
Á·¨»
Â¨³ªµ¦´
¦³Á£ÁÈ
¦³¥³ ³¨»
ฝ่ ายบริ หา¦³ÁÈ ¼o µÎ ®µ¦´¦³Á£¸ÉÁ®¤µ³¤Îµ®¦´Á·¨»Áª¨µ¨»Â¨³ªµ¦´¦³Á£ÁÈ ¦³¥³
(1) Á· ¨» ¸Éº° Åªo¦Îµ ®º °Á· ¨» ¸É¤¸µÎ ®Áª¨µÂ¨³¼o ¦· ®µ¦´ÊÄÂn ªÂn Â ¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦º °Åªo¦
(1) กํÁ·าหนดได้
¨» ¸แÉสดงรวมไว้
º° Åªo¦Î
®Áª¨µÂ¨³¼
o ¦· ®µ¦´Ê12
ÄÂn
ÂnÂÂn
¨³¤¸
°Åªo¦น
ในสิµน®º
ทรั พย์°ไม่Á·หมุ¨»
นเวียน¸É¤เว้¸นµÎ แต่
จะครบกําหนดภายใน
Áº°ª´
ª´ ¸ªµ¤µ¤µ¦º
ÉÄแสดงฐานะการเงิ
แสดงรวมไว้
ก็กํจาหนดได้
ะแสดงไว้
ในสิ นทรัพย์ใหนสิมุนนเวีทรัยนพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกําหนดภายใน 12 Áº°´Ânª´ ¸ÉÄแสดงฐานะการเงิน
นทรั°พÁ·
ย์หมุ¨»
นเวียน¸É  ³º ° ÅªoÃ ¥Å¤n¦ ³» n ª Áª¨µÂ¨³°µ µ¥Á¡ºÉ° Á¦· ¤ £µ¡¨n ° ®¦º ° Á¤ºÉ ° °´¦µ°Á¸Ê ¥
(2) Á·ก็จะแสดงไว้
¨»  ÁºใÉ°นสิµ¥º
(2) Á¨¸
Á· É¥¨»
 ÁºÉ° µ¥º
° Á·  ¨»
 ³º¡°¥rÅÅªo¤n®Ã ¥Å¤n
³» n ªÂn
Áª¨µÂ¨³°µ
É° Á¦· ¤ £µ¡¨n
Á¤ºÉ °ª°´Áª¨µo
¦µ°Á¸
Â¨Åo
Â¦ª¤Åªo
Ä· ¸É¦´
¤»Áª¸¥¦Áªo
¦¸ ¸É n µ¥¦· ®µ¥Á¡º
µ¦ÂÁÎ
µ¸É³º° ®¦º
°ÅªoÄ°n
°¥ªnÊ ¥µ
Ä· ¦´¡¥rÅ¤n®®¦º
¤»°Áª¸¦¸
¥Áªo¸Én µ¥¦·
Ân¦¸
¸É n µ¥¦·
µ¸É°ÉÁ¡·³ºÉ¤°Á·Åªo
°¥ªn
Á¨¸เดืÉ¥Â¨Åo
อนนับแต่วÂนั ¦ª¤Åªo
¸ÉÄÂµ³µ¦Á·
®µ¦¤¸
ªµ¤Î®µµ¦ÂÁÎ
ÁÈ ¸É°o  µ¥Á¡º
»Än
ÎªµÁª¨µo
Á· µ¹
³µ
12
12
เดือนนับแต่
 ®¦º °¦¸ ¸É n µ¥¦· ®µ¦¤¸ªµ¤ÎµÁÈ ¸É°o  µ¥Á¡ºÉ°Á¡·É¤Á·»ÎµÁ· µ¹³
แสดงรวมไว้
ในสิวนั น¸ทรัÉÄÂµ³µ¦Á·
พย์หมุนเวียน
นสิ น°ทรั
ย์หมุนÄ¦µµ¦»
เวียน
(3) แสดงรวมไว้
Á·¨»´ªÉ ใÅº
Á·พ¨»
¸ÉÅ¤n¤¸¨µºÊ° µ¥¨n°¦°¦´
(3) Á·¨»´ªÉ Åº°Á·¨»Ä¦µµ¦»¸ÉÅ¤n¤¸¨µºÊ° µ¥¨n°¦°¦´
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.8 เงินลงทุน (ต่อ)
Á·¨»´Ê3 ¦³Á£¦´¦¼o¤¨¼ nµÁ¦·É ¤Â¦oª¥¦µµ»¹É®¤µ¥¹¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °·É °Â¸ÉÄ®oÅÁ¡ºÉ°Ä®oÅo¤µ¹ÉÁ·¨»´Ê
¦ª¤´ÊnµÄonµ¥Äµ¦Îµ¦µ¥µ¦
Á·¨»¸É³º°Åªo¦Îµ®ª´¤¼¨nµ£µ¥®¨´µ¦Åo¤µoª¥ª·¸¦µµ»´Îµ®n µ¥µ¤°´¦µ°Á¸Ê¥¸ÉÂo¦· ®´oª¥nµÁºÉ°
การลดลงของมูลค่า
Á·¨»Áº°É µ¥ª´¤¼¨nµÄÁª¨µn°¤µoª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤Ã¥°oµ°·µ¦µµÁ°ºÊ °Ä¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n ¦³Á«Å¥ ³· Îµµ¦
ณ วันทําการสุ ดท้µ¥ °ª´·Ê ¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ¦µ¥µ¦ÎµÅ¦Â¨³ µ»¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹¦· µµ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ¥»·¦¦¤
ได้บนั ทึกเป็ นผลกําไร(ขาดทุน)µµ¦ª´¤¼¨nµÁ·¨»Áº°É µ¥Â¨³ÂÁÈ n ª®¹É °´¸µÎ Å¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ
Á·¨»´ªÉ ÅÂoª¥¦µµ»®´nµÁºอÉ การด้อยค่า
¨»n¤¦· ¬´ ³°nµÁºÉ°µ¦¨¨ °¤¼¨nµ °Á·¨»Á¤ºÉ°¤¸ °o n¸ÊªnµÁ·¨»´Ê°µ¤¸nµÁºÉ°µ¦¨¨ °¤¼¨nµÁ· Ê ¹
®µ¦µµµ¤´¸ °Á·¨»¼ ªnµ¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´º¨»n¤¦· ¬´ ³´¹¦µ¥µ¦ µ»µnµÁºÉ°µ¦¨¨ °¤¼¨nµ
รวมไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
Äµ¦Îµ®n µ¥Á·¨»¨nµ¦³®ªnµ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °¨°Â» · ¸ÉÅo¦´µµ¦Îµ®n µ¥Á¤ºÉ°Á¦¸ ¥Á¸¥´¦µµµ¤
´ ¸ °Á·  ¨»  ´Ê ³´ ¹  ¦ª¤°¥¼nÄÎµ Å¦®¦º ° µ»  ¦¸ ¸É  µÎ ®n µ ¥Á·  ¨»  ¸É º ° ÅªoÄ ¦µµ¦®¸Ê ®¦º ° ¦µµ¦» 
ช·Á¸¥ª´°°Åµn ª¦µµµ¤´¸ °Á·¨»¸ÉµÎ ®n µ¥³Îµ®Ã¥Äoª·¸ª´ Á¨¸É¥nªÎÊµ®´oª¥¦µµµ¤´¸µ
Îµª´Ê®¤¸Éº°Åªo
2.9 °´ ®µ¦·¤¦´¡¥r Á¡º°É µ¦¨»
°´®µ¦· ¤¦´¡¥r¸Éº°ÅªoÁ¡ºÉ°®µ¦³Ã¥rµ¦µ¥ÅonµÁnµ¦³¥³¥µª®¦º °µµ¦Á¡·É¤¤¼¨nµ °· ¦´ ¡¥r®¦º °´Ê°°¥nµÂ¨³มิได้
¤¸ÅªoÁ¡ºÉ°ÄoÄµ¦ÎµÁ· µ °¨»n¤¦· ¬´ ¼´¦³Á£ÁÈ °´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»¦ª¤¹°´®µ¦· ¤¦´ ¡¥r¸É°¥¼n¦³®ªnµ
µ¦n°¦oµÁ¡ºÉ°¡´µÁÈ °´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Ä°µ
°´®µ¦· ¤¦´ ¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨» °¨»n¤¦· ¬´ ÅoÂn ¸É·Â¨³°µµ¦¸Éº°¦°ÅªoÁ¡ºÉ°®µ¦³Ã¥rµ¦µ¥ÅonµÁn µ¦³¥³¥µªÂ¨³
¸É·¸Éº°¦°ÅªoÃ¥¥´¤·Åo¦³»ª´ »¦³r °µ¦ÄoÄ°µ
°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»³´¹oª¥ª·¸¦µµ»®´nµÁºÉ °¤¦µµ³¤Â¨³nµÁºÉ°¨ µ»µµ¦o°¥nµ ราคาทุนรวมถึง
o »  Äµ¦Îµ ¦µ¥µ¦Â¨³o »  µ¦¼o¥º¤ o »  µ¦¼o¥º ¤ ¸É Á ·  Ê ¹  Á¡ºÉ ° ª´ »  ¦³r °µ¦Åo¤ µµ¦n ° ¦o µ ®¦º ° ¨· 
°´®µ¦· ¤¦´ ¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»´Ê³¦ª¤ÁÈ n ª®¹É  °o» °°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»o»µ¦¼o¥º¤³¼¦ª¤Ä
³¸Éµ¦ºÊ°®¦º °µ¦n°¦oµÂ¨³³®¥»¡´´¸Á¤ºÉ°· ¦´¡¥rÊ ´ n°¦oµÁ¦È °¥nµ¤¸´¥Îµ´®¦º °¦³®ªnµ¸Éµ¦ÎµÁ· µ¦¡´µ
· ¦´¡¥r¸ÉÁ µo ÁºÉ°Å ®¥»³´¨งหลังจากµ¦¦´¦¼oÁ¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦
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2.9 °´ ®µ¦·¤¦´¡¥r Á¡º°É µ¦¨» (ต่อ)
¸É·Å¤n¤¸µ¦®´nµÁºÉ °¤¦µµnµÁºÉ °¤¦µµ °°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»°ºÉÇ³Îµªµ¤ª·¸Áo¦Á¡ºÉ°¸É´n ª¦µµ»
¨°¦³¤µµ¦°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥r´¸Ê
อาคาร

20 ปี

µ¦¦ª¤¦µ¥nµ¥Ä£µ¥®¨´³´¹¦ª¤Ä¤¼¨nµµ¤´¸ °· ¦´¡¥rÈn°Á¤ºÉ°¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ân วา่ กลุ่มบริ ษทั จะได้รับ
¦³Ã¥rÁ· Á«¦¬· Ä°µÄ¦µ¥nµ¥´ÊÂ¨³µ¤µ¦ª´¦µµ¤¼¨nµ¦µ¥nµ¥Åo°¥nµn µÁºÉ °º°nµn °¤Â¤Â¨³Îµ¦» ¦´ ¬µ
³¦´¦¼oÁÈ nµÄonµ¥Á¤ºÉ°Á·¦µ¥µ¦Á¤ºÉ°¤¸µ¦Á¨¸É¥Â·Ên ª °°´หา¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»³´¤¼¨nµµ¤´¸ °n ª¸É
¼Á¨¸É¥Â°°
2.10 ¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r Â¨³n µÁºÉ °¤¦µµ
¸É·°µµ¦Â¨³°»¦r °¨»n¤¦· ¬´ ´¹oª¥¦µµ»®´oª¥nµÁºÉ °¤¦µµ³¤¦µµ»Îµªµ¦µµºÊ °· ¦´¡¥rÊ ´ ¸ÉÁÈ 
เงินสดÂ¨³ÎµªÁ¸¥ÁnµÁ·ªnµÄonµ¥¸ÉÁ· Ê ¹Äµ¦ÎµÄ®o·¦´¡¥rÊ ´ ¤µ°¥¼nÄµ¸É®¦º °Ä£µ¡¸É¡¦o°¤³ÄoµÅo
µ¤¸É¦³rÅªo
o»¸ÉÁ·  Ê ¹£µ¥®¨´³¦ª¤Ä¤¼¨nµµ¤´¸ °· ¦´ ¡¥r®¦º °¦´¦¼oÂ¥ÁÈ °¸· ¦´¡¥r®¹É µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤Á¤ºÉ°o»´Ê
Á·  Ê ¹Â¨³µªnµ³Ä®o¦³Ã¥rÁ· Á«¦¬· Ä°µÂn ¨»n ¤¦· ¬´ Â¨³o»´¨nµªµ¤µ¦ª´¤¼¨n µÅo°¥nµn µÁºÉ °º°Â¨³
´¤¼¨nµµ¤´¸ °·Ên ª¸É¼Á¨¸É¥Â°°Îµ®¦´ nµn °¤Â¤Â¨³Îµ¦» ¦´¬µ°ºÉÇ¨»n¤¦· ¬´ ³¦´ ¦¼o o »´¨nµªÁÈ 
nµÄonµ¥ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»Á¤ºÉ°Á· Ê ¹
nµÁºÉ °¤¦µµ
สิ นทรัพย์ทุกประเภท ยกÁªo¸É·¹Éº°ªnµ¦³¤µµ¦°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥r¤¸Å¤nµÎ ´Âoª¥¦µµ»หักnµÁºÉ °¤¦µµ³¤
nµÁºÉ °¤¦µµÎµªÃ¥Äoª·¸Áo¦Á¡ºÉ°¨¦µµµ¤´¸ °· ¦´¡¥rÂn¨³· ¨°°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥r¸É¦³¤µµ¦Åªo
°· ¦´¡¥r´ n°Å¸Ê
อาคาร
ค่าปรับป¦» ¸É·
ค่าปรับปรุ งอาคาร
Á¦ºÉ °´¦Â¨³°»¦r
Á¦ºÉ °ÂnÂ¨³°»¦rµÎ ´µ
ยานพาหนะ
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2.10 ¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r Â¨³n µÁºÉ °¤¦µµ (ต่อ)
»·Ê ¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ กลุ่มบริ ษทั ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ให้เหมาะสม
Ä¦¸ ¸É ¦ µµµ¤´¸ °·  ¦´ ¡ ¥r¼  ªnµ ¤¼¨ n µ ¸É µªnµ ³Åo¦´  º  ¦µµµ¤´ ¸ ³¼  ¦´  ¨Ä®oÁn µ ´ ¤¼¨ n µ ¸É µªnµ
จะได้รับคืนทันที
¦µ¥µ¦ÎµÅ¦Â¨³ µ»µµ¦Îµ®nµ¥¸É·°µµ¦Â¨³°»¦rµÎ ªÃ¥Á¦¸ ¥Á¸¥µ·É °Â» · ¸ÉÅo¦´µµ¦Îµ®n µ¥
สิ นทรัพย์กบั ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ Â¨³³¦´¦¼o¨ÎµÅ¦®¦º ° µ»°ºÉ» ·ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»
°Á¸Ê ¥¸É Á· µµ¦¼o¥º¤Á· ¤µÄoÄµ¦Åo¤µ¹É ¸É·°µµ¦Â¨³°» ¦r Åo´ ¹ ÁÈ n ª®¹É  °o » °· ¦´ ¡¥rÊ ´
¨°nªÁª¨µµ¦n°¦oµÂ¨³Á¦¸ ¥¤· ¦´¡¥rÊ ´ Ä®o°¥¼Än £µ¡¡¦o°¤¸É³ÄoÅoµ¤¦³r
2.11 ค่ าความนิยม
nµªµ¤· ¥¤º°o» °Á·¨»¸É¼ªnµ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °Á·¨»¸É¨»n¤¦· ¬´ ¤¸nªÂnÄ· ¦´¡¥r»· °¦· ¬´ ¥n°ย
ª´¸ÉÅo¤µ¹É¦· ¬´ ´Ênµªµ¤·¥¤¸ÉÁ·µµ¦Åo¤µ¹É¦· ¬´ ¥n°¥Â¦µ¥µ¦Â¥nµ®µÄงบแสดงฐานะการเงินรวม
nµªµ¤·¥¤¸É¦´¦¼o³o°¼°µ¦o°¥nµ»¸ Â¨³Âoª¥¦µµ»®´nµÁº°É µ¦o°¥nµ³¤nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ °nµªµ¤นิ ยม
¸É¦´¦¼oÂ¨oª³Å¤n¤¸µ¦¨´¦µ¥µ¦´Ê¸Ê¤¨¼ nµÁ®¨º°µ¤´¸ °nµªµ¤·¥¤³¼¦ª¤ÎµªÄÎµÅ¦®¦º ° µ»Á¤ºÉ°¤¸µ¦ µ¥กิจการ
Äµ¦°µ¦o°¥nµ °nµªµ¤·¥¤nµªµ¤·¥¤³¼´n ªÅ¥´®n ª¥¸Én°Ä®oÁ·¦³ÂÁ·Ã¥¸É®n ª¥´Ê°µ³เป็ น
หน่ วยเดียวหรื อหลายหน่ วยรª¤´¹É µªnµ³Åo¦´¦³Ã¥rµnµªµ¤· ¥¤¸ÉÁ·µµ¦¦ª¤» ¦·¹É nµªµ¤· ¥¤Á· Ê ¹µ
n ªµ·´ ·µ¦¸É¦³»Åo
2.12 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
2.12.1 Ã¦Â¦¤°¤¡·ªÁ°¦r Á¡º°É Äo Äµ¦ÎµÁ·µ
· · µ¦ÄoÃ¦Â¦¤°¤¡·ªÁ°¦r ¸Éµ¦ºÊ °¤µ¤¸¨´ ¬³Á¡µ³´¹กเป็ นสิ นทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและ
µ¦ÎµÁ·µ¦Ä®oÃ¦Â¦¤°¤¡·ªÁ°¦rÊ ´ µ¤µ¦¸ÉµÎ ¤µÄoµÅoµ¤¦³rÃ¥³´Îµ®n µ¥¨°°µ¥»¦³¤µµ¦
ให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
2.12.2 · ¦´¡¥r Å¤n ¤¸´ª°ºÉ
¦µ¥nµ¥¸ÉÁ· Ê ¹Á¡ºÉ°Ä®oÅo¤µ¹É · · ´ ¦¨· · ·Í Â¨³Á¦ºÉ °®¤µ¥µµ¦oµÅo´ ¹ÁÈ · ¦´¡¥rÂ¨³´Îµ®n µ¥Ã¥Äo
วิธีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์เป็ นระยะเวลา 5 ถึง 10 ¸ · ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ °ºÉ³Å¤n¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµÄ®¤n
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2.13 การด้อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ น¦´ ¡¥r¸É¤¸°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥rÅม่ทราบแน่ ชัด เช่ น ค่าความนิ ยม เป็ นต้น ¹É Å¤n¤¸µ¦´Îµ®n µ¥³¼°µ¦o°¥nµÁÈ 
¦³Îµ»¸ · ¦´¡¥r°ºÉ¸É¤¸µ¦´Îµ®n µ¥³¤¸µ¦ªµ¦o°¥nµÁ¤ºÉ°¤¸Á®»µ¦r®¦º °µµ¦rn¸Êªnµ¦µµµ¤´¸°µ¼ ªnµ
¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´º¦µ¥µ¦ µ»µµ¦o°¥nµ³¦´¦¼oÁ¤ºÉ°¦µµµ¤´¸ °· ¦´¡¥r¼ªnµ¤¼¨nµ» ·¸Éµªnµ³Åo¦´º
¹É®¤µ¥¹Îµª¸É¼ªnµ¦³®ªnµ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤®´o»Äµ¦ µ¥Á¸¥´¤¼¨nµµµ¦Äo· ¦´¡¥r³¼´ÁÈ ®n ª¥¸ÉÁ¨È¸É»ด
¸Éµ¤µ¦Â¥°°¤µÅoÁ¡ºÉ°ª´»¦³r °µ¦¦³Á¤·µ¦o°¥nµ· ¦´¡¥r¸ÉÅ¤nÄn·¦´¡¥rµµ¦Á·°Á®º °µnµªµ¤· ¥¤
¹É ¦´ ¦¼o ¦µ¥µ¦ µ»µµ¦o°¥nµÅÂ¨oª³¼¦³Á¤·ªµ¤ÁÈ ÅÅo¸É³¨´¦µ¥µ¦ µ»µµ¦o°¥nµª´·Ê ¦°
ระยะเวลารายงาน
2.14 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรั บรู้ ในกําไร
®¦º ° µ»¥Áªon ª¸É¦´¦¼oÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉ®¦º °รับรู้โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ภาษีเงินได้ °ª´ »´ Îµªµ°´¦µ£µ¬¸µ¤®¤µ¥£µ¬¸°µ¦¸É¤¸¨´´Äo°¥¼n®¦º °¸ÉµÅon° µo Ân ªnµ³¤¸¨´´Äo
£µ¥Ä·Ê ¦°¦³¥³Áª¨µ¸É ¦µ¥µÄ¦³Á«¸É  ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³¦· ¬ ´¦n ª¤ °¨»n ¤¦· ¬ ´ÅoµÎ Á· µÂ¨³Á· ¦µ¥Åo µ£µ¬¸
¼o ¦· ®µ¦³¦³Á¤·µ³ °µ¦¥ºÉÂÂ¦µ¥µ¦£µ¬¸ÁÈ ªÇÃ¥Îµ¹ ¹µµ¦r¸Éµ¤µ¦Îµ®¤µ¥£µ¬¸°µ¦Å
·´ ·É ¹ Ê ¹°¥¼n ´ µ¦¸ªµ¤Â¨³³´Ê¦³¤µµ¦nµÄonµ¥£µ¬¸°µ¦®µµªnµ³o°nµ¥Îµ¦³Áoµ®oµ¸É£µ¬¸°µ¦
£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ Ê ´ ÁÈ¤Îµªµ¤ª·¸®¸Ê ·Á¤ºÉ°Á·¨nµ´Éª¦µª¦³®ªnµµ£µ¬¸ °· ¦´ ¡¥rÂ¨³®¸Ê ·Â¨³¦µµµ¤
´¸¸ÉÂ°¥¼nÄµ¦Á· ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ¸Éมีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ¸ÉµÅo
ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายÄ·Ê ¦°¦³¥³Áª¨µ¸É ¦µ¥µ และคาดว่าอัตราภาษีดั¨nµª³ÎµÅÄoÁ¤ºÉ°· ¦´ ¡¥r£µ¬¸ Á· Åo
รอตัดบั¸¸ÉÁ¸É¥ª °o Åo¦´¦³Ã¥r®¦º °®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸Åo¤¸µ¦nµ¥Îµ¦³
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸³¦´¦¼o®µ¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ânªµn ¨»n¤¦· ¬´ ³¤¸µÎ Å¦µ£µ¬¸Á¡¸¥¡°¸É³ÎµÎµª¨nµ
´ªÉ ¦µª´Ê¤µÄo¦³Ã¥r¨»n¤¦· ¬´ ÅoÊ ´ £µ¬¸Á·Åo¦°การ´´¸Ã¥¡·µ¦µµ¨nµ´ªÉ ¦µª °Á·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤
Â¨³n ªÅoÁ¸ ¥Ä·µ¦¦n ª¤oµ¸É°o Á¸ ¥£µ¬¸ÁªoÂn¨»n¤¦· ¬´ µ¤µ¦ª»¤´®ª³Áª¨µ °µ¦¨´¦µ¥µ¦¨nµ´ªÉ ¦µªÂ¨³
µ¦¨´¦µ¥µ¦¨nµ´ªÉ ¦µª¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ânªµn ³Å¤nÁ· Ê ¹Åo£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸Éµµ¦rÅoÄ°µ
สิ นทรั พย์£ µ¬¸ Á· Åo¦°´´¸ Â ¨³®¸Ê ·  £µ¬¸ Á· Åo¦°´´¸ ³Â®´¨´ Èn° Á¤ºÉ°· µ¦¤¸· · µ¤®¤µ¥¸É³Îµ
· ¦´ ¡¥r£µ¬¸Á·Åo °ª´ »´ ¤µ®´¨´®¸Ê ·£µ¬¸Á·Åo °ª´ »´ Â¨³´Ê· ¦´ ¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸ Â¨³
®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸Á¸É¥ª °o ´£µ¬¸Á·Åo¸É¦³Á¤·Ã¥®nª¥µ´ดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่ วย
£µ¬¸Á¸¥ª´®¦º °®nª¥£µ¬¸nµ´¹É´ÊÄ³nµ¥®¸Ê·Â¨³· ¦´¡¥r£µ¬¸เงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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2.15 · ¦´¡¥r Å¤n ®¤»Áª¸¥°ºÉ 
สิ ทธิการเช่า
· · µ¦Án µ¸É· Â¨³°µµ¦ Âoª¥¦µµ» ®´ nµ ´Îµ®n µ¥³¤ª·¸´ Îµ®n µ¥³Äoª·¸Áo ¦Á¡ºÉ° ´ n ªo» °
สิ ทธิการเช่าตามอายุประมาณการให้ประโยชน์เป็ นระยะเวลา 48 ปี ถึง 99 ปี
แม่พิมพ์รอตัดบัญชี
Â¤n¡·¤¡r¦°´´¸ ÁÈ Á·¸Énµ¥¨nª®oµÁ¡ºÉ°Â¤n¡·¤¡rÎµ®¦´ ¨¼oµ¹É Â¤n¡·¤¡r¤¸ÅªoÄoÄµ¦¨··Ên ªµ°»µ®¦¦¤Îµ®¦´ 
ลูกค้าแต่ละราย บริ ษทั รั บรู้แม่พิมพ์รอตัดบัญชี ดงั กล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีตั Îµ®n µ¥µ¤Îµª·Êµµ¦¨·¸ÉÁ·  Ê ¹¦· ตาม
Îµ´ÉºÊ°µ¨¼oµÄnª¦³¥³Áª¨µ3 ถึง 6 ปี
2.16 สั ญญาเช่ าระยะยาว
ก) ¦¸¸É¨»n¤¦·¬´ÁÈ ¼oÁn µ
สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
´µ¦³¥³¥µªÁ¡ºÉ°Ánµ· ¦´ ¡¥rÉ ¹ ¼Äo ®oÁn µÁÈ ¼¦o ´ªµ¤Á¸É ¥Â¨³¨°Â °ªµ¤ÁÈ Áoµ °ÁÈ n ªÄ®n´µÁnµ´Ê
º° ÁÈ ´ µÁn µ Îµ Á·  µÁ· ¸É °o nµ ¥£µ¥Äo´ µÁn µ ´ ¨nµ ª(»  ·  µ·É  °Â¼ Ä¸ÉÅ o¦´  µ¼Äo ®oÁ n µ )
จะบันทึกในÎµÅ¦®¦º ° µ»Ã¥Äoª· ¸Áo¦¨°°µ¥» °´µÁnµ´Ê
nµÄonµ¥¸ÉÁ· Ê ¹µµ¦¥Á¨·´µÁnµÎµÁ·µn°®¤°µ¥»µ¦ÁnµÁnÁ·Á¡·¤É ¸É°o nµ¥Ä®oÂnÄ¼o ®oÁnµÁÈ o³´¹
ÁÈ nµÄonµ¥Ä¦°¦³¥³Áª¨µ´¸¸Éµ¦¥Á¨·´ÊÁ· Ê ¹
สั ญญาเช่ าการเงิน
´µÁn µ· ¦´ ¡¥rÉ ¹ ¼Áo n µÁÈ ¼¦o ´ ªµ¤Á¸É ¥Â¨³¨°Â °ªµ¤ÁÈ Áoµ °Áº °´Ê®¤ดถือเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น
¹É³´¹ÁÈ ¦µ¥nµ¥ n µ¥»oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °· ¦´¡¥r¸ÉÁnµ®¦º °¤¼¨nµ´ »´ » · °ÎµªÁ·¸É°o nµ¥µ¤´µÁnµ
Â¨oªÂn ¤¼¨n µÄ³ÎÉµ ªnµ ÎµªÁ·¸É °o nµ ¥´¨n µª³´ n ª¦³®ªnµ®¸Ê · Â¨³nµÄonµ¥µµ¦Á· Á¡ºÉอ ให้ได้อ ัตรา
°Á¸Ê¥¸Én°®¸Ê ·oµ°¥¼nÃ¥¡·µ¦µÂ¥Ân ¨³´µ£µ¦³¼¡´µ¤´µÁn µ®´n µÄonµ¥µµ¦Á·³´¹ ÁÈ 
®¸Ê · ¦³¥³¥µª n ª°Á¸Ê ¥n µ¥³´ ¹ ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»  ¨°°µ¥» °´ µÁn µ Á¡ºÉ° Îµ Ä®o° ´¦µ°Á¸Ê ¥Ân ¨ ³ª
ÁÈ °´¦µ¸ÉµÎ ®¦´¥°Á®¨º° °®¸Ê·¸ÉÁ®¨º°°¥¼n · ¦´¡¥r¸ÉÅo¤µµ¤´µÁnµµ¦Á·³·nµÁºÉ °¤¦µµ¨°°µ¥»µ¦
Äoµ °· ¦´¡¥r¸ÉÁnµ®¦º °°µ¥» °´µÁnµÂ¨oªÂn¦³¥³Áª¨µÄ³o°¥ªnµ
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2.16 สั ญญาเช่ าระยะยาว (ต่อ)
ข) ¦¸¸É¨»n¤¦·¬´ÁÈ ¼oÄ®o Áช่ า
สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
·  ¦´ ¡¥r¸É Ä®oÁn µ µ¤´µÁn µÎµÁ· µ¦ª¤Â°¥¼nÄÂµ³µ¦Á· Än ª¸É · °µµ¦Â¨³°»  ¦rÂ¨³´
nµÁºÉ °¤¦µµ¨°°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥r °· ¦´ ¡¥rªo ¥ÁrÁ¸¥ª´´¦µ¥µ¦¸É·°µµ¦Â¨³°»¦r °¨»n¤¦· ¬´ ¹É ¤¸
ลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (» ·µ·É °Â¼Ä¸ÉÅonµ¥Ä®o´ ¼Áo nµ) รับรู้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
2.17 ผลประโยชน์ พนักงาน
¨¦³Ã¥r¡´µ °¨»n¤¦· ¬´ ¦³°oª¥¨¦³Ã¥r¦³¥³¥µª°ºÉÂ¨³¨¦³Ã¥r®¨´°°µµ´Ê¸ÉÁÈ โครงการ
สมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ Ã¦µ¦¤Á·ÁÈ Ã¦µ¦¸É¨»n¤¦· ¬´ nµ¥Á·¤Ä®o´ ·µ¦¸ÉÂ¥nµ®µ¨»n¤¦· ¬´
Å¤n¤¸£µ¦³¼¡´ µ¤®¤µ¥®¦º °£µ¦³¼¡´ µµ¦°» ¤µ¸É ³o° nµ ¥Îµ ¦³Á¡·É¤Á· ¤µ¸É Åo ¤ÅªoÂ ¨oª®µ°» Å¤n¤¸
· ¦´¡¥rÁ¡¸¥¡°¸É³nµ¥Îµ¦³£µ¦³¼¡´µµ¦Ä®o¦· µ¦ °¡´µ´ÊÄª´ »´ Â¨³ªn°Ã¦µ¦¨¦³Ã¥rÁÈ 
Ã¦µ¦¸ÉÅ¤nÄnÃ¦µ¦¤Á·Ã¥·Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r³Îµ®Îµª¨¦³Ã¥r¸É¡´µ³Åo¦´Á¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»
¹É³ Ê ¹°¥¼n ´ ´´¥®¹É®¦º °®¨µ¥´´¥Án°µ¥» °¡´µ°µ¥»ารทํางาน และค่าตอบแทน เป็ นต้น
®¸Ê ·Îµ®¦´ Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r³¦´ ¦¼o ÄÂµ³µ¦Á·oª¥¤¼¨nµ´»´ °£µ¦³¼¡´ª´¸É·Ê¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ
Â¨³¦´¦» oª¥o»¦· µ¦Ä°¸¸É¥´ Å¤n¦´¦¼o£µ¦³¼¡´¸Ê µÎ ªÃ¥´· «µ¦r ¦³´£´¥ (Actuary) ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วย
¸É ¦³¤µµ¦Åªo¹É ¤¼¨n µ´ »  ´ °Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r³¦³¤µÃ¥µ¦· ¨¦³ÂÁ· °°Ä°µÃ¥Äo° ´¦µ
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ¹É ÁÈ »¨Á·Á¸¥ª´»¨Á·¸É³nµ¥£µ¦³¼¡´Â¨³ª´¦Îµ® °¡´´¦Ä¨oÁ¸¥
´¦³¥³Áª¨µ¸Éตอ้ งชําระภาระผูกพันโครงการ
ÎµÅ¦Â¨³ µ» µµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´· «µ¦r  ¦³´£´¥¸ÉÁ·  Ê ¹ µµ¦¦´  ¦» ®¦º °Á¨¸É¥Â¨ o°¤¤· µ
Îµ®¦´Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r³¦´ ¦¼oÄn ª °¼o º°®» onµÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È °ºÉÄª¸ÉÁ·n ªÎµÅ¦Â¨³ µ»µµ¦
ประมาณการµ¤®¨´· «µ¦r¦³´£´¥¸ÉÁ· Ê ¹µµ¦¦´¦» ®¦º °Á¨¸É¥Â¨ °o ¤¤·µÎµ®¦´¨¦³Ã¥r¦³¥³¥µª°ºÉ
จะรับรู้ในกําไรขาดทุน
o»¦· µ¦Ä°¸³¼¦´ ¦¼o ´ ¸ÄÎµÅ¦®¦º ° µ»ÁªoÂnµ¦Á¨¸É¥Â¨Ã¦µ¦¨¦³Ã¥rÊ ´³¤¸ÁºÉ°Å ¹É ¼´
¦³¥³Áª¨µ¸É ¡´ µ¥´o° Ä®o¦· µ¦µ¤¸É  µÎ ®(ระยะเวลาการใช้สิ ทธิ ) ¹É Ä¦¸ Ê ¸ o » µ¦Ä®o ¦· การในอดีตจะถูก
ตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.17 ผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
-

โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั Åo´ ´Ê°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡Ã¥ÄoÂµ¦Îµ®°´¦µµ¦nµ¥¤Ã¥¸É·¦´¡¥r °°»ÅoÂ¥°°
µ· ¦´ ¡¥r °¨»n¤¦· ¬´ Â¨³¦· ®µ¦Ã¥¼o ´ µ¦°»°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡´¨nµªÅo¦´Á·Á µo ¤°»µ
พนักงานและกลุ่มบริ ษทั เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเ¨¸Ê¥¸ ¡ °¨»n¤¦· ¬´ ´¹ÁÈ nµÄonµ¥ÄÎµÅ¦ µ»Îµ®¦´ 
¦°¦³¥³Áª¨µ´¸¸ÉÁ¸É¥ª °o 

-

โครงการผลประโยชน์
µ¤®¤µ¥Â¦µÄ¦³Á«Å¥Â¨³Ã¥µ¥µ¦oµµ °¨»n¤¦· ¬´ ¡´µ¸É µÎ µ¦120 วัน มีสิ ทธิ ได้รับ
nµÁ¥ÁºÉ°µµ¦Á¨·oµµ¦Ä®o°°µµÃ¥Å¤n¤¸ªµ¤·µ¤¦³Á¸¥ °o ´´Á¸É¥ª´µ¦Îµµ®¦º °Á¤ºÉ°Îµµครบ
อายุ เกษี ย ณ 60 ¸ µ¤°´¦µ¸É ®¤µ¥Îµ®Ã¥ Ê ¹ °¥¼n´ ¦³¥³Áª¨µÎµ µ¹É °´¦µ¸É ÄoÄ´  »  ´ Îµ ®Åªo 300 วัน
°Á·Áº°Áº°» oµ¥Â¨³°µ¦´¦» Á¡·É¤Á·¤µ¤»¨¥¡·· °¼o ¦· ®µ¦

¨¦³Ã¥r ¦³¥³¥µª°ºÉ
กลุ่มบริ ษทั มีแผนการÄµ¦¤°°ÎµÂ¨³Á·°ÂÄ®oÂn¡´µ¸ÉµÎ µ¦»5 ปี แต่สูงสุ ดไม่เกิน 8 รอบ
2.18 ¦³¤µµ¦®¸Ê·
¨»n ¤¦· ¬ ´ ³´ ¹  ¦³¤µµ¦®¸Ê ·  Á¤ºÉ° ¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon °  oµ Ân ¸É  ¨»n ¤¦· ¬ ´ ÅoÁ· £µ¦³¸É  ³o° n µ ¥µมข้อ ผูก พัน
ทางกฎหมาย®¦º °µ¤ °o ¨¸É´ ÎµÅªo°´ ÁÈ ¨º ÁºÉ °¤µµÁ®»µ¦rÄ°¸¹É µ¦Îµ¦³£µ¦³¼¡´´Ê¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅo
ค่อนข้างแน่วา่ จะส่ งผลให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไป Â¨³Îµª¸É°o nµ¥µ¤µ¦¦³¤µµ¦Åo°¥nµ¤Á®»¤¨
2.19 ®»o»ºÊ°º
ใน¦¸ ¸É  ¦· ¬ ´ ®¦º ° ¦· ¬ ´ ¥n° ¥ºÊ °®» o µ¤´ °¦· ¬ ´ ·É °ÂÄÇ¸É Åonµ ¥Å¦ª¤¹ o»  ¸É nµ¥Á¡·É¤Á· ¤»  · µ£µ¬¸
¸ÉÁ¸É ¥ª °o ³¦´ ¦¼o ÁÈ ®» o»ºÊ °ºÃ¥ÂÁÈ ¦µ¥µ¦®´ µ¥°¦ª¤ °n ª °¼o º°®» o¦³´É®» o» ºÊ ° º´¨nµ ª
ถูกยกเลิกไป
ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด (´¸É 2) พ.ศ. 2544 ªnµoª¥µ¦ºÊ °®» oº µ¦Îµ®n µ¥®» o¸ÉÊº °º และการ
´®» o¸ÉÊº °º °¦· ¬´ ¦· ¬´ o°Îµ®n µ¥®» o¸ÉÊº °ºÄ®oÁ¦È ·Ê £µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸ÉµÎ ® ´µª´¸ÉÊº °®» oºÁ¦È ·Ê 
ถ้าบริ ษทั ไม่จาํ ®nµ¥®» o»ºÊ °º£µ¥Ä¦³¥³¸ÉµÎ ® Ä®o¦· ¬´ ¨»¸ÉµÎ ¦³Â¨oªÃ¥´´®» o»ºÊ °º ´Ê¸Ê Ä¦¸ ¸É¦· ¬´ ¨»
ผลต่างµ¦µµºÊ°¸ÉÉµÎ ªnµ¤¼¨nµ®»o ¸É¦µÅªo³´¹Ä´¸nªÁ·»µ®»o µ¤´ºÊ°º
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2.20 การรับรู้ รายได้
รา¥Åo¦³°oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¸É³Åo¦´µµ¦ µ¥· oµÂ¨³¦· µ¦¹ÉÁ·µ·¦¦¤µ¤· °¨»n¤¦· ¬´ ¦µยได้จะแสดง
ด้วยจํานวนเงินสุ ทธิจากเงินคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริ ษทั สําหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสิ นค้า
¦´ ¦¼o Á¤ºÉ°¼o Êº °¦´ Ã°ªµ¤Á¸É ¥Â¨³¨°Â¸ÉÁÈ µ¦³Îµ´ °ªµ¤ÁÈ Áoµ °· oµÂ¨³¨»n¤¦· ¬´ ¦´ ¦¼o ¦µ¥Åoµµ¦
Ä®o¦· µ¦Á¤º°É µ¦Ä®o¦· µ¦Á¦È ·Ê ¨Â¨³n ¤°µÄ®o¨¼oµÂ¨oª
¦µ¥Åo°ºÉ¦´¦¼oµ¤Ár´ n°Å¸Ê





¦µ¥ÅonµÁnµ¦´¦¼oµ¤Ároµ¹ÉÁÈ Åµ¤ÁºÊ°®µ °´µ¸ÉÁ¸É¥ª °o 
¦µ¥Åo°Á¸Ê¥¦´¦¼oµ¤Ár´n ª °Áª¨µÃ¥¡·µ¦µ°´¦µ°Á¸Ê¥¸ÉÂo¦·  °nªÁª¨µ¹ª´¦°µ¥»Â¨³¡·µ¦µÎµªÁ·o
¸ÉÁÈ ¥°Á®¨º°Ä´¸µÎ ®¦´µ¦´¹oµ¦´Ã¥¨»n¤¦· ¬´
¦µ¥ÅoÁ·´¨¦´¦¼oÁ¤ºÉ°¨»n¤¦· ¬´ Á·· ·¸É³Åo¦´Á·´¨´ÊÁ· Ê ¹
¦µ¥Åoµµ¦ µ¥Á«¬µ¦´¦¼oÁ¤ºÉ°¤¸µ¦ µ¥Á· Ê ¹¦· 

2.21 การจ่ ายเงินปันผล
Á·´ ¨nµ¥´¹Äµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³¦· ¬´ Ä¦°¦³¥³Áª¨µ´¸ É ¹ ¸É¦³» ¤¼o º°®» o °¦· ¬´ Åo°» ¤´ ·
การจ่ายเงินปันผล
2.22 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
n ªµÎµ Á·  µÅo¼ ¦µ¥µÄ¨´ ¬³Á¸ ¥ª´ ¦µ¥µ£µ¥Ä¸É  Îµ Á°Ä®o¼¤o ¸° µÎ µ´·  Ä¼ » oµ µ¦Îµ Á·  µ
¼¤o ¸°µÎ µ´·  Ä¼ » oµµ¦ÎµÁ·  µ®¤µ¥¹»¨¸É¤¸®oµ¸ÉÄµ¦´¦¦¦´ ¡¥µ¦Â¨³¦³Á¤·¨µ¦·´ · µ °
n ªµÎµÁ·µ¹É¡·µ¦µªnµºอกรรมการผูจ้ ดั การ¸ÉµÎ µ¦´· ÄÁ·¨¥»r
กลุ่มบริ ษทั นําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานโดยแสดงส่ วนงานธุ รกิจเป็ นรู ปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
โครงสร้างการบริ หารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่ วนงาน µ¤¸ÉÂในหมายเหตุ
ข้อ 6
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การจัดการความÁ¸É ¥µµ¦Á·

3.1 ´´¥ªµ¤Á¸É ¥µµ¦Á·
¨»n¤¦· ¬´ o°Á·´ªµ¤Á¸É ¥µµ¦Á·¸ÉÎµ´ÅoÂnªµ¤Á¸É ¥µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥ªµ¤Á¸É ¥µ°´¦µ°Á¸Ê¥Â¨³ªµ¤Á¸É ¥
µ· ÁºÉ°¨»n¤¦· ¬´ Åo¥¼o ¤º Á·Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦¨»Â¨³ÎµÁ· µ¹É o°nµ¥°´¦µ°Á¸Ê¥´ÊÂ¸ÉÂ¨³Â¨°¥´ªÃ¥Á·¼o
ส่ วนใหญ่จะเป็ นเงินบาท ยกเว้นเงินกูใ้ นบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศจะเป็ นเงินตราต่างประเทศ (µ¤¸ÉÅo¨nµªÅªoÄ®¤µ¥Á®»18 และ 19)
¦µ¥Åoµµ¦ µ¥· oµÂ¨³Ä®o¦· µ¦Â¨³µ¦ºÊ °Á¦ºÉ °´¦Â¨³°»¦r¤¸µn ª¸ÉÁÈ Á·¦µnµ¦³Á«Â¨³ªµ¤Á¸É ¥µ
· ÁºÉ°Á·µµ¦ µ¥· oµÂ¨³Ä®o¦· µ¦ÁÈ Á·ÁºÉ°
°¥nµÅ¦Èµ¤¨»n ¤¦· ¬ ´¤·ÅoÄo¦µµ¦°» ¡ ´rµµ¦Á· ÄÄµ¦¦· ®µ¦ªµ¤Á¸É ¥´¨n µª oµoÁºÉ °µ¨»n ¤¦· ¬ ´¤·Åo
¤¸ °o ¼¡´µµ¦Á·¸ÉÁÈ Á·¦µnµ¦³Á«°¥nµ¤¸µ¦³Îµ´¥Áªo¨»n¤¦· ¬´ ÅoµÎ ´µºÊ ° µ¥Á·¦µnµ¦³Á«¨nª®oµ
Îµ®¦´ µ¦ºÊ °· oµÂ¨³Á¦ºÉ °´¦Â¨³°»  ¦r µn µ¦³Á«Â¨³µ¦ µ¥· oµÅn µ¦³Á«¨»n ¤¦· ¬ ´¤¸ Âµ¦´µ¦
ªµ¤Á¸É ¥Ã¥¦ª¤ °¨»n ¤¦· ¬ ´¸É ³Âª®µª·¸µ¦¨¨¦³¸É µÎ Ä®oÁ¸ ¥®µ¥n °¨µ¦ÎµÁ· µµµ¦Á· °¨»n ¤¦· ¬ ´
Ä®oÁ®¨º°o°¥¸É»Ánµ¸ÉÁÈ ÅÅo
¼o ¦· ®µ¦oµµ¦Á·¤¸®oµ¸É¦´·°Äµ¦¦· ®µ¦· ÁºÉ °Á·¦µnµ¦³Á«Â¨³°´¦µ°Á¸Ê¥¦µ¥µ¼o ¦· ®µ¦¦³ÎµÁº°
ประกอบด้วยรายละเอี ยดของต้น ทุ น และรµµ¨µ °Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á· ´Ê®¤¦ª¤¹´ µºÊ ° µ¥Á·  ¦µn µ ¦³Á«
¨nª®oµ°µ¸Ê ¥´Åo¤¸µ¦ª·Á¦µ³®rÁ¦¸ ¥Á¸¥ªµ¤Á¸É ¥¸É¤¸°¥¼n´¦³´ªµ¤Á¸É ¥¸É¦¦¤µ¦¦· ®µ¦Îµ®Ä®oÁÈ ¦³´
ªµ¤Á¸É ¥¸Éµ¤µ¦¦°¦´Åo¦³´ªµ¤Á¸É ¥¸Éµ¤µ¦¦°¦´Åo¦°¨»¤¹ªµ¤Á¸É ¥ÄÁ¦ºÉ °´n°Å¸Ê
ก) ªµ¤Á¸É ¥µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥
ÁºÉ°µ»¦·มีµ¦n °°Â¨³µ¦ÎµÁ µo ª´»·· oµÎµÁ¦È ¦¼ Á¦ºÉ °´¦Â¨³°»¦rµ· ¦ª¤¹Á·¼¥o º¤n ªo°¥ °
¨»n¤¦· ¬´ ¤¸ªµ¤Á¸É ¥µµ¦´ª °°´¦µÂ¨Á¨¸É¥Á·¦µต่างประเทศ ทําให้ไม่สามารถประมาณการรายได้และต้นทุน
°¨»n¤¦· ¬´ Åo°¥nµÂ¤n¥Îµ¨»n¤¦· ¬´ ¹ÅoµÎ ´µºÊ ° µ¥Á·¦µnµ¦³Á«¨nª®oµÁ¡ºÉ°o °´ªµ¤Á¸É ¥µµ¦
´ª °°´¦µÂ¨Á¨¸É¥Á· ¦µnµ¦³Á«µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤´£µªµ¦rÄ ³´Êµ¦Îµ´µ´¨nาวทําให้
¨»n¤¦· ¬´ µ¤µ¦¦µ¦µ¥ÅoÂ¨³o» °· oµ¸ÉÂn °Â¨³µ¦Îµ®¨¥»rnµÇ¸ÉÁ®¤µ³¤ °¨»n¤¦· ¬´ Åo
°µ¸Êµ¦Á¦µÂ¨³Á°¦µµ µ¥· oµÄ®oÂn¨¼oµÁÈ Á·»¨หลักต่างๆµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤ÈÁÈ µ¦¦³µ¥ªµ¤Á¸É ¥
oµ °´¦µÂ¨Á¨¸É ¥Â¨³¨¨¦³µµ¦¡¹É¡·Á· »¨ Ä»¨ ®¹É ¤µÁ·  Å และ/หรื อ การพิจารณาใช้วิธีบ ริ หาร
กระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศให้มีความสมดุล (Natural Hedge)
ข) ªµ¤Á¸É ¥µ°´¦µ°Á¸Ê¥
¦µ¥ÅoÂ¨³¦³ÂÁ·µµ¦ÎµÁ· µ °¨»n¤¦· ¬´ n ªÄ®nÅ¤n Ê ¹´µ¦Á¨¸É¥Â¨°´¦µ°Á¸Ê¥Ä¨µ» ¦¦¦¤
´Ê®¤¸ÉÄo°»¡´ rµo °´¦µ°Á¸Ê¥o°Åo¦´°» ¤´ ·µ¦¦¤µ¦¦· ®µ¦n°Á µo Îµ¦µ¥µ¦¨»n¤¦· ¬´ Å¤n¤¸·¦´¡¥r¸É°o 
°oµ°·°´¦µ°Á¸Ê¥°¥nµ¤¸¥´ Îµ´
¨»n¤¦· ¬´ Åo¼o¥º¤Á·Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦¨»Â¨³ÎµÁ· µ¹É o°nµ¥°´¦µ°Á¸Ê¥´ÊÂ¸ÉÂ¨³Â¨°¥´ª°¥nµÅ¦Èµ¤
¨»n¤¦· ¬´ ¤¸Âªµ¦°¦´ Á¡ºÉ°¨ªµ¤Á¸É ¥µ°´¦µ°Á¸Ê¥Ã¥µ¦´Á¦¸ ¥¤Âµ¦¨»Åªo¨nª®oµÁ¡ºÉ°¸É³Åo¤¸Áª¨µ
Á¡¸¥¡°Äµ¦´®µÂ¨³¡·µ¦µÂ®¨nªÁ·· ÁºÉ°nµÇ¸É¤¸ÁºÉ°Å °´¦µ°Á¸Ê¥¸É¸Â¨³¤¸ªµ¤Á®¤µะสมกับกลุ่มบริ ษทั ได้
µ¦¡·µ¦µÄoÁ¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°o °´ªµ¤Á¸É ¥µªµ¤´ª °°´¦µ°Á¸Ê¥Â¨³¨»n¤¦· ¬´
µ¤µ¦¦µ£µ¦³o » µµ¦Á· ¸É Ân  °¨°¡·µ¦µÎµ¦³º Á· on ° Îµ®Á¡·É¤Á·¤µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤
หากกลุ่มบริ ษทั มีสภาพคล่°n ªÁ·¹Éµ¤µ¦¦³ÎµÅoÃ¥Å¤n¤¸nµÄonµ¥n ªÁ¡·É¤Â¨³Å¤n· n°ÁºÉ°Å Ä´µÁ·¼o
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การจัดการความÁ¸É ¥µµ¦Á· (ต่อ)

3.1 ´´¥ªµ¤Á¸É ¥µµ¦Á·(ต่อ)
ค) ªµ¤Á¸É ¥oµµ¦Ä®o·ÁºÉ°
รายได้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั ได้แก่ การผลิตและจําหน่ ายผลิตภัr¡¨µ·¹É Äµ¦¦· ®µ¦· ÁºÉ ° ¦· ¬´ ÅoµÎ ®Ár
µ¦´¦³´ªµ¤nµÁºÉ°º° °¨¼oµ Â¨³¼o ¦· ®µ¦¤¸ªµ¤Á®Èªnµªµ¤Á¸É ¥µµ¦ µ¥ÁÈ Á·ÁºÉ°Å¤n¤¸µ¦³Îµ´µ¦¦³»ตัว
°ªµ¤Á¸É ¥oµ µ¦Ä®o· ÁºÉ ° ¸ÉÁ¸É ¥ª´¨¼®¸Ê µ¦oµ °¥¼nÄ¦³´ ÎÉµÁºÉ ° µ¨»n ¤¦· ¬´ ¤¸¨¼oµ Îµª¤µ¦µ¥¸É ¤¸µ¦
¦³µ¥¦°¨»¤´Ê¼o ¨·Â¨³¼o µÎ ®n µ¥Â¨³¨¼oµ Á®¨n µ´Ê¤¸¨µ¸É ¦³µ¥°¥nµ ®¨µ®¨µ¥oª¥Á®»¨Á®¨n µ¸Ê Â¨³µ
¦³µ¦rµ¦ÁÈ®¸ÊÄ°¸ÎµÄ®o n µ¥¦· ®µ¦ÁºÉ°ªnµ³Å¤n¤¸ªµ¤Á¸É ¥µoµµ¦Ä®o·ÁºÉ°Á¡·É¤Á·¤µÎµª¸Éได้บนั ทึก
ÅªoÁÈ nµÁº°É ®¸Ê´¥³¼ Â¨oª
°µ¸Ê¦¸ ¨¼oµnµ¦³Á«n ªÄ®n¦· ¬´ È³Îµ®ÁºÉ°Å µ¦Îµ¦³Á·oª¥Á¨Á°¦r°°¢Á¦·®¦º °o°Ã°Îµ¦³เงิน
n°µn ª®¦º °´Ê®¤Îµ®¦´¨¼oµ¦µ¥Ä®¤n®¦º °¨¼oµ¸É¦· ¬´ ¥´Å¤n¤¸ªµ¤¤´É ÄÄµ³µ¦Á·
ง) ªµ¤Á¸É ¥oµ£µ¡¨n°
ÎµªÁ·¸É¤¸°¥nµÁ¡¸¥¡°¥n°¤Â¹µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É ¥ °£µ¡¨n°°¥nµ¦°°ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦®µÂ®¨n
Á·»¡Åoµµ¦¸É¤¸ªÁ·· ÁºÉ°Äµ¦¼¥o ¤º ¸ÉÅo¤¸µ¦¨ÅªoÂ¨oª°¥nµÁ¡¸¥¡°n ªµ¦· ®µ¦µ¦Á· °กลุ่มบริ ษทั ได้
´ÊÁo µ®¤µ¥ªnµ³Äoªµ¤¥º®¥»nÄµ¦¦³¤Á·»Ã¥µ¦¦´ ¬µªÁ·· ÁºÉ °¸É¨ÅªoÄ®oÁ¡¸¥¡°Ä¦³´®¹É  Á¡ºÉ°¦°¦´ 
µ¦Á¨¸É¥Â¨ °¦³ÂÁ·¸É°µ³Á·  Ê ¹Åo°µ¸Ê ¨»n¤บริ ษทั ได้ฝากเงินสดและเงินฝากธนาคารไว้กับสถาบัน
µ¦Á·¸É¤¸»£µ¡oµªµ¤nµÁºÉ°ºอสู ง
3.2 µ¦´¸Îµ®¦´°»¡´ r ¸ÉÁÈ Á¦ºÉ°¤º°µµ¦Á·Â¨³·¦¦¤ป้องกันªµ¤Á¸É ¥
¨»n¤¦· ¬´ ÅoµÎ °» ¡´ rµµ¦Á·¹É Ã¥n ªÄ®n³¦³°oª¥´µºÊ ° µ¥Á·¦µnµ¦³Á«¨nª®oµÁ¦ºÉ °¤º°´¨nµª
¦´¦¼oÄµ¦Á·Äª´Á¦·É ¤Â¦
´µºÊ ° µ¥Á·¦าต่างประเทศล่วงหน้าช่วยป้ องกันªµ¤Á¸É ¥Ä®oÂn¨»n¤¦· ¬´ µªµ¤Á¨ºÉ°Å®ªÄ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥oª¥µ¦
Îµ®°´¦µ¸É³Äo¦´¦¼o·¦´¡¥r¸ÉÁÈ »¨Á·nµ¦³Á«¸É³Åo¦´¦· ®¦º °¸É³Äo¦´¦¼o®¸Ê·¸ÉÁÈ »¨Á·nµ¦³Á«¸Éจะต้อง
nµ¥Îµ¦³Îµª¸ÉÁ¡·É¤ Ê ¹®¦º °¨¨µÎµªÁ·¸É³Åo¦´¦· µ· ¦´¡¥r®¦º °¸É³o°nµ¥Îµ¦³®¸Ê ·³ÎµÅ®´¨¨´
´¤¼¨nµ¸ÉÁ¨¸É¥Â¨Å °´µ¸ÉÁ¸É¥ª °o ¦µ¥µ¦ÎµÅ¦Â¨³¦µ¥µ¦ µ»µÁ¦ºÉ °¤º°°» ¡´ r³Îµ¤µ®´¨¨´Äµ¦
นําเสนอรายงานทางการเงิน
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3

การจัดการความÁ¸É ¥งทางการเงิน (ต่อ)

3.3 การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °Á·¨»ÁºÉ° µ¥Îµ®¤¼¨nµÃ¥ Ê ¹°¥¼n ´ ¦µµ¨µ¸É¤¸µ¦Á· Á¥ª´¸ÉÄงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรม
°´µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥¨nª®oµÎµ®Ã¥Äo°´ ¦µ¨µª´¸ÉÄงบแสดงฐานะการเงิน
มู¨nµ¥»·¦¦¤Ã¥¦³¤µ °· ¦´¡¥rµµ¦Á·Â¨³®¸Ê·µµ¦Á·¸É¤¸°µ¥»Á®¨º°ÎÉµªnµ®¹É ¸ ¤¸nµÄ¨oÁ¸¥´¤¼¨nµ¸É¦µÅªo
®´oª¥ÎµªÁ·¸ÉÁ¨¸É¥Â¨Åµµ¦¦³¤µµ¦¦´Á¨¸É¥oª¥ªµ¤n µÁºÉ°º°¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °®¸Ê ·µµ¦Á·¸ÉÄo
Á¡ºÉ° µ¦เปิ ดเ¥ °o ¤¼¨¦³¤µ Ê ¹ µµ¦· ¨¦³ÂÁ·¸É ¨»n ¤¦· ¬´ µ¤µ¦¼o¥º¤Åooª¥Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á· ¸É ¨oµ¥¨¹ ´
ตามอัตรา°Á¸Ê¥°´¦µ¨µÄ´»´
°o ¤¼¨Á¸É¥ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °Á·¼¥o ¤º Á· Á¥¦ªมอยูใ่ นหมายเหตุ 19
4

¦³¤µµ¦µ´¸¸ÉÎµ´ o °¤¤·ฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
¨»n ¤¦· ¬ ´ ¤¸µ¦¦³¤µµ¦µ´¸ Â¨³Äo o° ¤¤· µ¸É Á¸É ¥ª o° ´ Á®»  µ¦r Ä°µ¨ °¦³¤µµ¦µ´ ¸
°µÅ¤n¦´¨¸É Á·  Ê ¹¦· ¦³¤µµµ¦´¸ ¸É Îµ´Â¨³ °o ¤¤· µ¸É¤¸ªµ¤Á¸É ¥°¥nµÁÈ µ¦³Îµ´¸É°µÁÈ Á®»
ให้เกิดกµ¦¦´¦» ¥°Á®¨º° °· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·Ä¦°¦³¥³Áª¨µ´¸®oµ¤¸´ ¸Ê
ก) การด้อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมแสดงโดยใช้วธิ ี ราคาทุนในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั และปรับปรุ งด้ว¥nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ
ÁºÉ °µ¦µµ» °Á·¨»Ä¦· ¬´ ¥n°¥Â¨³¦· ¬´ ¦n ª¤¼ ªnµ¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´º¹É ¦³Á¤·µ¤¼¨nµµµ¦Äo
โดยผูบ้ ริ หารได้ท าํ การประเมิน และพิจารณาจากผลประกอบการในอดี ต ความผัน ผวนของปั จจัย£µ¥°°ºÉ  ¸É µªnµ ³¤¸
ผลกระทบต่ อ การดํา เนิ น งาน และได้จัด ทํา และสอบทานประมาณการทางการเงิ น และ ประมาณการกระแสเงิ นสดของ
¨°Â¸Éµªnµ³Åo¦´µ¦· ¬´ Á®¨nµ´ÊÄ°µÁ¡ºÉ°¦³°µ¦¦³Á¤·น กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราถัวÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´ก
ของต้นทุนเงินทุนของบริ ษทั เป็ น°´¦µ·¨¸ÉÄoÄµ¦¦³¤µ¤¼¨nµµµ¦Äo·¦´¡¥r
ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸Á·µ¨Ânµ´ªÉ ¦µªµ¦µ¥µ¦¹É¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ân¸É³Äo··¦³Ã¥r
µ£µ¬¸ Ã¥µ¦¦³¤µµ¦ °¼o ¦· ®µ¦¹É ¤¸ °o ¤¤·µµµ¦µµ¦r¨ÎµÅ¦¸É µªnµ³Á·  Ê ¹Ä°µÂ¨³
ปรับปรุ งด้วยปัจจัยความผันผวนภายนอกอย่า°ºÉ¸Éµªnµ³¦³n°¦³¤µ¨ÎµÅ¦¸Éµªnµ³Á· Ê ¹¦ª¤´Êµ¦¡·µ¦µ
µ¦Äo¨ µ»µ£µ¬¸Ä°¸¹É¼o ¦· ®µ¦Åo¡·µ¦µoª¥®¨´ªµ¤¦³¤´¦³ª´¦°°
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4

¦³¤µµ¦µ´¸¸ÉÎµ´ o °¤¤·µÂ¨³µ¦Äo »¨¥¡·· (ต่อ)
ค) ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
มูลnµ´ »´ °£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¡´µ Ê ¹°¥¼n´ ®¨µ¥´ ´¥¸ÉÄoÄµ¦Îµªµ¤®¨´· «µ¦r ¦³´£´¥
Ã¥¤¸ °o ¤¤·µ®¨µ¥´ª¦ª¤¹ °o ¤¤·µÁ¸É¥ª´°´¦µ·¨µ¦Á¨¸É¥Â¨ ° °o ¤¤·µÁ®¨nµ¸Ê ³n ¨¦³
ต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
¨»n ¤¦· ¬ ´Åo¡·µ¦µ°´¦µ· ¨¸ÉÁ®¤µ³¤ÄÂn ¨³¸ ¹É ÅoÂn ° ´¦µ°Á¸Ê¥¸É ª¦³ÄoÄµ¦Îµ®¤¼¨n µ´ » ´ °
ประมาณการกระแÁ·¸Éµªnµ³o°nµ¥£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¡´µÄµ¦¡·µ¦µ°´¦µ·¨¸ÉÁ®¤µ³¤¨»n¤¦· ¬´
พิ จารณาใช้อ ัตราผลตอบแทนในตลาดของพั ´¦¦´ µ¨¹É ÁÈ » ¨Á· Á¸ ¥ª´ » ¨ Á· ¸É o° n µ ¥Îµ ¦³¨¦³Ã¥r
Á¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»Â¨³¤¸°µ¥»¦Îµ®Ä¨oÁ¸¥´¦³¥³Áª¨µ¸É°o nµ¥Îµ¦³£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¡´µ¸ÉÁ¸É¥ª °o 
°o ¤¤·µ®¨´°ºÉÇÎµ®¦´£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¡´µ°oµ°·´µµ¦r´»´ Ä¨µ °o ¤¼¨Á¡·É¤Á·¤Á· Á¥
ในหมายเหตุ 24

5

µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É ¥Än ª °»
ª´»¦³r °¨»n¤¦· ¬´ Äµ¦¦· ®µ¦» °¦· ¬´ ´ÊÁ¡ºÉ°Îµ¦ÅªoÉ ¹ ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ÎµÁ· µ°¥nµn°ÁºÉ ° °¨»n¤¦· ¬´
Á¡ºÉ°¦oµ¨°Ân°¼o º°®»o Â¨³ÁÈ ¦³Ã¥rn°¼o ¸É¤¸nªÅoÁ¸ ¥°ºÉÂ¨³Á¡ºÉ°Îµ¦ÅªoÉ ¹ Ã¦¦oµ °»¸ÉÁ®¤µ³¤Á¡ºÉ°¨o»น
ของเงินทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรั บโครงสร้ างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กับผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ ผถู้ ือหุ ้น
µ¦°°®»o Ä®¤nµ¦ºÊ°®»o »º®¦º °µ¦ µ¥¦´¡¥r·Á¡ºÉ°¨£µ¦³®¸Ê
Á¡ºÉ°Ä®oÅo··¡·Á«¬µ£µ¬¸¨»n¤¦· ¬´ ³o°Îµ¦ÅªoÉ ¹Á·» Ê ´ ÎÉµµ¤¸ÉµÎ ®ÄÂn¨³´¦n Á¦· ¤µ¦¨»
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6

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานธุรกิจส่ วนใหญ่ในการผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยแบ่งกลุ่มสิ นค้าหลักออกเป็ ¨·£´rÁ¦ºÉ °Äo
Ä¦´ªÁ¦º °¨·£´rÁ¡ºÉ°µ°»µ®¦¦¤Â¨³µ¥»¦·ºÊ°¤µ µ¥ÅÂ¨³µ¥µÂ¤n¡·¤¡r¥°¦µ¥ÅoÅo´ ¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´°°Â¨oª
กําไร(ขาดทุน )จากการขายคํานวณจากยอดรายได้หักด้วยต้น ทุนขายและงานรั บ จ้าง ค่าใช้จ่า ยในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ส่ วนรายได้°ºÉÂ¨³nµÄonµ¥°ºÉไม่สามารถปันส่ วนได้ สิ นทรัพย์ถาวรของแต่ละส่ วนงานแบ่งตามสัดส่ วนการใช้งาน
งบการเงินรวม
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (พันบาท)
สายธุรกิจพลาสติก
¨·£´r Á¦ºÉ°Äo Ä¦´ªÁ¦º°

¨·£´r Á¡º°É µ°»µ®¦¦¤

สายธุรกิจ

ºÊ°¤µ µ¥ÅÂ¨³
ผลิตในประเทศ ผลิตต่ างประเทศ ผลิตในประเทศ ผลิตต่ างประเทศ สายงานแม่ พมิ พ์
รายได้จากการขายและงานรับจ้าง
รายได้ระหว่างบริ ษทั ย่อย

2,316,181
(371,793)

67,513
(3,167)

5,740,474
(64,337)

1,074,054
(2,991)

688,411
(46,924)

9,886,633
(489,212)

รวมรายได้จากการขายและงานรับจ้าง

1,944,388

64,346

5,676,137

1,071,063

641,487

9,397,421

184,731

3,336

285,450

71,100

48,741

593,358
1,300
105,607
(167,000)

กําไรจากการขายตามส่ วนงาน
ÎµÅ¦µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥Á·¦µnµ¦³Á«- สุ ทธิ
¦µ¥Åo°ºÉ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และกิจการร่ วมค้า

ภาษีเงินได้

50,099
(12,045)
571,319
(52,365)

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี

518,954

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้

สิ นทรัพย์ถาวรของส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ถาวร¸ÉÅ¤nµ¤µ¦´ n ªÅo
สิ นทรัพย์°ºÉ¸ÉÅ¤nµ¤µ¦´n ªÅo
สิ นทรัพย์Ê ´ ·Ê Äµ¦Á·¦ª¤
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ยอดรวม

516,799

4,541,014

196,620

5,254,433
41,301
4,829,776
10,125,510

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
6

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (พันบาท)
สายธุรกิจพลาสติก
¨·£´r Á¦ºÉ°Äo Ä¦´ªÁ¦º°

สายธุรกิจ

¨·£´r Á¡º°É µ°»µ®¦¦¤

ºÊ°¤µ µ¥ÅÂ¨³

ผลิตในประเทศ ผลิตต่ างประเทศ ผลิตในประเทศ ผลิตต่ างประเทศ สายงานแม่ พมิ พ์
รายได้จากการขายและงานรับจ้าง

ยอดรวม

รายได้ระหว่างบริ ษทั ย่อย

2,486,358
(195,112)

48,643
-

5,463,583
(65,768)

381,477
(6,524)

704,705
(60,046)

9,084,766
(327,450)

รวมรายได้จากการขายและงานรับจ้าง

2,291,246

48,643

5,397,815

374,953

644,659

8,757,316

266,788

3,041

361,814

17,894

14,717

664,254

กําไรจากการขายตามส่ วนงาน
µ»µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥Á·¦µnµ¦³Á«- สุ ทธิ
¦µ¥Åo°ºÉ
nµÄonµ¥°ºÉ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(5,015)
110,748
(4,473)
(135,183)

ภาษีเงินได้

41,890
672,221
(94,859)

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี

577,362

และกิจการร่ วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้

สิ นทรัพย์ถาวรของส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ถาวร¸ÉÅ¤nµ¤µ¦´ นส่ วนได้

668,636

3,980,124

141,030

4,789,790

สิ นทรัพย์°ºÉ¸ÉÅ¤nµ¤µ¦´n ªÅo

53,100
4,482,409

สิ นทรัพย์Ê ´ ·Ê Äµ¦Á·¦ª¤

9,325,299

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีปไทยซุ
ปเปอร์ แวร์ จํนารวมและงบการเงิ
กัด (มหาชน) นเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
นรวมและงบการเงิ
สํ าหรับปี ·ปÊระกอบงบการเงิ
» ª´¸É31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 นเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
7
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินรวม
พ.ศ.งบการเงิ
2556 นรวม
พ.ศ. 2555

เงินสดในมือ
เงินคสดในมื
เช็
ในมือ อ
ในมือ
เงิเช็นคฝากธนาคาร
เงิน- บัฝากธนาคาร
ญชีกระแสรายวัน
- บัญชีกอระแสรายวั
อมทรัพย์ น
- บัญชีอเงิอมทรั
พย์ า
นฝากประจํ
ญชีเงินฝากประจํยาบเท่าเงินสด
เงิน- บัสดและรายการเที
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงิ
นเฉพาะบริ
พ.ศ. 2556
พ.ศ.ษัท2555

พ.ศ. 2556
บาท
บาท
7,065,208
7,065,208
18,207,915
18,207,915

พ.ศ. 2555
บาท
บาท
6,610,140
6,610,140
18,121,015
18,121,015

พ.ศ. 2556
บาท
บาท
5,332,550
5,332,550
18,168,215
18,168,215

พ.ศ. 2555
บาท
บาท
6,156,025
6,156,025
18,121,015
18,121,015

75,112,625
75,112,625
289,054,579
289,054,579
47,676,897
47,676,897
437,117,224
437,117,224

85,365,528
85,365,528
307,742,847
307,742,847
23,448,903
23,448,903
441,288,433
441,288,433

3,632,191
3,632,191
188,365,463
188,365,463
357,707
357,707
215,856,126
215,856,126

10,826,184
10,826,184
196,712,712
196,712,712
353,529
353,529
232,169,465
232,169,465

ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์มี°Á¸Ê¥ในอัตราร้อยละ 0.10 ถึง 2.75 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ
ª´ถึ¸งÉ31
0.05
0.88ธันต่วาคม
อปี ) พ.ศ. 2556 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์มี°Á¸Ê¥ในอัตราร้อยละ 0.10 ถึง 2.75 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ
0.05 ถึง 0.88 ต่อปี )
ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินฝากประจําธนาคารระยะเวลา 1 เดือน ถึง 3 Áº°¤¸°Á¸Ê¥Ä°´¦µ¦o°¥¨³1.50 ถึง 1.75 ต่อปี
ª´¸2555
É31 ธั: ร้นอวาคม
พ.ศ.ถึ2556
าธนาคารระยะเวลา 1 เดือน ถึง 3 Áº°¤¸°Á¸Ê¥Ä°´¦µ¦o°¥¨³1.50 ถึง 1.75 ต่อปี
(พ.ศ.
ยละ 1.75
ง 3.00เงิต่นอฝากประจํ
ปี )
(พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 1.75 ถึง 3.00 ต่อปี )
8
8

Á·¨»´Éª¦µª
Á·¨»´Éª¦µª
Á·¨»´ªÉ ¦µªª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
Á·¨»´ªÉ ¦µªª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินรวม
พ.ศ.งบการเงิ
2556 นรวม
พ.ศ. 2555
Á· µ¦³Îµµµ¦·£µ¦³ÎÊµ¦³´
µ¦³Îาµµµ¦·£µ¦³ÎÊµ¦³´
เงิÁ·นฝากประจํ
เงินªฝากประจํ
า
®n
¥¨»Ä°»
¦ª¤¸É´ ¦³Á£ÁÈ Á·¨»Áº°É µ¥
®n
ª
¥¨»

Ä°»
¦ª¤¸มÉลู ´ค่¦³Á£ÁÈ
ายุติธรรม Á·¨»Áº°É µ¥
บวก ส่ วนเกินทุนจากการตี
บวก
นเกิน´ทุªÉ น¦µª
จากการตีมลู ค่ายุติธรรม
¦ª¤Á·ส่ว¨»
¦ª¤Á·¨»´ªÉ ¦µª

38

พ.ศ. 2556
บาท
บาท
98,940
98,940
7,669,925
7,669,925
78,836
78,836
11,069
11,069
7,858,770
7,858,770

พ.ศ. 2555
บาท
บาท
103,900
103,900
7,166,776
7,166,776
78,836
78,836
9,024
9,024
7,358,536
7,358,536

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงิ
นเฉพาะบริ
พ.ศ. 2556
พ.ศ.ษัท2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
--

พ.ศ. 2555
บาท
บาท
--

ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ย่อยได้นาํ บัญชีเงินฝากประจําธนาคารจํานวน 0.09 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 0.10 ล้านบาท) ใช้เป็ น
ª´
É31 ธันวาคม
®¨´Î¸Ê µ¦³´
£µ¬¸ พ.ศ. 2556 บริ ษทั ย่อยได้นาํ บัญชีเงินฝากประจําธนาคารจํานวน 0.09 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 0.10 ล้านบาท) ใช้เป็ น
®¨´ÎÊµ¦³´£µ¬¸

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
8

Á·¨»´Éª¦µª (ต่อ)
ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินฝากประจําของบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินฝากประจําธนาคารระยะเวลา 3 เดือน ถึง 12 เดือน มีอตั รา°Á¸Ê¥
ร้อยละ 1.75 ถึง 8.75 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 2.00 ถึง 8.25 ต่อปี )
ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 Á·¨»´ªÉ ¦µª °¦· ¬´ ¥n°¥Îµª0.08 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 0.08 ล้านบาท) เป็ นหน่ วยลงทุน
Ä°»¦ª¤ °µµ¦Ä¦³Á«¸É´ ¦³Á£ÁÈ Á·¨»Áº°É µ¥
Á·¨»´ªÉ ¦µªÎµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É31 ´ªµ¤¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨´¸Ê
งบการเงินรวม

ยอดต้นปี
การลงทุนÁ¡·É¤ Ê ¹
จําหน่ายเงินลงทุน
µ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °Á·¨»Áº°É µ¥
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ยอดปลายปี

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

7,358,536
17,323,863
(16,739,860)
2,045
(85,814)
7,858,770

13,276,312
11,674,766
(17,511,469)
2,127
(83,200)
7,358,536

-

-
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
9

¨¼®¸Êµ¦o µ- สุ ทธิ
¨¼®¸Êµ¦oµª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

¨¼®¸Êµ¦oµ»¨£µ¥°
หัก nµÁº°É ®¸Êสงสัยจะสู ญ
¨¼®¸Êµ¦oµบุคคลภายนอก - สุ ทธิ

1,528,902,928 1,344,118,158 1,294,067,519 1,104,136,626
(4,829,402) (4,739,504) (4,215,679) (4,426,284)
1,524,073,526 1,339,378,654 1,289,851,840 1,099,710,342

¨¼®¸Êµ¦oµ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ (หมายเหตุ 34.2)
รวม¨¼®¸Êการค้า - สุ ทธิ

331,383,956 346,245,516 384,689,112 422,891,723
1,855,457,482 1,685,624,170 1,674,540,952 1,522,602,065

¨¼®¸Êµ¦oµสามารถÂ¥µ¤°µ¥»®¸Ê¸Éµo Îµ¦³Åo´ ¸Ê

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 12 Áº° Ê ¹Å
รวม
หัก nµÁº°É ®¸Ê´¥³¼ 
รวม¨¼®¸Êการค้า - สุ ทธิ

40

พ.ศ. 2555
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

1,310,423,471 1,257,875,480 1,104,163,978 1,093,156,841
430,916,641 381,431,907 417,828,682 354,712,116
71,793,209 17,022,451 84,726,227 20,856,193
38,988,351 22,196,871 42,676,892 37,281,117
8,165,212 11,836,965 29,360,852 21,022,082
1,860,286,884 1,690,363,674 1,678,756,631 1,527,028,349
(4,829,402) (4,739,504) (4,215,679) (4,426,284)
1,855,457,482 1,685,624,170 1,674,540,952 1,522,602,065

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
10 สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
· oµÁ®¨º°ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุคงเหลือ
Â¤n¡·¤¡r¤¸ÅªoÁ¡ºÉ° µ¥
หัก nµÁº°É · oµ¨oµ¤´¥
nµÁº°É ¤¼¨nµ¦µµ µ¥ÎÉµªnµ»
สิ นค้าระหว่างทาง
รวมสิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

808,919,425 717,359,950 688,173,728 599,628,086
175,651,314 175,271,078 89,654,986 90,081,439
349,485,818 364,315,344 262,850,518 255,570,011
89,713,148 93,952,720 81,103,683 85,376,331
9,515,225 18,888,929 17,569,444
22,661,272
1,446,430,977 1,360,414,317 1,140,671,844 1,048,225,311
(11,956,327) (14,206,826) (9,000,000) (11,000,000)
(2,287,327) (3,126,456) (1,000,000) (1,000,000)
1,432,187,323 1,343,081,035 1,130,671,844 1,036,225,311
8,411,910
867,171
5,948,511
42,951,348
1,475,138,671 1,351,492,945 1,131,539,015 1,042,173,822

nµÁº°É · oµ¨oµ¤´¥Â¨³nµÁº°É ¤¼¨nµ¦µµ µ¥ÎÉµªnµ»ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินรวม

nµÁº°É · oµ¨oµ¤´¥
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุคงเหลือ
¦ª¤nµÁº°É · oµ¨oµ¤´¥
nµÁº°É ¤¼¨nµ¦µµ µ¥ÎÉµªnµ»
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
¦ª¤nµÁº°É ¤¼¨nµ¦µµ µ¥ÎÉµªnµ»
¦ª¤nµÁº°É · oµ¨oµ¤´¥Â¨³nµÁº°É ¤¼¨nµ¦µµ µ¥ÎÉµªnµ»

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

5,180,455
672,100
2,991,470
3,112,302
11,956,327

3,361,954
672,100
6,060,470
4,112,302
14,206,826

4,800,000
200,000
1,500,000
2,500,000
9,000,000

2,500,000
200,000
4,800,000
3,500,000
11,000,000

2,230,000
57,327
2,287,327
14,243,654

1,550,500
1,575,956
3,126,456
17,333,282

1,000,000
1,000,000
10,000,000

1,000,000
1,000,000
12,000,000
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
10 สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ (ต่อ)
o» °· oµÁ®¨º°¸É¦´¦¼oÁÈ nµÄonµ¥Â¨³¦ª¤°¥¼nÄo» µ¥ÁÈ Îµª7,528.60 ล้านบาท และ 5,800.14 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 :
จํานวน 6,815.65 ล้านบาท และ 5,619.85 ล้านบาท) ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั
ตามลําดับ
¨»n¤¦· ¬´ ¨´¦µ¥µ¦nµÁº°É · oµÁ®¨º°¸ÉÁ¥¦´¦¼oµÎ ª3.09 ล้านบาท และ 2.00 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั ตามลําดับ
11 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า
11.1 µ¦Á¨¸É ¥Â¨Ä¦µµµ¤´¸ °Á· ¨»  Ä¦· ¬´ ¥n°¥¦· ¬ ´¦n ª¤Â¨³· µ¦¦n ª¤oµÎµ ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ธันวาคม
¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
บริ ษทั ย่อย

งบการเงินเฉพาะบริษัท
วิธีราคาทุน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 11.3 (ก))
โอนกลับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 11.3 (ข))

456,714,525
256,885,600
48,200,000
761,800,125

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
บริ ษทั ร่ วม

ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับ
โอนกลับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (หมายเหตุ 11.3 (ข))
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (หมายเหตุ 11.3 (ข))
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
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งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
293,691,731
47,192,380
(38,192,103)
(12,044,661)
(2,475,058)
288,172,289

273,828,807
38,921,754
(17,562,109)
(1,496,721)
293,691,731

369,437,316
87,277,209
456,714,525

งบการเงินเฉพาะบริษัท
วิธีราคาทุน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
199,978,123
(15,864,865)
184,113,258

204,178,123
5,800,000
(10,000,000)
199,978,123

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
11 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
11.1 µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¦µµµ¤´¸ °Á· ¨» Ä¦· ¬ ´ ¥n° ¥¦· ¬ ´ ¦n ª¤Â¨³· µ¦¦n ª¤oµÎµ ®¦´  ¸ ·Ê  » ª´¸É 31 ธัน วาคม
¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê(ต่อ)
กิจการร่ วมค้า

งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย

ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
วิธีราคาทุน

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

11,406,239
2,907,103
14,313,342

8,437,857
2,968,382
11,406,239

4,999,800
4,999,800

4,999,800
4,999,800

11.2 n ªÂn¦µ¥Åoµ¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³·µ¦¦n ª¤oµ °¨»n¤¦· ¬´ ¹ÉÅ¤nÅoÁÈ ริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่ วนแบ่งใน
สิ นทรัพย์ (¦ª¤nµªµ¤·¥¤Â¨³®¸Ê·) µ¤µ¦ÂÅo´ n°Å¸Ê
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
กําไร(ขาดทุน)
สุ ทธิ อัตราร้ อยละ
บาท ของการถือหุ้น

´´Ê ¹Ê
ในประเทศ

สิ นทรัพย์
บาท

®¸Ê·
บาท

รายได้
บาท

บริษัทร่ วม
บริษัทในประเทศ
บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
บริ ษทั ชี วามาลา จํากัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด

ประเทศไทย

104,559,366
234,542,419
30,258,688
75,238,322

78,170,304
40,073,831
4,664,148
36,846,356

198,214,840
319,079,932
33,650,453
38,987,955

16,755,849
29,957,813
4,055,283
(3,531,131)

444,598,795

159,754,639

589,933,180

47,237,814

47,370,196
23,681,066

39,784,623
6,016,454

4,378,990
40,381,276

(4,304,304)
4,258,870

71,051,262

45,801,077

44,760,266

(45,434)

515,650,057

205,555,716

634,693,446

47,192,380

18,966,071

4,533,339

30,113,958

2,907,103

18,966,071

4,533,339

30,113,958

2,907,103

534,616,128

210,089,055

664,807,404

50,099,483

บริษัทต่ างประเทศ
Beijing Huatai Replica of Porcelain Products Co., Ltd.
PT. Srithai Maspion Indonesia

ประเทศจีน
ประเทศอินโดนีเซี ย

รวมบริ ษทั ร่ วม

48.0
45.0
40.0
39.2

40.0
32.5

กิจการร่ วมค้ า
บริษัทในประเทศ
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
รวมกิจการร่ วมค้า
รวมบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

ประเทศไทย

50.0
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
11 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
11.2 n ªÂn¦µ¥Åoµ¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³·µ¦¦n ª¤oµ °¨»n¤¦· ¬´ ¹É Å¤nÅoÁÈ ¦· ¬´ ³Á¸¥Äลาดหลักทรัพย์ฯ และส่ วนแบ่งใน
สิ นทรัพย์ (¦ª¤nµªµ¤·¥¤Â¨³®¸Ê·) µ¤µ¦ÂÅo´ n°Å¸Ê(ต่อ)
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
สิ นทรัพย์
บาท

®¸Ê·
บาท

รายได้
บาท

บริษัทร่ วม
บริษัทในประเทศ
บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
บริ ษทั ชี วามาลา จํากัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด

ประเทศไทย

100,109,142
228,968,549
31,202,409
56,645,429

72,659,664
46,160,352
9,663,153
14,297,959

200,506,099
347,672,741
43,767,177
42,663,885

9,551,753
23,305,802
7,468,000
(1,166,076)

416,925,529

142,781,128

634,609,902

39,159,479

46,806,413
24,760,175

31,443,075
7,893,748

13,715,987
42,733,941

(5,035,137)
4,797,412

71,566,588

39,336,823

56,449,928

(237,725)

488,492,117

182,117,951

691,059,830

38,921,754

16,629,650

4,548,808

30,635,402

2,968,382

16,629,650

4,548,808

30,635,402

2,968,382

505,121,767

186,666,759

721,695,232

41,890,136

บริษัทต่ างประเทศ
Beijing Huatai Replica of Porcelain Products Co., Ltd.
PT. Srithai Maspion Indonesia

ประเทศจีน
ประเทศอินโดนีเซี ย

รวมบริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้ า
บริษัทในประเทศ
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
รวมกิจการร่ วมค้า
รวมบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
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กําไร(ขาดทุน)
สุ ทธิ อัตราร้ อยละ
บาท ของการถือหุ้น

´´Ê ¹Ê
ในประเทศ

ประเทศไทย

48.0
45.0
40.0
39.2

40.0
32.5

50.0

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
11 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
11.3 เหตุการณ์สาํ คัญ
ก) การลงทุนในบริษัทย่ อย
Srithai (Vietnam) Company Limited
ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 Srithai (Vietnam) Company Limited ¹É ÁÈ ¦· ¬´ ¥n°¥Åo³Á¸¥Á¡·É¤»Îµª 11.10 ล้านดอลลาร์
®¦´°Á¤¦· µ³¦¦¤µ¦ °¦· ¬´ Åo¤¸¤·°»¤´ ·Ä®o¦· ¬´ ¨»Á¡·É¤ÄÎµª´¨nµªµ¤´n ªµ¦º°®»o ร้อยละ 100 บริ ษทั
Åonµ¥Îµ¦³Á·Á¡·É¤»บางส่ วนจํานวน 2.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา หรื อเท่ากับ 66.03 ล้านบาท
Á¤ºÉ°ª´¸É3 มกราคม พ.ศ. 2556 ¦· ¬´ nµ¥Îµ¦³Á·Á¡·É¤»Ä Srithai (Vietnam) Company Limited ¹É ÁÈ บริ ษทั ย่อย ตามมติ
³¦¦¤µ¦ °¦· ¬´ Ã¥Îµ´µÂ¨Á·Ä®o¥¼o º¤¦³¥³´ÊÁÈ Á·Á¡·É¤»Îµª6.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาหรื อเทียบเท่า
181.37 ล้านบาท
Srithai Superware Manufacturing Private Limited
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 ¦· ¬´ Åo³Á¸¥´´Ê¦· ¬´ ¥n°¥º°Srithai Superware Manufacturing Private Limited Á¡ºÉ°Îµ» ¦·¨·
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์เมลามีนในประเทศอินเดีย โดยคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยได้มีมติอนุ มตั ิทุนจดทะเบียนจํานวน 120.00 ล้านรู ปี
บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100.00 และได้จ่ายชําระค่าหุน้ บางส่ วนเป็ นจํานวนเงิน 110.10 ล้านรู ปี หรื อเทียบเท่ากับ 62.76 ล้านบาท
บริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด
Á¤ºÉ °ª´¸É 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ³¦¦¤µ¦¦· ¬ ´Åo¤¸ ¤· °» ¤ ´· Ä®o¦· ¬ ´¨» Á¡·É ¤Ä¦· ¬ ´«¦¸ Å¥ นาโนพลาส จํากัด
¹É เป็ น¦· ¬ ´¥n°¥Ã¥µ¦ºÊ °®» oµ¤´µ¼o º °®» oÁ· ¤Ä¦µµ®» o¨³10.63 µn °®» o¹É ÁÈ ¤¼¨n µ· µ¦µ¤´¸ ª´¸É
31 มีนาคม พ.ศ. 2556 คิ ดเป็ นจํานวนเงิ นค่ าหุ ้¸É ¦· ¬ ´o°Îµ¦³´Ê·Ê 12.76 ¨oµµÃ¥£µ¥®¨´µ¦ºÊ °®» o´¨n µª´ n ª
การถือหุน้ ของบริ ษทั Á¡·¤É Ê ¹µÁ·¤¦o°¥¨³70.00 เป็ นร้อยละ 100.00
¦· ¬´ ¥n°¥´´ÊÄ®¤n
Á¤ºÉ° ª´ ¸É 12 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริ ษ ัท มีมติ อ นุ มตั ิ ให้บ ริ ษ ัท ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ¥¹É ³´´ÊÄ®¤nÄ¦³Á«
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยเป็ นการเข้าร่ วมลงทุนกับพันธมิตรในประเทศสาธารณรัฐอินโดนี เซี ย Á¡ºÉ°ÎµÁ· » ¦·¨·Â¨³Îµ®n µ¥
¨·£´r¦¦»£
´ rÁ¦ºÉ °ºÉ¤ โดยมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 500.00 ล้านบาท และบริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00
´Ê¸ÊÁ¡ºÉ° ¥µ¥µ¥µ¦¨·Â¨³¨µ¨·£´r¦¦»£
´ rÁ¦ºÉ °ºÉ¤Änµ¦³Á« ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 อยูร่ ะหว่างการเจรจากับ
ผูร้ ่ วมทุน

รายงานประจำ�ปี 2556
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
11 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
11.3 เหตุการณ์สาํ คัญ (ต่อ)
ก) การลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด
Á¤ºÉ°ª´¸É 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 ¸É ¦³» ¤ª·µ¤´¼o º °®» o °¦· ¬ ´¡¸ .อี .ที . Ã¨ªrÎµ´¹É ÁÈ ¦· ¬ ´¥n°¥Åo¤¸¤· Á¦¸ ¥Îµ¦³n µ®» o
n ª¸ÉÁ®¨º °¦o °¥¨³75.00 °» ³Á¸ ¥´Ê®¤เป็ นจํานวนเงิ น 15.00 ล้านบาท บริ ษ ัทได้จ่ายชําระn µ®» o¸ÉÁ¦¸ ¥Îµ¦³´ÊÎµª
ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 100.00
บริ ษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จํากัด (Á·¤ºÉ°“บริ ษทั พีอีที สยาม จํากัด”)
Á¤ºÉ°ª´¸É20 มีนาคม พ.ศ. 2555 ¦· ¬´ Åo³Á¸¥´´Ê¦· ¬´ ¥n°¥º°¦· ¬´ ¡¸°¸¸¥µ¤Îµ´Á¡ºÉ°ÎµÁ· » ¦·¦´oµÁn µ Ê ¹นรู ปบรรจุ
£´rÁ¦ºÉ °ºÉ¤Â¨³/®¦º °¦¦»£
´ r°ºÉÇÃ¥¤¸»³Á¸¥25.00 ล้านบาท และบริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 100.00 Á¤ºÉ°ª´¸É
30 มีนาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นร้ อยละ 25.00 เป็ นจํานวนเงิน 6.25 ล้านบาท และบริ ษทั ได้ชาํ ระทุน
¸ÉÁ¦¸ ¥Îµ¦³Â¨oª´Ê®¤
Á¤ºÉ°ª´¸É7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ¸É¦³»¤ª·µ¤´¼o º°®» o °¦· ¬´ ¡¸°¸¸¥µ¤Îµ´Åo¤¸¤·Á¨¸É¥ºÉ°¦· ¬´ ÁÈ บริ ษทั ซุ ปเปอร์ ไอเดีย
Îµ´Â¨³Åo³Á¸¥µ¦Á¨¸É¥ºÉ°¦· ¬´ ´¦³¦ª¡µ· ¥rÁ¤ºÉ°ª´¸É19 มิถุนายน พ.ศ. 2556
Srithai Superware India Limited
ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้จดทะเบียนÁ¡·É¤´n ªการถือหุ ้นใน Srithai Superware India Limited ¹É ÁÈ บริ ษทั ย่อย ÁºÉ °µ
¼o º°®»o °¸°¦µ¥ °¦· ¬´ ¥n°¥Å¤n¦³r¸É³Îµ¦³nµ®» o¸É¦· ¬´ ¥n°¥Á¦¸ ¥Á¡·É¤Á·¤µ¤´ดส่ วนการถือหุ ้นรวมร้อยละ 30.00 จึง
n ¨Ä®o´n ªµ¦º°®»o °¦· ¬´ Ä¦· ¬´ ¥n°¥Á¡·É¤ Ê ¹µ¦o°¥¨³70.00 เป็ นร้อยละ 82.35 °»¸Énµ¥Îµ¦³Â¨oª
ข) การด้อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
Srithai (Vietnam) Company Limited
ÄÅ¦¤µ¸É 2 พ.ศ. 2556 ¼o ¦· ®µ¦ °¦· ¬´ Åo ¦³Á¤·  Â¨³Á®È  ¤ª¦Ä®o ¨´ ¦µ¥µ¦n µÁºÉ ° µ¦o° ¥n µ °Á·  ¨»  Ä
Srithai (Vietnam) Company Limited ¹É ÁÈ ¦· ¬´ ¥n°¥¸É´ ¹Äµ¦Á·Á¡µ³¦· ¬´ Îµª48.20 ล้านบาท โดยจํานวนดังกล่าว
แสดงอยูภ่ ายใต้รายการกลับรายการจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
´Ê¸Ê  n µ¥¦· ®µ¦¡·µ¦µจากประมาณการผลการดําเนิ นงานประกอบกับการคาดการณ์ การเติ บโตของตลาด และการปรั บทิศทางการ
¦³°» ¦· ¹É n ¨Ä®oµ³µµ¦Á·Â¨³¨¦³°µ¦ °¦· ¬´ ¥n°¥¸ Ê ¹รวมถึงได้จดั ทําประมาณการกระแสเงินสดโดย
°µ«´¥¦³¤µµ¦µµ¦Á·¨nµ» ¹É Åo¦´µ¦°» ¤´ ·µ n µ¥บริ หาร และคิดลดตามระยะเวลาใบรั บอนุ ญาตในการดําเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั ย่อยoª¥°´¦µ´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´ °o»Á·» °¦· ¬´ Ä°´¦µ¦´°¥¨³14.06
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
11 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
11.3 เหตุการณ์สาํ คัญ (ต่อ)
ข) การด้อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
Beijing Huatai Replica of Porcelain Products Co., Ltd.
ในปี พ.ศ. 2555 µµ¦¡·µ¦µ¦µ¥µ¦nµÁºÉ°µ¦o°¥nµÁ·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤คือ Beijing Huatai Replica of Porcelain Products
Co., Ltd. ¼o ¦· ®µ¦Á®È¤ª¦Ä®oÊ ´ nµÁºÉ°µ¦o°¥nµÄµ¦Á·Á¡µ³¦· ¬´ ÁÈ Îµª10.00 ¨oµµÁºÉ °µ¨¦³°
µ¦¸É°¥Â¨³ÎµÅ¦³¤¨¨
ÄÅ¦¤µ¸É 2 พ.ศ. 2556 ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัทได้ประเมิ นและเห็ นสมª¦Ä®o¦´ ¦¼o n µÁºÉ°µ¦o°¥n µ °Á· ¨» Ä¦· ¬ ´¦n ª¤
Á¡·É¤Á·¤Ánµ¤¼¨nµÁ·¨»¸É Á®¨º°´ÊÎµªÄµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³¦· ¬´ Îµª12.04 ล้านบาท และ 15.87 ล้านบาท
µ¤¨Îµ´ÁºÉ °µ¨¦³°µ¦¸É °¥Â¨³ µ» ³¤Á¡·É¤ Ê ¹ ¦ª¤´Ê¦· ¬ ´¦n ª¤Åo®¥»ÎµÁ· » ¦· Â¨oªÃ¥Á¤ºÉ °ª´¸É
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦ °¦· ¬´ ¦n ª¤Åo¤¸¤·Ä®oµÎ Á· µ¦· ·µ¦µ¤®¤µ¥´Ê¸Ê µÎ ª´¨nµªÂ
อยูภ่ ายใต้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
บริ ษทั ชีวามาลา จํากัด
ในปี พ.ศ. 2555 µµ¦¡·µ¦µ¦µ¥µ¦nµÁºÉ°µ¦o°¥nµÁ·¨»Ä¦· ¬´ ¦n ª¤º°¦· ¬´ ¸ªµ¤µ¨µÎµ´¼o ¦· ®µ¦Á®È¤ª¦
Ä®o¨´¦µ¥µ¦nµÁº°É µ¦o°¥nµ¸É´ ¹Äµ¦Á·Á¡µ³¦· ¬´ ÁÈ ÎµªÁ·5.80 ¨oµµÁºÉ °µบริ ษทั มีการขยายกิจการ
และมีผลประกอบการ¸É¸ Ê ¹ÁÈ ¨Îµ´Än ª®¨µ¥¸ ¸Énµ¤µ ´Ê¸Ê Îµª´¨nµªÂ°¥¼n£µ¥Äo¦µ¥µ¦กลับรายการ (ขาดทุน)
จากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค) การชําระบัญชีในบริษัทร่ วม
บริ ษทั ศรี ไทย ดับบลิว บี จี จํากัด
ในระหว่า งปี พ.ศ. 2555 «µ¨¨o¤¨³¨µ¥¨µÅoÂ o·Ê  » µ¦Ån  ªÂ¨³¤¸ µÎ ¡·¡µ¬µÄ®o ¦· ¬ ´ «¦¸ Å ¥´ ¨· ª¸  ¸ Îµ ´
¹ÉÁÈ ¦· ¬´ ¦n ª¤¤¸µ³¨o¤¨³¨µ¥Ã¥¤¸¨´ÊÂnª´ ¸É8 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ´´ÊÄ¦³®ªnµปี พ.ศ. 2555 บริ ษทั จึงตัดจําหน่ าย
รายการบัญชี เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว มจํา นวน 3.76 ¨oµµÂ¨³Á·  Ä®o¼o¥º¤Â¨³°Á¸Ê ¥ oµ¦´  Îµ ª1.04 ¨oµ µ¹É Åo
´ÊnµÁº°É µ¦o°¥nµÁÈ¤ÎµªÂ¨oª
ง) การจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่ อย
บริ ษทั ศรี ไทย โมลด์ส จํากัด
Äµ¦¦³» ¤Ä®nµ¤´¼o º°®» o¦³Îµ¸ °¦· ¬´ «¦¸ Å¥Ã¤¨rÎµ´Á¤ºÉ°ª´¸É26 มีนาคม พ.ศ. 2556 ¸É¦³» ¤¼o º°®» oได้มีมติ
ให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยประจําปี พ.ศ. 2555 ในอัตราหุ ้นละ 10.00 µÁÈ ÎµªÁ·´Ê·Ê 10.00 ล้า นบาท
โดยบริ ษทั ได้รับเงินปันผลเป็ นจํานวนเงิน 7.10 ล้านบาท ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 71.00
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

47

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
11 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
11.3 เหตุการณ์สาํ คัญ (ต่อ)
ง) การจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั โคราช ไทย เทค Îµ´Á¤ºÉ°ª´¸É5 เมษายน พ.ศ. 2556 ¸É¦³»¤¼ถo ือหุ ้นได้มีมติ
ให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยประจําปี พ.ศ. 2555 ในอัตราหุ ้นละ 10.00 µÁÈ ÎµªÁ·´Ê·Ê 30.00 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ได้รับเงินปันผลเป็ นจํานวนเงิน 30.00 ล้านบาท ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 100.00
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
ในกา¦¦³» ¤Ä®nµ¤´¼o º °®» o¦³Îµ¸ °¦· ¬ ´«¦¸ Å¥¤·¥µµªµÎµ´Á¤ºÉ °ª´¸É 22 เมษายน พ.ศ. 2556 ¸É ¦³» ¤¼o º °®» o
ได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยประจําปี พ.ศ. 2555 ในอัตราหุ ้นละ 25.00 µÁÈ ÎµªÁ·´Ê·Ê 
30.00 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้รับเงินปันผลเป็ นจํานวนเงิน 15.30 ล้านบาท ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 51.00
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

Srithai Superware Manufacturing Pvt. Ltd
Srithai Superware India Ltd.

บริษัทต่ างประเทศ
Srithai (Vietnam) Co., Ltd.

บริษัทย่ อย
บริษัทในประเทศ
บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
บริ ษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด
บริ ษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จํากัด
(Á·¤ºÉ°“บริ ษทั พีอีที สยาม จํากัด”)
บริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด
บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด

ประเทศเวียดนาม
ประเทศอินเดีย
ประเทศอินเดีย

ผูถ้ ือหุ ้น

ประเทศไทย

ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตแม่พิมพ์
ผลิตแม่พิมพ์และ
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
และเมลามีน
ผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน
ค้าขายผลิตภัณฑ์เมลามีน

ผูถ้ ือหุ ้น
ผูถ้ ือหุ ้น
ผูถ้ ือหุ ้น

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผูถ้ ือหุ ้น
ผูถ้ ือหุ ้น
ผูถ้ ือหุ ้น

ผูถ้ ือหุ ้น
ผูถ้ ือหุ ้น

ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเภทกิจการ

ลักษณะ
ความสั มพันธ์

´´Ê ¹Ê
ในประเทศ

11.4 ¦· ¬´ ¥n°¥¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³·µ¦¦n ª¤oµª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

277,877 ล้านด็อง
110.10 ล้านรู ปี
42.50 ล้านรู ปี

120,000,000

6,250,000
40,000,000
100,000,000

30,000,000
20,000,000

ทุนชําระแล้ ว

100.0
100.0
82.4

51.0

100.0
100.0
71.0

100.0
100.0

100.0
82.4

51.0

100.0
70.0
71.0

100.0
100.0

อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

-

761,800,125

-

61,200,000
240,205,913

433,745,712
62,758,000
25,090,500
521,594,212

-

-

6,249,993
40,755,980
82,000,000

29,999,970
19,999,970

761,800,125

433,745,712
62,758,000
25,090,500
521,594,212

61,200,000
240,205,913

6,249,993
40,755,980
82,000,000

29,999,970
19,999,970

504,914,525

252,374,112
25,090,500
277,464,612

61,200,000
227,449,913

6,249,993
27,999,980
82,000,000

29,999,970
19,999,970

(48,200,000)

(48,200,000)
(48,200,000)

-

-

-

456,714,525

204,174,112
25,090,500
229,264,612

61,200,000
227,449,913

6,249,993
27,999,980
82,000,000

29,999,970
19,999,970

งบการเงินเฉพาะบริษัท (หน่ วย : บาท)
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
n µÁº°É
ราคาตาม
n µÁº°É
ราคาตาม
ราคาทุน
การด้ อยค่ า บัญชี - สุ ทธิ
ราคาทุน
การด้ อยค่ า
บัญชี - สุ ทธิ
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)

ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน
ผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน

ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตผงเมลามีน
¨·Á¦ºÉ °ÄoÁ¦µ¤·
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและ
เมลามีน
ผลิตบรรจุภณั ฑ์
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประเภทกิจการ

ประเทศไทย

ประเทศจีน
ประเทศ
อินโดนีเซี ย

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

10,000,000

10,394.1 ล้านรู เปี ยะ

ผูถ้ ือหุ้น

ผูถ้ ือหุ้น

10.6 ล้านหยวน

49,800,000
60,000,000
250,000,000

20,000,000
200,000,000
125,000,000

50.0

32.5

40.0

40.0
39.2
24.0

48.0
45.0
42.0

50.0

32.5

40.0

40.0
39.2
24.0

48.0
45.0
42.0

อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ทุนชําระแล้ ว พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

ผูถ้ ือหุ้น

ผูถ้ ือหุ้น
ผูถ้ ือหุ้น
ผูถ้ ือหุ้น

ผูถ้ ือหุ้น
ผูถ้ ือหุ้น
ผูถ้ ือหุ้น

ลักษณะ
ความสั มพันธ์
9,599,400
90,000,000
52,500,000

293,691,731 310,863,003
11,406,239
11,406,239

305,097,970 315,862,803

288,172,289
14,313,342
14,313,342
302,485,631

4,999,800
4,999,800

37,437,858
63,302,723

16,866,427
32,229,765

12,342,009
12,342,009

25,864,865

15,363,338

18,603,305 19,920,000
43,243,601 27,156,000
- 48,384,880
261,461,966 247,560,280

17,752,059
181,863,001
-

(126,749,745)

-

(126,749,745)

(25,864,865)

(25,864,865)

(48,384,880)
(100,884,880)

(52,500,000)

189,113,058

4,999,800
4,999,800

184,113,258

37,437,858
37,437,858

-

19,920,000
27,156,000
146,675,400

9,599,400
90,000,000
-

315,862,803

4,999,800
4,999,800

310,863,003

37,437,858
63,302,723

25,864,865

19,920,000
27,156,000
48,384,880
247,560,280

9,599,400
90,000,000
52,500,000

(110,884,880)

-

(110,884,880)

(10,000,000)

(10,000,000)

(48,384,880)
(100,884,880)

(52,500,000)

204,977,923

4,999,800
4,999,800

199,978,123

37,437,858
53,302,723

15,864,865

19,920,000
27,156,000
146,675,400

9,599,400
90,000,000
-

งบการเงินเฉพาะบริษัท (หน่ วย : บาท)
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
nµÁº°É การ
ราคาตาม
nµÁº°É µ¦
ราคาตาม
ราคาทุน
ด้ อยค่า บัญชี - สุ ทธิ
ราคาทุน
ด้ อยค่า บัญชี - สุ ทธิ

-

22,658,587
39,242,071
275,830,280

20,108,808
193,820,814
-

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

งบการเงินรวม (หน่ วย : บาท)

* บริ ษทั ร่ วมได้เลิกดําเนินกิจการแล้ว และอยูใ่ นระหว่างการชําระบัญชี ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ¨»n¤¦· ¬´ ¤¸¨ µ»³¤Ä¦· ¬´ ¦n ª¤Á®¨nµ¸Ê¸ÉÁ·ªnµÁ·¨»Îµª7.37 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 7.37 ล้านบาท) ¹É ¤·Åo¦´¦¼ oÄµ¦Á· °¨»n¤¦· ¬´

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
บริษัทในประเทศ
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
รวมเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า

บริษัทต่างประเทศ
Beijing Huatai Replica of Porcelain Products Co., Ltd.*
PT. Srithai Maspion Indonesia

บริ ษทั ชีวามาลา จํากัด
บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณั ฑ์ จํากัด
บริ ษทั โซโค๊ะ ศรี ไทย จํากัด*

บริษัทร่ วม
บริษัทในประเทศ
บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
บริ ษทั เอส. เค. ไอ. เซรามิคส์ จํากัด*

´´Ê ¹Ê
ในประเทศ

11.4 ¦· ¬´ ¥n°¥¦· ¬´ ¦n ª¤Â¨³·µ¦¦n ª¤oµª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê(ต่อ)
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
12 Á·¨»¦³¥³¥µª°ºÉ - สุ ทธิ
12.1 Á·¨»¦³¥³¥µª°ºÉª´¸É31 ธันวาคม ปร³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê

บริ ษทั จดทะเบียน (Á·¨»Áº°É µ¥)
¦· ¬´ ¥¼Á¸É¥¡¨µ·Îµ´(มหาชน)
บวก ส่ วนเกินทุนจากการตีมลู ค่ายุติธรรม
°Á·¨»Áº°É µ¥
บริ ษทั ไม่จดทะเบียน
บริ ษทั แอลเอ็น ศรี ไทย คอม จํากัด
บริ ษทั นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ดี เอ็ม เอส เทค จํากัด
บริ ษทั ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จํากัด
¦· ¬´ °ºÉÇ(ถือหุน้ น้อยกว่าร้อยละ 5)
หัก nµÁº°É การด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะ¥µª°ºÉ- สุ ทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

39,980,000

39,980,000

39,980,000

39,980,000

53,620,000
93,600,000

53,620,000
93,600,000

53,620,000
93,600,000

53,620,000
93,600,000

73,546,384
17,000,000
11,000,000
5,169,970
9,300,000
116,016,354
(3,000,000)
113,016,354

73,546,384
17,000,000
11,000,000
5,169,970
9,300,000
116,016,354
(3,000,000)
113,016,354

15,200,000
17,000,000
8,669,970
9,300,000
50,169,970
(3,000,000)
47,169,970

15,200,000
17,000,000
8,669,970
9,300,000
50,169,970
(3,000,000)
47,169,970

206,616,354

206,616,354

140,769,970

140,769,970

12.2 µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¦µµµ¤´¸ °Á·¨»¦³¥³¥µª°ºÉÎµ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินรวม

ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ส่ วนเกินทุนจากการตีมลู ค่ายุติธรรมของ
Á·¨»Áº°É µ¥Á¡·É¤ Ê ¹ระหว่างปี
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

206,616,354

174,216,354

140,769,970

108,369,970

206,616,354

32,400,000
206,616,354

140,769,970

32,400,000
140,769,970
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
13 °´ ®µ¦·¤¦´ ¡¥r Á¡ºÉ°µ¦¨»- สุ ทธิ
µ¦Á¨ºÉ°Å®ª °°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินรวม
¸É· ¡¦o °¤·É 
ปลูกสร้ าง
¸É·
บาท
บาท
ณ วั¸É1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก nµÁºÉ °¤¦µµ³¤

รวม
บาท

27,250,000
27,250,000

177,928,490
(57,707,208)
120,221,282

205,178,490
(57,707,208)
147,471,282

27,250,000
27,250,000

120,221,282
(6,346,084)
113,875,198

147,471,282
(6,346,084)
141,125,198

27,250,000
27,250,000

177,928,490
(64,053,292)
113,875,198

205,178,490
(64,053,292)
141,125,198

27,250,000
27,250,000

113,875,198
(6,346,084)
107,529,114

141,125,198
(6,346,084)
134,779,114

27,250,000
27,250,000

177,928,490
(70,399,376)
107,529,114

205,178,490
(70,399,376)
134,779,114

ราคามูลค่ายุติธรรม ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

363,180,000

500,063,250

863,243,250

ราคามูลค่ายุติธรรม ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

363,180,000

500,063,250

863,243,250

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
nµÁºÉ °¤¦µµ· ¦´¡¥r(หมายเหตุ 30)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่µÁºÉ °¤¦µµ³¤
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
nµÁºÉ °¤¦µµ· ¦´¡¥r(หมายเหตุ 30)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ณ ª´¸É 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2555 °´ ®µ¦· ¤¦´ ¡¥rÁ¡ºÉ° µ¦¨» °¦· ¬ ´ ¥n° ¥ÂÄµ¦Á· ¦ª¤oª¥¦µµ»  ÎµªÁ· 
10.45 ล้านบาท ได้นาํ ไปวางเป็ นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร ¹É ¦· ¬´ ¥n°¥ÅoÅn °· ¦´ ¡¥rÊ µÎ ¦³´´¨nµ ª
´ÊÎµªÄ¦³®ªnµ¸ ¡.ศ. 2556
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
13 °´ ®µ¦·¤¦´ ¡¥r Á¡ºÉ°µ¦¨»- สุ ทธิ (ต่อ)
µ¦Á¨ºÉ°Å®ª °°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê(ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
¸É· ¡¦o °¤·É 
¸É·
ปลูกสร้ าง
บาท
บาท

รวม
บาท

ª´¸É1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

201,543,000
201,543,000

359,529,898
(50,527,094)
309,002,804

561,072,898
(50,527,094)
510,545,804

Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
nµÁºÉ °¤¦µµ· ¦´¡¥r(หมายเหตุ 30)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

201,543,000
201,543,000

309,002,804
(5,665,678)
303,337,126

510,545,804
(5,665,678)
504,880,126

ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก nµÁºÉ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

201,543,000
201,543,000

359,529,898
(56,192,772)
303,337,126

561,072,898
(56,192,772)
504,880,126

Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
nµÁºÉ °¤¦µµ· ¦´¡¥r(หมายเหตุ 30)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

201,543,000
201,543,000

303,337,126
(5,665,679)
297,671,447

504,880,126
(5,665,679)
499,214,447

ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

201,543,000
201,543,000

359,529,898
(61,858,451)
297,671,447

561,072,898
(61,858,451)
499,214,447

มูลค่ายุติธรรม ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

363,180,000

486,520,000

849,700,000

มูลค่ายุติธรรม ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

363,180,000

486,520,000

849,700,000

มูลค่ายุติธรรมของ°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨» °¨»n¤¦· ¬´ ¦³Á¤·Ã¥¼o ¦³Á¤·°·¦³¹É¤¸»¤´· °¼Áo ¸É¥ªµÄª·µ¸¡
Â¨³¤¸¦³µ¦rÄÎµÁ¨¸ÉÊ ´ Â¨³¦³Á£ °°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»¸É¤¸µ¦¦³Á¤·´Ê
ÎµªÁ·¸ÉÁ¸É¥ª °o กับ°´®µ¦· ¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»¸É¦´¦¼oÄÎµÅ¦®¦º ° µ»ÅoÂn
งบการเงินรวม

รายได้ค่าเช่า
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

6,846,159

7,225,642

6,377,150

6,756,633
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54

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

14

1,095,689,170
(286,391,459)
809,297,711
809,297,711
56,896,410
(39,211,535)
(323,085)
323,084
47,954,873
874,937,458
1,200,217,368
(325,279,910)
874,937,458

ª´¸É1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
nµÁº°É µ¦o°¥nµ
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ºÊ °· ¦´¡¥r
nµÁºÉ °¤¦µคาสิ นทรัพย์ (หมายเหตุ 30)
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- nµÁºÉ °¤¦µµะสม
- Ã°¨´nµÁº°É µ¦o°¥nµ
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
จัดประเภทบัญชีใหม่ - ราคาทุน
- nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
การโอนระหว่างกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ

ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
nµÁº°É µ¦o°¥nµ
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

¸É·Â¨³
อาคาร
บาท

µ¦Á¨ºÉ°Å®ª °¸É·°µµ¦Â¨³°»¦rµÎ ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê

¸É·°µµ¦Â¨³°»¦r - สุ ทธิ

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

16,708,913
(16,025,510)
683,403

125,423
600,000
(42,020)
683,403

16,108,913
(15,983,490)
125,423

ค่ าปรับปรุง
¸É·
บาท

371,947,874
(281,130,342)
90,817,532

107,200,548
14,716,397
(35,001,628)
(58,692)
54,252
(5,532,576)
5,482,515
3,956,716
90,817,532

358,866,029
(251,665,481)
107,200,548

ค่ าปรับปรุง
อาคาร
บาท

5,413,943,272
(1,979,453,397)
(3,700,000)
3,430,789,875

2,885,509,397
442,787,912
(390,144,934)
(49,023,444)
19,502,084
1,285,178
(17,159,053)
11,718,591
1,976,801
(354,270)
524,691,613
3,430,789,875

4,510,669,443
(1,620,174,868)
(4,985,178)
2,885,509,397

292,934,250
(216,367,580)
76,566,670

82,258,839
18,326,282
(23,828,811)
(7,624,955)
7,516,200
(6,106,196)
6,024,062
5,830
(4,581)
76,566,670

288,544,044
(206,285,205)
82,258,839

งบการเงินรวม
Á¦ºÉ°´¦
Á¦ºÉ°Ân Â¨³
และอุปกรณ์
อุปกรณ์ สํานักงาน
บาท
บาท

123,026,711
(98,196,863)
24,829,848

31,798,991
5,095,213
(9,243,520)
(37,186,683)
34,368,689
(2,842)
24,829,848

155,148,130
(123,349,139)
31,798,991

ยานพาหนะ
บาท

344,304,884
(40,000)
344,264,884

242,486,321
678,387,595
(576,609,032)
344,264,884

242,526,321
(40,000)
242,486,321

งานระหว่ าง
·´Ê
บาท

7,763,083,272
(2,916,453,602)
(3,740,000)
4,842,889,670

4,158,677,230
1,216,809,809
(497,472,448)
(94,216,859)
61,764,309
1,285,178
(28,797,825)
23,225,168
1,976,801
(354,270)
(7,423)
4,842,889,670

6,667,552,050
(2,503,849,642)
(5,025,178)
4,158,677,230

รวม
บาท

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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874,937,458
10,043,580
(42,860,101)
(157,500)
93,000
6,484,500
848,540,937
1,216,587,948
(368,047,011)
848,540,937

Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ºÊ °· ¦´¡¥r
nµÁºÉ °¤¦µคาสิ นทรัพย์ (หมายเหตุ 30)
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
จัดประเภทบัญชีใหม่ - ราคาทุน
- nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
การโอนระหว่างกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ

ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
nµÁº°É µ¦o°¥nµ
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

¸É·Â¨³
อาคาร
บาท

µ¦Á¨ºÉ°Å®ª °¸É·°µµ¦Â¨³°»¦rµÎ ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É31 ธันวาค¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê (ต่อ)

¸É·°µµ¦Â¨³°»¦r - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

17,183,913
(16,248,780)
935,133

683,403
475,000
(223,270)
935,133

ค่ าปรับปรุง
¸É·
บาท

389,986,316
(312,428,824)
77,557,492

90,817,532
16,472,966
(33,526,659)
(2,688,700)
2,228,177
4,254,176
77,557,492

ค่ าปรับปรุง
อาคาร
บาท

6,167,512,170
(2,416,936,163)
(3,700,000)
3,746,876,007

3,430,789,875
238,910,728
(467,613,904)
(26,892,053)
19,236,175
(10,218,567)
9,376,963
(3,358,500)
1,518,000
555,127,290
3,746,876,007
304,881,471
(236,836,907)
68,044,564

76,566,670
16,539,393
(24,622,394)
(3,849,262)
3,727,928
(165,885)
82,471
(468,000)
286,500
(52,857)
68,044,564

งบการเงินรวม
Á¦ºÉ°´¦
Á¦ºÉ°Ân Â¨³
และอุปกรณ์
อุปกรณ์ สํานักงาน
บาท
บาท

118,775,672
(86,304,566)
32,471,106

24,829,848
14,984,579
(7,139,345)
(19,189,198)
19,001,182
(15,960)
32,471,106

ยานพาหนะ
บาท

521,348,606
(40,000)
521,308,606

344,264,884
742,909,688
(565,865,966)
521,308,606

งานระหว่ าง
·´Ê
บาท

8,736,276,096
(3,436,802,251)
(3,740,000)
5,295,733,845

4,842,889,670
1,040,335,934
(575,985,673)
(52,619,213)
44,193,462
(10,384,452)
9,459,434
(3,984,000)
1,897,500
(68,817)
5,295,733,845

รวม
บาท
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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1,069,799,521
(250,205,563)
819,593,958

ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
nµÁº°É µ¦o°¥nµ
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

353,697,107
(272,149,261)
81,547,846

81,547,846

683,403

819,593,958
16,708,913
(16,025,510)
683,403

96,870,143
12,683,320
(31,896,841)
(58,692)
54,252
(248,453)
198,392
3,945,725

337,375,207
(240,505,064)
96,870,143

125,423
600,000
(42,020)
-

16,108,913
(15,983,490)
125,423

ค่ าปรับปรุง
อาคาร
บาท

800,684,592
6,728,000
(27,141,007)
39,322,373

1,023,749,148
(223,064,556)
800,684,592

ค่ าปรับปรุง
¸É·
บาท

Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ºÊ °· ¦´¡¥r
nµÁºÉ °¤¦µµ· ¦´¡¥r (หมายเหตุ 30)
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
จัดประเภทบัญชีใหม่ - ราคาทุน
- nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
การโอนระหว่างกัน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

ª´¸É1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
nµÁº°É µ¦o°¥nµ
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

¸É·Â¨³
อาคาร
บาท

µ¦Á¨ºÉ°Å®ª °¸É·°µµ¦Â¨³°»¦rµÎ ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê(ต่อ)

¸É·°µµ¦Â¨³°»¦r - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

4,537,939,983
(1,721,327,108)
(3,700,000)
2,812,912,875

2,812,912,875

2,534,645,271
380,543,856
(341,431,557)
(194,431,402)
46,943,994
(16,167,523)
10,886,061
2,471,801
(370,770)
389,823,144

3,975,700,106
(1,437,354,835)
(3,700,000)
2,534,645,271

218,418,399
(171,109,434)
47,308,965

47,308,965

48,979,442
12,904,881
(13,510,360)
(8,542,878)
7,541,787
(1,434,223)
1,370,316
-

215,490,620
(166,511,178)
48,979,442

งบการเงินเฉพาะบริษัท
Á¦ºÉ°´¦
Á¦ºÉ°Ân Â¨³
และอุปกรณ์
อุปกรณ์ สํานักงาน
บาท
บาท

101,870,167
(83,697,784)
18,172,383

18,172,383

25,129,927
2,553,400
(6,725,463)
(35,792,188)
33,006,707
-

135,108,955
(109,979,028)
25,129,927

ยานพาหนะ
บาท

87,979,012
87,979,012

87,979,012

232,603,958
288,466,296
(433,091,242)

232,603,958
232,603,958

งานระหว่ าง
·´Ê
บาท

6,386,413,102
(2,514,514,660)
(3,700,000)
3,868,198,442

3,868,198,442

3,739,038,756
704,479,753
(420,747,248)
(238,825,160)
87,546,740
(17,850,199)
12,454,769
2,471,801
(370,770)
-

5,936,136,907
(2,193,398,151)
(3,700,000)
3,739,038,756

รวม
บาท

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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1,077,053,101
(277,405,325)
799,647,776

ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
nµÁº°É µ¦o°¥nµ
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
365,985,549
(300,155,653)
65,829,896

65,829,896

935,133

799,647,776
17,183,913
(16,248,780)
935,133

81,547,846
10,072,966
(30,045,090)
(2,038,700)
2,038,698
4,254,176

683,403
475,000
(223,270)
-

ค่ าปรับปรุง
อาคาร
บาท

819,593,958
7,253,580
(27,199,762)
-

ค่ าปรับปรุง
¸É·
บาท

Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ºÊ °· ¦´¡¥r
ค่µÁºÉ °¤¦µµ· ¦´¡¥r (หมายเหตุ 30)
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- nµÁºÉ °¤¦µµ³¤
การโอนระหว่างกัน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

¸É·Â¨³
อาคาร
บาท

µ¦Á¨ºÉ°Å®ª °¸É·°µµ¦Â¨³°»¦rµÎ ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายละเอีย´¸Ê(ต่อ)

¸É·°µµ¦Â¨³°»¦r - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

4,932,203,600
(2,070,031,843)
(3,700,000)
2,858,471,757

2,858,471,757

2,812,912,875
173,232,932
(381,796,179)
(51,813,634)
23,715,895
(10,208,567)
9,375,549
283,052,886

225,195,111
(180,827,598)
44,367,513

44,367,513

47,308,965
10,791,860
(13,528,564)
(3,849,263)
3,727,928
(165,885)
82,472
-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
Á¦ºÉ°´¦
Á¦ºÉ°Ân Â¨³
และอุปกรณ์
อุปกรณ์ สํานักงาน
บาท
บาท

94,820,969
(70,623,015)
24,197,954

24,197,954

18,172,383
10,906,000
(4,692,413)
(17,955,198)
17,767,182
-

ยานพาหนะ
บาท

383,348,772
383,348,772

383,348,772

87,979,012
582,676,822
(287,307,062)

งานระหว่ าง
·´Ê
บาท

7,095,791,015
(2,915,292,214)
(3,700,000)
4,176,798,801

4,176,798,801

3,868,198,442
795,409,160
(457,485,278)
(75,656,795)
47,249,703
(10,374,452)
9,458,021
-

รวม
บาท

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
14 ¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r - สุ ทธิ (ต่อ)
µ¦ºÊ °· ¦´ ¡¥rในงบการเงินรวม ¦ª¤¹µ¦Åo¤µ¹É · ¦´ ¡¥rµ´µÁn µµ¦Á·Ã¥¸É¨»n¤¦· ¬´ ÁÈ ¼Áo n µÎµª3.08 ล้านบาท
(พ.ศ. 2555 : 1.38 ล้านบาท)
ภาระผูกพัน
กลุ่มบริ ษ ัทได้µÎ °¸É· °µµ¦Â¨³Á¦ºÉ °´ ¦n ª®¹É Åªo´ µµ¦Á¡ºÉ°เป็ นหลักประกันเงิน เบิกเกิ น บัญชี เงินกู้ยืมระยะยาว
แล³Á·»®¤»Áª¸¥µµµ¦¹É¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´n°Å¸Ê

บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
- ¸É·Â¨³°µµ¦
บริ ษทั ย่อย:
บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
- ¸É·°µµ¦Â¨³Á¦ºÉ °´กร
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
- ¸É·Â¨³Á¦ºÉ °´¦
บริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด
- ¸É·Â¨³Á¦ºÉ °´¦

งบการเงินรวม
ราคาทุน
ราคาทุน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ราคาทุน
ราคาทุน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ล้านบาท
ล้านบาท

-

619.0

-

619.0

26.2

38.5

-

-

226.8

166.3

-

-

19.1

19.1

-

-

Ä¦³®ªnµ¸ ¦· ¬´ ÅoÅn°¸É·Â¨³°µµ¦¸ÉÁÈ ®¨´¦³´Á·Á·Á·´¸Á·¼ยo ืมระยะยาวและเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศ 2 แห่งเรี ยบร้อยแล้ว
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
15 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินรวม

ª´¸É1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าÁºอÉ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ºÊ °· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
ค่าตัดจําหน่าย
โอนระหว่างกัน
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าตัดจําหน่ายสะสม
จัดประเภทใหม่ - ราคาทุน
- ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี
ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าÁº°É µ¦o°¥nµ
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ºÊ °· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
ค่าตัดจําหน่าย
โอนระหว่างกัน
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี
ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าÁº°É µ¦o°¥nµ
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

¨· · ·ÍÂ¨³Ã¦Â¦¤
°¤¡·ªÁ°¦r Á¡º°É Äo
ในการดําเนินงาน
บาท

งานระหว่ าง
·´Êโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บาท

สิ ทธิบัตรทางด้ าน
เทคนิคการผลิต
บาท

¦ª¤´Ê·Ê
บาท

124,467,331
(87,277,762)
(364,803)

321,600
-

39,289,855
(12,317,618)
-

164,078,786
(99,595,380)
(364,803)

36,824,766

321,600

26,972,237

64,118,603

36,824,766
9,733,654
(10,189,628)
332,160
(4,635,527)
4,635,527
(2,471,801)
370,770
5,847

321,600
412,560
(332,160)
-

26,972,237
(4,048,985)
-

64,118,603
10,146,214
(14,238,613)
(4,635,527)
4,635,527
(2,471,801)
370,770
5,847

34,605,768

402,000

22,923,252

57,931,020

127,413,130
(92,442,559)
(364,803)

402,000
-

39,289,855
(16,366,603)
-

167,104,985
(108,809,162)
(364,803)

34,605,768

402,000

22,923,252

57,931,020

34,605,768
4,560,622
(11,392,018)
1,367,500
(24,252)
15,349
(8,426)

402,000
2,350,050
(1,367,500)
-

22,923,252
(4,048,986)
-

57,931,020
6,910,672
(15,441,004)
(24,252)
15,349
(8,426)

29,124,543

1,384,550

18,874,266

49,383,359

133,317,000
(103,827,654)
(364,803)

1,384,550
-

39,289,855
(20,415,589)
-

173,991,405
(124,243,243)
(364,803)

29,124,543

1,384,550

18,874,266

49,383,359
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
15 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ (ต่อ)
· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê(ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ª´¸É 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าÁºÉ°µ¦o°¥nµ
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ºÊ°· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
ค่าตัดจําหน่าย
โอนระหว่างกัน
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าตัดจําหน่ายสะสม
จัดประเภทใหม่ - ราคาทุน
- ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ ปลายปี
ª´¸É 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าÁºÉ°µ¦o°¥nµ
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
Î µ®¦´¸ ·Ê» ª´¸É 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ºÊ°· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ตวั ตน
ค่าตัดจําหน่าย
โอนระหว่างกัน
ราคาตามบัญชีสุทธิ ปลายปี
ª´¸É 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าÁºÉ°µ¦o°¥nµ
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
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¨· · ·ÍÂ¨³Ã¦Â¦¤
°¤¡·ªÁ°¦r Á¡º°É Äo
ในการดําเนินงาน
บาท

µ¦³®ªn µ·´Ê
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บาท

สิ ทธิบัตรทางด้ าน
เทคนิคการผลิต
บาท

¦ª¤´Ê·Ê
บาท

101,080,643
(69,201,220)
(364,803)
31,514,620

321,600
321,600

39,289,855
(12,317,618)
26,972,237

140,692,098
(81,518,838)
(364,803)
58,808,457

31,514,620
4,039,608
(8,254,289)
332,160
(507,348)
215,623
(2,471,801)
370,770
25,239,343

321,600
412,560
(332,160)
402,000

26,972,237
(4,048,985)
22,923,252

58,808,457
4,452,168
(12,303,274)
(507,348)
215,623
(2,471,801)
370,770
48,564,595

102,473,262
(76,869,116)
(364,803)
25,239,343

402,000
402,000

39,289,855
(16,366,603)
22,923,252

142,165,117
(93,235,719)
(364,803)
48,564,595

25,239,343
549,840
(8,301,071)
1,367,500
18,855,612

402,000
2,350,050
(1,367,500)
1,384,550

22,923,252
(4,048,986)
18,874,266

48,564,595
2,899,890
(12,350,057)
39,114,428

104,390,602
(85,170,187)
(364,803)
18,855,612

1,384,550
1,384,550

39,289,855
(20,415,589)
18,874,266

145,065,007
(105,585,776)
(364,803)
39,114,428

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไo¦°µ¦´´¸µÎ ªµ¨Ânµ´ªÉ ¦µªµ¤ª·¸®¸Ê ·Ã¥Äo°´ ¦µ£µ¬¸¦o°¥¨³ 15.00 ถึง 33.99 (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ
15.00 ถึง 33.99)
· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸³Â®´¨¨´Á¤ºÉ°¨»n¤¦· ¬´ ¤¸·· µ¤®¤µ¥¸É³Îµ· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo °
งวดปัจ»´ ¤µ®´¨´®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo °ª´»´ Â¨³´Ê· ¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸Á¸É¥ª °o ´£µ¬¸Á·Åo
¸É  ¦³Á¤·  Ã¥®n ª ¥µ´ ÁÈ  £µ¬¸ ® n ว ยงานเดี ย วกั น และการเรี ยกเก็ บ เป็ นหน่ ว ยภาษี เ ดี ย วกั น หรื อหน่ ว ยภาษี ต่ า งกั น
¹É´ÊÄ³nµ¥oª¥¥°» ·
£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸

16.1
16.2

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

104,886,249
(10,724,000)
94,162,249

86,249,487
(10,724,000)
75,525,487

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
79,141,644
(10,724,000)
68,417,644

70,191,287
(10,724,000)
59,467,287

16.1 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
µ¦Á¨¸É¥Â¨ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ´´¸¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´n°Å¸Ê
งบการเงินรวม

ขาดทุนสะสมทางภาษี
nµÁº°É µ¦o°¥nµ °Á·¨»
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
¨nµµ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥
°ºÉÇ

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

1 มกราคม
พ.ศ. 2555
บาท

¦µ¥µ¦¸É
บันทึกใน
กําไรขาดทุน
บาท

¦µ¥µ¦¸É
บันทึกโดยตรง
ในส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

4,356,898
17,900,310
49,908,574
(886,110)
2,266,154

3,584,569
2,276,667
3,719,821
(377,412)

3,933,000
(432,984)
-

7,941,467
20,176,977
57,561,395
(1,319,094)
1,888,742

3,402,812
5,172,973
(3,968,839)
5,964,606

8,518,033
(452,823)
-

11,344,279
25,349,950
62,110,589
(1,771,917)
7,853,348

73,545,826

9,203,645

3,500,016

86,249,487

10,571,552

8,065,210

104,886,249

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
บาท

¦µ¥µ¦¸É
บันทึกใน
กําไรขาดทุน
บาท

¦µ¥µ¦¸É
บันทึกโดยตรง
ในส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
16.1 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ)
µ¦Á¨¸É¥Â¨ °· ¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´n°Å¸Ê (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

nµÁº°É µ¦o°¥nµ °Á·¨»น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
°ºÉÇ

1 มกราคม
พ.ศ. 2555
บาท

¦µ¥µ¦¸É
บันทึกใน
กําไรขาดทุน
บาท

¦µ¥µ¦¸É
บันทึกโดยตรง
ในส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

17,900,310
44,330,718
1,138,534

2,276,667
2,161,072
(393,793)

2,777,779
-

20,176,977
49,269,569
744,741

5,172,973
(4,831,871)
-

8,609,255
-

25,349,950
53,046,953
744,741

63,369,562

4,043,946

2,777,779

70,191,287

341,102

8,609,255

79,141,644

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
บาท

¦µ¥µ¦¸É
บันทึกใน
กําไรขาดทุน
บาท

¦µ¥µ¦¸É
บันทึกโดยตรง
ในส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

16.2 ®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸
µ¦Á¨¸É¥Â¨ °®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´n°Å¸Ê
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
¦µ¥µ¦¸É
¦µ¥µ¦¸É
บันทึกโดยตรง
บันทึกโดยตรง
1 มกราคม
ในส่ วนของ 31 ธันวาคม
ในส่ วนของ
พ.ศ. 2555
ผู้ถือหุ้น
พ.ศ. 2555
ผู้ถือหุ้น
บาท
บาท
บาท
บาท
Á·¨»Áº°É µ¥
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-

10,724,000

10,724,000

-

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท
10,724,000

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
16.3 ภาษีเงินได้
£µ¬¸Á·ÅoµÎ ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายละเอียด´¸Ê
งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้สาํ หรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 16.1)
- ®¸Ê·£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸(หมายเหตุ 16.2)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

62,936,786

104,062,999

36,364,144

84,401,438

(10,571,552)
52,365,234

(9,203,645)
94,859,354

(341,102)
36,023,042

(4,043,946)
80,357,492

µ¦¦³¥°£µ¬¸¸ÉµÎ ªµÎµÅ¦» ·µ´¸Ä®oÁÈ £µ¬¸¸ÉµÎ ªµÎµÅ¦µ£µ¬¸ÂÅo´ ¸Ê
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

กําไรก่อนภาษี
อัตราภาษี
¨¼ °ÎµÅ¦µ´¸´ °´¦µ£µ¬¸¸ÉÄo
¨¦³µ¦µ¥Åo¸ÉÅo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo®¦º °
¦µ¥nµ¥¸É¤¸··®´ ÅoÁ¡·É¤ Ê ¹
(รายได้)nµÄonµ¥¸ÉÅ¤nµ¤µ¦®´ทางภาษีได้
กําไร¸ÉÅo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åoตามสิ ทธิพิเศษ
¸ÉÅo¦´µµ¦n Á¦· ¤µ¦¨»
ส่ วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
¨¦³µ£µ¬¸ÁºÉ°µ°´¦µ£µ¬¸¸ÉÂnµ´
ภาษีเงินได้

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

571,319,029
ร้อยละ 20
114,263,806

672,221,258
ร้อยละ 23
154,610,889

459,785,530
ร้อยละ 20
91,957,106

539,728,124
ร้อยละ 23
124,137,469

(8,382,728)
(3,638,471)

(8,327,663)
3,651,278

(25,824,423)
(8,611,388)

(14,829,669)
2,662,695

(40,903,779)
(10,019,897)
1,046,303
52,365,234

(44,593,819)
(9,634,731)
(846,600)
94,859,354

(21,498,253)
36,023,042

(31,613,003)
80,357,492

°´¦µ£µ¬¸¸ÉÂo¦· ´ªÁ¨¸É¥¸ÉÄoÎµ®¦´¨»n¤¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ º°°´¦µ¦o°¥¨³9.17 และร้อยละ 7.83 ตามลําดับ (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ
14.11 และร้อยละ 14.88 ตามลําดับ)

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
16.3 ภาษีเงินได้ (ต่อ)
´n ªµ¦ÂnÎµÅ¦µ£µ¬¸£µ¥Äo·µ¦¸ÉÅo¦´µ¦n Á¦· ¤µ¦¨»¸ÉÅo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo··»¨Â¨³¸ÉÅ¤nÅo¦´¥Áªo
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท

·µ¦¸ÉÅo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo··»¨
·µ¦¸ÉÅ¤nÅo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo··»¨

พ.ศ. 2556
ร้ อยละ

พ.ศ. 2555
ร้ อยละ

พ.ศ. 2556
ร้ อยละ

พ.ศ. 2555
ร้ อยละ

33
67
100

29
71
100

37
63
100

27
73
100

17 สิ ทธิการเช่ า
· ·µ¦Ánµ¸É·เป็ นของ Srithai Superware Manufacturing Private Limited ¹É ÁÈ บริ ษทั ย่อย มีระยะเวลา 99 ปี บริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระ
ค่าสิ ทธิการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 97.69 ล้านรู ปี หรื อเทียบเท่ากับ 48.33 ล้านบาท
18 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและÁ·¼o¥º¤¦³¥³´Ê 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ¤ื ¦³¥³´Êª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินรวม

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµµµ¦
- เงินบาท
- เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและÁ·¼¥o ¤º ¦³¥³´Ê

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

449,663

1,791,459

-

-

823,000,000
823,449,663

790,000,000
49,170,000
840,961,459

820,000,000
820,000,000

790,000,000
790,000,000

ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êµµµ¦ในประเทศ¸ÉÁÈ Á·µ จํานวน 823.00 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 790.00 ล้านบาท)
ÁÈ ´ªÌ ´µÄoÁ·ÂÁ¦¸ ¥ºÁ¤ºÉ°ªµ¤Â¨³Â¤¸°µ¥»Å¤nÁ·3 Áº°¤¸°Á¸Ê¥Ä°´¦µ¸É¨°°µ¥»Á·¼o (พ.ศ. 2555 : อัตรา¸É
ตลอดอายุเงินกู)้
ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เงินกูย้ ืม¦³¥³´Ê °¦· ¬´ ¥n°¥Änµ¦³Á«¸ÉÁÈ Á·°¨¨µ¦r µÎ ª1.58 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
หรื อเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 49.17 ล้านบาท ÁÈ ´µÁ·¼¦o ³¥³´Ê°µ¥»Å¤nÁ·3 Áº°¤¸°Á¸Ê¥Ä°´¦µCost of Fund ของธนาคาร
¡µ· ¥rÂ®n®¹ÉÄ¦³Á«Áª¸¥µ¤ªn ªÁ¡·É¤Â¨³ÎÊµ¦³´Ã¥¦· ¬´ «¦¸ Å¥»Á°¦rÂª¦rÎµ´(มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
19 เงินกู้ยืมระยะยาว
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µªª´¸É31 ธันวาคม ¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
เงินกูย้ มื ระยะยาว
- เงินบาท
- เงินเวียดนามด็อง จํานวน 103,862 ล้านเวียดนามด็อง
(พ.ศ. 2555 : 64,323 ล้านเวียดนามด็อง)
- เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา จํานวน 7.41 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (พ.ศ. 2555 : 8.45 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
รวมเงินกูย้ ืมระยะยาว
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µª¤¸µÎ ®Îµ¦³º´¸Ê

Á·¼¥o ¤º ¸É¹Îµ®Îµ¦³£µ¥Ä®¹É¸

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

2,614,105,939

2,024,974,966

2,400,840,818

1,764,311,045

166,179,200

96,484,500

-

-

250,006,400
3,030,291,539

263,548,500
2,385,007,966

2,400,840,818

1,764,311,045

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
563,878,278

532,901,427

435,091,938

463,470,227

Á·¼¥o ¤º ¸É¹Îµ®Îµ¦³Á·ªnµ1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
Á·¼¥o ¤º ¸É¹Îµ®Îµ¦³Á·ªnµ3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
Á·¼¥o ¤º ¸É¹Îµ®Îµ¦³Á·ªnµ5 ปี

1,151,626,521
868,462,940
446,323,800
2,466,413,261

917,236,478
618,388,561
316,481,500
1,852,106,539

901,666,600
676,017,280
388,065,000
1,965,748,880

706,337,538
386,798,280
207,705,000
1,300,840,818

รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

3,030,291,539

2,385,007,966

2,400,840,818

1,764,311,045

µ¦Á¨¸É¥Â¨ °Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µªÎµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
Á·¼Áo ¡·É¤
จ่ายชําระคืน
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายปี
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

2,385,007,966
1,196,728,000
(579,337,827)
27,893,400
3,030,291,539

1,698,741,804
1,160,684,500
(474,097,338)
(321,000)
2,385,007,966

1,764,311,045
1,100,000,000
(463,470,227)
2,400,840,818

1,622,954,100
600,000,000
(458,643,055)
1,764,311,045
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

3.7

2,397.2

-

1

2

3

สั ญญา
เงินกู้
¦µ¥µ¦¸É

112.5

1,616.2

35.6

งบการเงินรวม
เงินกู้ยมื ระยะยาว ª´¸É
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555
(ล้ านบาท) (ล้ านบาท)

บริ ษทั ศรี ไทย
ซุปเปอร์แวร์
จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ศรี ไทย
ซุปเปอร์แวร์
จํากัด (มหาชน)

บริษัท
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ศรี ไทย
ซุปเปอร์แวร์
จํากัด (มหาชน)

19.1 Á·¼o¥¤º ¦³¥³¥µª¤¸ o °Îµ®Â¨³Áº°É Å °´ µÁ·¼o´ n °Å¸Ê

19 เงินกู้ยมื ระยะยาว (ต่อ)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วงเงินรวม

µ¦ÎµÊ ¦³´Â¨³®¨´¦³´

¦· ¬´ o°Å¤nµÎ ··¦¦¤ÄÇÁ¡ºÉ°n°Ä®oÁกิดภาระผูกพันหรื อสิ ทธิ ใดๆ
Ä¸É·¡¦o°¤·É ¨¼¦oµÂ¨³Á¦ºÉ °´¦´Ê®¤ °¦· ¬´ ´Ê¸É¤¸°¥¼n
Ä´ » ´ ®¦º °¸É ³¤¸ Ê ¹ Ä°µÁªoÂn³Åo¦´ªµ¤¥·¥°¤µ
¼Äo ®o·ÁºÉ°
การมอบให้ผูÄ้ ®o·ÁºÉ °เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกัน
วินาศภัยของบริ ษทั

¦· ¬´ o°Å¤nµÎ ··¦¦¤ÄÇÁ¡ºÉ°n°Ä®oÁ·£µ¦³¼¡´®¦º °· · ÄÇ
Ä¸É·¡¦o°¤·É ¨¼¦oµÂ¨³Á¦ºÉ °´¦´Ê®¤ °¦· ¬´ ´Ê¸É¤¸°¥¼n
Ä´ » ´ ®¦º °¸É ³¤¸ Ê ¹ Ä°µÁªoÂn³Åo¦´ªµ¤¥·¥°¤µ
¼Äo ®o·ÁºÉ°
การมอบให้ผูÄ้ ®o·ÁºÉ °เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกัน
วินาศภัยของบริ ษทั

°´ ¦µ°Á¸Ê ¥ ¸É ต ลอดอายุ เ งิ น กู้ Â¨³°´ ¦µ°Á¸Ê ¥ MLR การมอบให้ผูÄ้ ®o·ÁºÉ °เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกัน
ของธนาคารในประเทศ
วินาศภัยของบริ ษทั
ชําระคื นเงิ นต้นทุ ก 3 Áº °Ã¥ªÂ¦Á¦·É ¤Îµ¦³´ÊÂn Áº °
ธันวาคม พ.ศ. 2550 Â¨³·Êสุ ดในปี พ.ศ. 2557

°´¦µ°Á¸¥Ê Â¨³¦³¥³Áª¨µÎµ¦³º

วงเงินกู้ 5 วงเงิน ¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê¥¸Éตลอดอายุเงินกู้
วงเงินกู้ 13 วงเงิน ¤¸°´ ¦µ°Á¸Ê¥´ÊÂ¸É°´¦µMLR หัก
ส่ วนลด อัตรา Prime Rate หักส่ วนลด อัตรา THBFIX 3 เดื อน
ªnªÁ¡·É¤ อัตรา FDR 6 Áº°ªn ªÁ¡·Éม และ BIBOR 3 เดื อน
ªnªÁ¡·É¤ของธนาคารในประเทศ
ชําระคื นเงิ นต้นทุ ก 3 Áº °Ã¥ªÂ¦Á¦·É ¤Îµ¦³´ÊÂn Áº °
มิถุนายน พ.ศ.2552Â¨³·Ê» Ä¸ ¡.ศ.2563
Á¡ºÉ°Äoจ่ายลงทุนใน การ
300.0
°´¦µ°Á¸Ê ¥¸Éตลอดอายุเงิ นกู้ ชําระคื นเงิ นต้นทุ ก 3 เดื อน
¢ºÊ ¢¼Ã¦µ°¤³¦
ล้านบาท
โดยงวดแรกจะชําระในเดื อนธันวาคม พ.ศ.2554 Â¨³·Ê » Ä
ชลบุรี
(สัญญาเงินกู้ 1 ปี พ.ศ.2556
ฉบับ รวม 1
วงเงิน)

302.1
ล้านบาท
(สัญญาเงินกู้ 1
ฉบับ รวม 9
วงเงิน)
Á¡ºÉ°ลงทุนใน
3,434.6
การปรับปรุ งอาคาร
ล้านบาท
Á¦ºÉ °´¦ แม่พิมพ์ และ (สัญญาเงินกู้ 17
อุปกรณ์การผลิต
ฉบับ รวม 18
วงเงิน)

โครงการอนุรักษ์
พลังงาน

วัตถุประสงค์
ของเงินกู้

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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-

182.7

-

22.9

7.6

4

5

6

7

8

สั ญญา
เงินกู้
¦µ¥µ¦¸É

9.0

25.0

50.0

175.1

1.6

งบการเงินรวม
เงินกู้ยมื ระยะยาว ª´¸É
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

โครงการอนุรักษ์
พลังงาน

โครงการอนุรักษ์
พลังงาน

วัตถุประสงค์
ของเงินกู้

บริ ษทั ศรี ไทย
นาโนพลาส จํากัด

บริ ษทั พี.อี.ที. บโลว์
จํากัด
Á¡ºÉ°Îµ¦³nµ
Á¦ºÉ °´¦Â¨³
อุปกรณ์การผลิต

Á¡ºÉ°Îµ¦³nµ
Á¦ºÉ °´¦Â¨³
อุปกรณ์การผลิต

บริ ษทั โคราช ไทย เทค Á¡ºÉ°Îµ¦³nµ
จํากัด
Á¦ºÉ °´¦Â¨³
อุปกรณ์การผลิต

บริ ษทั ศรี ไทย
มิยากาวา จํากัด

บริษัท
บริ ษทั ย่อยในประเทศ
บริ ษทั ศรี ไทย
โมลด์ส จํากัด

19.1 Á·¼o¥¤º ¦³¥³¥µª¤¸ o °Îµ®Â¨³Áº°É Å °´ µÁ·¼o´ n °Å¸Ê (ต่อ)

19 เงินกู้ยมื ระยะยาว (ต่อ)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

9.0
ล้านบาท

25.0
ล้านบาท

50.0
ล้านบาท

231.3
ล้านบาท

15.0
ล้านบาท

วงเงินรวม

µ¦ÎµÊ ¦³´Â¨³®¨´¦³´

ชํา ระคื นเงิ นต้นทุ ก 3 เดื อ น โดยงวดแรก Á¦·É ¤ Îµ ระเดื อ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ·Ê» Ä¸ ¡.ศ. 2562

ชํา ระคื นเงิ นต้นทุ ก 3 เดื อ น โดยงวดแรก Á¦·É ¤ Îµ ¦³Áº ° 
กันยายน พ.ศ. 2556 ·Ê» ดปี พ.ศ. 2562
°´¦µ°Á¸Ê¥ MLRหักส่วนลด ของธนาคารในประเทศ
µ¦Îµ°¸É·Â¨³Á¦ºÉ °´¦(µ¤¸ÉÅo¨nµªÅªoÄ®¤µ¥Á®»14)

ชําระคื นเงิ นต้น ทุ ก 3 Áº °Ã¥ªÂ¦Á¦·É ¤Îµ¦³´ÊÂnÁº °
ธันวาคม พ.ศ.2555·Ê» ¸ ¡.ศ .2562
°´¦µ°Á¸Ê¥ MLRหักส่วนลด ของธนาคารในประเทศ
ÎÊµ¦³´Ã¥¦· ¬´ «¦¸ Å¥»Á°¦rÂª¦rÎµ´(มหาชน)

¦· ¬ ´¥n°¥Îµ°¸É · Â¨³·É ¨¼ ¦o µ¸É ¤¸ °¥¼n Â¨oª®¦º °¸É ³
¨¼ ¦o µ Ê ¹ Ä®¤n Ä£µ¥®oµ¸É · ´ ¨n µª¦ª¤´Êจํา นํา
ชํา ระคื น เงิ น ต้น ทุ ก เดื อ นและทุ ก 3 เดื อ น โดยงวดแรก Á¦ºÉ ° ´ ¦Â¨³®o ° »  (µ¤¸É Åo¨n µªÅªoÄ®¤µ¥Á®» 13
Á¦·É ¤Îµ¦³´ÊÂn¸¡.ศ. 2549 ·Ê» ¸ ¡.ศ. 2556
และ 14)
อัตรา°Á¸Ê¥¤¸Ê ´ Â¸ÉÂ¨³°´¦µMLR หักส่วนลด
บริ ษ ัท ย่ อ ยจํา นอง¸É ·  Â¨³Á¦ºÉ ° ´ ¦(µ¤¸É ¨n µ ªÅªoÄ 
หมายเหตุ 14) และ¦· ¬´ o°Å¤nµÎ ¸É·Îµª2 แปลง พร้อม
ชําระคื นเงิ นต้นทุ กเดื อน โดยงวดแรก Á¦·É ¤Îµ¦³´ÊÂnÁº ° ·É ¨¼ ¦o µอาคารโรงงานไปทํานิ ติ กรรมใดๆ หรื อก่ อให้เกิ ด
ภาระผูกพันใดๆ ´»¨®¦º °· ·»¨°ºÉ¨°°µ¥»´µ
กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ·Ê» Ä¸ ¡.ศ. 2560
Á·¼o ÁªoÂn··¦¦¤ÅoµÎ Ê ¹´µµ¦¼Äo ®o¼o
°´¦µ°Á¸Ê ¥¤¸ Ê ´ Â¸É Â¨³°´¦µMLR หักส่ วนลด ของ ÎÊµ¦³´Ã¥¦· ¬ท´ ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารในประเทศ

°´¦µ¸Éตลอดอายุเงินกู้

°´¦µ°Á¸¥Ê Â¨³¦³¥³Áª¨µÎµ¦³º
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

3,030.3

2,385.0

416.2
360.0
(103,862 ล้าน
(64,323 ล้าน
เวียดนามด็อง และ เวียดนามด็อง และ
7.41 ล้านดอลลาร์ 8.45 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา)
สหรัฐอเมริ กา)

บริษัท
บริ ษทั ย่อยต่างประเทศ
Srithai (Vietnam)
Company Limited

วงเงินรวม

Á¡ºÉ°Îµ¦³nµ
เทียบเท่า 8.78 ล้าน
Á¦ºÉ °´¦Â¨³ ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
อุปกรณ์การผลิต และ 104,140 ล้าน
เวียดนามด็อง
(พ.ศ. 2555 : 9.03 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
และ 104,140 ล้าน
เวียดนามด็อง)

วัตถุประสงค์
ของเงินกู้

´Ê¸Ê¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥³o°·´ ·µ¤ÁºÉ°Å ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´Á·¼¥o º¤¦³¥³¥µª°ºÉÇµ¤¸É¦³»ÅªoÄ´µ

รวม

9

สั ญญา
เงินกู้
¦µ¥µ¦¸É

งบการเงินรวม
เงินกู้ยมื ระยะยาว ณ วั¸É
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

19.1 Á·¼o¥¤º ¦³¥³¥µª¤¸ o °Îµ®Â¨³Áº°É Å °´ µÁ·¼o´ n °Å¸Ê (ต่อ)

19 เงินกู้ยมื ระยะยาว (ต่อ)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

µ¦ÎµÊ ¦³´Â¨³®¨´¦³´

ชํา ระคื น ภายใน 7 ¸ ´  µª´ ¸É Á ·  °Á·  ¼o  ªÂ¦
โดยมีระยะเวลาปลอดชําระเงินต้นไม่เกิน 1 ปี

อัตราร้อยละCost ofFund ªnªÁ¡·É¤ °µµ¦Â®n ®¹É Ä ÎÊµ¦³´Ã¥¦· ¬ ´«¦¸ Å¥» Á°¦r Âª¦r Îµ´(มหาชน)
ประเทศเวียดนาม

°´¦µ°Á¸¥Ê Â¨³¦³¥³Áª¨µÎµ¦³º

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
19 เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
19.2 ªµ¤Á¸É ¥µ°´¦µ°Á¸¥Ê °Á·¼o¥º¤ °¨»n¤¦·¬´Â¨³¦·¬´¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

Á·¼¥o ¤º ´Ê·Ê 
°´¦µ¸É
อัตราลอยตัว

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

885,983,739
2,144,307,800
3,030,291,539

311,025,752
2,073,982,214
2,385,007,966

867,859,818
1,532,981,000
2,400,840,818

282,371,831
1,481,939,214
1,764,311,045

°´¦µ°Á¸Ê¥ ª´¸ÉÄÂµ³µ¦Á·¤¸´ ¸Ê
เงินกูย้ มื จากธนาคาร

ร้อยละ 3.58 ถึง ร้อยละ 3.00 ถึง ร้อยละ 3.58 ถึง ร้อยละ 4.00 ถึง
ร้อยละ 13.00
ร้อยละ 14.50
ร้อยละ 6.38
ร้อยละ 7.38

Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µª¤¸¦µµµ¤´¸Â¨³¤¼¨nµ¥»·¦¦¤´n°Å¸Ê
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะยาว - ราคาตามบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2556
ล้านบาท

พ.ศ. 2555
ล้านบาท

พ.ศ. 2556
ล้านบาท

พ.ศ. 2555
ล้านบาท

3,030.3
2,835.0

2,385.0
2,298.2

2,400.8
2,250.7

1,764.3
1,689.9

¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µªÎµªµ¤¼¨nµ´»´ °¦³ÂÁ·Ä°µ·¨oª¥°´¦µ°Á¸Ê¥Äo°¨µ¹É ÁÈ 
°´¦µ°Á¸Ê¥เงินกูย้ มื ª´¸ÉÄÂµ³µ¦Á·´ªÁ¨¸É¥ °µµ¦¸É¨»n¤¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ มีสัญญาเงินกูย้ ืมอยู่ ส่ วนมูลค่ายุติธรรม
°Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´ÊÄ¨oÁ¸¥´¦µµµ¤´¸ °¦µ¥µ¦´¨nµª

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
19 เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
19.3 วงเงินสิ ÁºÉ°¸É¥´Å¤n ÅoÁ·°°¤µÄo
วงเงินสิ นÁºÉ°¸É¥´ Å¤nÅoÁ·°°¤µÄoª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
วงเงินเบิก
วงเงินกู้ยมื
วงเงินกู้
เกินบัญชี
ระยะยาว
หมุนเวียน
บาท
บาท
บาท
°´¦µ°Á¸Ê¥¨°¥´ª
- ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี
- ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาเบิกถอน
°´¦µ°Á¸Ê¥¸É
- ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาเบิกถอน

31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
วงเงินเบิก
วงเงินกู้ยมื
วงเงินกู้
เกินบัญชี
ระยะยาว
หมุนเวียน
บาท
บาท
บาท

221,550,337

54,470,000
-

283,766,400

191,407,629

105,740,167
-

197,652,485

221,550,337

54,470,000

4,308,879,961
4,592,646,361

191,407,629

- 2,039,487,184
105,740,167 2,237,139,669

งบการเงินเฉพาะบริษทั
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
วงเงินเบิก
วงเงินกู้ยมื
วงเงินกู้
เกินบัญชี
ระยะยาว
หมุนเวียน
บาท
บาท
บาท
°´¦µ°Á¸Ê¥¨°¥´ª
- ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาเบิกถอน
°´¦µ°Á¸Ê¥¸É
- ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาเบิกถอน
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31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
วงเงินเบิก
วงเงินกู้ยมื
วงเงินกู้
เกินบัญชี
ระยะยาว
หมุนเวียน
บาท
บาท
บาท

175,000,000

-

-

145,000,000

-

-

175,000,000

-

4,248,879,961
4,248,879,961

145,000,000

- 1,979,487,184
- 1,979,487,184

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
20 Áo µ®¸Ê°ºÉ - บุคคลภายนอก
Áoµ®¸Ê°ºÉ ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

Áoµ®¸Ê·¦´¡¥rµª¦
Áoµ®¸Ê°ºÉ
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
nµÄonµ¥Á¸É¥ª´¡´µoµnµ¥
n ª °®¸Ê·µ¤´µÁnµµ¦Á·
¸É¹Îµ®Îµ¦³Ä®¹É¸
°ºÉÇ
รวมÁoµ®¸Ê°ºÉ- บุคคลภายนอก

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

126,352,439
14,671,526
66,011,110
58,550,819
30,970,851
19,464,059

84,338,408
42,844,329
77,841,743
43,513,219
33,752,672
22,184,444

77,112,937
12,803,708
24,060,554
58,539,619
28,937,848
16,288,322

64,776,392
39,232,234
24,373,431
42,917,956
31,174,864
16,211,569

1,014,856
87,560,310
404,595,970

2,405,755
70,130,726
377,011,296

67,590,767
285,333,755

52,779,931
271,466,377
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
21 Á¦ºÉ°¤º°µµ¦Á·
Á¦ºÉ °¤º°µµ¦Á·®¤µ¥¹´µÄÇ¸ÉµÎ Ä®o·¦´ ¡¥rµµ¦Á· °· µ¦®¹É Â¨³®¸Ê ·µµ¦Á· °°¸·µ¦®¹É 
Á¡·É¤ Ê ¹ÄÁª¨µÁ¸¥ª´
มูลค่ายุติธรรม
· ¦´¡¥rµµ¦Á·¸ÉÂÄÂµ³µ¦Á·¦³°oª¥Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·Á·¨»´ªÉ ¦µª¨¼®¸Êµ¦oµ
¨¼®¸Ê·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´Â¨³Á·¨»®¸Ê ·µµ¦Á·¸ÉÂÄแสดงฐานะการเงิน
¦³°oª¥Á·¼o¥º¤¦³¥³´ÊÂ¨³¦³¥³¥µªµµµ¦Â¨³µ´µ¦Á·Áoµ®¸Ê µ¦oµÁoµ®¸Ê ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´Â¨³nµÄonµ¥
ค้างจ่าย
¹ÉÃ¥µ¥µ¦´¸Á¡µ³Îµ®¦´¦µ¥µ¦Ân¨³¦µ¥µ¦ÅoÁ· Á¥Â¥ÅªoÄÂn¨³®´ª °o ¸ÉÁ¸É¥ª °o 
ª´»¦³r o °Îµ®Â¨³ÁºÉ°Å ®¨´
Äµ¦¦· ®µ¦ªµ¤Á¸É ¥¸ÉÁ·µµ¦Á¨¸É¥Â¨°´¦µÂ¨Á¨¸É¥Á·¦µnµ¦³Á«¦· ¬´ Äo¦µµ¦°»¡´ rµµ¦Á·´¸Ê
´ µºÊ° µ¥Á·¦µn µ¦³Á«¨nª®o µ
´µºÊ ° µ¥Á·¦µnµ¦³Á«¨nª®oµ¤¸ÅªoÁ¡ºÉ°nª¥Äµ¦¦· ®µ¦ªµ¤Á¸É ¥¸ÉÁ·µªµ¤´ª °°´¦µÂ¨Á¨¸É¥Á·¦µ
ต่างประเทศสําหรั บรายการเฉพาะเจาะจง ณ ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 กลุ่มบริ ษทั ไม่มี´µºÊ ° µ¥Á·¦µ
ต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ
22 ®¸Ê·¸É°µÁ· ¹Ê Â¨³®´º °ÎµÊ ¦³´
22.1 ®¸Ê·¸É°µÁ· ¹Ê
®¸Ê·¸É°µÁ· Ê ¹ ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

µ¦ÎÊµประกันเงินกูย้ มื °¦· ¬´ ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
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พ.ศ. 2556
ล้านบาท

พ.ศ. 2555
ล้านบาท

พ.ศ. 2556
ล้านบาท

พ.ศ. 2555
ล้านบาท

876.24

681.87

872.24

681.87

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
22 ®¸Ê·¸É°µÁ· ¹Ê Â¨³®´º °ÎµÊ ¦³´ (ต่อ)
22.2 ®´º °ÎµÊ ¦³´
ª´¸É31 ธันวาคม กลุ่ม¦· ¬´ ¤¸®´º °ÎÊµ¦³´¸É°°Ã¥µµ¦¡µ· ¥rÄ¦³Á«Á¡ºÉ°µ¦ÎÊµ¦³´¦³°oªยรายละเอียด
´¸Ê
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ล้านบาท
ล้านบาท
ÎÊµ¦³´µ¦ÄoÅ¢¢o µ
ÎÊµ¦³´°ºÉÇ

60.28
3.16

60.20
0.13

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ล้านบาท
ล้านบาท
57.48
2.32

57.40
0.01

23 ภาระผูกพัน
£µ¦³¼¡´ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
23.1 ภาระผูกพันตามรายจ่ ายฝ่ ายทุน
งบการเงินรวม

£µ¦³¼¡´Á¸É¥ª´µ¦ºÊ°Á¦ºÉ °´¦
แม่พิมพ์และอุปกรณ์
ภาระผูกพันจากµ¦·´Ê¦³Å¢¢o µ
และระบบเดินอากาศ
£µ¦³¼¡´µ´µnµ¦´¦» ¸É·Â¨³°µµ¦
£µ¦³¼¡´Á¸É¥ª´µ¦ºÊ°Ã¦Â¦¤°¤¡·ªÁ°¦r

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ล้านบาท
ล้านบาท

พ.ศ. 2556
ล้านบาท

พ.ศ. 2555
ล้านบาท

54.09

114.44

46.77

77.70

10.53
51.10
2.36

6.99
5.31

10.53
1.06

3.88
0.56
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
23 ภาระผูกพัน (ต่อ)
23.2 ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥ÅoµÎ ´µÁnµ¸É·°µµ¦¦¥r คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ และการให้บริ การระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ โดย ª´¸É31 ธันวาคม ÎµªÁ· Ê ´ ÎÉµ¸É°o nµ¥Ä°µµ¤´µÁnµÎµÁ· µดังกล่าว ¸Éไม่สามารถยกเลิกได้
¤¸´ n°Å¸Ê
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

31.03
23.52
19.79
28.62
102.96

29.97
14.87
12.86
17.27
74.97

25.38
19.30
13.43
58.11

25.73
10.62
5.22
41.57

24 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
¨¦³Ã¥r¦³¥³¥µª°ºÉ
(กําไร)หรื อขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
¨¦³Ã¥r¦³¥³¥µª°ºÉ
กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ต้นทุนบริ การในอดีตลดลง

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

204,874,532
105,678,413
310,552,945

150,836,764
134,794,256
285,631,020

172,381,635
92,853,129
265,234,764

122,416,918
123,930,925
246,347,843

17,336,850
14,288,347

20,337,484
10,629,504

13,132,535
10,827,406

15,322,028
8,374,803

(25,858,435)
(8,548,531)
(2,781,769)

30,966,988

(25,743,310)
(8,477,075)
(10,260,444)

23,696,831

ในระหว่าง พ.ศ. 2556 มีพนักงานของกลุ่ มบริ ษทั และบริ ษ ัทÁ¨º °Á¨¸É¥µ¦Á oµ¦n ª¤Ã¦µ¦¨¦³Ã¥rÅÁ µo ¦n ª¤Ã¦การ
เงินสมทบจํานวน 512 คนและ 444 คน จึงทําให้ตน้ ทุนบริ การในอดีตลดลงเป็ นจํานวน 8.55 ล้านบาท และ 8.48 ล้านบาท ตามลําดับ
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
24 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
¦µ¥µ¦Á¨ºÉ°Å®ª °£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¸ÉµÎ ®Åªo¦³®ªnµ¸ ¤¸´ ¸Ê
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ยอดต้นปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
o»°Á¸Ê¥
ต้นทุนบริ การในอดีตลดลง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
จ่ายผลประโยชน์
ยอดปลายปี

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

285,631,020
19,811,870
11,813,327
(8,548,531)

249,542,875
20,225,085
10,741,903
-

246,347,843
14,235,676
9,724,264
(8,477,075)

221,653,598
14,289,871
9,406,960
-

16,731,732
(14,886,473)
310,552,945

19,665,002
(14,543,845)
285,631,020

17,302,967
(13,898,911)
265,234,764

13,888,896
(12,891,482)
246,347,843

ข้อสมมติฐาน®¨´Äµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´· «µ¦r¦³´£´¥¸ÉÄoÁÈ ´¸Ê
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
อัตราคิดลด
°´¦µµ¦Á¡·É¤ Ê ¹ °Á·Áº°¸ÉµÅªo
อัตราการลาออกของพนักงาน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

3.97% - 4.79% 3.81% - 4.63% 3.97% - 4.79% 3.81% - 4.53%
3.00% - 7.52% 3.00% - 7.52% 3.00% - 6.00% 3.00% - 6.00%
0.00% - 81.00% 0.00% - 81.00% 3.00% - 67.00% 3.00% - 81.00%

25 »Á¦º°®»oÂ¨³n ªÁ·»µ®»oµ¤´ºÊ°º
»Á¦º °®»o ª´¸É31 ธันวาคม ประกอoª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê

ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
°°®»o Á¡·É¤¦ะหว่างปี
ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
°°®»o Á¡·É¤¦³®ªnµ¸
ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

จํานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
บาท

ส่ วนเกินทุน
จากหุ้นสามัญ
ºÊ°º
บาท

รวม
บาท

270,990,480
270,990,480
270,990,480

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

19,928,420
19,928,420
19,928,420

2,729,833,220
2,729,833,220
2,729,833,220

ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ประกอบด้วยหุ ้นสามัญจํานวน 270,990,480 หุ ้น (พ.ศ. 2555 : 270,990,480 หุ ้น)
¤¼¨nµ¸É¦µÅªo®»o ¨³10 บาท (พ.ศ. 2555 : หุน้ ละ 10 บาท) ®»o ´Ê®¤Åo°°Îµ®nµ¥Â¨³Îµ¦³ÁÈ¤¤¼¨nµÂ¨oª
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
26 สํ ารองตามกฎหมาย
สํา¦°µ¤®¤µ¥ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

ยอดต้นปี
จัดสรรระหว่างปี
ยอดปลายปี

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

160,000,000
22,000,000
182,000,000

136,000,000
24,000,000
160,000,000

160,000,000
22,000,000
182,000,000

136,000,000
24,000,000
160,000,000

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ¦· ¬´ ³o°´¦¦ÎµÅ¦» · ¦³Îµ¸ n ª®¹É ÅªoÁÈ »Îµ¦°Å¤no°¥ªnµ
ร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ªnµ»Îµ¦°¸Ê³¤¸µÎ ªÅ¤n°o ¥ªnµ¦o°¥¨³·  °»³Á¸¥
¹ÉÎµ¦°µ¤®¤µ¥¸Ê³Å¤nµ¤µ¦ÎµÅnµ¥Á·´¨Åo
27 °r ¦³°°ºÉ °n ª °ผู้ถือหุ้น
°r¦³°°ºÉ °n ª °ผูถ้ ือหุน้ ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

ส่ วนเกินทุนจากการตีมลู ค่ายุติธรรม
ของÁ·¨»Áº°É µ¥
- Á·¨»´ªÉ ¦µª
- Á·¨»¦³¥³¥µª°ºÉ
รวมส่ วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรม
ของÁ·¨»Áº°É µ¥
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วม
รวม°r¦³°°ºÉ °n ª °¼o º°หุน้
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พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

11,069
42,896,000

9,024
42,896,000

42,896,000

42,896,000

42,907,069

42,905,024

42,896,000

42,896,000

(115,846,847)
(72,939,778)

(67,715,587)
(24,810,563)

42,896,000

42,896,000

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
27 °r ¦³°°ºÉ °n ª °ผู้ถือหุ้น (ต่อ)
µ¦Á¨¸É¥Â¨ °n ªÁ· »  µµ¦¸¤¼¨ nµ¥»·¦¦¤ °Á· ¨»  ÁºÉ° µ¥Îµ ®¦´  ¸ ·Ê  » ª´ ¸É31 ธัน วาคม ประกอบด้วย
¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê

ยอดต้นปี
Á¡·É¤ Ê ¹µµ¦¸¤¨¼ nµ¥»·¦¦¤
- Á·¨»´ªÉ ¦µª
- Á·¨»¦³¥³¥µª°ºÉ - สุ ทธิจากภาษี
ยอดปลายปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

42,905,024

21,226,898

42,896,000

21,220,000

2,045
42,907,069

2,126
21,676,000
42,905,024

42,896,000

21,676,000
42,896,000

28 รายได้และต้ นทุนจากการขายและงานรับจ้ าง
¦µ¥ÅoÂ¨³o»µµ¦ µ¥Â¨³µ¦´oµÎµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

รายได้จากการขาย
รายได้จากงานรับจ้าง
รวมรายได้จากการขายและงานรับจ้าง

8,502,568,484
894,853,010
9,397,421,494

7,855,587,464
901,728,304
8,757,315,768

7,169,075,744
7,169,075,744

7,181,681,643
7,181,681,643

ต้นทุนขาย
ต้นทุนงานรับจ้าง
รวมต้นทุนขายและงานรับจ้าง

6,832,847,088
723,435,601
7,556,282,689

6,113,474,611
728,999,894
6,842,474,505

5,800,143,207
5,800,143,207

5,619,848,453
5,619,848,453

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
29 ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิÎµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É31 ธันวาคม ประกอบด้วย¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

°Á¸Ê¥nµ¥¸ÉÁ·µÁ·¼¥o º¤µµµ¦
°Á¸Ê¥nµ¥¸ÉÁ·µ´µÁnµµ¦Á·
รวมต้นทุนทางการเงิน

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

165,594,624
1,405,438
167,000,062

133,466,918
1,716,038
135,182,956

123,607,480
123,607,480

115,613,477
11,538
115,625,015

30 ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
¦µ¥µ¦µ¦µ¥µ¦¸É¦ª¤°¥¼nÄµ¦ÎµªÎµÅ¦µµ¦ÎµÁ· µÎµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É31 ธันวาคม สามารถนํามาแยกตามลักษณะ
Åo´ ¸Ê
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

nµÄonµ¥Á¸É¥ª´¡´µ
nµÁºÉ °¤¦µµ(หมายเหตุ 13, 14)
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่าขนส่ งสิ นค้า
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าตัดจ่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วม (โอนกลับ) (หมายเหตุ 11.1)
(กําไร) ขาดทุนµ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥
เงินตราต่างประเทศ - สุ ทธิ
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พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

1,201,484,855
582,331,757
351,163,950
156,389,637
158,238,839
72,902,386
77,334,976
2,691,186

1,217,285,419
503,818,532
366,407,167
148,445,567
144,719,476
55,246,775
69,802,774
16,075,405

896,188,507
463,150,957
339,269,473
138,827,710
129,577,317
36,146,842
55,573,903
2,675,752

880,915,936
426,412,926
357,614,382
131,960,664
116,638,348
34,045,780
56,908,740
15,898,071

12,044,661

-

(32,335,135)

4,200,000

(1,299,644)

5,014,788

(18,245,042)

4,888,076

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
31 กําÅ¦n °®»o Ê´ ¡ºÊ µ
¦· ¬´ ÂÎµÅ¦n°®»o Ê ´ ¡ºÊµ¹ÉÎµªÃ¥µ¦®µ¦ÎµÅ¦» ·oª¥Îµª´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´ °Îµª®»o µ¤´¸ÉµÎ ¦³Â¨oª
และถือโดยบุคคลภายนอกระหว่างปี
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

ÎµÅ¦» ·nª¸ÉÁÈ  °¦· ¬´ Ä®n¸ÉÁÈ 
ของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (บาท)

486,968,088

541,881,902

423,762,488

459,370,632

Îµª®»o µ¤´´ªÁ¨¸É¥nªÎÊµ®´¸Éº°°¥¼n
ในระหว่างปี (จํานวนหุน้ )
ÎµÅ¦n°®»o Ê ´ ¡ºÊµ(บาท)

270,990,480
1.80

270,990,480
2.00

270,990,480
1.56

270,990,480
1.70

บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัÁ¸¥Ánµ¦´¨Îµ®¦´¸ ´¸·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
32 เงินปันผล
พ.ศ. 2556
Äµ¦¦³» ¤Ä®nµ¤´¼o º°®» o¦³Îµ¸ °¦· ¬´ Á¤ºÉ°ª´¸É26 เมษายน พ.ศ. 2556 ¸É¦³» ¤¼o º°®» oÅo¤¸¤·°» ¤´ ·Ä®onµ¥Á·´ ¨
จากกําไรสุ ทธิของบริ ษทั ประจําปี พ.ศ. 2555 ในอัตราหุน้ ละ 1.10 µÁÈ ÎµªÁ·´Ê·Ê 298.08 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายชําระ
´ÊÎµªÂ¨oªÄ¦³®ªnµปี ·Ê » ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
Äµ¦¦³»¤Ä®nµ¤´¼o º°®»o ¦³Îµ¸ °¦· ¬´ Á¤ºÉ°ª´¸É27 เมษายน พ.ศ. 2555 ¸É¦³»¤¼ถo ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
จากกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ประจําปี พ.ศ. 2554 ในอัตราหุ ้นละ 0.75 µ¹É ÁÈ ÎµªÁ·´Ê·Ê 203.24 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายไปแล้ว
Ä¦³®ªnµ¸ ·Ê » ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
33 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานและข้ อมูล¦³ÂÁ·Á¡·¤É Á·¤
33.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
µ¦¦³¥°ÎµÅ¦» · Ä®oÁÈ ¦³ÂÁ·µ·¦¦¤ÎµÁ·µ¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê

หมายเหตุ
กําไรก่ อนภาษีเงินได้ สําหรับปี
ปรับกระทบกําไรสุ ทธิ เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนิ นงาน
nµÁºÉ °¤¦µµ
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจ่ายสิ นทรัพย์
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์จากเหตุการณ์ลมพายุ
nµÁºÉ°®¸Ê ´¥³¼
nµÁºÉ°· oµ¨oµ¤´¥Â¨³nµÁºÉ°¤¼¨nµ¦µµ µ¥ÎÉµªnµ»(โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
(โอนกลับ)
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กําไร) µ»µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹¦· 
°Á¸Ê¥¦´
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
¦µ¥ÅoÁ·´¨µÁ·¨»°ºÉ
ต้นทุนทางการเงิน - °Á¸Ê¥nµ¥
µ¦Á¨¸¥É Â¨ °· ¦´¡¥r Â¨³®¸Ê · ÎµÁ·µ
สิ นทรัพย์ ดาํ เนินงาน(Á¡·¤É ¹Ê )ลดลง
¨¼®¸Êµ¦oµ
¨¼®¸Ê°ºÉ
สิ นค้าคงเหลือ
· ¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
สิ นทรัพย์°ºÉ
®¸Ê · ÎµÁ·µÁ¡·¤É ¹Ê (ลดลง)
Áoµ®¸Êµ¦oµ
Áoµ®¸Ê°ºÉ
®¸Ê·®¤»Áª¸¥°ºÉ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
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13, 14
15

10
11.3

11.2
34.3
29

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

571,319,029

672,221,258

459,785,530

539,728,124

582,331,757
61,893,972
15,441,004
2,691,186
300,503
(3,089,628)

503,818,532
55,564,161
14,238,613
6,435,151
9,640,254
(3,826,294)

463,150,957
43,223,846
12,350,057
2,675,752
(2,000,000)

426,412,926
44,605,465
12,303,274
6,257,817
9,640,254
(5,000,000)

12,044,661
(6,951,403)
(16,131,960)
(8,136,458)
(50,099,483)
(15,179,904)
167,000,062
1,313,433,338

(4,898,818)
4,370,363
(3,417,698)
(41,890,136)
(8,880,000)
135,182,956
1,338,558,342

(32,335,135)
(8,699,340)
(18,030,818)
(2,490,810)
(90,590,123)
(15,179,904)
123,607,480
935,467,492

4,200,000
(19,474,875)
9,026,019
(2,856,588)
(29,349,004)
(8,880,000)
115,625,015
1,102,238,427

(149,076,099)
(64,259,046)
(123,909,300)
(30,585,165)
18,869,509

(124,622,817)
(32,967,525)
(204,275,752)
8,454,032
10,663,852

(129,638,531)
(38,934,393)
(89,579,417)
(34,889,909)
45,829,281

(30,201,531)
(25,154,245)
(99,508,430)
1,681,152
19,715,030

26,433,773
(29,475,159)
13,963,680
(17,668,242)
957,727,289

71,616,748
25,332,028
(14,976,895)
16,423,143
1,094,205,156

(144,188,266)
(1,984,761)
(7,418,496)
(24,159,356)
510,503,644

106,421,978
15,073,320
3,584,413
10,805,349
1,104,655,463

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
33 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานและข้ อมูลกระแสเ·Á¡·¤É Á·¤ (ต่อ)
33.2 o °¤¼¨¦³ÂÁ·Á¡·¤É Á·¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

¸É· อาคารและอุปกรณ์
ºÊ°· ¦´¡¥r(หมายเหตุ 14)
หัก Áoµ®¸Ê·¦´¡¥rµª¦(Á¡·É¤ Ê ¹)ลดลง
สิ นทรั¡¥rµª¦Á¡·É¤ Ê ¹Ã¥´µÁnµการเงิน
Áoµ®¸Ê·¦´¡¥rµª¦·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
(Á¡·É¤ Ê ¹)ลดลง
(กําไร) µ»µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥¸É¥´ Å¤nÁ· Ê ¹¦· 
Á·nµ¥Á¡ºÉ°ºÊ°· ¦´¡¥rµª¦
สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ºÊ°· รัพย์ไม่มีตวั ตน (หมายเหตุ 15)
หัก Áoµ®¸Ê·¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ (Á¡·É¤ Ê ¹)ลดลง
Á·nµ¥Á¡ºÉ°ºÊ°· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ª´ 
เงินปันผลรับ
เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
(หมายเหตุ 34.3)
หัก Á·´¨oµ¦´Á¡·É¤ Ê ¹
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

1,040,335,934
(42,014,031)
(3,078,579)

1,216,809,809
12,011,326
(1,376,313)

795,409,160
(12,336,545)
-

704,479,753
11,246,955
-

1,470,922
996,714,246

(540,062)
1,226,904,760

2,350,170
1,470,922
786,893,707

(1,523,200)
(540,062)
713,663,446

6,910,672
389,922
7,300,594

10,146,214
1,468,517
11,614,731

2,899,890
389,922
3,289,812

4,452,168
1,468,517
5,920,685

38,192,103
(5,322,603)
32,869,500

17,150,854
17,150,854

90,590,123
(5,322,603)
85,267,520

29,349,004
29,349,004

81

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
34 รายการกับบุคคลและกิจการ¸ÉÁ¸¥É ª o °´
»¨®¦º °· µ¦¸ÉÁ¸É ¥ª °o ´´¦· ¬´ ®¤µ¥¹»¨®¦º °· µ¦¸É¤¸°µÎ µª»¤®¦º °¼ª»¤®¦º °°¥¼n£µ¥Äoµ¦ª» ¤
เดียวกันกับบริ ษทั (¦ª¤¹¦· ¬´ ¸ÉµÎ Á· » ¦·µ¦¨»¦· ¬´ ¥n°¥Â¨³¦· ¬´ ¥nอยในเครื อเดียวกัน) ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อ
µ°o° ¤®¦º ° ¦³Îµµ¦nµ ¦· ¬ ´ °ºÉ  °µ¸Ê » ¨®¦º ° ·  µ¦¸É Á¸É ¥ª o° ´ ¥´®¤µ¥¦ª¤¹ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤Â¨³» ¨¸É ÁÈ 
Áoµ °n ªÅoÁ¸ ¥Ä· ·°°Á¸ ¥ °¦· ¬´ ¹É¤¸°··¡¨°¥nµÁÈ µ¦³Îµ´Å¤nªnµµ¦®¦º °µ°o°¤nอกิจการ ผูบ้ ริ หารสําคัญ
´Ê¸ÉÁÈ ¦¦¤µ¦®¦º °¡´µ °¦· ¬´ ¨°´Ê¤µ·Ä¦°¦´ª¸ÉÄ¨o·´»¨´¨nµªÂ¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´»¨
Á®¨nµ´Ê
Äµ¦¡·µ¦µªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ»¨®¦º °·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´´¦· ¬´ Ân¨³¦µ¥µ¦¦· ¬´ Îµ¹ ¹ÁºÊ °®าของความสัมพันธ์
มากกว่ารู ปแบบกฎหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้าได้ระบุไว้ในหมายเหตุ 11.4
ªµ¤´¤¡´r¦³®ªnµ¦· ¬´ Â¨³·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´¸É¤¸¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´ÁÈ ´n°Å¸Ê
ºÉ°¦·¬´
บ¦· ¬´ «¦¸ Å¥¤µ¦rÁÈ·ÊÎµ´
¦· ¬´ ¥µ¤Á¤¨µ¤¸¤µ¦rÁÈ·ÊÎµ´
บริ ษทั ศรี ไทยสเตนเลส จํากัด
บริ ษทั ส. สหธารา (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั โตโฮ โฟม (ไทยแลนด์) จํากัด

ความสั มพันธ์ กบั บริษัท
โดยญาติของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ และเป็ นกรรมการบริ ษทั
โดยญาติของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้
โดยญาติของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ และเป็ นกรรมการบริ ษทั
โดยผูบ้ ริ หารและญาติของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ และเป็ น
กรรมการบริ ษทั
โดยผูบ้ ริ หารและญาติของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ และเป็ น
กรรมการบริ ษทั

34.1 นโยµ¥ °¨»n¤¦·¬´¸ÉÁ¸¥É ª´¦µ¥µ¦o µ´·µ¦¸ÉÁ¸¥É ª o °´¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
ก) µ¦ µ¥Â¨³ºÊ°· o µÂ¨³¦·µ¦
¦· ¬´ ÅoµÎ Á· µ¦oµµ¤·´ ·µ¦¸ÉÁ¸É ¥ª °o ´Ã¥¦· ¬´ Åo·¦µµºÊ °/ขายสิ นค้าและบริ การกับบุคคลและกิ จการ
¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ ตาม¦µµ¸ÉÄ¨oÁ¸¥´¦µµ¸É·´»¨£µ¥°ÁªoÂn¦¸ µ¦ µ¥· oµ´·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´¹É ÁÈ ´ªÂ
จําหน่ ายสิ นค้า °¦· ¬´ Äo¦µµo» µ¥ªÎµÅ¦ Ê ´ oÂ¨³¦³¥³Áª¨µÎµ¦³®¸Ê ¸ÉÄoÎµ®¦´ · µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´´¨nµª
³¥µªªnµ¦³¥³Áª¨µÎµ¦³®¸Êµ¤·¸Éกาํ หนดไว้ 30 ถึง 90 วัน
nµn°¤Â¤n¡·¤¡rÂ¨³nµoµ¸¦· ¬´ ·¦µµ´·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´µ¤¦µµo»ªÎµÅ¦ Ê ´ o
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
34 รายการกับบุคคลและกิจการ¸ÉÁ¸¥É ª o °´(ต่อ)
34.1 Ã¥µ¥ °¨»n¤¦·¬´¸ÉÁ¸¥É ª´¦µ¥µ¦o µ´·µ¦¸ÉÁ¸¥É ª o °´¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê(ต่อ)
ข) รายได้จากการบริการ
n µÁn µÎµ´µÂ¨³°µµ¦Ã¦µ¦· ¬ ´ÅoµÎ Á· µ¦· n µÁn µ¦´ ´· µ¦¸É Á¸É ¥ª o°´µ¤´ µÁn µÃ¥¤¸° ´¦µn µÁn µ
คิดตามความเหมาะสม °µ¸ÉÊ ´ Â¨³¨´¬³ °µ¦Äoµ °¡ºÊ¸ÉÊ ´ Ç
nµÁnµÁ¦ºÉ °´¦Â¨³Â¤n¡·¤¡r¦· ¬´ ÅoµÎ Á·µ¦·nµÁnµ´·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´µ¤´µÁnµ¸É¨´
ค) รายได้ค่าบริหารการจัดการ
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้ค่าบริ หารการจัดการกับกิจการ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´·¦µµ¦³®ªnµ´µ¤´µÄ®o¦· µ¦oµµ¦´µ¦¸É¨´
ง) การขายสิ นทรัพย์ ถาวร
¦µµ µ¥· ¦´¡¥rµª¦·µ¦µµµ¤´¸ »· ªÎµÅ¦Â¨³¦³¥³Áª¨µÎµ¦³®¸Ê ¸ÉÄoÎµ®¦´ ·µ¦¸ÉÁ¸É ¥ª °o ´Ánµ´
¦³¥³Áª¨µÎµ¦³®¸Ê·¸ÉµÎ ®Åªo60 วัน
34.2 ¥°Á®¨º°ª´·Ê¸

¨¼®¸Êµ¦o µ·µ¦¸ÉÁ¸¥É ª o °´
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´°ºÉ
¦ª¤¨¼®¸Êµ¦oµ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
¨¼®¸°Ê ºÉ - ·µ¦¸ÉÁ¸¥É ª o °´
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม - เงินปันผลค้างรับ
- ¨¼®¸Ê°ºÉ
กิจการร่ วมค้า
กิจการ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´°ºÉ
¦ª¤¨¼®¸Ê°ºÉ- ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´
หัก nµÁº°É ®¸Ê´¥³¼ 
¦ª¤¨¼®¸Ê°ºÉ- ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´- สุ ทธิ
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

142,554,349
7,741,160
181,088,447
331,383,956

133,153,870
7,650,850
205,440,796
346,245,516

107,138,340
142,554,349
7,741,160
127,255,263
384,689,112

76,678,978
133,153,870
7,618,079
205,440,796
422,891,723

6,295,183
1,154,080
141,041
81,455
7,671,759
(972,580)
6,699,179

972,580
538,140
145,188
221,125
1,877,033
(972,580)
904,453

4,557,819
6,295,183
1,154,080
141,041
81,455
12,229,578
(972,580)
11,256,998

3,967,571
972,580
538,140
145,188
221,125
5,844,604
(972,580)
4,872,024
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
34 รายการกับบุคคลและกิจการ¸ÉÁ¸¥É ª o °´(ต่อ)
34.2 ¥°Á®¨º°ª´·Ê¸ (ต่อ)

Á·Ä®o o¼¥º¤¦³¥³´Ê Ân· µ¦¸ÉÁ¸¥É ª o °´
บริ ษทั ย่อย

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
-

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
-

182,914,200

บริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด
ª´¸É 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั โคราช ไทย เทค Îµ´¹É ÁÈ ¦· ¬´ ¥n°¥Â®n ®¹É Ä®oÁ·¼¥o º¤¦³¥³´ÊÎµª6.00 ล้านบาท
แก่ บ ริ ษ ัท ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด ¹É ÁÈ ¦· ¬ ´ ¥n°¥°¸ Â®n ®¹É  µ¤´  µ¼o¥º¤ Á·  ¦³¥³´Ê ªÁ·  Å¤n Á ·  10.00 ล้า นบาท
·°Á¸Ê¥Ä°´¦µ¸É¦o°¥¨³4.00 ต่อปี และกําหนดให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวÎµ¦³°Á¸Ê¥»Áº°และเงินต้นภายในระยะเวลา 1 ปี
Srithai (Vietnam) Company Limited
ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ¦· ¬´ Ä®oÁ·¼¥o ¤º ¦³¥³´Êจํานวน 6.00 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า 182.91 ล้านบาท
แก่ Srithai (Vietnam) Company Limited ¹É ÁÈ ¦· ¬´ ¥n°¥µ¤´µ¼o¥º¤Á· ¦³¥³´Ê วงเงินไม่เกิ น 9.00 ล้านเหรี ยญดอลลาร์
®¦´°Á¤¦· µ·°Á¸Ê¥SIBOR (3 เดือน) ªn ªÁ¡·É¤Â¨³Å¤n¤¸®¨´¦³´¦· ¬´ Îµ®Ä®o¦· ¬´ ¥n°¥Îµ¦³°Á¸Ê¥»Áº°และเงิน
ต้นภายในระยะเวลา 1 ปี ¹ÉÁ¤ºÉ°ª´¸É3 มกราคม พ.ศ. 2556 ¦· ¬´ ÅoµÎ ´µÂ¨Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´ÊÂn¦· ¬´ ¥n°¥Á¡ºÉ°Á¨¸É¥ÁÈ 
Á·Á¡·É¤»Ä¦· ¬´ ¥n°¥´¨nµª´ÊÎµª(หมายเหตุ 11.3 (ก))
บริ ษทั โคราช ไทยเทค จํากัด
ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 ¦· ¬ ´Ä®oÁ· ¼o¥º¤¦³¥³´Ê Îµª33.00 ล้านบาท แก่ บริ ษทั โคราช ไทย เทÎµ´¹É ÁÈ ¦· ¬ ´¥n° ¥
µ¤´µ¼o¥º¤Á· ¦³¥³´Ê ªÁ· Å¤nÁ· 50.00 ¨oµµ·°Á¸Ê¥Ä°´¦µ¸É¦o° ¥¨³7.00 ต่ อปี ´Ê¸Ê Á¡ºÉ°ÁÈ µ¦´ » 
เงินทุนหมุนเวียนในกิ จการของบริ ษทั ย่อย ª´¸É 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้รับ ชําระเงินกู้ยืมระ¥³´Êµ¦· ¬´ ¥n°¥ÁÈ¤
Îµª´Ê®¤Â¨oª
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
34 รายการกับบุคคลและกิจการ¸ÉÁ¸¥É ª o °´(ต่อ)
34.2 ¥°Á®¨º°ª´·Ê¸ (ต่อ)

Áo µ®¸Êµ¦o µ - ·µ¦¸ÉÁ¸¥É ª o °´
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´°ºÉ
¦ª¤Áoµ®¸Êµ¦oµ - กิจการ¸ÉÁ¸É¥ªข้องกัน
Áo µ®¸Ê°ºÉ - ·µ¦¸ÉÁ¸¥É ª o °´
บริ ษทั ย่อย - Áoµ®¸Ê°ºÉ
- Áoµ®¸Ê·¦´¡¥rµª¦
บริ ษทั ร่ วม
·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´°ºÉ
¦ª¤Áoµ®¸Ê°ºÉ- ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

105,335,861
7,226,122
112,561,983

112,261,324
123,570
15,316,882
127,701,776

38,251,238
79,782,490
4,229,001
122,262,729

52,438,277
104,242,307
123,570
13,588,257
170,392,411

2,446,530
28,329
2,474,859

3,207,943
3,207,943

989,899
46,010
2,438,505
28,329
3,502,743

3,479,163
2,396,180
3,190,823
9,066,166
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
34 รายการกับบุคคลและกิจการ¸ÉÁ¸¥É ª o °´(ต่อ)
34.3 ¦µ¥µ¦¸ÉÁ· ¹Ê Ä¦³®ªn µ¸
¦µ¥ÅoµÎ ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É31 ธันวาคม ป¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
รายได้จากการขายและงานรั บจ้ าง
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´°ºÉ

320,791,210
36,140,217
448,404,819
805,336,246

343,934,389
32,656,931
534,868,355
911,459,675

162,700,871
320,788,620
35,984,146
393,132,655
912,606,292

148,930,791
343,934,389
32,462,203
534,868,355
1,060,195,738

¦µ¥Åo°ºÉ
รายได้จากการบริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´°ºÉ
รวม

3,854,938
628,952
1,712,601
6,196,491

2,721,350
614,410
1,655,195
4,990,955

26,982,845
3,854,938
628,952
1,712,601
33,179,336

22,217,045
2,721,350
614,410
1,655,195
27,208,000

รายได้ค่าบริหารการจัดการ
บริ ษทั ย่อย
กิจการร่ วมค้า
รวม

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

4,320,000
1,000,000
5,320,000

4,155,000
1,000,000
5,155,000

-

-

264,718
264,718

1,875,207
1,875,207

38,192,103
38,192,103
45,388,594

17,150,854
17,150,854
23,141,809

52,398,020
38,192,103
90,590,123
129,354,177

12,198,150
17,150,854
29,349,004
63,587,211

-

-

24,796,038
24,796,038

158,202,204
158,202,204

รวมรายได้จากการขายและงานรับจ้ าง

°Á¸¥Ê ¦´
บริ ษทั ย่อย
รวม
รายได้เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม
¦ª¤¦µ¥Åo°ºÉ
รายได้จากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
บริ ษทั ย่อย
รวมรายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
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งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
34 รายการกับบุคคลและกิจการ¸ÉÁ¸¥É ª o °´(ต่อ)
34.3 ¦µ¥µ¦¸ÉÁ· ¹Ê Ä¦³®ªn µ¸ (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายÎµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É31 ´ªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ต้ นทุนขายและงานรับจ้ าง
µ¦ºÊ°· o µ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´°ºÉ
รวม
ค่ าใช้ จ่าย
การใช้ บริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´°ºÉ
รวม
¥°ºÊ°· ¦´ ¡¥r µª¦
บริ ษทั ย่อย
·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´°ºÉ
รวม

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

432,845,457
63,771
36,475,700
469,384,928

521,768,336
233,897
41,981,618
563,983,851

304,489,947
348,063,331
63,771
25,686,280
678,303,329

163,650,365
431,565,870
233,897
33,631,206
629,081,338

4,087,535
4,866,274
8,953,809

3,961,255
1,233,146
5,194,401

5,776,578
4,087,535
4,866,274
14,730,387

5,729,700
3,961,255
1,233,146
10,924,101

43,550
43,550

62,000
62,000

17,070,000
43,550
17,113,550

9,138,299
9,138,299
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บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
34 รายการกับบุคคลและกิจการ¸ÉÁ¸¥É ª o °´(ต่อ)
34.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
nµ°Â¦¦¤µ¦Â¨³¼o ¦· ®µ¦Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É31 ธัªµ¤¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
¨¦³Ã¥r¦³¥³´Ê
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
¨¦³Ã¥r¦³¥³¥µª°ºÉ
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

2,222,500

1,650,000

2,222,500

1,650,000

106,421,597
3,362,211
64,641
112,070,949

100,193,765
1,748,763
23,030
103,615,558

65,096,715
2,620,905
61,057
70,001,177

62,815,407
1,300,149
19,875
65,785,431

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ª´¸Éคณะกรรมการอนุมัติ
13 กรกฎาคม พ.ศ.2548

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550

18 มกราคม พ.ศ.2554

6 มีนาคม พ.ศ.2555

14 พฤษภาคม พ.ศ.2556

Á¨ ¸É´¦n Á¦·¤
1764(4)/2548

1339(2)/2550

1872(2)/2554

1529(2)/2555

1872(2)/2556

7 ปี

7 ปี

8 ปี

7 ปี

ระยะเวลา
8 ปี

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์เมลามีน

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ºÉ°¨·£´r
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ»¨Îµ®¦´ÎµÅ¦» · ¸ÉÅoµµ¦¦³°·µ¦¸ÉÅo¦´
การส่ งเสริ ม รวมกันไม่ เกิ นร้ อยละ 100 °Á· ¨»Å¤n ¦ª¤nµ¸É·Â¨³»®¤» Áª¸¥ 
มีกาํ หนดเวลา 7 ¸ ´Ânª´ ¸ÉÁ¦·É ¤¤¸ ¦µ¥Åoµµ¦¦³°· µ¦´Ê(ª´¸É4 กันยายน
พ.ศ.2555) และสามารถนําผลขาดทุนในระหว่าÁª¨µ¸ÉÅo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo¤µ®´°°
จากกําไรสุ ทธิเป็ นเวลา 5 ปี นับจากพ้นกําหนดเวลา 7 ปี (·Ê » ª´¸É3 กันยายน พ.ศ.2567)
µ¦Åo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo··»¨Îµ®¦´ÎµÅ¦» · ¸ÉÅoµµ¦¦³°·µ¦¸ÉÅo¦´
การส่ งเสริ ม รวมกันไม่ เกิ นร้ อยละ 100 ของเงิ นลงทุÅ¤n ¦ª¤nµ¸É·Â¨³»®¤» Áª¸¥ 
มีกาํ หนดเวลา 7 ¸ ´Ânª´ ¸ÉÁ¦·É ¤¤¸¦µ¥Åoµµ¦¦³°·µ¦´Ê(ยังไม่มีรายได้) และ
µ¤µ¦Îµ¨ µ»Ä¦³®ªnµÁª¨µ¸ÉÅo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo¤µ®´°°µÎµÅ¦» · ÁÈ 
เวลา 5 ปี นับจากพ้นกําหนดเวลา 7 ปี



µ¦Åo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo··»¨Îµ®¦´ÎµÅ¦» · ¸ÉÅoµµ¦¦³°·µ¦¸ÉÅo¦´
การส่ งเสริ ม รวมกันไม่ เกิ นร้ อยละ 100 °Á· ¨»Å¤n ¦ª¤nµ¸É·Â¨³»®¤» Áª¸¥
เป็ นระยะเวลา 8 ¸ ´Ânª´ ¸ÉÁ¦·É ¤¤¸¦µ¥Åoµµ¦¦³°·µ¦´Ê(19 กันยายน พ.ศ.2555)
Â¨³µ¤µ¦Îµ¨ µ»Ä¦³®ªnµÁª¨µ¸ÉÅo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo¤µ®´กออกจากกําไรสุ ทธิ
ระยะเวลา 5 ¸ ´ µª´ ¸É ¡ o Îµ ®¦³¥³Áª¨µ8 ปี และได้รั บ ลดหย่อ นภาษี เ งิ น ได้
นิ ติ บุค คลสํา หรั บ กํา ไรสุ ทธิ ร้ อยละ 50 ของอัตราปกติ ระยะเวลา 5 ¸ ´ µª´¸É ¡ o
กําหนดระยะเวลา 8 ปี (·Ê » ª´¸É18 กันยายน พ.ศ.2568)





µ¦Åo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo··»¨Îµ®¦´ÎµÅ¦» · ¸ÉÅoµµ¦¦³°·µ¦¸ÉÅo¦´
การส่ งเสริ ม รวมกันไม่ เกิ นร้ อยละ 100 °Á· ¨»Å¤n ¦ª¤nµ¸É·Â¨³»®¤» Áª¸¥ 
มีกาํ หนดเวลา 7 ¸ ´Ânª´ ¸ÉÁ¦·É ¤¤¸ ¦µ¥Åoµµ¦¦³°· µ¦´Ê(ª´¸É7 ธันวาคม
พ.ศ. 2550) Â¨³µ¤µ¦Îµ¨ µ»Ä¦³®ªnµÁª¨µ¸ÉÅo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo¤µ®´°°
จากกําไรสุ ทธิเป็ นเวลา 5 ปี นับจากพ้นกําหนดเวลา 7 ปี (·Ê » ª´¸É6 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

· ·¡Á· «¬¸ÉÎµ´
การไo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo··»¨Îµ®¦´ÎµÅ¦» · ¸ÉÅoµ·µ¦¸ÉÅo¦´µ¦n Á¦· ¤
เป็ นระยะเวลา 8 ¸ ´´ÊÂnª´ ¸ÉÁ¦·É ¤¤¸¦µ¥Åoµµ¦¦³°·µ¦´Ê(ª´¸É12 มกราคม
พ.ศ. 2550) Â¨³µ¤µ¦Îµ¨ µ»Ä¦³®ªnµÁª¨µ¸ÉÅo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo¤µ®´°°
จากกําไรสุ ทธิ เป็ นเวลา 5 ปี นับ จากพ้นกําหนดระยะเวลา 8 ปี (·Ê » ª´¸É11 มกราคม
พ.ศ. 2563)





¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥Åo¦´· ·¡·Á«¬µ³¦¦¤µ¦n Á¦· ¤µ¦¨»Â¨³³o°·´ ·µ¤ÁºÉ°Å ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´· ·Â¨³¦³Ã¥r¸ÉÅo¦´´Êµ¤¸É¦³»ÅªoÄ´¦n Á¦· ¤µ¦¨»¹É ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê

· ·¡Á· «¬¸ÉÅo รับจากการส่ งเสริมการลงทุน

ºÉ°¦·¬´
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

35

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

35

บริ ษทั ย่อย : บริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด

ºÉ°¦·¬´
บริ ษทั ย่อย : บริ ษทั ศรี ไทย โมลด์ส จํากัด

7 ปี

8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1960(2)/2555

8 ปี

7 ปี

5 มีนาคม พ.ศ.2555

1268(5)/2556

8 ปี

18 สิ งหาคม พ.ศ.2547

19 กรกฎาคม พ.ศ.2554

2458(5)/2554

ระยะเวลา
8 ปี

1838(2)/2547

ª´¸É³¦¦¤µ¦°»¤´·
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2546

Á¨ ¸É´ตรส่ งเสริม
1684(1)/อ/2546

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตและซ่ อมแซมแม่พิมพ์

ºÉ°¨·£´r
ผลิตและซ่ อมแซมแม่พิมพ์

µ¦Åo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo··»¨Îµ®¦´ÎµÅ¦» · ¸ÉÅoµµ¦¦³°·µ¦¸ÉÅo¦´
การส่ งเสริ ม เป็ นระยะเวลา 8 ¸ ´Ânª´ ¸ÉÁ¦·É ¤¤¸¦µ¥Åo(ª´¸É12 มีนาคม พ.ศ. 2556) และนํา
¨ µ»Ä¦³®ªnµÁª¨µ¸ÉÅo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo¤µ®´°°µÎµÅ¦» · ÁÈ เวลา 5 ปี
´µª´¸É¡o Îµ®¦³¥³Áª¨µ8 ปี (·Ê » ª´¸É11 มีนาคม พ.ศ. 2569)
µ¦Åo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo··»¨Îµ®¦´ÎµÅ¦» · ¸ÉÅoµµ¦¦³°·µ¦¸ÉÅo¦´
การส่ งเสริ ม เป็ นระยะเวลา 8 ¸ ´Ânª´ ¸ÉÁ¦·É ¤¤¸¦µ¥Åo(ยังไม่มีรายได้) และนําผลขาดทุนใน
ร³®ªnµÁª¨µ¸ÉÅo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo¤µ®´°°µÎµÅ¦» ·ÁÈ Áª¨µ5 ปี
µ¦Åo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo··»¨Îµ®¦´ÎµÅ¦» · ¸ÉÅoµµ¦¦³°·µ¦¸Éได้รับ
การส่ งเสริ ม รวมกันไม่เกิน ร้อยละ 100 °Á·¨»Å¤n¦ª¤nµ¸É·Â¨³Á·»®¤»Áª¸¥
เป็ นระยะเวลา 7 ¸ ´ Ânª´ ¸ÉÁ¦·É ¤ ¤¸ ¦µ¥Åoµµ¦¦³°· µ¦´Ê(ª´¸É 1 เมษายน
พ.ศ. 2548) Â¨³µ¤µ¦Îµ¨ µ»Ä¦³®ªnµÁª¨µ¸ÉÅo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo¤µ®´°°
จากกําไรสุ ทธิเป็ นเวลา 5 ¸ ´µª´¸É¡o Îµ®¦³¥³Áª¨µ7 ปี (·Ê » ª´¸É31 มีนาคม
พ.ศ. 2560)
µ¦Åo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo··»¨Îµ®¦´ÎµÅ¦» · ¸ÉÅoµµ¦¦³°·µ¦¸ÉÅo¦´
การส่ งเสริ ม รวมกันไม่ เ กิ นร้ อยละ 100 °Á·  ¨» Å¤n ¦ª¤n µ¸É· Â¨³» ®¤» Áª¸¥
เป็ นระยะเวลา 7 ¸ ´Ânª´ ¸ÉÁ¦·É ¤¤¸ ¦µ¥Åoµµ¦¦³°· µ¦´Ê(ª´¸É 10 สิ งหาคม
พ.ศ. 2555) Â¨³µ¤µ¦Îµ¨ µ»Ä¦³®ªnµÁª¨µ¸ÉÅo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo¤µ®´°°
จากกําไรสุ ทธิ เป็ นเวลา 5 ปี นับจากวัน¸É¡o Îµ®ดระยะเวลา 7 ปี (·Ê » ª´¸É9 สิ งหาคม
พ.ศ. 2567)











· ·¡Á· «¬¸ÉÎµ´
µ¦Åo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo··»¨Îµ®¦´ÎµÅ¦» · ¸ÉÅoµµ¦¦³°·µ¦¸ÉÅo¦´
การส่ งเสริ ม เป็ นระยะเวลา 8 ¸ ´ Ân ª´ ¸É Á¦·É ¤¤¸ ¦µ¥Åo(ª´ ¸É 3 มี นาคม พ.ศ.2548 ถึ ง
2 มีนาคม พ.ศ. 2556)

¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥Åo¦´· ·¡·Á«¬µ³¦¦¤µ¦n Á¦· ¤µ¦¨»Â¨³³o°·´ ·µ¤ÁºÉ°Å ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´· ·Â¨³¦³Ã¥r¸ÉÅo¦´´Êµ¤¸É¦³»ÅªoÄ´¦n Á¦· ¤µ¦¨»¹É ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê (ต่อ)

· ·¡Á· «¬¸Éได้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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35

1616(5)/2554

1067(5)/2555

บริ ษทั ย่อย : บริ ษทั พี.อี.ที.บโลว์ จํากัด

Á¨ ¸É´¦n Á¦·¤

ºÉ°¦·¬´
บริ ษทั ย่อย : บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด

14 มีนาคม พ.ศ.2554

ª´¸É³¦¦¤µ¦°»¤´·
18 เมษายน พ.ศ.2554

8 ปี

ระยะเวลา
8 ปี

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ºÉ°¨·£´r
ผลิตภัณฑ์เมลามีน





µ¦Åo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo··»¨Îµ®¦´ÎµÅ¦» ·¸ÉÅoµµ¦¦³°·µ¦¸ÉÅo¦´
การส่ งเสริ ม เป็ นระยะเวลา 8 ¸ ´Ânª´ ¸ÉÁ¦·É ¤¤¸¦µ¥Åo(ª´¸É3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555) และ
µ¤µ¦Îµ¨ µ»Ä¦³®ªnµÁª¨µ¸ÉÅo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo มาหักออกจากกําไรสุ ทธิเป็ น
เวลา 5 ¸ ´µª´¸É¡o Îµ®¦³¥³Áª¨µ8 ปี (·Ê » ª´¸É2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568)

· ·¡Á· «¬¸ÉÎµ´
µ¦Åo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åo··»¨Îµ®¦´ÎµÅ¦» · ¸ÉÅoµµ¦¦³°·µ¦¸ÉÅo¦´
การส่ งเสริ ม เป็ นระยะเวลา 8 ¸ ´Ânª´ ¸ÉÁ¦·É ¤¤¸¦µ¥Åoµµ¦¦³°·µ¦´Ê (ª´¸É
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ร้อยละ 50
°°´¦µ·¦ª¤´Êµ¤µ¦Îµ¨ µ»Ä¦³®ªnµÁª¨µ¸ÉÅo¦´¥Áªo£µ¬¸Á·Åoมาหัก
ออกจากกํา ไรสุ ท ธิ เ ป็ นเวลา 5 ปี นั บ จากª´ ¸É ¡ o Îµ ®เป็ นเวลา 8 ปี (·Ê  »  ª´ ¸É
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567)

¦· ¬´ Â¨³¦· ¬´ ¥n°¥Åo¦´· ·¡·Á«¬µ³¦¦¤µ¦n Á¦· ¤µ¦¨»Â¨³³o°·´ ·µ¤ÁºÉ°Å ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´· ·Â¨³¦³Ã¥r¸ÉÅo¦´´Êµ¤¸É¦³»ÅªoÄ´¦n Á¦· ¤µ¦¨»¹É ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê (ต่อ)

· ·¡Á· «¬¸ÉÅo ¦´µµ¦n Á¦·¤µ¦¨» (ต่อ)

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี ·Ê» ª´¸É31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
35 · ·¡Á· «¬¸ÉÅo¦´µµ¦n Á¦·¤µ¦¨» (ต่อ)
บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
¨µ¦ÎµÁ· µµ·¦¦¤¸ÉÅo¦´µ¦n Á¦· ¤Â¨³Å¤nÅo¦´µ¦n Á¦· ¤µ¦¨»Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É31 ธันวาคม ของบริ ษทั
¦³°oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)
พ.ศ. 2556
·¦¦¤¸ÉÅo¦´ ·¦¦¤¸ÉÅ¤n Åo
การส่ งเสริม รับการส่ งเสริม
รายได้
รายได้จากการขายและงานรับจ้าง
ภายในประเทศ
รายได้จากการขายและงานรับจ้าง
ต่างประเทศ
รวมรายได้จากการขาย
และงานรับจ้าง

พ.ศ. 2555
·¦¦¤¸ÉÅo¦´ ·¦¦¤¸ÉÅ¤n Åo
รวม
การส่ งเสริม รับการส่ งเสริม

รวม

1,198

3,814

5,012

1,363

4,139

5,502

1,004

1,153

2,157

644

1,036

1,680

2,202

4,967

7,169

2,007

5,175

7,182

36 Á®»µ¦r £µ¥®¨´ª´¸ÉÄµ¦Á·
µ¦Á¨¸¥É Â¨¤¼¨n µ®»o
Á¤ºÉ°ª´¸É25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ³¦¦¤µ¦¦· ¬´ ¤¸¤·°» ¤´ ·Ä®oÁ¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ®» o¸É¦µÅªoµÁ·¤®» o¨³10.00 บาท เป็ น
มูลค่าหุ ้นละ 1.00 µÂ¨³Îµª®» oµ¤´¸É°°Â¨³Á¦¸ ¥Îµ¦³Â¨oªµÁ·¤ 270,990,480 หุ ้น เป็ น 2,709,904,800 หุ ้น ´Ê¸Ê µ¦
อนุ มตั ิµ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ®» o´¨nµª³ÅoµÎ Á°n°¸É¦³»¤Ä®nµ¤´¼o º°®» o¦´Ê¸É33 (ประจําปี พ.ศ. 2557) Á¡ºÉ°¡·µ¦µ
และอนุมตั ิต่อไป
การอนุมัติเงินปันผล
µ¤¤·¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦¦· ¬´ Á¤ºÉ°ª´¸É25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้อนุมตั ิเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับ
ปี พ.ศ. 2556 ในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาทเป็ นจํานวนเงินรวม 270.99 ¨oµµ´Ê¸Ê µ¦°» ¤´ ·Ä®onµ¥Á·´ ¨´¨nµª³ÅoµÎ Á°
n°¸Éประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ¦´Ê¸É33 (ประจําปี พ.ศ. 2557) Á¡ºÉ°¡·µ¦µและอนุมตั ิต่อไป
µ¦¨»Á¡·¤É Ä¦·¬´¥n °¥
Á¤ºÉ°ª´¸É13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ¦· ¬´ Åonµ¥Îµ¦³nµ®» oÁ¡·É¤»ÄSrithai Superware Manufacturing Private Limited ¹É ÁÈ 
บริ ษทั ย่อย เป็ นจํานวนเงิน 49.90 ล้านรู ปีหรื อเทียบเท่ากับ 26.42 ล้านบาท ¹É ¦· ¬´ ¥n°¥°¥¼nÄ¦³®ªnµµ¦Á¡·É¤»³Á¸¥µ
120.00 ล้านรู ปี เป็ น 250.00 ล้านรู ปี
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

