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สารจากประธานกรรมการ

ปี พ.ศ. 2560 มี ข่าวที่ น่ายินดี ก็คือเศรษฐกิ จที่ เริ่ มฟื้ นตัวของ
บรรดาประเทศผู ้นํ า ทางเศรษฐกิ จ จากการเพิ่ ม สู ง ขึ้ นของอัต รา
ผลิ ตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic Products) เป็ นเครื่ องบ่ งชี้
แนวโน้ม การเติ บ โตของภาวะเศรษฐกิ จ โลก ส่ ว นเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทยเราแม้ว่าระดับมหภาคเริ่ มมีการขยายตัวดี ข้ ึ น แต่ ระดับ
ฐานรากยังไม่ฟ้ื นตัวเท่าที่ควร ทําให้กาํ ลังซื้ อของคนส่ วนใหญ่ยงั ตํ่าอยู่
และกระทบต่ออุปสงค์ในสิ นค้าหลักของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นสิ นค้าอุปโภค
บริ โภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เมลามีน นอกจากนี้ กลุ่มสิ นค้าบรรจุภณ
ั ฑ์
อาหารและเครื่ องดื่ ม ก็ ป ระสบปั ญ หาการแข่ ง ขัน ด้า นราคาจาก
ผูป้ ระกอบการรายย่อย ตลอดจน resin พลาสติ กบางเกรดซึ่ งเป็ น
วัตถุดิบหลักก็มีราคาสู งขึ้ น โดยบริ ษทั ฯไม่สามารถปรับราคาขายให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ จึงมีผลต่อความสามารถในการทํากําไรของกลุ่มสิ นค้ารับจ้างผลิต
หรื อ OEM ซึ่ งเป็ นกลุ่มสิ นค้าหลักของบริ ษทั ฯ ประกอบกับธุ รกิ จเครื อข่ายศรี ไทยเน็ทเวิร์คหดตัวจากการปรั บ
โครงสร้างการบริ หารงาน การย้ายเข้าออกของผูน้ าํ นักขายอิสระ และภาวะเศรษฐกิจที่มีผลต่อภาคค้าปลีก
ส่ วนธุ ร กิ จในต่ างประเทศ แม้ว่ายอดขายจะสู งขึ้ นจากปี ก่ อนจากฐานลูกค้าที่ เพิ่ มขึ้ นของบริ ษทั ย่อยใน
ประเทศเวียดนาม คือ Srithai (Vietnam) Company Limited และ Srithai (Hanoi) Company Limited รวมถึง Srithai
Superware Manufacturing Private Limited ในประเทศอินเดียก็ตาม แต่บริ ษทั ที่ Hanoi และอินเดียก็ยงั ใช้กาํ ลังการ
ผลิตไม่เต็มที่ เนื่องจากเพิ่งเริ่ มประกอบการไม่ถึง 2 ปี ทําให้ตน้ ทุนการผลิตยังสูงอยู่
คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารมิได้นิ่งนอนใจ ได้วางแผนและกําหนดกลยุทธ์สําหรับปี พ.ศ. 2561
เพื่อเป็ นรากฐานและปั จจัยช่วยผลักดันให้กลุ่มศรี ไทยสามารถเติ บโตในอนาคตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน อาทิ การ
เพิ่ มยอดขายและขยายตลาดภายในประเทศและต่ างประเทศ การนําเสนอสิ นค้า ใหม่ๆ การเพิ่ มช่ องทางการจัด
จําหน่ ายสิ นค้าออนไลน์ การบริ หารการลดต้นทุน การจัดการสิ นทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ การควบรวมบาง
ธุ รกิ จภายในกลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารงาน การใช้เทคโนโลยีใหม่สําหรับกระบวนการ
ผลิตและการทํางานในสํานักงาน และหาโอกาสทางธุรกิจในการควบรวมกิจการนอกกลุ่มเพื่อขยายฐานธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักดีว่า การดําเนิ นธุ รกิจจําเป็ นต้องควบคู่ไปกับการเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม
กลุ่ มศรี ไ ทยจึ งได้กาํ หนดพันธกิ จของการดํา เนิ นธุ ร กิ จบนพื้ นฐานของจริ ย ธรรมและการกํา กับดู แ ลกิ จการที่ ดี
นอกเหนื อไปจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ โดยมีส่วนร่ วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุก
รู ปแบบ และได้รับการรับรองเป็ นสมาชิ กของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตเมื่อเดือน
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มีนาคม พ.ศ. 2560 รวมถึงได้รับการประเมินระดับดี เลิศด้านการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีอย่างต่อเนื่ อง อันเป็ นความ
ภาคภูมิใจของชาวศรี ไทยที่หน่วยงานกํากับดูแลให้การยอมรับการมีธรรมาภิบาลของกลุ่มบริ ษทั อย่างเป็ นรู ปธรรม
ผมขอขอบพระคุ ณท่านผูถ้ ื อหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานของกลุ่มศรี ไทย ที่ ให้การ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มศรี ไทยมาโดยตลอดกว่า 54 ปี ผมหวังว่าท่านจะยังคงให้การสนับสนุนธุ รกิจของ
กลุ่มศรี ไทยให้มีความยัง่ ยืนในอนาคตและเป็ นหนึ่งในบริ ษทั ชั้นนําของคนไทยที่มีอายุยืนยาวสื บไป

นายสนัน่ อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษทั ฯ
บริ ษทั ฯได้ประกาศวิสัยทัศน์และพันธกิจให้ผบู ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบ มี
ความเข้าใจร่ วมกัน และประสานงานกัน เพื่อร่ วมกันช่วยผลักดันให้บริ ษทั ฯสามารถบรรลุเป้ าหมายและก้าวไปใน
ทิ ศทางที่ กาํ หนดไว้อย่างมัน่ คง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้เผยแพร่ วิสัยทัศน์และพันธกิ จแก่สาธารณชน คู่คา้ และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่มของบริ ษทั ฯ เพื่อรับรู ้ทิศทางและอนาคตของบริ ษทั ฯ และดําเนินธุรกิจร่ วมกันกับบริ ษทั ฯได้อย่าง
มัน่ ใจ
บริ ษทั ฯกํา หนดกลยุท ธ์และแนวทางการดําเนิ นธุ รกิ จให้มีความเหมาะสมกับวิสัย ทัศน์ (Vision) และ
พันธกิ จ (Mission) วิสัยทัศน์และพันธกิจได้รับการทบทวนทุกปี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการดําเนิ น
ธุ รกิจ ตลอดจนปั จจัยภายในและภายนอก ทั้งนี้ วิสัยทัศน์และพันธกิ จที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ในปี
พ.ศ. 2560 เป็ นดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นผูผ้ ลิตเมลามีนรายใหญ่ที่สุดในโลก
และเป็ นผูน้ าํ ในอุตสาหกรรมฉี ดพลาสติกในอาเซี ยน

พันธกิจ (Mission)
1. ส่ งเสริ มให้มีบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ และแบ่งปั นองค์ความรู ้ต่างๆ เพื่อนําไปใช้เป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)
2. พัฒนา เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ สมรรถนะในการแข่งขันห่วงโซ่มลู ค่า (Value Chain)
3. ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริ ยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. พัฒนาองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม (Social Capital)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ฯ” เริ่ มดําเนิ นธุ รกิ จภายใต้ชื่อ “หจก.อุตสาหกรรม
ศรี ไทยพลาสติก” โดยนายสุ มิตร เลิศสุ มิตรกุล เป็ นผูก้ ่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2506 เพื่อทําธุ รกิ จผลิตและ
จําหน่ายของใช้พลาสติกในครัวเรื อน
ปี พ.ศ. 2515 เปลี่ ยนชื่ อกิ จการเป็ น “หจก.อุตสาหกรรมศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ ” และปรั บโครงสร้ างการ
บริ หารงานโดยแต่งตั้งนายสนัน่ อังอุบลกุล ดํารงตําแหน่งผูจ้ ดั การโรงงาน และได้เพิ่มประเภทธุ รกิ จอีกประเภท
หนึ่งคือ ผลิตเครื่ องใช้เมลามีนบนโต๊ะอาหาร
ปี พ.ศ. 2522 เปลี่ยนสถานะของกิจการจากห้างหุ ้นส่ วนจํากัดเป็ นบริ ษทั จํากัด ภายใต้ชื่อ “บริ ษทั ศรี ไทย
ซุปเปอร์แวร์ จํากัด” ซึ่ งกิจการได้ขยายตัวเติบโตขึ้นตามลําดับ
บริ ษทั ฯเข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2534 โดย
เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนจาก 170 ล้า นบาท เป็ น 200 ล้านบาท และได้เ ปลี่ ยนสถานะเป็ นบริ ษ ทั มหาชน เมื่ อวันที่ 13
ธันวาคม พ.ศ. 2536 ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 470 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2537 และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนอีกครั้งเป็ น 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีหุน้ ที่เรี ยกชําระมูลค่าครบแล้วจํานวน 400
ล้านบาท และภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้จากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียแปซิ ฟิค ทําให้ทุนที่
ชําระแล้วของบริ ษทั ฯเพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านบาท เป็ น 2,857 ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ แต่งตั้งนายสนัน่ อังอุบลกุล กรรมการผูจ้ ดั การ ให้ดาํ รงตําแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ แทนนายสุ มิตร เลิศสุ มิตรกุล อดีตประธานกรรมการของบริ ษทั ฯซึ่ งได้ถึง
แก่กรรม
ปี พ.ศ. 2551 บริ ษทั ฯลดทุนจดทะเบียนและที่ชาํ ระแล้วจาก 2,857 ล้านบาท เป็ น 2,709.9 ล้านบาท โดยการ
ตัดหุ น้ สามัญที่ซ้ื อคื นและไม่ได้จาํ หน่ายภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ซ้ื อหุ น้ คื นเสร็ จสิ้ น จากผลของโครงการ
ซื้ อหุ ้นคื นของบริ ษทั ฯในปี พ.ศ. 2548 ซึ่ งเป็ นไปตามโครงการซื้ อหุ ้นสามัญคื นเพื่อการบริ หารทางการเงิ นและ
ขั้นตอนทางกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯจัดทํา rebranding และเริ่ มใช้โลโก้ใหม่เพื่ อให้มีความเป็ นสากล รองรั บธุ รกิ จที่
หลากหลาย มีความทันสมัย และลูกค้าจดจําง่าย ดังนี้
Brand บริ ษทั ฯ (Corporate Brand)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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Brand สิ นค้า

Brand ประเภทธุรกิจ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยพิจารณาย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมของ
บริ ษ ัท ฯจากประเภท “สิ นค้า อุ ป โภคบริ โ ภค” ในหมวดธุ ร กิ จ “ของใช้ในครั ว เรื อ นและสํา นัก งาน” เป็ นกลุ่ ม
อุตสาหกรรมประเภท “สิ นค้าอุตสาหกรรม” ในหมวดธุ รกิ จ “บรรจุภณ
ั ฑ์” เพื่อความชัดเจนต่อผูล้ งทุนและความ
เหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และรายได้ของบริ ษทั ฯ
การดําเนิ นธุ รกิ จในปั จจุ บนั บริ ษทั ฯให้ความสําคัญและมุ่งเน้นขยายธุ รกิ จและฐานลูกค้าของสายธุ รกิ จ
พลาสติ กทั้งผลิ ตภัณฑ์เพื่ องานอุตสาหกรรมและผลิ ตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครั วเรื อนซึ่ งเป็ นสายธุ รกิ จหลักของกลุ่ม
บริ ษทั อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กบั การขยายฐานการผลิตและลูกค้าในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซี ยน ซึ่ ง
บริ ษทั ฯประสบความสําเร็ จจากการลงทุนในประเทศเวียดนามผ่านบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯที่ มีการเติบโตทั้งในด้าน
ธุ รกิจและรายได้ และโอกาสเติบโตต่อเนื่ องในอนาคตตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม รวมถึง
การลงทุนผ่านบริ ษทั ย่อยในประเทศอินเดียเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุ รกิจ การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการ
ขยายตลาดในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ แผนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนธุ รกิจ อาทิ การเจรจาเข้าซื้ อกิจการ การ
ปรับโครงสร้างทางธุรกิจ การสรรหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา
วัตถุดิบหรื อขยายตลาด E-commerce อยู่เสมอ ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ในโลกยุคดิจิทลั ก็จะมี
ส่ วนช่ วยให้ธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั สามารถแข่ งขันและเติ บโตต่อไปได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน บนรากฐานของการ
ดําเนินธุรกิจและการบริ หารจัดการองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่ วนธุรกิจเครื อข่ายของบริ ษทั ฯหรื อ “ศรี ไทย เน็ทเวิร์ค (Srithai Network)” ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งธุ รกิจภายใต้สาย
ธุ รกิ จเครื อข่ายและแม่พิมพ์ ก็มุ่งเน้นคัดสรรสิ นค้าที่ หลากหลายและเปี่ ยมด้วยคุณภาพสําหรับใช้ในชี วิตประจําวัน
หรื อเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากการใช้งานจริ งและมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ มาวางจําหน่ายในระบบการ
ขายตรงแบบหลายชั้น (Multi-level Marketing) เพื่อเสริ มสร้างรายได้ให้แก่บริ ษทั ฯและเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกของ
ผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการก้าวไปสู่ ระบบธุ รกิจเครื อข่ายที่ โดดเด่น จูงใจ และ
เป็ นโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผปู ้ ระกอบอาชี พอิสระและสมาชิ กที่ตอ้ งการสร้างเครื อข่าย ปั จจุบนั บริ ษทั ฯให้
ความสําคัญกับการคัดสรรและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุ รกิจเครื อข่ายให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง สะดวก และรวดเร็ วยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการซื้ อขายสิ นค้าและการรับชําระเงิน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

-7-

รายงานประจําปี 2560

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
ภาพรวมการประกอบธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่จะอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างธุ รกิ จ
หลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่ สายธุ รกิจพลาสติกซึ่ งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้
ในครัวเรื อน และสายธุรกิจเครื อข่ายและแม่พิมพ์ โดยรวมกลุ่มบริ ษทั ย่อยที่ทาํ ธุรกิจแม่พิมพ์ซ่ ึ งถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญ
ของสายธุ ร กิ จพลาสติ ก และกลุ่ มบริ ษ ทั ในเครื ออื่ นๆ ที่ ทาํ ธุ ร กิ จนอกเหนื อจากธุ ร กิ จหลักทั้งสองของบริ ษ ทั ฯ
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ได้วางกลยุทธ์ให้การทําธุ รกิจมีลกั ษณะครบวงจร ลดการพึ่งพาธุ รกิจนอกกลุ่ม เพื่อเสริ มสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริ ษทั ให้มากขึ้น

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ – แยกตามสายธุรกิจ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ – แยกตามประเภทของเงินลงทุน

หมายเหตุ : การถือหุ ้นร้อยละ 100.0 ใน Srithai (Hanoi) Company Limited และร้อยละ 48.0 ใน Sanko Srithai
(Malaysia) SDN. BHD. เป็ นการถือหุ น้ ทางอ้อมของบริ ษทั ฯผ่าน Srithai (Vietnam) Company Limited ในประเทศ
เวียดนาม และบริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด ในประเทศไทย ตามลําดับ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้เงิ นปั นผล รายได้อื่น และส่ วน
แบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ดังต่อไปนี้
รายได้ ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินรวม
รายได้ จากการขาย
สายธุรกิจพลาสติก
ส่ วนงานผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ในครัวเรือน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
Srithai (Vietnam) Company Limited
Srithai Superware Manufacturing
Private Limited
Srithai Superware India Limited
รวมส่ วนงานผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ในครัวเรือน
ส่ วนงานผลิตภัณฑ์ เพือ่ งานอุตสาหกรรม
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด
บริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด
Srithai (Vietnam) Company Limited
Srithai (Hanoi) Company Limited
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
รวมส่ วนงานผลิตภัณฑ์ เพือ่ งานอุตสาหกรรม
สายธุรกิจเครือข่ ายและแม่ พมิ พ์
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
Srithai (Vietnam) Company Limited
บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
รวมสายธุรกิจเครือข่ ายและแม่ พมิ พ์
รวมรายได้ จากการขาย
รายได้ เงินปันผลและรายได้ อนื่

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

% การถือหุ้น
ของบริษัทฯ

พ.ศ. 2560
ล้ านบาท %

พ.ศ. 2559
ล้ านบาท
%

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท
%

100.0
100.0

1,480
212
192

15.3
2.2
2.0

1,541
250
345

16.3
2.6
3.7

1,605
276
147

16.1
2.8
1.5

100.0

97

1.0

66

0.7

3

0.0

82.4
-

43
2,024

0.4
20.9

55
2,257

0.6
23.9

73
2,104

0.7
21.1

100.0
100.0
100.0
100.0
51.0
-

4,561
23
1,526
204
989
7,303

47.1
0.2
15.7
2.1
10.2
75.3

4,500
7
17
1,236
98
861
6,719

47.6
0.1
0.2
13.1
1.0
9.1
71.1

4,724
16
15
1,387
1
1,076
7,219

47.5
0.2
0.2
13.9
0.0
10.8
72.6

100.0
71.0
51.0
-

84
11
67
88
250
9,577
75

0.9
0.1
0.7
0.9
2.6
98.8
0.8

200
49
60
309
9,285
80

2.1
0.5
0.7
3.3
98.3
0.8

223
98
119
440
9,763
109

2.2
1.0
1.2
4.4
98.1
1.1
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รายได้ ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินรวม
ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
และการร่ วมค้ า
รายได้ รวมทั้งสิ้น

% การถือหุ้น
ของบริษัทฯ

พ.ศ. 2560
ล้ านบาท %

พ.ศ. 2559
ล้ านบาท
%

พ.ศ. 2558
ล้ านบาท
%

-

38

0.4

84

0.9

79

0.8

9,690 100.0

9,449

100.0

9,951

100.0

-

หมายเหตุ :
1) บริ ษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2559 และชําระบัญชีเสร็ จสิ้ นในไตรมาส
1 ปี พ.ศ. 2561
2) บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยรายละเอียดเพิ่มเติ มไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 หัวข้อ 6 ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน หน้า 43 – 44
2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
1. สายธุรกิจพลาสติก
สายธุรกิจพลาสติกประกอบด้วย 2 กลุ่มส่ วนงาน คือ ส่ วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและส่ วนงาน
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน ซึ่ งเป็ นการแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของผลิตภัณฑ์ บริ ษทั ฯได้จดั กลุ่ม
ของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1.1 ส่ วนงานผลิตภัณฑ์ เพือ่ งานอุตสาหกรรม
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
จําแนกออกเป็ น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 บรรจุภัณฑ์ อาหารและเครื่องดืม่
บรรจุภัณฑ์ อาหาร ได้แก่ ภาชนะพลาสติ กสําหรั บบรรจุ อาหารและเครื่ องดื่ มที่ ใช้เทคโนโลยีการฉี ดขึ้ น
รู ปแบบผนังบาง โดยจําแนกเป็ นแต่ละประเภทดังนี้
• บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เน้นความสวยงามโดยใช้เทคโนโลยีการติดฉลากในแม่พิมพ์ IML (In Mould Labeling)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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• บรรจุภณ
ั ฑ์ที่พิมพ์ลวดลายด้วยระบบ Offset

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

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

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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กลุ่มที่ 2 บรรจุภัณฑ์

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

กลุ่มที่ 3 อุปกรณ์ ขนถ่ ายวัสดุ

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

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

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

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

กลุ่มที่ 4 เฟอร์ นิเจอร์ และของใช้ ในครัวเรือน

เฟอร์ นิเจอร์ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ของใช้ ใ นครั ว เรื อ น ได้แ ก่ สิ นค้า จํา พวกอุ ปกรณ์
อํานวยความสะดวก อุปกรณ์ตกแต่ง และเครื่ องใช้ต่างๆ

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

กลุ่มที่ 5 ผลิตภัณฑ์ เกีย่ วกับยานยนต์ และชิ้นส่ วน
เปลือกแบตเตอรี่ คือ แบตเตอรี่ เฉพาะส่ วนนอกสุ ดซึ่ งทํามาจากพลาสติก ประกอบด้วยตัวแบตเตอรี่ และฝา
รวมถึงขั้วแบตเตอรี่ ทั้งแบตเตอรี่ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

ชิ้นส่ วนยานยนต์ คือ ชิ้นส่ วนต่างๆ ที่ใช้ประกอบเป็ นรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ชิ้นส่ ว นอุตสาหกรรม คื อ ชิ้ นส่ วนต่ างๆ ที่ ใ ช้ประกอบเป็ นสิ นค้า อุตสาหกรรม เช่ น ตูอ้ บไมโครเวฟ
เครื่ องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น เครื่ องซักผ้า เครื่ องโทรสาร เครื่ องพิมพ์ เป็ นต้น

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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(ข) การตลาดและการแข่ งขัน
ลักษณะลูกค้ า
กลุ่มที่ 1
- บรรจุภัณฑ์ อาหาร
- บรรจุภัณฑ์ เครื่องดืม่
กลุ่มที่ 2
- บรรจุภัณฑ์

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน โรงภาพยนตร์
ที่ตอ้ งการส่ งเสริ มการขาย และร้านสะดวกซื้ อ
โรงงานอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม
โรงงานอุ ต สาหกรรมสี แ ละเคมี ภ ัณ ฑ์ หรื อ ธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ที่
จําเป็ นต้องบรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับบรรจุสินค้าของตน

กลุ่มที่ 3
- อุปกรณ์ ขนถ่ ายวัสดุ

ได้แก่ ลังบรรจุ ขวด ลัง พาเลท และถังขยะ ซึ่ งลูกค้าซื้ อเพื่ อ
นําไปใช้งานโดยตรง ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสิ นค้า
ธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ หน่ ว ยงานราชการ หรื อธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ที่
จําเป็ นต้องใช้สินค้าประเภทนี้

กลุ่มที่ 4
- เฟอร์ นิเจอร์ และของใช้ ในครัวเรือน

- สิ นค้ าพรีเมีย่ ม
กลุ่มที่ 5
- ผลิตภัณฑ์ เกีย่ วกับยานยนต์ และชิ้นส่ วน

ตัว แทนจํา หน่ า ยหรื อร้ า นค้า ปลี ก เพื่ อ จํา หน่ า ยต่ อ ให้ แ ก่
ผูบ้ ริ โภค และกลุ่มธุรกิจ HORECA ซึ่ งประกอบด้วย โรงแรม
(Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering)
จํา หน่ า ยโดยตรงให้ แ ก่ เ จ้า ของสิ น ค้า และร้ า นค้า ต่ า งๆ ที่
ต้องการส่ งเสริ มการขาย
ได้แ ก่ ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ เปลื อ กแบตเตอรี่ และชิ้ น ส่ ว น
อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ลูกค้า สั่ งซื้ อสิ น ค้า จากบริ ษ ทั ฯเพื่ อนํา ไป
ประกอบเป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ปเพื่อขายต่อไป

ระยะเวลาให้ สินเชื่อ

สิ นค้าพลาสติกมีระยะเวลาให้สินเชื่ อแก่ลูกค้าประมาณ 30-120 วัน ยกเว้นการ
ขายในงานมหกรรมจะขายเป็ นเงินสด

กลยุทธ์ การแข่ งขัน

• เน้นสิ นค้าที่มีคุณภาพสูงและแตกต่างจากสิ นค้าคู่แข่งด้วยเทคโนโลยีในการ
ผลิตที่ทนั สมัย
• เพิ่มมูลค่าของสิ นค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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• เน้นความหลากหลายของสิ นค้าและบริ การที่ครบวงจร รวมถึงการรับจ้างเป่ า
ขึ้นรู ปบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่มและบริ การผลิตแม่พิมพ์ให้ลกู ค้าโดยบริ ษทั ย่อย
• ร่ วมวิจยั และพัฒนาสิ นค้ากับลูกค้า ผูผ้ ลิตวัตถุดิบ และผูผ้ ลิตแม่พิมพ์ เพื่อให้
สิ นค้ามีรูปแบบตรงกับความต้องการและ/หรื อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ลกู ค้า
• มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ในประเทศเวียดนามและสิ ทธิ บตั รในตัวสิ นค้า ซึ่ ง
ช่วยสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลกู ค้าและเสริ มกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริ ษทั ฯ
• เพิ่มความหลากหลายของรู ปแบบสิ นค้านอกเหนือจากสิ นค้าที่บริ ษทั ฯเป็ น
ผูผ้ ลิต โดยการจัดหาสิ นค้าคุณภาพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมา
จําหน่าย
ช่ องทางการจําหน่ าย

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมมีช่องทางการจําหน่ายดังนี้
ส่ งออกต่างประเทศ
8%
ขายภายในประเทศ
92%
จําแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี้

ตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศ ได้แก่ บริ ษทั ศรี ไทยมาร์ เก็ตติ้ง จํากัด บริ ษทั สยามเมลามีน มาร์ เก็ตติ้ง
จํากัด บริ ษทั ธนศิริ อินดัสทรี ส์ จํากัด และบริ ษทั ส.ศิริไทย เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่ งเป็ นคู่คา้ ที่ดาํ เนิ นธุ รกิจร่ วมกันเป็ น
ระยะเวลายาวนาน
นอกจากนี้ บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ ายที่ อยู่ภายในกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้
(ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
(ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่ งขัน
ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าพลาสติ กส่ วนใหญ่เน้นการทําธุ รกิ จกับกลุ่มสิ นค้าใดกลุ่มสิ นค้าหนึ่ ง เพื่ อแข่งขันเฉพาะใน
ตลาดที่ตนเองถนัด เช่น โรงงานฉี ดพลาสติกเครื่ องใช้ในครัวเรื อนก็จะผลิตเฉพาะเครื่ องใช้ในครัวเรื อนเท่านั้น จะไม่
ผลิ ต สิ น ค้า ชนิ ด อื่ น เป็ นต้น โรงงานพลาสติ ก ทั่ว ประเทศมี จ ํา นวนมาก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นโรงงานขนาดเล็ก หรื อ
อุตสาหกรรมในครัวเรื อนซึ่ งใช้เงิ นลงทุนน้อยและเทคโนโลยีต่าํ โรงงานพลาสติกขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตสิ นค้า
พลาสติกป้ อนให้แก่ผบู ้ ริ โภคและภาคธุ รกิจต่างๆ มีจาํ นวนไม่มาก เพราะต้องใช้เงินลงทุนสู ง มีการควบคุมคุณภาพ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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อย่างเข้มงวดและต้องมีเทคโนโลยีการผลิตที่ ดี นอกจากนั้น ชื่ อหรื อตรายี่หอ้ ก็เป็ นสิ่ งสําคัญมากในการสร้างความ
น่าเชื่อถือแก่ลกู ค้าโดยเฉพาะโรงงานที่ผลิตชิ้นส่ วนอุตสาหกรรม เพราะเป็ นสิ นค้าที่ตอ้ งการคุณภาพและการส่ งมอบ
ตรงเวลา
กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูน้ าํ ในวงการสิ นค้าพลาสติก มีศกั ยภาพและความสามารถในการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการ
รายอื่น ตลอดจนเป็ นทางเลือกในอันดับต้นๆ ให้แก่ลกู ค้าได้ ด้วยจุดแข็งและเหตุผลดังนี้
• ธุรกิจที่ดาํ เนินมาอย่างยาวนานมากกว่า 50 ปี บนรากฐานของความมัน่ คง
• ตราสิ นค้าที่แพร่ หลาย เป็ นที่จดจําและยอมรับจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
• มีโรงงานสําหรับผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 3 โรงงาน ซึ่ งทันสมัยด้วยกําลังการผลิตรวมกัน
เป็ นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
• กระบวนการผลิตมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมด้วยเครื่ องจักรที่ทนั สมัยและเทคโนโลยี
ขั้นสูง
• สิ ทธิ บตั รในตัวสิ นค้า
• สิ นค้ามีคุณภาพสู ง รู ปแบบสวยงาม ปลอดภัย ทันสมัย และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สนองตอบความ
ต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้
• ความเชี่ ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมที่ ตอ้ งการความเที่ ยงตรงสู ง ได้แก่ บรรจุ
ภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่ ม ด้วยความสามารถในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ดว้ ยเทคนิ คเฉพาะ
ด้านของบริ ษทั ฯ
• การเป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่ งทัว่ โลกที่สามารถผลิตฝา (Closure) ที่มีน้ าํ หนักเบาและผลิต
ได้เร็ ว
• การได้รับการรั บรองระบบมาตรฐานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวกับตัวสิ นค้าและกระบวนการผลิ ต ตลอดจนการ
ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในระดับนานาชาติ หลายครั้ง ซึ่ งเป็ นเครื่ องพิสูจน์ถึงการได้รับการ
ยอมรับและความไว้วางใจในระดับสากล
• แนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ซึ่ งช่วยเพิ่มผลผลิต ลดปริ มาณการใช้
วัตถุดิบ ลดการใช้แรงงาน และลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ตลอดจนเป็ นแนวทางของการมี
ส่ วนร่ วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่ งเสริ มการทํา CSR ของบริ ษทั ฯและลูกค้าของบริ ษทั ฯ
• สัมพันธภาพและความร่ วมมื อที่ ดี จากผูจ้ าํ หน่ า ยวัต ถุ ดิบและพันธมิ ตรในต่ า งประเทศที่ แ ข็งแกร่ ง
ตลอดจนลูกค้า ที่ ร่วมวิจยั และพัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และตัวผลิตภัณฑ์ ให้มีความก้าวลํ้า
ทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และแตกต่างจากคู่แข่งทางการค้า ตลอดจนสามารถตอบสนองได้
ตรงกับความต้องการของลูกค้า
• ความสามารถในการสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และ/หรื อเป็ น Solution Provider
ให้แก่ลกู ค้า อาทิ การให้บริ การที่ครบวงจรครอบคลุมการเป่ าขึ้นรู ปบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่มแก่กลุ่มลูกค้า
บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม และการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร
จัดการระบบการจัดเก็บสิ นค้าและการขนส่ งให้แก่ลกู ค้ากลุ่มโลจิสติกส์และคลังสิ นค้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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• การมุ่งเน้นทําธุ รกิจในตลาดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตอ้ งการสิ นค้าคุณภาพสู งและมีความต้องการ
สิ นค้าจํานวนมาก โดยกลุ่มบริ ษทั จะไม่ทาํ ธุ รกิ จแข่งขันกับโรงงานพลาสติ กขนาดเล็กที่ ผลิ ตสิ นค้า
โภคภัณฑ์ทวั่ ๆ ไป ซึ่ งมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูงและไม่ได้เน้นคุณภาพ
• ฐานการผลิตที่แข็งแกร่ งในประเทศเวียดนาม และการประสบความสําเร็ จในการทําธุ รกิจของบริ ษทั
ย่อยในประเทศเวียดนาม รวมถึงความสามารถในการสนับสนุนซึ่ งกันและกันทั้งในด้านธุ รกิจและการ
ผลิตระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เพื่อเสริ มความแข็งแกร่ งให้แก่กนั
• ฐานะการเงินที่มน่ั คงและมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจ
• การมีเป้ าหมายที่จะขยายการลงทุนในต่างประเทศต่อไปโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซี ยน ควบคู่กบั
การลงทุนในเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาวัตถุดิบหรื อลงทุนซื้ อกิจการในธุ รกิ จใหม่ๆ เพื่อต่อยอด
ความสําเร็ จและร่ วมผลักดันให้ธุรกิจและรายได้ของบริ ษทั ฯเติบโตต่อไปในอนาคต
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ประกอบกับปั จจัยภายนอกทั้งการเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยและเวี ยดนาม และกระแสนิ ยมในการใช้ชี วิต ของสังคมคนเมื องสมัยใหม่ ทําให้บริ ษทั ฯมี ความเชื่ อมัน่ ใน
ศักยภาพการแข่ งขันของบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะส่ วนงานผลิ ตภัณฑ์พลาสติ กเพื่ องานอุตสาหกรรมของบริ ษทั ฯที่ จะ
เติบโตเคียงคู่อุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างมัน่ คงในอนาคต
ขนาดของบริษทั เมือ่ เทียบกับคู่แข่ งขัน
บริ ษทั ฯไม่สามารถเทียบขนาดกับคู่แข่งขันได้โดยตรง เนื่ องจากโรงงานพลาสติกขนาดกลางและขนาดเล็ก
มีจาํ นวนนับพันแห่ง อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีในการผลิต กําลังการผลิตในปัจจุบนั ตลอดจนความหลากหลาย
ของสิ นค้า ทําให้บริ ษทั ฯเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมในอันดับต้นๆ ของประเทศ
ไทย ที่ลกู ค้าให้การยอมรับและไว้วางใจในคุณภาพสิ นค้า ในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯได้ประเมินส่ วนแบ่งทางการตลาด
ของบริ ษทั ฯในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักดังนี้
ประเภทผลิตภัณฑ์
เปลือกแบตเตอรี่
ลังบรรจุขวด
ถังบรรจุภณ
ั ฑ์
ลัง
พาเลท
ถังขยะ
เฟอร์นิเจอร์
กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั ฯมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานสุ ขสวัสดิ์ โรงงานบางปู
และโรงงานอมตะนคร ชลบุรี ซึ่ งผลิตสิ นค้าแตกต่างกันดังนี้

โรงงานสุ ขสวัสดิ์
ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร และถังบรรจุภณ
ั ฑ์

โรงงานบางปู
ผลิตเปลือกแบตเตอรี่

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

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามอีก 2 โรงงาน
ภายใต้บริ ษทั ย่อยสองแห่ งที่บริ ษทั ฯถือหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100 คือ Srithai (Vietnam) Company Limited และ
Srithai (Hanoi) Company Limited
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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Srithai (Vietnam) Company Limited
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม ลังบรรจุขวด ถังบรรจุภณ
ั ฑ์
เปลื อกแบตเตอรี่ ของใช้ในครั วเรื อน หมวกกันน็อ ค
และชิ้นส่ วนอุตสาหกรรม

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

วัตถุดิบที่สําคัญ ได้แก่ เม็ดพลาสติ กชนิ ดต่างๆ ส่ วนใหญ่บริ ษทั ฯซื้ อภายในประเทศจากตัวแทนจําหน่ าย
ของผูผ้ ลิตหลายรายซึ่ งไม่มีปัญหาคุณภาพวัตถุดิบและไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม
ราคาเม็ดพลาสติกมักจะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคานํ้ามันดิ บในตลาดโลก หากราคาเม็ดพลาสติ กมีความผันผวน
มาก บริ ษทั ฯจะสัง่ ซื้ อวัตถุดิบบ่อยครั้ง เพื่อลดความเสี่ ยงจากการขึ้นลงของราคา ตลอดจนต่อรองเงื่อนไขทางการค้า
กับผูจ้ าํ หน่ ายวัตถุดิบเพื่ อให้บริ ษทั ฯได้ราคาวัตถุดิบที่ เหมาะสม โดยผ่านการพิ จารณาของคณะกรรมการจัดซื้ อ
วัตถุดิบของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะติดตามและประเมินการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบจากผูข้ ายและผูผ้ ลิตภายในประเทศ
และต่างประเทศ พิจารณาปริ มาณการใช้ รวมถึงการเจรจาต่อรองราคากับผูจ้ าํ หน่าย นอกจากนี้ เมื่อราคาวัตถุดิบมี
การปรับตัวสูงขึ้น บริ ษทั ฯก็สามารถปรับราคาขายกับลูกค้าได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางกลุ่มมีการกําหนดราคาขายใน
ลักษณะของต้นทุ นบวกส่ วนเพิ่ม (Cost Plus) หรื อในกรณี ที่มีการตกลงกันมาก่ อน โดยบริ ษทั ฯจะหลีกเลี่ยงการ
รับคําสัง่ ซื้ อล่วงหน้านานๆ
แม้วา่ กระบวนการผลิตของบริ ษทั ฯไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและได้รับการรับรองมาตรฐานที่
เกี่ยวกับด้านสิ่ งแวดล้อม แต่บริ ษทั ฯก็ให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยยังคงประสิ ทธิ ภาพใน
กระบวนผลิต และประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานของตัวสิ นค้า เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างจํากัด
อย่างมี คุณค่ าและมี ประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนมี ส่วนร่ วมในการช่ วยลดมลภาวะต่ อสิ่ งแวดล้อมและภาวะโลกร้ อน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้ให้ความสําคัญต่อการศึ กษาและวิจยั ร่ วมกับองค์กรและสถาบันการศึ กษาชั้นนําเพื่อพัฒนา
สิ นค้าพลาสติ กที่ สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และนําไปสู่ ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในเชิ งพาณิ ชย์มากขึ้ นใน
อนาคต

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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(จ) งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
ด้วยฐานลูกค้า ของบริ ษ ทั ฯค่ อ นข้า งกว้า งตามประเภทของผลิ ต ภัณ ฑ์ที่หลากหลาย ประกอบกับการมี
ประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิตและการส่ งมอบสิ นค้าให้เป็ นไปตามแผนการสั่งซื้ อล่วงหน้าของลูกค้า บริ ษทั ฯจึง
ไม่มีลกู ค้ารายใหญ่ที่มีงานที่ยงั ไม่ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม

1.2 ส่ วนงานผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ในครัวเรือน
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ส่ วนงานผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนประกอบด้วย 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คื อ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ใน
ครั ว เรื อ นที่ ท ํา จากเมลามี น ได้แ ก่ เครื่ องใช้บนโต๊ ะ อาหารและในครั ว ซึ่ งผลิ ต มาจากผงเมลามี น โดยมี รู ปทรง
หลากหลายและพิมพ์ลวดลายให้สวยงาม เช่ น จาน ชาม โถใส่ ขา้ ว ทัพพี ช้อน ถ้วยนํ้า เป็ นต้น และกลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่ อ งใช้ใ นครั วเรื อ นอื่ นที่ บริ ษ ทั ฯจัด หาจากทั้งในประเทศและต่ า งประเทศมาจําหน่ า ย เพื่ อเสริ มให้ส่ วนงาน
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการใช้ในครัวเรื อนและชีวิตประจําวันมากขึ้น
1) กลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากเมลามีน
บริ ษทั ฯจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ ทาํ จากเมลามีนตามแผนกลยุทธ์ดา้ นการตลาดที่ตอ้ งการ
ขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าทั้งระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง และเพื่อให้บริ ษทั ฯจัดทําแผนการพัฒนาและผลิต
สิ นค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งในด้านคุณภาพ การออกแบบ และราคา ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ ง
จําแนกได้ดงั นี้
กลุ่มที่ 1 Niche Market
ได้แก่ กลุ่มสิ นค้าที่มีคุณภาพสู ง มีรูปแบบและลวดลายที่สวยงาม ทันสมัย เข้ากับกระแสนิ ยม สําหรับกลุ่ม
ลูกค้าที่ มีกาํ ลังซื้ อสู ง หรื อเน้นการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีลกั ษณะคล้ายเครื่ องกระเบื้ อง แต่มีความคงทนต่อการใช้
งานมากกว่า เพื่อสนองความต้องการของธุรกิจโรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และธุ รกิจจัดเลี้ยง (Catering)
หรื อ HORECA
• กลุ่มลูกค้าที่มีกาํ ลังซื้ อสูง
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• ธุรกิจโรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering) หรื อ HORECA

กลุ่มที่ 2 Mass Market
ได้แก่ กลุ่มสิ นค้าที่วางจําหน่ายทัว่ ไป มีลวดลายและรู ปแบบสวยงาม หลากหลาย ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ท้ งั ในด้านคุณภาพและราคา และกลุ่มสิ นค้าพรี เมี่ยมซึ่ งผลิตเพื่อเป็ นของแถมหรื อแลกซื้ อในรายการ
ส่ งเสริ มการขายของผูป้ ระกอบการต่างๆ

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

2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนอื่น
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯจัดหาจากทั้งภายในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ชุ ดเครื่ องนอน
ภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหารต่างๆ กล่องถนอมอาหารระบบล็อกพิเศษจากประเทศเกาหลีใต้

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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(ข) การตลาดและการแข่ งขัน
ลักษณะลูกค้ า
จําหน่ ายผ่านตัวแทนจําหน่ าย (Wholesale) ระบบการขายตรง (Direct Sales)
โดยขายตรงแก่ ผูบ้ ริ โภค กลุ่ ม ธุ ร กิ จ HORECA ซึ่ งประกอบด้ว ย โรงแรม
(Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และธุ รกิ จจัดเลี้ยง (Catering) และส่ งออกไป
ต่างประเทศ
ระยะเวลาให้ สินเชื่อ

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

กลยุทธ์ การแข่ งขัน

• เน้นสิ นค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลวดลาย สี สนั ที่งดงาม ตามรู ปแบบการใช้
ชีวิตและความนิยมของกลุ่มลูกค้าในแต่ละระดับและแต่ละประเทศ
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ ยนวัตกรรมใหม่ๆ และบริ หารจัดการต้นทุน เพื่อให้
สิ นค้ามีราคาที่แข่งขันได้และเหมาะสมกับตลาดลูกค้านั้นๆ
• นําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาช่วยในการเพิ่มช่องทางการขายและอํานวยความ
สะดวกมากขึ้นในการซื้ อขายสิ นค้าและการชําระเงิน
• เพิ่มความหลากหลายของรู ปแบบสิ นค้านอกเหนือจากสิ นค้าที่บริ ษทั ฯเป็ น
ผูผ้ ลิต โดยการจัดหาสิ นค้าคุณภาพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมา
จําหน่าย

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ช่ องทางการจําหน่ าย

ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนมีสดั ส่ วนยอดขายตามช่องทางการจําหน่ายในปี
พ.ศ. 2560 เปรี ยบเทียบปี พ.ศ. 2559 ดังนี้

ตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศ ได้แก่ บริ ษทั สยามเมลามีน มาร์เก็ตติ้ง จํากัด และบริ ษทั ศรี ไทยมาร์ เก็ตติ้ง
จํากัด ซึ่ งเป็ นคู่คา้ ที่ดาํ เนินธุรกิจร่ วมกันเป็ นระยะเวลายาวนาน
(ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่ งขัน
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ ด้วย “ผงเมลามีน” เป็ นสารพลาสติกที่สามารถทนทานต่อความร้อนได้
สู งถึง 100 องศาเซลเซี ยส เหมาะที่ จะใช้ทาํ เป็ นภาชนะใส่ อาหารเพราะปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ผลิตภัณฑ์ชนิ ดนี้ มี
ผูผ้ ลิตในประเทศอยูเ่ พียงไม่กี่ราย ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนของบริ ษทั ฯมีความแข็งแรงทนทาน มีลวดลายและ
สี สันสวยงาม ประกอบกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคด้วยวัตถุดิบหลักที่ ใช้ใน
การผลิตมาจากผงเมลามีน 100% และการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ทําให้ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนของ
บริ ษทั ฯเป็ นที่ นิยมของตลาดโดยทัว่ ไปทั้งภายในประเทศและต่ างประเทศ บริ ษทั ฯส่ งออกไปยังประเทศต่ างๆ
มากกว่า 100 ประเทศทัว่ โลก และตลาดยังมีล่ทู างที่จะขยายตัวได้อีก
บริ ษทั ฯมีตราสิ นค้าหลักของผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ ทาํ ด้วยเมลามีน 7 ตรา ได้แก่ Superware,
Vanda, Flowerware, Melamineware, Unica, Ektra และ The Potters ทั้งนี้ บริ ษทั ฯเป็ นผูจ้ าํ หน่ายผลิตภัณฑ์เมลามีน
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีระบบขายตรง
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กลุ่มสิ นค้าล่าสุ ดของบริ ษทั ฯภายใต้ตราสิ นค้า “เดอะ พอตเตอร์ ส (The Potters)” เป็ นกลุ่มสิ นค้าที่ไม่เพียง
ให้ความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น หากแต่ยงั ให้ความสําคัญกับการออกแบบเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้
มีความแปลกใหม่ มีชีวิตชีวา และเติมความสดใสให้ชีวิตประจําวัน ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะซึ่ งสะท้อนความเป็ นตัวตน
ของผูใ้ ช้สินค้าที่เป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่มากขึ้น โดยถ่ายทอดเรื่ องราวอันเปี่ ยมไปด้วยแรงบันดาลใจผ่านตัวละครการ์ ตูน
หลากหลายบทบาทที่ออกแบบขึ้นใหม่เป็ นพิเศษสําหรับเดอะ พอตเตอร์ส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าภายใต้การ
ออกแบบแนวคลาสสิ ค (Classic) ของยุโรปในศตวรรษที่ 18 แต่แฝงความร่ วมสมัย (Contemporary) สิ นค้าของเดอะ
พอตเตอร์ ส ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เมลามี น รวมถึ งผลิ ตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้า ได้แก่ ผ้ากันเปื้ อน ถุงมื อจับของร้ อน
กระเป๋ า และหมอนอิง เป็ นต้น เพื่อการใช้งานในลักษณะของ Collection Set ปั จจุบนั เดอะ พอตเตอร์ ส วางจําหน่าย
ทัว่ ไปที่แผนกเครื่ องครัวของห้างสรรพสิ นค้าชั้นนําทั้งในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัด

ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่ องจากมีผปู ้ ระกอบการ
นําเข้าสิ นค้าด้อยคุณภาพจากต่างประเทศ ผูป้ ระกอบการในต่างประเทศมีการพัฒนาขี ดความสามารถในการผลิต
ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและอีกหลายๆ ประเทศที่ซบเซาและกําลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคลดลง อย่างไรก็
ตาม บริ ษทั ฯก็ยงั คงเป็ นผูน้ าํ ในวงการผลิตภัณฑ์เมลามีน และมัน่ ใจว่าจะสามารถรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาดใน
ประเทศไทยและขยายตลาดในต่างประเทศ ส่ งผลให้ภาพรวมผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนของกลุ่มบริ ษทั ยัง
เติบโตต่อเนื่อง ด้วยจุดแข็ง กลยุทธ์และการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
• กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตภาชนะเมลามีน 100% รายใหญ่ที่สุดในโลก มีกาํ ลังการผลิตกว่า 18,000 ตันต่อปี
จากฐานการผลิ ตขนาดใหญ่ในประเทศไทยของบริ ษทั ฯ และในประเทศเวียดนามและอิ นเดี ยของ
บริ ษทั ย่อย ซึ่ งสามารถรองรับการขยายตัวของปริ มาณคําสัง่ ซื้ อ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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• คุณภาพและความปลอดภัยของสิ นค้าเป็ นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจในระดับสากล
• การร่ วมศึกษาค้นคว้ากับสถาบันการศึกษาอยูเ่ สมอเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นอัตโนมัติมากขึ้น
• การมีทีมงานที่ มีคุณภาพและประสบการณ์ (Knowledge Management Team) ในการจัดเก็บ รักษา
และถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่เป็ นเทคนิ คเฉพาะด้านของบริ ษทั ฯให้พนักงานรุ่ นต่อๆ ไป อย่างเป็ นระบบ
เพื่ อ รั ก ษามาตรฐาน สร้ า งที ม งานต้น แบบที่ แ ข็ ง แกร่ ง และมี ค วามพร้ อ มสํา หรั บ การขยายธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะการขยายฐานการผลิตในต่างประเทศ
• การนําเอาระบบบริ หารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร หรื อ Total Innovation Management (“TIM”) มา
ใช้ในการคิ ด ค้น นวัต กรรมและพัฒ นาสิ น ค้า ร่ ว มกันของผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้องทุ ก ฝ่ ายทั้ง ภายในและ
ภายนอกองค์กรในลักษณะของ Value Chain Creation ตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่การค้นหา
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อประเมินทิศทางและแนวโน้มของการออกแบบ รสนิ ยม และความต้องการ
ของลูกค้า จากนั้นจึงนําไปสู่ ข้ นั ตอนของการพัฒนาและผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่ ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าและตราสิ นค้าซุปเปอร์ แวร์
ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนให้มีความแตกต่างจากสิ นค้าของคู่แข่งมากที่สุด
• การขยายฐานการตลาดและการผลิตในประเทศเวียดนามและอินเดีย ซึ่ งเป็ นประเทศที่ มีประชากรวัย
ทํางานจํานวนมากและมีอตั ราค่าแรงที่เหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีและกําลังซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคในประเทศเวียดนาม จะส่ งผลให้ยอดขายผลิ ตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนในประเทศ
เวียดนามมีการเติ บโตที่ ดี ในขณะที่ การมีช่องทางผูจ้ ดั จําหน่ ายหลายรายและโรงงานผลิตสิ นค้าของ
Srithai Superware Manufacturing Private Limited จะมีส่วนช่วยขยายตลาดในประเทศอินเดีย ซึ่ งเป็ น
โอกาสและลู่ทางที่ดีในการเติบโตของธุรกิจและยอดขาย ตลอดจนพัฒนาเป็ นฐานการผลิตเพื่อส่ งออก
ไปยังประเทศข้างเคียง หรื อกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางต่อไปในอนาคต
• การมีร้านขายปลีกสิ นค้าจากโรงงาน หรื อ ศรี ไทย ซุ ปเปอร์ เอาท์เล็ท ที่ จงั หวัดชลบุรี ซึ่ งเป็ นเอาท์เล็ท
แห่ งแรกและแห่ งเดียวที่เป็ นศูนย์รวมจําหน่ายสิ นค้าเครื่ องใช้ในครัวเรื อนแบบครบวงจรด้วยสิ นค้าที่
บริ ษทั ฯเป็ นผูผ้ ลิต และสิ นค้าอื่นๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยให้บริ ษทั ฯเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
ได้โดยตรง

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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• การพัฒนาสิ นค้าให้มีความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และทันการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยร่ วมกับผูผ้ ลิตวัตถุดิบ ผูผ้ ลิตแม่พิมพ์ และผูผ้ ลิต
Decal ในการคิดค้นนวัตกรรม จัดหาสี สนั และเทคนิคใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวสิ นค้าอย่างสมํ่าเสมอ
ตลอดจนให้ความสําคัญต่อการนําวัสดุธรรมชาติมาผสมกับผงเมลามีนเพื่อลดสัดส่ วนการใช้ผงเมลา
มีนและเป็ นการช่ วยรักษาสิ่ งแวดล้อม ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีผลิตภัณฑ์เมลามีนที่ เป็ นผลมาจากนวัตกรรม
ใหม่ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Porceline ซึ่ งเป็ นภาชนะจานชามที่ให้ความรู ้สึกเหมือนภาชนะกระเบื้อง ทั้ง
ทางด้านผิวสัมผัส ความเงางาม รวมถึงทําความสะอาดง่าย แต่มีจุดเด่นที่เหนื อกว่าภาชนะกระเบื้องคือ
ไม่แตกหักง่าย ผลิตภัณฑ์ที่มีสีสันเรื องแสง และผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายและสี สันคล้ายภาชนะที่ทาํ จาก
วัสดุต่างๆ ทั้งโลหะ หิ น ไม้ และกลุ่มวัสดุกระเบื้องเคลือบและสังกะสี เคลือบ (Enamel)

- ผลิตภัณฑ์ Porceline

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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- ผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายและสี สนั
คล้ายไม้

- ผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายและสี สนั
คล้ายโลหะ

- ผลิตภัณฑ์ที่มีผิวสัมผัสและลวดลาย
คล้ายเครื่ องปั้นดินเผา

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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- ผลิตภัณฑ์ที่มีผิวสัมผัสและลวดลาย
คล้ายเครื่ องเคลือบ

• การปรับรู ปแบบแนวทางการดําเนินงานของสมาชิ ก กลุ่มผูน้ าํ และผูบ้ ริ หารการขายของธุ รกิจขายตรง
ในประเทศ เพื่อให้ทนั การเปลี่ยนแปลงค่านิ ยมของสังคมยุคใหม่โดยเน้นการจัดการด้านทุนมนุษย์ ทั้ง
ส่ งเสริ มให้ความรู ้ ปลูกจิตสํานึกให้รู้สึกร่ วมเป็ นเจ้าของ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างผลประโยชน์ตอบแทน
ปรับรู ปแบบธุ รกิจให้เป็ นแบบดิจิตอล (Digital Platform) และนําเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการขยาย
ตลาด E-commerce ทั้งในด้านงานขายและการชําระเงิน รวมถึงให้การสนับสนุนทั้งด้านการส่ งเสริ ม
การขายและสร้างโอกาสในการขายให้สมาชิกตัวแทนขาย เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในธุรกิจและแรงจูงใจ
ในการร่ วมผลักดันให้ธุรกิจและยอดขายมีการเติบโต
ขนาดของบริษทั เมือ่ เทียบกับคู่แข่ งขัน
บริ ษทั ฯมีกาํ ลังการผลิ ตมากที่ สุดในประเทศไทยและมี ส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 80 ของ
ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากเมลามีนในประเทศไทย ซึ่ งมากกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บริ ษทั ฯผลิตสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่
สาขาโรงงานโคราช ภายในเขตอุ ต สาหกรรมสุ ร นารี
จังหวัด นครราชสี มา เพื่ อจําหน่ ายภายในประเทศและ
ส่ งออกไปต่างประเทศ วัตถุดิบที่ สําคัญ คือ ผงเมลามีน
ซึ่ งส่ วนใหญ่ส่ังซื้ อจากผูผ้ ลิตภายในประเทศ บริ ษทั ฯมี
ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี กับ ผู ้ผ ลิ ต วัต ถุ ดิ บ วัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ไ ม่ มี
ปั ญหาด้านคุ ณภาพหรื อการขาดแคลนแต่ อย่างไร และ
กระบวนการผลิตไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากเมลามีนอีก 3 โรงงาน ภายใต้
บริ ษทั ย่อยสามแห่ งที่ บริ ษทั ฯถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 คื อ บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด Srithai (Vietnam)
Company Limited ประเทศเวียดนาม และ Srithai Superware Manufacturing Private Limited ประเทศอินเดีย

Srithai (Vietnam) Company Limited

Srithai Superware Manufacturing Private Limited

บริ ษทั ฯซื้ อผงเมลามีนจากบริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของยอด
สัง่ ซื้ อผงเมลามีนทั้งหมดในแต่ละปี เนื่องจากเป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม จึงซื้ อผงเมลามีนได้ในราคาที่เหมาะสมและคุณภาพ
ได้ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
(จ) งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
การขายของบริ ษทั ฯกระจายไปยังลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นทั้งลูกค้ารายย่อยและ
ตัวแทนจําหน่าย บริ ษทั ฯไม่มีงานที่ยงั ไม่ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เกินกว่า 10% ของรายได้รวม
2. สายธุรกิจเครือข่ ายและแม่ พมิ พ์
1. สายธุรกิจเครือข่ าย
สายธุรกิจเครื อข่ายเป็ นสายธุ รกิจที่ช่วยเสริ มสร้างรายได้ให้บริ ษทั ฯนอกเหนื อจากรายได้หลักที่มาจากสาย
ธุรกิจพลาสติก โดยดําเนินธุรกิจสรรหาสิ นค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย และเป็ นที่นิยมของตลาดจากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมาจําหน่ายผ่านระบบเครื อข่าย ดังนี้
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯจัดหามาจําหน่ายผ่านระบบธุรกิจเครื อข่าย ศรี ไทย เน็ทเวิร์ค จําแนกเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์
หลักดังนี้

- ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมสุ ขภาพ
(Healthnovation)

- ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมความงาม
(Beautnovation)

- ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมครัวเรื อน
(Homenovation)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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- ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมเกษตร
(Agrinovation)

(ข) การตลาดและการแข่ งขัน
ลักษณะลูกค้ า
กลุ่มผูบ้ ริ โภคสิ นค้าโดยตรง
ระยะเวลาให้ สินเชื่อ

ขายเป็ นเงิ นสดผ่านระบบธุ รกิ จเครื อข่ าย ศรี ไทย เน็ทเวิร์ค แบบ Multi-level
Marketing

กลยุทธ์ การแข่ งขัน

• เน้นความหลากหลายของสิ นค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการ
สรรหาสิ นค้านวัตกรรม สิ นค้าคุณภาพที่มีความปลอดภัย ทันสมัย และเป็ นที่
นิยมของตลาดหรื อมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ
• ขยายฐานสมาชิกของระบบธุรกิจเครื อข่ายแบบ Multi-level Marketing
• พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้รองรับการสัง่ ซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผา่ นมือถือ
สมาร์ทโฟน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคและลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้มากขึ้น
มีความสะดวก รวดเร็ ว ทันสมัย สร้างความได้เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ ตลอดจน
ช่วยให้สินค้าติดตลาดและเป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคอย่างแพร่ หลาย

ช่ องทางการจําหน่ าย

บริ ษทั ฯจําหน่ ายสิ นค้าผ่านระบบธุ รกิ จเครื อข่ายแบบ Multi-level Marketing
ภายในประเทศเป็ นส่ วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90

(ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่ งขัน
ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯจําหน่ายในสายธุ รกิจเครื อข่ายมีความหลากหลาย ซึ่ งบริ ษทั ฯให้ความสําคัญต่อการคัด
สรรสิ นค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าตามกระแสนิ ยมของตลาด
และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันหรื อเป็ นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากสิ นค้าทัว่ ไป หรื อเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ
ทดสอบจากการใช้งานจริ งและมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ ทําให้สายธุรกิจเครื อข่ายของบริ ษทั ฯมีสินค้าที่มีคุณภาพมา
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

- 34 -

รายงานประจําปี 2560

นําเสนอเป็ นทางเลือกให้แก่ผบู ้ ริ โภคอยูเ่ สมอทั้งในส่ วนที่เพิ่มเติม หรื อทดแทนสิ นค้าที่ความต้องการของตลาดถึงจุด
อิ่มตัว หรื อมีกระแสนิ ยมที่ลดลง ประกอบกับบริ ษทั ฯได้จดั กิ จกรรมกระตุน้ สมาชิ กในการสร้างยอดขายและขยาย
ธุรกิจผ่านกิจกรรมงานประชุมสัมมนาสมาชิกและการแสดงสิ นค้าอย่างสมํ่าเสมอ
สําหรับปี พ.ศ. 2560 ธุ รกิจเครื อข่าย ศรี ไทย เน็ทเวิร์ค ของบริ ษทั ฯได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศที่ชะลอตัว ภาระหนี้ สินครัวเรื อนที่สูงและความเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคที่ต่าํ ส่ งผลต่อกําลังซื้ อและการใช้จ่าย
ของผูบ้ ริ โ ภคที่ ลดลง การแข่ งขันที่ รุ นแรงของตลาดธุ ร กิ จเครื อข่ ายขายตรง การเปลี่ ย นแปลงภายในของคณะ
ผูบ้ ริ หาร และการย้ายเข้าออกของผูน้ าํ และสมาชิ กที่ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่ องในการสร้างยอดขาย ทําให้ยอดขาย
ธุ รกิจเครื อข่ายศรี ไทย เน็ทเวิร์ค ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ปรับแผนกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจของสาย
ธุรกิจเครื อข่าย ดังนี้
• ย้ายสํานักงานของธุ รกิ จเครื อข่ายมาที่ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯที่ ถนนสุ ขสวัสดิ์ พร้อมทั้งปรับลด
ขนาดธุรกิจลง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
• แต่ งตั้ง ผูอ้ าํ นวยการส่ ว นการขายตรง ให้ด าํ รงตํา แหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการขายตรงและธุ ร กิ จ
เครื อข่าย เพื่อรับผิดชอบงานด้านธุ รกิจเครื อข่ายด้วย เพื่อให้ท้ งั สองธุ รกิจเอื้อประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน
มากขึ้น
• ใช้ทรัพยากรที่มีประสิ ทธิ ภาพและเพียบพร้อมให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ได้แก่ ฐานสมาชิ กของระบบ
การขายตรง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าที่มีอยูท่ วั่ ทุกภูมิภาค
• มีแผนการจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ ชดั เจน โปร่ งใส และตรวจสอบได้ อี กทั้งฐานะการเงิ นที่
มัน่ คงของบริ ษทั ฯ
• สรรหาสิ นค้าใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายและอยู่ในกระแสนิ ยมหรื อมีการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคที่ดี มา
นําเสนอให้แก่ผบู ้ ริ โภคและนักธุรกิจเครื อข่ายอยูเ่ สมอ
• พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างต่ อเนื่ อง เพื่ ออํา นวยความสะดวกรวดเร็ วให้แก่ นักธุ รกิ จ
เครื อข่ายและผูส้ นใจสิ นค้าให้สามารถเข้าถึงสิ นค้าของบริ ษทั ฯได้ในทุกช่องทาง และสั่งซื้ อสิ นค้าได้
จากทุกที่ทุกเวลา เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและสอดรับกับกระแสนิ ยมของสังคมสมัยใหม่ ตลอดจน
สามารถดึงดูดคนรุ่ นใหม่มาเข้าร่ วมธุรกิจเครื อข่ายได้มากขึ้น
• ดําเนิ นแผนกลยุทธ์เชิ งรุ กทั้งการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูด
สมาชิกใหม่เข้าสู่ธุรกิจ ควบคู่กบั แผนกลยุทธ์เชิ งรับ ในการรับฟั งและสํารวจความคิดเห็นของสมาชิ ก
เพื่ อ นํา มาปรั บ ปรุ ง แผนธุ ร กิ จ ให้ เ ข้า กับ สภาวะเศรษฐกิ จ และพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
สายธุ รกิ จเครื อข่ายเป็ นสายธุ รกิจที่ ไม่ตอ้ งใช้เงิ นลงทุนมาก และหากสิ นค้าที่ นาํ มาจําหน่ายไม่สามารถทํา
กําไรหรื อเป็ นที่ นิยมของตลาดได้ตามที่ คาดการณ์ บริ ษทั ฯก็สามารถเลิ กจําหน่ ายสิ นค้าชนิ ดนั้นได้โดยไม่ได้รับ
ผลกระทบมากนัก ซึ่ งเป็ นข้อดีของธุรกิจประเภทนี้
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ขนาดของบริษทั เมือ่ เทียบกับคู่แข่ งขัน
บริ ษทั ฯไม่สามารถประเมินสภาพตลาดโดยรวมของแต่ละผลิตภัณฑ์ ส่ วนแบ่งทางการตลาดของบริ ษทั ฯที่
ชัดเจน หรื อเปรี ยบเที ยบขนาดกับคู่แข่งขันได้โดยตรง เนื่ องจากสิ นค้าที่ บริ ษทั ฯนํามาจําหน่ายมีชนิ ดและประเภท
ของการใช้งานที่แตกต่างกัน และมีค่แู ข่งขันที่มากมายหลากหลายขนาด แต่จากคุณภาพและคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ
ตลอดจนสิ ทธิ บตั รในตัวสิ นค้าที่บริ ษทั ฯนํามาจําหน่าย ทําให้สินค้าของบริ ษทั ฯยากต่อการลอกเลียนแบบและเป็ น
อีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ผบู ้ ริ โภคได้
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั ฯจัดหาสิ นค้าจากผูผ้ ลิตหลายรายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งในการติดต่อกับผูผ้ ลิตสิ นค้า
แต่ละรายเพื่อนําสิ นค้ามาจําหน่ายนั้น บริ ษทั ฯได้ศึกษาและพิจารณาถึงคุณภาพของตัวสิ นค้าและการเป็ นที่ยอมรับ
จากลูกค้าทัว่ ไป ขีดความสามารถในการผลิต ข้อมูลด้านการตลาด ตลอดจนข้อมูลด้านอื่นๆ ของผูผ้ ลิตสิ นค้าตาม
หลักเกณฑ์ของการเป็ นคู่คา้ ที่ดี (Good Supplier Selection Program) เช่น การสนับสนุนด้านการตลาด การขนส่ งและ
การกระจายสิ นค้า และการสนับสนุนด้านวิทยากร/ฝึ กอบรม เป็ นต้น ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั ฯมีความมัน่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯจะไม่มีปัญหาขาดแคลนสิ นค้าที่จะนํามาจําหน่าย
(จ) งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
เนื่ องจากรายได้จากการขายของสายธุ รกิจเครื อข่ายมีสัดส่ วนน้อยไม่ถึงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับรายได้รวม
ประกอบกับบริ ษทั ฯมีการจําหน่ายสิ นค้าให้แก่ลกู ค้าที่เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคโดยตรงจํานวนมากราย บริ ษทั ฯจึงไม่มีงาน
ที่ยงั ไม่ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เกินกว่า 10% ของรายได้รวม
2. สายธุรกิจแม่ พมิ พ์
บริ ษทั ฯไม่ได้ดาํ เนินธุ รกิจผลิตแม่พิมพ์เองเพื่อจําหน่ายให้บุคคลภายนอก แต่ธุรกิจดังกล่าวดําเนิ นการโดย
บริ ษทั ในกลุ่ม ได้แก่ บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด และบริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด ซึ่ งทั้งสองบริ ษทั ต่างก็เป็ น
บริ ษทั ที่ดาํ เนินธุรกิจรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสําหรับใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ อง
สุ ขภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มแบบผนังบาง (Thin Wall) ที่ชิ้นงานมีความละเอียด เที่ยงตรง
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บริ ษทั ฯมี ความจําเป็ นต้องใช้แม่พิมพ์ในการผลิตสิ นค้าพลาสติ กทั้งผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน แม่พิมพ์จึงมีความสําคัญต่อสายธุ รกิจพลาสติกมาก เนื่ องจากแม่พิมพ์แต่ละชุดจะมี
ลักษณะและประสิ ทธิ ภาพในการผลิตชิ้นงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น หากนําแม่พิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิต
ชิ้ นงานที่ ผลิ ตได้ก็จะไม่มีคุณ ภาพ ไม่ไ ด้มาตรฐาน และอาจก่ อให้เ กิ ด ของเสี ย ในกระบวนการผลิ ต ได้ ปั จจุ บ ัน
แม่พิมพ์สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1
แม่พิ มพ์สําหรั บผลิ ต อุปกรณ์ เครื่ องใช้ต่า งๆ ที่ มีรูปแบบเรี ยบง่ าย ได้แก่ เครื่ องใช้ใน
ครัวเรื อน และของเด็กเล่น ซึ่ งใช้ระบบการฉี ดพลาสติกแบบธรรมดาในการผลิต ดังนั้น
แม่พิมพ์จึงมี ราคาไม่ สูง และมี ผูผ้ ลิ ต รายย่อยที่ สามารถผลิ ตแม่พิมพ์ในกลุ่มนี้ ไ ด้เป็ น
จํานวนมาก
กลุ่มที่ 2

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

กลุ่มที่ 3

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

บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด และบริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด จัดเป็ นผูผ้ ลิตแม่พิมพ์ที่มีความสามารถใน
การผลิตแม่พิมพ์ในกลุ่มที่ 2 และ 3
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เป็ นการให้บริ การผลิตและจัดหาแม่พิมพ์สําหรับผลิตชิ้ นงานพลาสติ ก หรื อชิ้ นงานเมลามีน ตามรู ปแบบ
และขนาดที่ลกู ค้ากําหนด พร้อมทั้งให้บริ การซ่อมแก้ไขแม่พิมพ์ตามที่ลกู ค้าต้องการ
(ข) การตลาดและการแข่ งขัน
ธุ รกิ จต่ างๆ มีความต้องการผลิตชิ้ นงานและสิ นค้าพลาสติ กในแต่ ละปี เพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากผูผ้ ลิตสิ นค้าใน
อุตสาหกรรมต่างๆ มีการออกแบบสิ นค้าใหม่อยู่เสมอ พร้อมกับพยายามลดต้นทุนด้วยการเปลี่ยนวัตถุดิบจากเหล็ก
หรื อโลหะต่างๆ ที่ มีราคาสู งมาเป็ นพลาสติกที่มีราคาขายและต้นทุนการผลิตตํ่ากว่า ไม่ว่าจะเป็ นอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุตสาหกรรมเครื่ องสุ ขภัณฑ์ และอื่นๆ ประกอบกับแม่พิมพ์เป็ นส่ วนสําคัญและ
เป็ นจุดเริ่ มต้นของธุ รกิ จผลิตสิ นค้าพลาสติก จึงทําให้มีผปู ้ ระกอบการจํานวนมากทั้งคนไทยและต่างชาติลงทุนใน
ธุรกิจรับจ้างทําแม่พิมพ์ท้ งั ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงเป็ นจํานวนมาก นอกจากนี้ จากการส่ งเสริ ม
และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศให้มีความก้าวหน้าและมีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้ผปู ้ ระกอบการ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ในประเทศมีความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์มากขึ้นและไม่ขาดแคลนบุคลากร ตลอดจนมีกาํ ลังการผลิตที่เพียงพอ
ต่อความต้องการแม่พิมพ์ในประเทศ โดยมีการนําเข้าจากต่างประเทศเฉพาะแม่พิมพ์ที่มีรูปร่ างซับซ้อนและต้องใช้
เทคโนโลยีข้ นั สูงในการผลิต
อย่า งไรก็ต าม เนื่ อ งจากตลาดแม่ พิ มพ์เ ปิ ดกว้า งมากขึ้ น ผูผ้ ลิ ต สิ น ค้า สามารถว่า จ้า งผลิ ต แม่ พิ มพ์จาก
ผูป้ ระกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาจากคุณภาพ ความสามารถในการผลิต และราคาแม่พิมพ์
ทํา ให้ อุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ใ นประเทศไทยต้อ งแข่ ง ขัน กับ ผู ้ป ระกอบการต่ า งชาติ สู ง ขึ้ นทั้ง ด้า นราคาและ
ความสามารถในการผลิต
(ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่ งขัน
ศักยภาพและความพร้อมทางด้านบุคลากร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย ตลอดจน Software Computer
ทําให้บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด และบริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด ผลิตแม่พิมพ์ที่มีความละเอียดและเที่ยงตรงสู ง
ตลอดจนผลิตและซ่ อมแซมแม่พิมพ์ชิ้นส่ วนยานยนต์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องสุ ขภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและ
เครื่ องดื่มแบบผนังบาง (Thin Wall) และอื่นๆ ได้ปีละจํานวนมากขึ้นอยู่กบั ความยากง่ายและขนาดของแม่พิมพ์ที่
ผลิ ต โดยสามารถผลิตได้คุณภาพที่ ใกล้เคี ยงกับผูผ้ ลิ ตชั้นแนวหน้าในต่างประเทศด้วยราคาที่ แข่งขันได้กบั ราคา
แม่พิมพ์ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ และเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่กลุ่มบริ ษทั และลูกค้าทัว่ ไปในประเทศ แต่เนื่ องจาก
ภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นทางด้านราคา และอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ยงั ทรงตัวตามภาวะเศรษฐกิจ
และการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค ทั้งสองบริ ษทั ได้พยายามลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้าน
ราคาควบคู่กบั การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย
ขนาดของบริษทั เมือ่ เทียบกับคู่แข่ งขัน
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด มีเครื่ องจักร อุปกรณ์ และกําลังคนที่ สามารถผลิตแม่พิมพ์ขนาดนํ้าหนัก
ตั้งแต่ 200 กิ โลกรัม ถึง 5,000 กิ โลกรัม ส่ วนบริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด สามารถผลิตขนาดใหญ่ได้ถึง 15,000
กิ โลกรัม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริ มาณคู่แข่งขันจะเพิ่มสู งขึ้ น แต่ผูป้ ระกอบการแต่ละรายต่างก็มีลูกค้าและความ
ชํานาญในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติ กของสิ นค้าแต่ละชนิ ดที่ไม่เหมือนกัน ทําให้ท้ งั สองบริ ษทั ยังมีการแข่งขันที่ไม่สูงใน
ตลาดแม่พิมพ์ประเภทที่ท้ งั สองบริ ษทั มีความชํานาญ
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เหล็กเป็ นวัตถุดิบในการผลิ ตแม่พิมพ์ ประเทศไทยมีตวั แทนจําหน่ ายและผูน้ าํ เข้าจํานวนมาก ซึ่ งมี การ
แข่งขันสูง กลุ่มบริ ษทั จึงสามารถจัดซื้ อได้ง่ายและสะดวก ไม่มีปัญหาขาดแคลน
(จ) งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
เนื่ องจากต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในขั้นตอนการออกแบบ การผลิต และการทดสอบแม่พิมพ์ นอกจากนี้
แม่พิมพ์แต่ละประเภทก็ใช้เวลาในการผลิตต่างกัน ดังนั้น หากในปี ใดมีการรับงานแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนและ
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ต้องใช้เวลามากในการผลิต หรื อมีปริ มาณงานแม่พิมพ์ที่เข้ามามากในช่วงปลายปี ก็จะทําให้มีงานที่ยงั ไม่ส่งมอบเมื่อ
คิดเป็ นสัดส่ วนของรายได้ผนั แปรตามมูลค่าของงานแม่พิมพ์ในลักษณะดังกล่าว
เนื่ องจากรายได้จากการขายของสายธุ รกิจแม่พิมพ์มีสัดส่ วนน้อยไม่ถึงร้อยละ 5 เมื่อเที ยบกับรายได้รวม
ประกอบกับบริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด และบริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด ไม่มีงานแม่พิมพ์ที่ยงั ไม่ส่งมอบให้แก่
ลูกค้าเกินกว่า 10% ของรายได้รวมของบริ ษทั ตน ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึง
ไม่มีงานที่ยงั ไม่ส่งมอบเกินกว่า 10% ของรายได้รวม
สัดส่ วนยอดขายของสายธุรกิจเครื อข่ายและแม่พิมพ์ ในปี พ.ศ. 2560 เปรี ยบเทียบปี พ.ศ. 2559 ดังนี้

2.3 ลักษณะของลูกค้ าและความสั มพันธ์
(ก) ลักษณะของลูกค้ าและความสั มพันธ์ สําหรับสายธุรกิจพลาสติก
ประเภทของลูกค้าแบ่งได้เป็ น 5 ประเภท คือ
1. ผูน้ าํ เข้าในต่างประเทศ มีท้ งั ประเภทนําเข้าเพื่อใช้งานเองและนําเข้าเพื่อจัดจําหน่ายในประเทศของตน
เช่น ห้างสรรพสิ นค้า และตัวแทนจําหน่าย เป็ นต้น โดยผูน้ าํ เข้าจะสัง่ ซื้ อจากบริ ษทั ฯเป็ นครั้งๆ ไป
2. ลูกค้าสถาบัน ได้แก่ บริ ษทั หรื อองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ซ้ื อสิ นค้าไว้ใช้เอง เช่น
โรงงานผลิตนํ้าอัดลมซื้ อลังบรรจุขวด หรื อกลุ่มธุ รกิจ HORECA ซึ่ งประกอบด้วย กลุ่มธุ รกิจโรงแรม
(Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และธุ รกิ จจัดเลี้ยง (Catering) เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าสถาบันที่
ซื้ อ สิ น ค้า เพื่ อนํา ไปประกอบหรื อเพื่ อ ใช้ส นับสนุ น ธุ ร กิ จ ของตน เช่ น ผูป้ ระกอบรถยนต์ ผูผ้ ลิ ต
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็ นต้น
ลูกค้าประเภทนี้มีสมั พันธ์ที่ดีกบั บริ ษทั ฯและลูกค้าบางรายก็เป็ นคู่คา้ กันมานาน
3. ระบบการขายตรง มีพิธีกรหรื อพนักงานขายตรงเป็ นผูข้ ายสิ นค้าซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบอาชี พอิสระ โดยมี
รายได้หลักจากส่ วนลดที่ได้รับจากราคาขายปลีกและค่านายหน้า
4. ตัวแทนจําหน่ าย เป็ นนิ ติบุคคลซึ่ งมี ความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริ ษทั ฯมานาน และซื้ อสิ นค้าโดย
ได้รับเครดิตทางการค้าเพื่อนําไปจัดจําหน่ายให้ผคู ้ า้ ปลีกและห้างสรรพสิ นค้าอีกทอดหนึ่ง
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5. ขายเงินสดในงานมหกรรม เป็ นการจัดงานมหกรรมลดราคาสิ นค้า ซึ่ งจัดขึ้นปี ละประมาณ 5-6 ครั้ง
ตามโรงงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ สิ นค้าที่นาํ มาขายได้แก่ สิ นค้ามีรอยตําหนิ สิ นค้าที่ผลิตเกินคําสั่งซื้ อ
จากลูกค้า และสิ นค้าค้างสต็อก ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นแม่บา้ น และผูบ้ ริ โภคโดยตรง
(ข) ลักษณะของลูกค้ าและความสั มพันธ์ สําหรับสายธุรกิจเครือข่ ายและแม่ พมิ พ์
ประเภทของลูกค้าสามารถแบ่งได้ดงั นี้
1. ระบบการขายตรงแบบ Multi-level Marketing หรื อระบบธุรกิจเครื อข่าย มีนกั ธุรกิจอิสระร่ วมทําธุ รกิจ
ในลักษณะหุ น้ ส่ วนธุ รกิจ (Srithai Network Business Partner) โดยนักธุ รกิจอิสระจะมีรายได้หลักตาม
แผนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
2. บริ ษทั ศรี ไทย มิ ยากาวา จํา กัด และบริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํา กัด มี ผูท้ ี่ มีค วามชํา นาญในการผลิ ต
แม่พิมพ์ให้คาํ ปรึ กษาและเสนอบริ การผลิตแม่พิมพ์แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายที่ ตอ้ งการผลิ ต
ชิ้ น ส่ ว นอุ ต สาหกรรม หรื อผลิ ต เครื่ องใช้ พ ลาสติ ก ลู ก ค้า ที่ ติ ด ต่ อ จึ ง มัก เป็ นลู ก ค้า ประจํา ที่ มี
ความสัมพันธ์ยาวนาน

2.4 บัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับอนุ มตั ิ บตั รส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรั บ
ผลิตภัณฑ์หลายรายการ สิ ทธิ ประโยชน์หลักเป็ นการได้รับยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงิ นได้นิติบุคคลในช่วงเวลาที่
ได้รับการส่ งเสริ ม ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 หัวข้อ 31 สิ ทธิ พิเศษที่ได้รับจากการส่ งเสริ มการลงทุน หน้า 97 – 100
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
3.1 ความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ ยงจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่ น้อยราย
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั มีสดั ส่ วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มใกล้เคียงกับ
ปี ก่อนหรื อคิดเป็ นประมาณหนึ่ งในสามของรายได้หลักของกลุ่มบริ ษทั และสัดส่ วนดังกล่าวยังมีโอกาสเพิ่มสู งขึ้ น
ได้อี ก เนื่ อ งจากเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มีค วามต้องการของตลาดสู งและมี อ ัต ราการเติ บ โตของยอดขายที่ ดี กว่ า กลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเฉพาะตลาดในประเทศเวียดนาม
เนื่ อ งจากรายได้จากกลุ่ มผลิ ต ภัณฑ์บรรจุ ภ ัณ ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ มในปั จจุ บันมาจากการจํา หน่ า ยให้
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและโรงภาพยนตร์ 3-4 ราย และอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม 4-5 ราย
โดยทําสัญญาขายสิ นค้ากับกลุ่มลูกค้าดังกล่าว ซึ่ งเป็ นจํานวนที่ ไม่มากรายนัก ประกอบกับธุ รกิ จบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
และเครื่ องดื่มมีผปู ้ ระกอบการที่เป็ นคู่แข่งขันกับกลุ่มบริ ษทั อีกหลายราย และสิ นค้าบางรายการไม่ได้มีความซับซ้อน
ในการผลิตมากนัก จึ งมีโอกาสที่ ลูกค้าเปลี่ยนไปสั่งซื้ อสิ นค้าบางส่ วนจากคู่แข่งขันหรื อยอมลงทุนเพื่อผลิตสิ นค้า
บางรายการด้วยตนเอง และหากกลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวไปโดยไม่สามารถหาลูกค้ามาทดแทนได้ทนั ที
ก็อาจส่ งผลกระทบต่ อความสมํ่าเสมอและต่ อเนื่ องของรายได้ หรื อส่ งผลให้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ลดลงในช่ วง
ระยะเวลาหนึ่งในอนาคต
แนวทางรองรับความเสี่ ยง
สิ นค้าของบริ ษทั ฯมี จุดแข็งทั้งจากการมี สิ ทธิ บตั รในตัวสิ นค้าและสิ นค้ามี คุณ ภาพสู งจากการผลิ ตด้ว ย
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ เทคโนโลยีการฉี ดขึ้นรู ปแบบผนังบางและการ
ติดฉลากในแม่พิมพ์ (In Mould Labeling) ทําให้ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารของบริ ษทั ฯใช้วตั ถุดิบน้อยลงแต่มี
ความคงทนและสวยงาม ขณะที่ สิทธิ บตั รในตัวผลิตภัณฑ์ฝาเกลียว (Closure) มีจุดเด่นที่ มีน้ าํ หนักเบาจากการใช้
วัตถุดิบน้อยลงเช่นกัน ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่มของบริ ษทั ฯจึงสามารถช่วยลดต้นทุนและส่ งเสริ มการทํา CSR
ให้แก่ลูกค้าได้ ซึ่ งบริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ ในการเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายภายใต้สิทธิ บตั รดังกล่าวครอบคลุม 14 ประเทศ
การมีฐานะทางการเงินที่มนั่ คง ทําให้มีความพร้อมลงทุนในธุ รกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มซึ่ งต้อง
ใช้เครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่มีมูลค่าสู ง และการมีฐานการผลิตขนาดใหญ่ในประเทศไทยและเวียดนามของ
กลุ่มบริ ษทั ที่ สามารถผลิตสิ นค้าแทนกันได้ ก็เป็ นจุดแข็งที่ ทาํ ให้ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ มรายใหญ่มี
ความมัน่ ใจมากยิ่งขึ้ นในคุณภาพของสิ นค้า ความต่อเนื่ องของการผลิต และการจัดส่ งสิ นค้าให้แก่ลูกค้าของกลุ่ม
บริ ษทั ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริ ษทั ฯมีความเชื่ อมัน่ ว่า ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มสามารถแข่งขันได้
อย่างเหมาะสม หรื อยากที่ผปู ้ ระกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันเพิ่มเติม แต่บริ ษทั ฯก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้วาง
แนวทางรองรับความเสี่ ยงเพิ่มเติมดังนี้
1. รั กษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ทั้งลูกค้าในปั จจุ บนั และลูกค้ารายอื่ นๆ ในอุ ตสาหกรรมที่ บริ ษ ทั ฯยังไม่
สามารถรับคําสัง่ ซื้ อได้ในปัจจุบนั อันเนื่องมาจากความพร้อมของกําลังการผลิต และเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

ทําให้กลุ่มบริ ษทั รับคําสั่งซื้ อจากลูกค้ารายใหญ่ซ่ ึ งมีความต้องการสิ นค้าจํานวนมากได้ไม่กี่ราย โดย
การให้ความรู ้และช่วยเหลือในด้านการผลิตตามความเหมาะสมของโอกาสและความจําเป็ น
เพิ่มปริ มาณผลผลิตด้วยการลงทุนขยายกําลังการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศและ/หรื อปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
พิจารณาปรับเปลี่ยนอายุของสัญญาขายสิ นค้าตามความเหมาะสมของโอกาสและการเจรจาทางการค้า
กับลูกค้า
ร่ วมวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์กบั ลูกค้า ผูผ้ ลิตวัตถุดิบและผูผ้ ลิ ตแม่พิมพ์ เพื่อให้ผลิ ตภัณฑ์สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
จัดกิ จกรรมทางการตลาดและส่ งเสริ มจุดแข็งของตัวสิ นค้าอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะการมีส่วนร่ วมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเสริ มสร้างตราสิ นค้าให้แข็งแกร่ งและเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
เน้นการให้บริ การที่ ครบวงจรควบคู่ไปกับการนําเสนอสิ นค้าที่ มีคุณภาพ โดยการลงทุนในธุ รกิ จที่
ต่อเนื่องทั้งการลงทุนโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ได้แก่ ธุรกิจรับจ้างเป่ าขึ้นรู ปบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม ซึ่ ง
นอกจากจะช่ วยลดภาระในการลงทุนหรื อการจัดหาผูผ้ ลิตรายอื่นของลูกค้าแล้ว ยังสามารถช่ วยลด
ต้นทุ นในการขนส่ งให้แก่ ลูกค้าได้ โดยกลุ่มบริ ษทั ก็ได้รับผลตอบแทนเป็ นคําสั่งซื้ อในส่ วนของฝา
เกลียว (Closure) และหลอดพรี ฟอร์ม (Preform) ที่สมํ่าเสมอและแน่นอนมากขึ้น พร้อมกับรายได้ส่วน
เพิ่มจากการรับจ้างเป่ าขึ้นรู ปบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม
ปรับฐานลูกค้าและฐานการผลิตของธุ รกิจบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่มด้วยการย้ายเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ในการผลิตไปยังประเทศที่ สินค้ายังเป็ นที่ ตอ้ งการของตลาดหรื อเป็ นประเทศที่ มีการเติ บโต
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเทศเวียดนาม เป็ นต้น ตามนโยบายของกลุ่มบริ ษทั ที่ตอ้ งการขยาย
ฐานการผลิตและตลาดในต่างประเทศ เพื่อให้มีการใช้งานทรัพย์สินที่ลงทุนอย่างคุม้ ค่า
ติดตามกระแสและทิศทางของเทคโนโลยีในการผลิตอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสิ ทธิ บตั รหรื อเทคโนโลยี
เกิ ดใหม่ที่อาจมาแทนสิ ทธิ บตั รหรื อเทคโนโลยีในปั จจุบนั เพื่อให้บริ ษทั ฯสามารถปรับตัวได้ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงและวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม แม้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ หรื อ
บ่อยๆ ก็ตาม เนื่ องจากจะมีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ ยนทั้งสายการผลิ ตของผูผ้ ลิตบรรจุ ภณ
ั ฑ์และ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม นอกจากนี้ ด้วยความเชี่ ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการฉี ดขึ้นรู ป
พลาสติ ก การวิจยั และพัฒนากระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อง และการมีสัมพันธ์ที่ดี
กับองค์กรต่างๆ หรื อผูป้ ระกอบการที่อยูใ่ นห่วงโซ่อุปทานของแวดวงธุรกิจพลาสติก จะเป็ นส่ วนเสริ ม
ให้บริ ษทั ฯได้รับทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงได้
มุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับการลงทุนและขยายฐานลูกค้าของกลุ่มสิ นค้าอื่นภายใต้ผลิตภัณฑ์เพื่ อ
งานอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพและโอกาสในการเติ บโตของยอดขายตามการเติ บโตของอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ Material Handling กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์จาํ พวกถังสี และ
ผลิ ต ภัณ ฑ์เปลื อกแบตเตอรี่ เป็ นต้น เพื่ อบรรเทาผลกระทบที่ อาจเกิ ด ขึ้ นจากการลดคํา สั่งซื้ อหรื อ
สูญเสี ยลูกค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม
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3.1.2 ความเสี่ ยงด้ านราคาวัตถุดบิ
รายได้หลักของบริ ษทั ฯมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมเป็ นสัดส่ วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ซึ่ ง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวใช้เม็ดพลาสติ กประเภทต่างๆ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต คิดเป็ นสัดส่ วนกว่าร้อยละ 60
ของต้นทุนผลิตภัณฑ์ ปั จจุบนั แม้บริ ษทั ฯจะซื้ อวัตถุดิบส่ วนใหญ่จากผูผ้ ลิตภายในประเทศ แต่เม็ดพลาสติกดังกล่าว
ซึ่ งเป็ นผลพลอยได้จากการกลัน่ นํ้ามัน ก็มีการเปลี่ยนแปลงราคาซื้ อขายได้ตลอดเวลาตามราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก
ความผันผวนของของค่ า เงิ นบาทกับเงิ นดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กาจากราคาในตลาดโลกที่ ซ้ื อขายกันด้วยเงิ นสกุล
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ตลอดจนระดับของอุปสงค์และอุปทานของการผลิตและการบริ โภคทั้งตลาดในประเทศและ
ตลาดต่างประเทศ ดังนั้น หากราคาเม็ดพลาสติ กมีความผันผวนสู ง ก็จะส่ งผลให้บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงต่อความผัน
ผวนของต้นทุนผลิตภัณฑ์และการไม่สามารถกําหนดราคาขายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนไปเมื่อ
เกิดภาวะความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้
แนวทางรองรับความเสี่ ยง
1. คณะกรรมการจัดซื้ อวัตถุดิบติดตามและประเมินการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบจากผูข้ ายและผูผ้ ลิต
ภายในประเทศและต่างประเทศ พิจารณาปริ มาณการใช้ รวมถึงการเจรจาต่อรองราคากับผูจ้ าํ หน่าย
2. จัด หาแหล่ ง ผลิ ต วัต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามที่ บ ริ ษัท ฯกํา หนดจากในประเทศและ
ต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อให้บริ ษทั ฯมีแหล่งผลิตวัตถุดิบที่เพียงพอและเป็ นทางเลือกในการสอบราคา
วัตถุดิบจากผูข้ ายหรื อผูผ้ ลิตหลายรายก่อนการสัง่ ซื้ อ เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบเงื่อนไขที่ดีที่สุด
3. ตรวจและติ ดตามคุณภาพวัตถุดิบให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนดอย่างสมํ่าเสมอ ด้วยวิธีการสุ่ ม
ตรวจสอบวัตถุดิบโดยบริ ษทั กลางหรื อหน่วยงานราชการที่รับบริ การตรวจสอบคุณภาพ
4. หากวัตถุดิบมีแนวโน้มขึ้นราคา บริ ษทั ฯจะซื้ อวัตถุดิบล่วงหน้าในปริ มาณที่เพียงพอต่อการใช้ผลิตใน
ระยะเวลาหนึ่ งเพื่อสามารถผลิตและจัดส่ งสิ นค้าได้ตามที่ ตกลงไว้ล่วงหน้ากับลูกค้า หรื อหากราคา
วัตถุดิบมีความผันผวนมาก บริ ษทั ฯก็จะสัง่ ซื้ อวัตถุดิบบ่อยครั้งมากขึ้น
5. กรณี ที่ ร าคาวัต ถุ ดิ บ ในต่ า งประเทศตํ่า กว่ า ราคาภายในประเทศ บริ ษ ัทฯจะนํา เข้า วัต ถุ ดิ บ จาก
ต่างประเทศ
6. ใช้ห ลัก การบริ ห ารจัด การของ Supply Chain ในการประมาณการคํา สั่ง ซื้ อ ร่ ว มกับ ลู ก ค้า และ
ประสานงานกับผูผ้ ลิตวัตถุดิบเพื่อให้การจัดส่ งวัตถุดิบและการผลิตของบริ ษทั ฯมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล
7. เจรจาทําสัญญาหรื อข้อตกลงขอปรับราคาขายสิ นค้ากับลูกค้าตามความเหมาะสม
8. กําหนดราคาขายของผลิ ตภัณฑ์บางกลุ่มในลักษณะของต้นทุนบวกส่ วนเพิ่ ม (Cost Plus) และการ
เปลี่ยนแปลงราคาขายตามการเปลี่ ยนแปลงของราคาวัตถุดิบตามรอบระยะเวลาที่ ตกลงร่ วมกันกับ
ลูกค้า ซึ่ งจะมีส่วนช่ วยให้บริ ษทั ฯสามารถรักษากําไรให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมและไม่ผนั ผวนตาม
การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบมากจนเกินไป
9. เจรจาเปลี่ยนแปลงเครดิตเทอมกับผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบเป็ นครั้งคราวเพื่อให้ได้รับส่ วนลดราคาวัตถุดิบที่
คุม้ ค่ากับต้นทุนทางการเงิน
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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3.1.3 ความเสี่ ยงด้ านการแข่ งขันของธุรกิจขายตรงและธุรกิจเครือข่ าย
ตลาดของธุ รกิจขายตรงและธุ รกิจเครื อข่ายในประเทศไทยมีมูลค่าสู งและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยมี
คู่แข่ งอยู่เ ป็ นจํานวนมากและมี แนวโน้มที่ จะเพิ่ มขึ้ นอย่า งต่ อเนื่ อง ทั้งคู่แ ข่ งที่ เป็ นธุ รกิ จขายตรงและเครื อข่ า ย
ภายในประเทศและธุ รกิ จแบบข้ามชาติ ซึ่ งอาจส่ งผลให้ระบบธุ รกิ จขายตรงและเครื อข่ายของบริ ษทั ฯไม่เติ บโต
เท่าที่ควร ตลอดจนสูญเสี ยส่ วนแบ่งทางการตลาด หุน้ ส่ วนธุรกิจ และสมาชิกให้แก่บริ ษทั คู่แข่งได้
แนวทางรองรับความเสี่ ยง
1. วางแผนการสั่งซื้ อสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับปริ มาณการขายของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภท เพื่อเพิ่มอํานาจต่อรองด้านราคาสิ นค้ากับผูผ้ ลิตโดยเฉพาะกลุ่มสิ นค้าที่ ขายดี ในอันดับต้นๆ
หรื อเป็ นสิ นค้า ที่ มีการหมุนเวี ยนซื้ อขายเร็ ว (Fast Moving) ซึ่ งสามารถช่ วยลดต้นทุ นของสิ นค้า
สําเร็ จรู ปหรื อปัญหาสิ นค้าหมดอายุได้
2. ใช้กลยุทธ์การสร้ างตราสิ นค้าเพื่ อสร้ างฐานลูกค้าของธุ รกิ จให้มนั่ คงและมี ความจงรั กภักดี ต่อตรา
สิ นค้า (Customer Royalty Program) รวมถึงให้ความสําคัญกับการสร้างความพึงพอใจในตัวสิ นค้าและ
การให้บริ การแก่ลกู ค้า
3. สร้างความเชื่ อมัน่ ให้หุ้นส่ วนธุ รกิ จและสมาชิ กด้วยแผนการจ่ ายค่ าผลประโยชน์ตอบแทนที่ ชัดเจน
โปร่ งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งฐานะการเงินที่มน่ั คงของบริ ษทั ฯ
4. มุ่งเน้นแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในด้านระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแตกต่าง
ให้กบั ธุรกิจ และผลักดันให้เป็ นผูน้ าํ ด้านนวัตกรรมในตลาดของธุรกิจเครื อข่าย
5. คัดสรรสิ นค้าโดยพิจารณาผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยหลักเกณฑ์ในการเป็ นคู่
ค้าที่ดี (Good Supplier Selection Program) ซึ่ งเป็ นการพิจารณาผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าในด้านหลักๆ ได้แก่
การสนับ สนุ น ด้า นการตลาด การขนส่ งและการกระจายสิ น ค้า และการสนับสนุ นด้า นวิ ทยากร/
ฝึ กอบรม เป็ นต้น ซึ่ งช่วยลดปัญหาสต็อกคงค้างและก่อให้เกิดระบบการส่ งสิ นค้าเมื่อต้องการใช้ (Justin-time) นอกจากนี้ การคัดเลื อกผูผ้ ลิ ตและผูจ้ าํ หน่ ายที่ ได้มาตรฐานการปฏิ บตั ิ ต ามกฎหมายของ
หน่ วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวเนื่ องกับสิ นค้าที่ ผลิต รวมถึงการทําสัญญารักษาความลับสู ตรการผลิตและ
ข้อมูลผลิ ตภัณ ฑ์ จะช่ วยสร้ างความมัน่ ใจในคุ ณภาพสิ นค้า และเสริ มภาพลักษณ์ ที่ดี ใ ห้สิ นค้า ของ
บริ ษทั ฯ ตลอดจนช่วยป้ องกันปัญหาสิ นค้าลอกเลียนแบบ
6. มุ่งเน้นและให้ความสําคัญต่อสิ นค้าที่อยูใ่ นกระแสนิยมหรื อมีการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคที่ดี รวมถึงขยาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นด้วยการนําเสนอสิ นค้าใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคและนักธุรกิจขายตรงและเครื อข่าย และมีตลาดรองรับในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ ยง
จากการวางตลาดสิ นค้าใหม่
7. ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดความเสี่ ยงของตลาดภายในประเทศ เพิ่ม
โอกาสทางธุ รกิ จและรองรับความต้องการของสมาชิ กที่ ตอ้ งการขยายตลาดให้กว้างขวางขึ้ น ภายใต้
หลักแนวคิดทางธุรกิจแบบรหัสเดียวทําธุรกิจได้ทวั่ โลก หรื อ One Code One World
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8. สรรหาและร่ วมเป็ นพัน ธมิ ต รกับ ธนาคารชั้น นํา ทั้ง ในประเทศและในภู มิ ภ าคอาเซี ย น เพื่ อ ช่ ว ย
สนับสนุ นและพัฒนาให้ระบบการจ่ ายชําระค่ าสิ นค้าและการจ่ ายค่ าผลประโยชน์ตอบแทนเป็ นไป
อย่างถูกต้อง แม่นยําและรวดเร็ ว อีกทั้งมีความทันสมัยและโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ
9. พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่า งต่ อเนื่ อ ง เพื่ อรองรั บการเติ บโตของธุ ร กิ จ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักธุ รกิ จขายตรงและเครื อข่ ายทั้งในด้านของการอํานวยความสะดวก
รวดเร็ วให้แก่ นักขายและผูส้ นใจสิ นค้าให้สามารถเข้าถึ งสิ นค้าของบริ ษทั ฯได้ในทุ กช่ องทาง และ
สั่งซื้ อสิ นค้าได้จากทุ กที่ ทุกเวลา เพื่ อเพิ่ มโอกาสในการขายและสอดรั บกับกระแสนิ ยมของสังคม
สมัยใหม่ ตลอดจนสามารถดึงดูดคนรุ่ นใหม่มาเข้าร่ วมธุรกิจขายตรงและเครื อข่ายได้มากขึ้น
3.2 ความเสี่ ยงเกีย่ วกับการผลิต
3.2.1 ความเสี่ ยงด้ านการผลิต
ผงเมลามีนซึ่ งวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่มีลกั ษณะเฉพาะและมีผผู ้ ลิต
และจําหน่ายในประเทศไม่มากรายนัก ในขณะที่กลุ่มบริ ษทั มีความต้องการใช้ผงเมลามีนเพิ่มมากขึ้นตามการเติบโต
ของธุ รกิ จผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน และการขยายฐานการผลิตในประเทศอินเดียและเวียดนาม ดังนั้น กลุ่ม
บริ ษ ทั อาจประสบปั ญ หาการขาดแคลนวัต ถุ ดิ บที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต และส่ งผลให้ย อดขายผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ องใช้ใ น
ครัวเรื อนของกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถเติบโตได้ตามที่ควร
แนวทางรองรับความเสี่ ยง
1. บริ ษทั ฯมีสัดส่ วนการถื อหุ ้นอยู่ร้อยละ 45 ของจํานวนหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี
จํา กัด ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ต ผงเมลามี นรายสํา คัญให้บริ ษ ทั ฯ และจากการวิ จัย และพัฒ นาวัต ถุ ดิ บร่ วมกัน
ตลอดจนกําลังการผลิ ตของบริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด ที่ มีอยู่อย่างเพี ยงพอต่ อความต้องการของ
บริ ษทั ฯและยังสามารถจําหน่ายให้แก่ผผู ้ ลิตรายอื่นได้อีก ทําให้บริ ษทั ฯมีความมัน่ ใจว่ามีแหล่งวัตถุดิบ
ผงเมลามีนที่มีคุณภาพและไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
2. บริ ษ ัท ฯมี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ดี กับ ผูผ้ ลิ ต ผงเมลามี น รายอื่ นและเป็ นคู่ ค ้า กัน มานาน และมี ก ารสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูผ้ ลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพในต่างประเทศ ทําให้บริ ษทั ฯสามารถจัดหาวัตถุดิบได้
ในราคาที่ เหมาะสม และมัน่ ใจได้ว่าวัตถุดิบจะมีปริ มาณเพียงพอต่อการผลิตที่ มีการขยายตัว หรื อ
สามารถรองรับการขยายฐานการผลิตทั้งในประเทศและในกลุ่มประเทศเป้ าหมายได้
ส่ วนของเม็ดพลาสติกซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่สาํ คัญของผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม บริ ษทั ฯไม่มีความเสี่ ยง
ต่อการประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากมีผผู ้ ลิตและจัดจําหน่ายหลายราย ประกอบกับบริ ษทั ฯสามารถ
จัดหาได้จากแหล่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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3.2.2 ความเสี่ ยงด้ านแรงงาน
การปรับขึ้ นของอัตราค่าแรงขั้นตํ่าทัว่ ประเทศ การเติบโตของหลายอุตสาหกรรม และการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน ทําให้กลุ่มแรงงานมี ฝีมื อในประเทศไทยมีโอกาสและทางเลื อกในการประกอบอาชี พมากขึ้ น
ประกอบกับประเทศไทยเริ่ มเข้าสู่ การเป็ นประเทศของสังคมผูส้ ู งอายุ (Aging Society) และมีจาํ นวนประชากรวัย
ทํางานในอัตราส่ วนที่ลดลง จึงอาจส่ งผลให้เกิดปั ญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสู งขึ้ น
จากการเพิ่มค่าแรงพิเศษเพื่อการจูงใจ ซึ่ งเหตุปัจจัยดังกล่าวกระทบกระบวนการผลิตสิ นค้าเมลามีน เนื่ องจากบริ ษทั ฯ
จําเป็ นต้องพึ่งพาแรงงานมีฝีมือ และมีความต้องการแรงงานจํานวนมากเพื่อรองรับแผนการขยายตลาด
แนวทางรองรับความเสี่ ยง
1. บริ หารจัดการแผนการผลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อลดขั้นตอนการทํางานที่ ไม่จาํ เป็ น และพัฒนา
กระบวนการทํางานในโรงงานเป็ นแบบ Lean Manufacturing
2. จัด ตั้งศู นย์ฝึ กอบรมเพื่ อ ฝึ กทักษะการผลิ ต ให้พ นักงานก่ อนปฏิ บัติงานจริ ง และเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพ
กําลังคนเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อคนให้มากขึ้น
3. จัดโครงการอบรมผูส้ ื บทอดตําแหน่ง ภายใต้โครงการ DNA Connect เพื่อถ่ายทอดและพัฒนาพนักงาน
รุ่ นต่อๆ ไป ให้มีความรู ้ความเข้าใจในเทคนิ คเฉพาะด้าน เสริ มแนวคิ ดของการพัฒนาและการแก้ไข
ปั ญหา ตลอดจนได้เรี ยนรู ้ ในด้านอื่ นๆ เพิ่ มเติ มทั้งด้านการตลาด การผลิ ต การเงิ น และการขนส่ ง
เพื่อให้มีความรู ้ที่หลากหลายมากขึ้น โดยในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการอบรมให้มีความรู ้ดา้ นบริ หาร
จัดการสําหรับการนําองค์ความรู ้มาใช้ในชี วิตประจําวัน พร้อมทั้งให้มีความเข้าใจโจทย์และเงื่ อนไข
ของธุ รกิ จ เพื่อหล่อหลอมและพัฒนาให้เป็ น Srithai 4.0 ซึ่ งหมายถึงตัวพนักงานจะต้องมีท้ งั ในเรื่ อง
ของ Smart Technology, Smart Marketing และ Smart People ร่ วมกัน
4. นําเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายมาทํางานในบางกระบวนการผลิต
5. จัดให้มีสวัสดิการในปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ นอกเหนือจากค่าแรงตามที่กฎหมายกําหนด สิ ทธิ ในการได้รับ
การอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้และทักษะ รวมถึงโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอาชี พและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็ นอยูผ่ า่ นกระบวนการส่ งเสริ มและปลูกฝังจิตสํานึกของการรักองค์กรและร่ วมเป็ น
ส่ วนหนึ่งขององค์กร ทั้งนี้เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานอยู่กบั องค์กรในระยะยาว
6. ร่ วมกับสถาบันการศึ กษาชั้นนําในการพัฒนาเครื่ องจักรอัตโนมัติหรื อกึ่ งอัตโนมัติเพื่ อลดการพึ่งพา
แรงงาน ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯประสบความสําเร็ จในการนํามาใช้กบั สายการผลิ ตส่ วนหนึ่ งซึ่ งช่ วยลด
ปริ มาณการใช้แรงงานคนและส่ งผลให้ตน้ ทุนการผลิตมีแนวโน้มที่ลดลงด้วย
7. ปรับเปลี่ยนชัว่ โมงการทํางานของพนักงาน เพื่อวัตถุประสงค์ของการบริ หารต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานโดยไม่ลดผลผลิต
8. ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่แรงงานมีศกั ยภาพในการผลิต ยังไม่เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน และ
มีอตั ราค่าแรงที่เหมาะสม
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3.3 ความเสี่ ยงด้ านการเงิน
3.3.1 ความเสี่ ยงจากการผิดข้ อกําหนดทางการเงิน
บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทางการเงิน ซึ่ งระบุไว้ในสัญญาเงินกูร้ ะหว่างบริ ษทั ฯกับสถาบันการเงิน
ที่เป็ นเจ้าหนี้ และยังคงมีผลอยู่จนกว่าบริ ษทั ฯจะชําระคืนหนี้ เงินกูเ้ สร็ จสิ้ น ดังนั้น หากบริ ษทั ฯไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดทางการเงิน อาจทําให้บริ ษทั ฯตกอยูใ่ นสถานะการผิดข้อกําหนดทางการเงินได้
แนวทางรองรับความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯได้จดั ทําประมาณการงบการเงิ นขึ้ นใช้ภายในองค์กร เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อของฝ่ ายบริ หารในการ
ประมาณการอัตราส่ วนทางการเงินต่างๆ ที่ จะเกิดขึ้ นในอนาคต ตลอดจนติดตามผลการดําเนิ นงานที่เกิดขึ้นจริ งใน
แต่ละงวดเพื่อลดโอกาสของการปฏิบตั ิผิดข้อกําหนดทางการเงิน
3.3.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
การส่ งออกสิ นค้า และการนําเข้าวัตถุดิบ สิ นค้าสําเร็ จรู ป เครื่ องจักรและอุปกรณ์บางชนิ ดของกลุ่มบริ ษทั มี
ความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทําให้กลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถประมาณการรายได้
และต้นทุน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ตลอดจนกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยํา
แนวทางรองรับความเสี่ ยง
ในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯมียอดขายส่ งออกเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 20 ของรายได้หลัก โดยรายได้จาก
การส่ งออกส่ วนใหญ่เป็ นเงิ นสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาในสัดส่ วนมากกว่าร้อยละ 60 ของรายได้จากการส่ งออก
ทั้งหมด และจะเพิ่มสู งขึ้นตามการขยายตัวของธุ รกิจส่ งออก ขณะที่การนําเข้าของบริ ษทั ฯส่ วนใหญ่ก็สั่งซื้ อเป็ นเงิน
สกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาเช่นเดียวกัน แต่การใช้จ่ายจะผันแปรขึ้นอยู่กบั งบลงทุนในสิ นทรัพย์ในแต่ละปี บริ ษทั ฯ
ได้บ ริ ห ารจัด การเพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย น โดยใช้วิ ธีบ ริ ห ารกระแสเงิ นสดรั บ และจ่ า ยเงิ น ตรา
ต่างประเทศให้มีความสมดุล (Natural Hedge) ควบคู่กบั การพิจารณาทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม การทําสัญญา
ดังกล่าวจะช่ วยให้บริ ษทั ฯสามารถทราบกระแสเงินสดที่แน่นอน ตลอดจนกําหนดกลยุทธ์ต่างๆ ที่เหมาะสมของ
บริ ษทั ฯได้
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้เจรจาและเสนอราคาขายสิ นค้าให้ลูกค้าในบางประเทศและบางรายเป็ นเงินสกุลอื่น
นอกเหนือจากดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา อาทิ สกุลเงินบาทซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีสัดส่ วนรายได้จากการส่ งออกเป็ นสกุล
เงินบาทประมาณร้อยละ 30 ของรายได้จากการส่ งออกทั้งหมด ควบคู่กบั การซื้ อสิ นค้าด้วยสกุลเงินที่หลากหลาย เพื่อ
เป็ นการกระจายความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและลดผลกระทบจากการพึ่งพิงเงิ นสกุลใดสกุลหนึ่ งมากเกิ นไป
ตลอดจนเจรจากับลูกค้าหลักเพื่อขอปรับราคาขาย เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอย่างมีนยั สําคัญ
ส่ วนของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศมีรายได้เป็ นเงิ นสกุลท้องถิ่นจากการจําหน่ ายให้ลูกค้าภายในประเทศ
มากกว่าร้อยละ 90 ขณะที่การนําเข้าวัตถุดิบ เครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตส่ วนใหญ่สั่งซื้ อเป็ นเงินสกุลดอลลาร์
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สหรั ฐอเมริ กา และจะผันแปรตามปริ มาณการใช้วตั ถุดิบ งบลงทุ นในสิ นทรั พย์ในแต่ละปี บริ ษทั ย่อยได้บริ หาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้แนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯตามสภาวการณ์ ทั้งการ
ขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายรับสกุลเงินตราต่างประเทศ ควบคู่กบั การหาผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบในประเทศ
เพื่อลดการนําเข้า หรื อเจรจาขอซื้ อสิ นค้านําเข้าจากผูจ้ าํ หน่ ายเป็ นเงิ นสกุลอื่นนอกเหนื อจากดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและลดผลกระทบจากการพึ่งพิงเงินสกุลใดสกุลหนึ่ งมากเกินไป
นอกจากนี้ การวางแผนการลงทุ นและการพิ จารณาทําสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่วงหน้า ก็เป็ นอีกหนึ่ ง
แนวทางที่จะช่วยลดความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่บริ ษทั ย่อยได้
3.3.3 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯมีเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ ประกอบด้วย
1. วงเงินกูห้ มุนเวียนของบริ ษทั ฯมีอตั ราดอกเบี้ยอิงอัตรา MOR หรื อ Money Market Rate ซึ่ งเป็ นอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว
2. เงินกูย้ ืมระยะยาวเพื่อการลงทุนตามแผนงานขยายธุ รกิจในแต่ละปี โดยมีเงื่อนไขดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่
ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ และแบบลอยตัวอิงอัตรา MLR, THBFIX, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา และ
BIBOR
ทําให้บ ริ ษ ทั ฯมี ค วามเสี่ ย งของการขึ้ นลงของอัตราดอกเบี้ ย ซึ่ งอิ งกับอัต ราลอยตัวดังกล่ าวเมื่ ออัตราดอกเบี้ ยใน
ท้องตลาดมีความผันผวน
แนวทางรองรับความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯมีแนวทางรองรับเพื่อลดความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้
• จัดทําประมาณการเงิ นสดและแผนการลงทุ นไว้ล่วงหน้าเพื่ อที่ บริ ษทั ฯจะได้มีเวลาเพี ยงพอในการ
จัดหาและพิจารณาแหล่งเงินต่างๆ ที่มีเงื่อนไขและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับบริ ษทั ฯ
• จัดหาวงเงิ นสิ นเชื่ อหมุนเวียนเพิ่มเติ มจากสถาบันการเงิ นต่างๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้เงิ นกูย้ ืม
ระยะสั้น
• พิจารณาชําระคืนเงิ นต้นก่อนกําหนดเพิ่มเติ มตามสภาพคล่องส่ วนเกินของบริ ษทั ฯและประเภทของ
อัตราดอกเบี้ยของวงเงินกูท้ ี่บริ ษทั ฯวางแผนชําระคืน ซึ่ งบางวงเงินกูบ้ ริ ษทั ฯสามารถกระทําได้โดยไม่
มีค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่มและไม่ผิดต่อเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
• ติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวของภาวะอัตราดอกเบี้ ยในท้องตลาดและปั จจัยต่างๆ ที่ มีผลกระทบต่อ
การเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ ย เพื่ อ ใช้ป ระเมิ น ทิ ศ ทางของอัต ราดอกเบี้ ยและเป็ นข้อ มู ล
ประกอบการพิ จารณาเงื่ อนไขอัตราดอกเบี้ ยเมื่ อบริ ษทั ฯมี ความจําเป็ นต้องจัดหาเงิ นกูย้ ืมระยะยาว
เพิ่ มเติ ม พร้ อมทั้งเปรี ยบเที ยบกับต้นทุ นทางการเงิ นกรณี ระดมเงิ นทุ นจากแหล่งอื่นที่ มิใช่ ธนาคาร
พาณิ ชย์ เช่น การออกหุน้ กู้ เป็ นต้น
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• พิจารณาเลือกใช้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่หรื ออัตราดอกเบี้ยที่อิงอัตราลอยตัวอื่นๆ สําหรับเงิ น
กูย้ ืมระยะยาวที่ จะจัดหาเพิ่มเติ ม เพื่อช่ วยถ่วงดุลหรื อกระจายความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยในท้องตลาด
• พิจารณาใช้เครื่ องมือทางการเงิ นอื่นเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยและ
บริ ษทั ฯสามารถทราบภาระต้นทุนทางการเงินที่แน่นอน
3.3.4 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
การขายสิ นค้าให้ลูกค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯเป็ นการขายเชื่ อทั้งลูกค้าภายในและต่างประเทศ มีการจัด
จําหน่ายให้ลูกค้ารายเก่าที่ซ้ื อขายกับบริ ษทั ฯมานาน และลูกค้ารายใหม่ๆ ตามฐานลูกค้าของบริ ษทั ฯที่เพิ่มมากขึ้ น
เรื่ อยๆ รวมถึงมีระยะเวลาการให้เครดิตแก่ลูกค้าที่ต่างๆ กัน ทําให้บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากการไม่สามารถเรี ยกเก็บ
ชําระหนี้จากลูกค้าได้
แนวทางรองรับความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดเกณฑ์การจัดระดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นก่อนการให้สินเชื่ อแก่ลูกค้า ทําให้ความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่ อแก่ลูกค้าของบริ ษทั ฯไม่มี
สาระสําคัญ การกระจุกตัวของความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวกับลูกหนี้ การค้าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แม้ว่า
ลูกค้าของบางสายธุ รกิ จจะมีนอ้ ยรายก็ตาม เนื่ องจากเป็ นลูกค้าขนาดใหญ่ และมีความน่ าเชื่ อถือด้านฐานะการเงิ น
ประกอบกับบริ ษทั ฯยังมีลูกค้ารายอื่นอีกเป็ นจํานวนมาก มีตลาดที่กระจายอย่างหลากหลาย มีประสบการณ์การเก็บ
หนี้ ในอดีต การควบคุมการอนุ มตั ิ วงเงิ นสิ นเชื่ อ ตลอดจนวิเคราะห์และติ ดตามความสามารถในการชําระเงินของ
ลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ โดยอาจปรับเปลี่ยนวงเงินและระยะเวลาการให้เครดิตอย่างเป็ นระบบตามพฤติกรรมการชําระ
เงินของลูกค้า ตลอดจนกําหนดมาตรการในการติดตามและเร่ งรัดการชําระหนี้ รายที่มีการชําระเงินล่าช้าเกินกําหนด
ทําให้ฝ่ายบริ หารเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี่ ยงทางด้านการให้สินเชื่อเพิ่มเติมจากจํานวนเงินที่บริ ษทั ฯได้บนั ทึกไว้เป็ น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว
กรณี ลูกค้าต่ างประเทศโดยเฉพาะลูกค้ารายใหม่หรื อลูกค้าที่ บริ ษทั ฯยังไม่มีความมัน่ ใจในฐานะการเงิ น
บริ ษทั ฯจะกําหนดเงื่อนไขการชําระเงินด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต หรื อต้องโอนชําระเงินก่อนบางส่ วนหรื อทั้งหมด
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทั ย่ อย
4.1.1 ทรัพย์ สินหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจและการผลิต
1) บริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
• สํานักงานใหญ่ และโรงงาน 4 แห่ง คือ
1. สํานักงานใหญ่และโรงงานสุ ขสวัสดิ์
2. โรงงานบางปู
3. โรงงานอมตะนคร ชลบุรี
4. โรงงานโคราช

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

• ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าของธุ รกิจขายตรงและธุ รกิจเครื อข่าย รวม 16 สาขา ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
และต่างจังหวัด และศรี ไทย ซุปเปอร์เอาท์เล็ท 1 สาขา (“ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า”)
• เครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตของโรงงานแต่ละสาขา
บริ ษทั ฯเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น และมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ของทรัพย์สินหลักของบริ ษทั ฯดังนี้
ทรัพย์ สิน
สํานักงานใหญ่และ
โรงงานสุ ขสวัสดิ์
โรงงานบางปู
โรงงานอมตะนคร ชลบุรี
โรงงานโคราช
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า
รวม

ที่ดนิ และ
อาคาร

หน่วย : ล้านบาท
เครื่องจักรและ
รวม
อุปกรณ์

282.64

367.99

650.63

24.92
262.84
* 117.08
45.01
732.49

274.26
1,527.31
232.48
2,402.04

299.18
1,790.15
349.56
45.01
3,134.53

หมายเหตุ * รวมมูลค่ าที่ ดินและอาคารของพื้ นที่ บางส่ วนที่ ไม่ได้ใช้ในการประกอบธุ รกิ จหลัก โดยจัด
ประเภทเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่ งหากไม่รวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแล้ว มูลค่าสุ ทธิ
ตามบัญชีของที่ดินและอาคารโรงงานโคราชที่บริ ษทั ฯใช้ในการประกอบธุ รกิจหลักเท่ากับ 96.29 ล้านบาท
และมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีรวมของทรัพย์สินหลักของบริ ษทั ฯเท่ากับ 3,113.74 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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แม้วา่ บริ ษทั ฯมีการจัดหาทรัพย์สินเพิ่มเติม แต่มลู ค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ของทรัพย์สินหลักดังกล่าวก็ลดลงจากปี
พ.ศ. 2559 จากค่ าเสื่ อมราคา การตัดจําหน่ าย และการตั้งสํารองค่ าเผื่อการด้อยค่ าสิ นทรั พย์ บริ ษทั ฯได้แสดง
รายละเอี ยดการเคลื่ อนไหวของมูลค่ าตามบัญชี ของที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หัวข้อ 15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ หน้า 64 – 68
นอกจากนี้ บริ ษ ัทฯได้เ ช่ า พื้ นที่ อาคารส่ วนหนึ่ งเพื่ อใช้เ ป็ นสํา นัก งานขายของธุ ร กิ จเครื อข่ า ยศรี ไ ทย
เน็ทเวิร์ค มี ระยะเวลาการเช่ า 1-3 ปี รวมถึ งเช่ าพื้ นที่ ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าอื่ นๆ บางสาขาด้วย โดยในปี พ.ศ. 2560
บริ ษทั ฯมีค่าเช่าพื้นที่และค่าบริ การเป็ นเงินจํานวนรวม 10.97 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ด้วยผลกระทบจากการลดลง
ของยอดขายของธุ รกิจเครื อข่ายอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯจึงได้ปรับกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจของธุ รกิจเครื อข่ายโดย
การย้ายสํานักงานของธุ รกิจเครื อข่ายมาที่สาํ นักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯในช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการบริ หารจัดการและลดภาระค่าเช่าในอนาคต
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯไม่มีทรัพย์สินติดภาระจํานองกับสถาบันการเงิน โดยภาระหนี้ เงินกูย้ ืมระยะยาว ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 1,897.21 ล้านบาท วงเงินสิ นเชื่ อหมุนเวียนทั้งหมดที่บริ ษทั ฯมีอยู่กบั ทุกสถาบันการเงิน
และวงเงินกูย้ ืมระยะยาวที่บริ ษทั ฯจะจัดหาเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อการลงทุนตามแผนงานประจําปี มีหลักประกันเป็ น
เพียงข้อตกลงที่ จะไม่ก่อภาระผูกพันหรื อทํานิ ติกรรมใดๆ ในที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯทั้งที่ มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อที่จะมีข้ ึนในอนาคต (Negative Pledge) เท่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจัดหา
วงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ฯ
2) บริษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
บริ ษ ทั โคราช ไทย เทค จํา กัด (“KTT”) เช่ า พื้ น ที่ ส่ ว นหนึ่ ง ของโรงงานโคราชของบริ ษ ัทฯเป็ นที่ ต้ ัง
สํา นักงานและโรงงาน เนื้ อที่ 4 ไร่ 3 งาน 57.5 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2560 KTT ได้ต่ออายุสัญญาเช่ ากับบริ ษ ทั ฯ
ระยะเวลาการเช่า 1 ปี 6 เดือน และมีค่าเช่าต่อปี เป็ นเงินจํานวน 1.50 ล้านบาท
นอกจากนี้ KTT ยังมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเป็ นทรัพย์สินหลักโดยถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองและ
ไม่ติดภาระจํานอง มีมลู ค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 36.31 ล้านบาท
ปัจจุบนั วงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนที่ KTT มีอยู่กบั ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศหนึ่ งราย จํานวน 10.0 ล้านบาท
ไม่มีหลักประกันทั้งการจํานองทรัพย์สินและการคํ้าประกัน โดยมีหลักประกันเพียงข้อตกลงที่จะไม่ก่อภาระผูกพัน
หรื อทํานิติกรรมใดๆ ในทรัพย์สินของ KTT ทั้งที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั หรื อที่จะมีข้ ึนในอนาคต (Negative Pledge) เท่านั้น
3) บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จํากัด
บริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด (“SNP”) เช่ าพื้ นที่ ส่วนหนึ่ งของโรงงานโคราชของบริ ษทั ฯเป็ นที่ ต้ งั
สํานักงานและโรงงาน เนื้ อที่ 1 ไร่ 3 งาน 47.5 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2560 SNP ได้ต่ออายุสัญญาเช่ าแบบปี ต่อปี กับ
บริ ษทั ฯ และมีค่าเช่าต่อปี เป็ นเงินจํานวน 0.57 ล้านบาท
นอกจากนี้ SNP ยังมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเป็ นทรัพย์สินหลักโดยถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองและ
ไม่ติดภาระจํานอง มีมลู ค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 11.58 ล้านบาท
ปัจจุบนั SNP ไม่มีภาระหนี้เงินกูแ้ ละวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนกับสถาบันการเงินใดๆ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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4) Srithai (Vietnam) Company Limited
• สํานักงานใหญ่ และโรงงาน 2 แห่ง คือ
1. สํานักงานใหญ่และโรงงานที่ Song Than 1 Industrial Zone เนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
2. โรงงานที่ Viet Huong Industrial Zone
เนื้อที่ 2 ไร่ 0 งาน 51.25 ตารางวา
• เครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตของโรงงานแต่ละสาขา
ส่ วนของที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ได้เช่าจากผูป้ ระกอบการ
นิคมอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม 2 แห่ง รวม 2 สัญญาเช่า ประกอบด้วย
สัญญาฉบับที่ 1 เป็ นสัญญาเช่าที่ดินซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของสํานักงานใหญ่และโรงงานที่ Song Than 1 Industrial
Zone ซึ่ งมีอายุของสิ ทธิ การเช่ ารวมเป็ นระยะเวลาทั้งสิ้ น 48 ปี นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 โดยมีค่าเช่ าในปี พ.ศ. 2560
จํานวน 745 ล้านเวียดนามดอง หรื อเทียบเท่า 1.12 ล้านบาท โดย SVN ถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองเฉพาะในส่ วนของ
อาคารสํานักงานใหญ่และโรงงาน
สัญญาฉบับที่ 2 เป็ นสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของโรงงานที่ Viet Huong Industrial Zone ซึ่ งอายุ
ของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยมีค่าเช่าในปี พ.ศ. 2560 จํานวน 1,752 ล้านเวียดนามดอง
หรื อเทียบเท่า 2.63 ล้านบาท SVN มีสิทธิ ที่จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าฉบับนี้ได้ครั้งละ 4 ปี รวม 4 ครั้ง รวมเป็ นระยะเวลาที่
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ท้ งั สิ้ น 16 ปี ซึ่ งจะทําให้สญ
ั ญาสิ้ นสุ ดในปี พ.ศ. 2575
โรงงานทั้งสองแห่ งไม่ติดภาระจํานอง และมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน
เงินเทียบเท่า 87.35 ล้านบาท
ส่ วนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต SVN ถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองและไม่ติดภาระจํานองเช่นเดียวกัน
มีมลู ค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวนเงินเทียบเท่า 759.74 ล้านบาท
นอกเหนื อจากทรัพย์สินหลักข้างต้น SVN ยังมีที่ดินเปล่าที่ อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของ
ประเภทธุรกิจและช่วงเวลาของการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ซึ่ งมีเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา ตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่ต้ งั
ของโรงงานและสํานักงานใหญ่ของ SVN โดยทําสัญญาเช่ าที่ดินจากผูป้ ระกอบการนิ คมอุตสาหกรรมของประเทศ
เวียดนามในปี พ.ศ. 2558 อายุสญ
ั ญาเช่า 43 ปี ค่าสิ ทธิ การเช่าทั้งหมดเป็ นเงินจํานวน 35,003 ล้านเวียดนามดอง หรื อ
เทียบเท่า 52.50 ล้านบาท และไม่มีค่าเช่ารายเดือน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารโรงงานสําหรับรองรับ
การขยายธุ รกิ จและกําลังการผลิตของ SVN ในอนาคต ทั้งนี้ มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ของสิ ทธิ การเช่า ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 34,085 ล้านเวียดนามดอง หรื อเทียบเท่า 47.72 ล้านบาท
ภาระหนี้ เงินกูย้ ืมระยะยาวของ SVN ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 374,678 ล้านเวียดนามดอง
หรื อเทียบเท่า 524.55 ล้านบาท วงเงิ นสิ นเชื่ อหมุนเวียนทั้งหมดที่ SVN มีอยู่กบั ทุกสถาบันการเงินทั้งในประเทศ
เวียดนามและประเทศไทย และวงเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ SVN จะจัดหาเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อการลงทุนตามแผนงาน
ประจําปี มีหลักประกันเป็ นเพียงข้อตกลงที่ จะไม่ก่อภาระผูกพันหรื อทํานิ ติกรรมใดๆ ในที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
และเครื่ องจักรทั้งหมดของ SVN ทั้งที่มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อที่จะมีข้ ึนในอนาคต (Negative Pledge) และ/หรื อ Letter
of Comfort ที่ออกโดยบริ ษทั ฯเท่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจัดหาวงเงินสิ นเชื่ อของบริ ษทั ฯสําหรับกลุ่มบริ ษทั
ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ 100 และมีผลประกอบการดี สามารถพึ่งพาตนเองได้
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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5) Srithai (Hanoi) Company Limited
Srithai (Hanoi) Company Limited (“SHN”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ SVN ถือหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100.0 ได้
ทําสัญญาเช่ า ที่ ดิ นจากผูป้ ระกอบการนิ ค มอุ ตสาหกรรมของประเทศเวีย ดนาม เพื่ อก่ อสร้ างเป็ นสํานักงานและ
โรงงาน ด้วยเนื้อที่ 14 ไร่ 0 งาน 44.5 ตารางวา อายุสญ
ั ญาเช่า 43 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ค่าสิ ทธิ การเช่าทั้งหมดเป็ น
เงินจํานวน 42,039 ล้านเวียดนามดอง หรื อเทียบเท่า 63.06 ล้านบาท และไม่มีค่าเช่ารายเดือน ทั้งนี้ มูลค่าสุ ทธิ ตาม
บัญชี ของสิ ทธิ การเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 39,100 ล้านเวียดนามดอง หรื อเทียบเท่า 54.74 ล้าน
บาท
SHN ถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองในส่ วนของอาคารสํานักงานและโรงงาน โดยไม่ติดภาระจํานอง และมีมูลค่า
สุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวนเงินเทียบเท่า 151.97 ล้านบาท
ส่ วนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต SHN ถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองและไม่ติดภาระจํานองเช่นเดียวกัน
มีมลู ค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวนเงินเทียบเท่า 332.57 ล้านบาท
วงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนในปัจจุบนั ที่ SHN ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศเวียดนามและประเทศไทย
รวมจํานวน 7.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (หรื อประมาณ 223 ล้านบาท) มีหลักประกันเป็ นการคํ้าประกันโดย SVN
6) Srithai Superware Manufacturing Private Limited
Srithai Superware Manufacturing Private Limited (“SSMP”) ทําสัญญาเช่าที่ดินจากผูป้ ระกอบการนิ คม
อุตสาหกรรมของประเทศอินเดีย เพื่อก่อสร้างเป็ นสํานักงานและโรงงาน ด้วยเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 70.75 ตารางวา อายุ
สัญญาเช่า 99 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และมีค่าสิ ทธิ การเช่าแบบชําระครั้งเดียวทั้งจํานวนรวมเป็ นเงิน 98.46 ล้าน
อินเดียรู ปี หรื อเทียบเท่า 48.72 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ของสิ ทธิ การเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวน 96.08 ล้านอินเดียรู ปี หรื อเทียบเท่า 45.69 ล้านบาท
SSMP ถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองในส่ วนของอาคารสํานักงานและโรงงาน โดยไม่ติดภาระจํานอง และมี
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวนเงินเทียบเท่า 117.88 ล้านบาท
ส่ วนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต SSMP ถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองและไม่ติดภาระจํานองเช่นเดียวกัน
มีมลู ค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวนเงินเทียบเท่า 119.88 ล้านบาท
วงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนในปั จจุบนั ที่ SSMP ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศอินเดียจํานวน 33.0 ล้าน
อินเดียรู ปี (หรื อประมาณ 18 ล้านบาท) มีหลักประกันเป็ น Standby Letter of Credit ที่ออกโดยบริ ษทั ฯ
7) Srithai Superware India Limited
สํานักงานและคลังสิ นค้าตั้งอยูใ่ นเมือง Gurgaon, Ahmedabad และ Guwahati โดยเป็ นการทําสัญญาเช่าจาก
ผูใ้ ห้เช่ าแต่ละราย และมีระยะเวลาการเช่ า 3 ปี ค่าใช้จ่ายในการเช่ าพื้นที่ ทุกแห่ งสําหรับปี พ.ศ. 2560 รวมเป็ นเงิ น
เทียบเท่า 0.76 ล้านบาท และเนื่ องจากธุ รกิจของ Srithai Superware India Limited (“SSI”) เป็ นธุ รกิจซื้ อมาขายไป
ทรัพย์สินหลักรายการอื่นที่ SSI ใช้ในการประกอบธุรกิจ จึงมีเพียงเครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
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8) บริษทั ศรีไทยโมลด์ ส จํากัด
ทรั พย์สินหลักที่ บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด (“SMO”) ใช้ในการประกอบธุ รกิ จได้แก่ สํานักงานและ
โรงงานตั้งอยูบ่ นเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ถือกรรมสิ ทธิ์ ของตนเอง มี
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 30.09 ล้านบาท และ 50.27 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมี
ทรัพย์สินบางส่ วนที่ติดจํานองอยูก่ บั ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ ได้แก่ ที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 32.6 ตารางวา พร้อม
สิ่ งปลูกสร้าง เพื่อเป็ นหลักประกันสําหรับสําหรับวงเงินกูย้ ืมระยะยาวและวงเงิ นสิ นเชื่ อหมุนเวียน ซึ่ ง ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 SMO มีภาระหนี้ เงินกูย้ ืมระยะยาวจํานวน 11.59 ล้านบาท และวงเงินสิ นเชื่ อหมุนเวียนจํานวน
37.0 ล้านบาท
9) บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จํากัด
ทรัพย์สินหลักที่บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด (“SMW”) ใช้ในการประกอบธุ รกิจได้แก่ สํานักงานและ
โรงงานตั้งอยู่บนเนื้ อที่รวม 11 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ถือกรรมสิ ทธิ์ ของ
ตนเอง มีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 167.19 ล้านบาท และ 405.60 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยมีทรัพย์สินบางส่ วนที่ติดจํานองอยูก่ บั ธนาคารผูใ้ ห้สินเชื่อแต่ละรายดังนี้
1. ที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรส่ วนหนึ่ ง ติดจํานองกับธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศและข้อตกลงที่ จะไม่นาํ ที่ ดินจํานวน 2 แปลง พร้ อมสิ่ งปลูกสร้างไปทํานิ ติกรรม
ใดๆ หรื อก่อให้เกิดภาระผูกพันตลอดอายุสัญญาเงินกู้ เพื่อเป็ นหลักประกันสําหรับเงินกูย้ ืมระยะยาว
และวงเงิ นสิ นเชื่ อหมุนเวียน ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 SMW มีภาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมระยะยาว
จํานวน 46.18 ล้านบาท และวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนจํานวน 40.0 ล้านบาท ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูส้ ่ วนนี้
2. เครื่ องจักรส่ วนหนึ่งติดจํานองกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ และข้อตกลงที่จะไม่นาํ ทรัพย์สินทั้งหมด
หรื อบางส่ วนที่ สาํ คัญไปทํานิ ติกรรมใดๆ หรื อก่อให้เกิดภาระผูกพันตลอดอายุสัญญาเงินกู้ เพื่อเป็ น
หลักประกันสําหรับเงินกูย้ ืมระยะยาวและวงเงินสิ นเชื่ อหมุนเวียน ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
SMW มีภาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจํานวน 37.50 ล้านบาท และวงเงิ นสิ นเชื่ อหมุนเวียนจํานวน 95.0
ล้านบาท ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูส้ ่ วนนี้
3. ข้อตกลงที่ จะไม่นาํ ทรัพย์สินทั้งหมดไปทํานิ ติกรรมใดๆ หรื อก่อให้เกิ ดภาระผูกพันตลอดอายุสัญญา
เงินกู้ กับบริ ษทั ลิสซิ่ งแห่ งหนึ่ งในประเทศ เพื่อเป็ นหลักประกันสําหรับเงินกูย้ ืมระยะยาว ซึ่ ง ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 SMW มีภาระหนี้ เงินกูย้ ืมระยะยาวจํานวน 25.00 ล้านบาท ภายใต้สัญญาเงินกู้
ส่ วนนี้
4.1.2 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั ฯประกอบด้วย ลิขสิ ทธิ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดําเนิ นงาน
และสิ ทธิ บตั รทางด้านการผลิต ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้แก่ สิ ทธิ ในการเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายฝาเครื่ องดื่ม และสิ ทธิ ในการ
เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์บางรายการของสายธุ รกิ จซื้ อมาขายไป สิ ทธิ ในการผลิตและจําหน่ ายสิ นค้าตาม
สัญญาต่างๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของลิขสิ ทธิ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ฯมีอายุระหว่าง 5 – 10 ปี
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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บริ ษทั ฯได้แสดงรายละเอี ยดและมูลค่ าตามบัญชี สุทธิ ของสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หัวข้อ 16 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุ ทธิ หน้า 69 – 70
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริ ษทั ฯมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่ สายธุ รกิจพลาสติก ซึ่ ง
ประกอบด้วยผลิ ตภัณฑ์เพื่ องานอุ ตสาหกรรมและผลิ ตภัณ ฑ์เครื่ องใช้ในครั วเรื อน และสายธุ รกิ จเครื อข่ ายและ
แม่พิมพ์ ที่มีศกั ยภาพในการสร้างผลกําไรและมีโอกาสในการเจริ ญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของ
กลุ่มบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังให้ความสําคัญแก่การลงทุนในธุ รกิ จที่ เอื้อประโยชน์หรื อสนับสนุ นธุ รกิ จหลัก
ของบริ ษทั ฯตามแผนกลยุทธ์ที่ตอ้ งการเน้นให้การทําธุ รกิ จมี ลกั ษณะครบวงจร ลดการพึ่งพาธุ รกิ จนอกกลุ่ม เพื่ อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ และเสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริ ษทั ให้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากเป็ นการลงทุนในกลุ่มธุ รกิ จหรื อผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯให้ความสําคัญตามนโยบายของ
บริ ษทั ฯ หรื อมีความเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษด้วยเทคนิคเฉพาะทาง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม
และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Material Handling บริ ษทั ฯก็มีนโยบายที่ จะลงทุนในสัดส่ วนที่ ทาํ ให้บริ ษทั นั้นมีสถานะเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯเพื่อให้บริ ษทั ฯมีอาํ นาจในการควบคุม กําหนดนโยบาย และบริ หารจัดการธุ รกิจของบริ ษทั
นั้นได้
ในการดูแลและบริ หารงานบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ฯจะส่ งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯซึ่ ง
ประกอบด้ว ยกรรมการที่ เ ป็ นผู ้บ ริ หารและ/หรื อผู ้บ ริ หารของบริ ษัท ฯ หรื อบุ ค คลใดๆ ที่ มี คุ ณ สมบัติ แ ละ
ประสบการณ์เหมาะสมในธุ รกิ จนั้นๆ เพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมใน
จํานวนที่สอดคล้องกับสัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ หรื อเข้าร่ วมประชุมในฐานะผูถ้ ือหุน้ โดยผูแ้ ทนของบริ ษทั ฯมี
หน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารจัดการ หรื อออกเสี ยงในที่ประชุมตามแนวทางหรื อทิศทางที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้
กําหนดไว้
4.3 การประเมินราคาทรัพย์ สิน
บริ ษทั ฯไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและการผลิตในปี พ.ศ. 2560
4.4 อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
กลุ่ ม บริ ษัท มี ท รั พ ย์สิ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ใ นการประกอบธุ ร กิ จ หลัก ของกลุ่ ม บริ ษัท และถื อ ครองไว้เ พื่ อ หา
ประโยชน์จากรายได้ค่ าเช่ า ระยะยาวหรื อยังมิ ได้ระบุ วตั ถุประสงค์ข องการใช้ในอนาคต โดยจัด เป็ นสิ นทรั พ ย์
ประเภทอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามที่แสดงในงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ ที่ดินเปล่า ที่ดินและอาคาร
และอาคารห้องชุ ด ซึ่ งมีอยู่หลายแห่ งทั้งในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัด โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรม
ตามงบการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 129.59 ล้านบาท และ 1,170.67 ล้านบาท ตามลําดับ
บริ ษทั ฯได้แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของมูลค่าตามบัญชี ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หัวข้อ 14 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุ ทธิ
หน้า 61 – 63
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีคดีหรื อข้อพิพาททางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยที่มีจาํ นวนสู งกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่ วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2. คดี ที่กระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯอย่างมีนยั สําคัญแต่ ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ น
ตัวเลขได้
3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย
อนึ่ง บริ ษทั ฯมีคดีพิพาทซึ่ งไม่เข้าข่ายหรื อมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญตามข้อ 1-3 ข้างต้น กับบริ ษทั จัดหา
แรงงานต่างด้าวตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2559 โดยศาลชั้นต้นได้มีคาํ พิพากษาเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ให้บริ ษทั ฯ
ชําระเงินจํานวน 4.77 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาบริ ษทั ฯก็ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ในเดือน
สิ งหาคม พ.ศ. 2560 และคดียงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีหลักฐานและข้อมูลสําคัญเพิ่มเติมที่จะสู ้คดีและ
เชื่อมัน่ ว่าหลักฐานและข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงยังไม่บนั ทึกหนี้ สินสําหรับคดี
ความดังกล่าวในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยรายการ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อและหมายเหตุประกอบ
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ตลอดจนรายงานความคื บหน้าในคําชี้ แจงข้อมูลทางการเงิ นของทุ ก
ไตรมาสในปี พ.ศ. 2560

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

ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ ว :

ที่ต้งั บริษทั :

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

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

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ในครัวเรือนที่ทําจากเมลามีน
โรงงานโคราช
335 หมู่ 6 เขตนิคมอุตสาหกรรมสุ รนารี ถนนราชสี มา-โชคชัย
ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา 30000
โทรศัพท์ 66 4421 2100 โทรสาร 66 4421 2036
สํ านักงานขายตรงและธุรกิจเครือข่ าย ศรีไทย เน็ทเวิร์ค
15 ถนนสุ ขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กรุ งเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 66 2428 8855, 66 2428 9706
โทรสาร 66 2427 7269, 66 2428 9677
URL : www.superwaredirectsales.com, www.srithainetwork.com
1 มกราคม – 31 ธันวาคม
รอบระยะเวลาบัญชี :
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
เลขานุการบริษทั /
หัวหน้ าหน่ วยงานนักลงทุนสั มพันธ์ : บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
15 ถนนสุ ขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กรุ งเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 66 2427 0088, 66 2874 5016 โทรสาร 66 2428 9675
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 2009 9000 โทรสาร 66 2009 9991
นายชัยศิริ เรื องฤทธิ์ ชัย
ผู้สอบบัญชี :
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิ ต้ ีทาวเวอร์
179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 66 2286 9999, 66 2344 1000 โทรสาร 66 2286 5050
ที่ปรึกษากฎหมาย :
1. บริษทั สํ านักงานกฎหมายนิตปิ รีชา จํากัด
69/33 ซอยโรงภาพยนตร์เอเธนส์ เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 2252 9494, 66 2251 3225
โทรสาร 66 2251 3226, 66 2255 5201
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ที่ปรึกษากฎหมาย (ต่ อ) :

2. สํ านักงานกฎหมาย มารุ ต – รุ จริ ะ บุนนาค
16-18 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสื อ เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 66 2221 2191-4 โทรสาร 66 2226 3321, 66 2622 1262

นิตบิ ุคคลที่บริษทั ฯถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้ อม ตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
บริษทั ย่ อย
1. ชื่อ
: บริษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
ที่ต้ งั
: 325-328 นิคมอุตสาหกรรมสุ รนารี หมู่ที่ 6 ถนนราชสี มา-โชคชัย
ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากเมลามีน
โทรศัพท์
: 0 4421 8766-8
โทรสาร
: 0 4421 8769
ทุนจดทะเบียน
: 30,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 3,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 30,000,000 บาท
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้ว

2.

ชื่อ
ที่ต้ งั

: บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จํากัด
: 325-328 นิคมอุตสาหกรรมสุ รนารี หมู่ที่ 6 ถนนราชสี มา-โชคชัย
ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์
: 0 4421 2650
โทรสาร
: 0 4421 2649
ทุนจดทะเบียน
: 40,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 4,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 40,000,000 บาท
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้ว
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3.

ชื่อ
ที่ต้ งั

: Srithai (Vietnam) Company Limited
: 9 Street 2, Song Than 1 Industrial Park, Di An District,
Binh Duong Province, Socialist Republic of Vietnam
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
และผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากเมลามีน
โทรศัพท์
: 84 6503 790023-4
โทรสาร
: 84 6503 790025
ทุนจดทะเบียน
: เทียบเท่า 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ทุนชําระแล้ว
: เทียบเท่า 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้ว

4.

ชื่อ
ที่ต้ งั

5.

ชื่อ
ที่ต้ งั

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

(1)

: Srithai Superware Manufacturing Private Limited
: SM-22, GIDC Sanand-II (Bol), Taluka Sanand, Ahmedabad-382170,
Gujarat, Republic of India
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากเมลามีน
โทรศัพท์
: 91 271 761 8905
ทุนจดทะเบียน
: 720,000,000 อินเดียรู ปี ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 72,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 อินเดียรู ปี
ทุนชําระแล้ว
: 720,000,000 อินเดียรู ปี (1)
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชําระแล้ว
เมื่อรวมกับจํานวนเงินที่ชาํ ระเป็ นค่าส่ วนเกินมูลค่าหุน้ จํานวน 179.975 ล้านอินเดียรู ปี จะทําให้เงินลงทุนทั้งหมด
ในบริ ษทั ย่อยเท่ากับ 899.975 ล้านอินเดียรู ปี
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6.

ชื่อ
ที่ต้ งั

: Srithai Superware India Limited
: A, A-1, A-2, Enkay Centre, Vanijya Nikunk, Udyog Vihar, Phase-V,
Gurgaon-122016, Haryana, Republic of India
ประเภทธุรกิจ
: ค้าขายผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
โทรศัพท์
: 91 124 411 0406
โทรสาร
: 91 124 411 0505
ทุนจดทะเบียน
: 50,000,000 อินเดียรู ปี ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 5,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 อินเดียรู ปี
ทุนชําระแล้ว
: 42,500,000 อินเดียรู ปี
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 82.4 ของทุนชําระแล้ว

7.

ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ

8.

ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ

: บริษทั ศรีไทยโมลด์ ส จํากัด
: 55/1 และ 55/6 หมู่ที่ 1 ตําบลหนองซํ้าซาก อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
: รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ และผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
เพื่องานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์
: 0 3847 6352, 0 3847 6525-7
โทรสาร
: 0 3847 6528
ทุนจดทะเบียน
: 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 1,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 100,000,000 บาท
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 71.0 ของทุนชําระแล้ว
: บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จํากัด
: 539 หมู่ที่ 4 ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
: รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ และผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
เพื่องานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์
: 0 2324 0425-6
โทรสาร
: 0 2324 0427
ทุนจดทะเบียน
: 120,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 1,200,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 120,000,000 บาท
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 51.0 ของทุนชําระแล้ว

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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บริษทั ร่ วม
1. ชื่อ
ที่ต้ งั

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

2.

ชื่อ
ที่ต้ งั

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

3.

ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

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

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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4.

ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ

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

5.

ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

6.

ชื่อ
ที่ต้ งั

: บริษทั ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จํากัด
: 30/27 หมู่ที่ 2 ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
: ผลิตและจําหน่ายกล่องกระดาษ
: 0 3445 2100-7
: 0 3445 2108-9
: 60,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 600,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 60,000,000 บาท
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 39.2 ของทุนชําระแล้ว
: PT. Srithai Maspion Indonesia
: Maspion Industrial Area unit 2, Tebel Village, Buduran, Sidoarjo,
East Java, Republic of Indonesia
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากเมลามีน
โทรศัพท์
: 62 31 891 1061-3
โทรสาร
: 62 31 891 3630
ทุนจดทะเบียน
: 10,394,130,000 อินโดนีเซี ยรู เปี ยะ ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 9,320 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1,115,250 อินโดนีเซี ยรู เปี ยะ
ทุนชําระแล้ว
: 10,394,130,000 อินโดนีเซี ยรู เปี ยะ
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ : ร้อยละ 32.5 ของทุนชําระแล้ว

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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กิจการร่ วมค้ า
1. ชื่อ
ที่ต้ งั

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

บริษทั อืน่
1. ชื่อ
ที่ต้ งั
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

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

6.2 ข้ อมูลสํ าคัญอืน่
ในปี พ.ศ. 2560 และภายหลังวันที่ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯไม่มี
ข้อ มู ล และ/หรื อเหตุ ก ารณ์ ใ ดๆ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การตัด สิ น ใจของผู ้ล งทุ น อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ เพิ่ ม เติ ม
นอกเหนื อไปจากที่ บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยสารสนเทศแก่ ผูล้ งทุ นอย่างเท่ าเที ยมกันผ่านช่ องทาง ELCID ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ฯ

หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริ ษทั ฯเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
ของบริ ษทั ฯที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรื อเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯที่ www.srithaisuperware.com

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ ของบริษทั ฯ
บริ ษ ทั ฯมี โ ครงสร้ า งเงิ น ทุ นจากการออกหุ ้นสามัญ ประเภทเดี ย ว และไม่ มี การระดมทุ น โดยการออก
หลักทรัพย์ประเภทอื่ น เช่ น หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ หุ ้นกู้ หลักทรัพย์แปลงสภาพ เป็ นต้น บริ ษทั ฯมีทุนจดทะเบี ยนจํานวน
2,709,904,800 บาท ชําระทุนเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 2,709,904,800 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
1 บาท
บริ ษทั ฯไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ที่ มีผลกระทบต่อการออกและ
เสนอขายหลักทรั พย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯมี การกําหนดในข้อบังคับของบริ ษทั ฯเฉพาะ
ข้อจํากัดในการถือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯของคนต่างด้าว ซึ่ งระบุให้คนต่างด้าวมีสิทธิ ถือครองหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ
รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 45 ของจํานวนหุน้ สามัญที่ได้ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมด
ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่บริ ษทั ฯปิ ดสมุดทะเบียนรายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ครั้งสุ ดท้ายของปี พ.ศ.
2560 หุน้ สามัญของบริ ษทั ฯที่ถือครองโดยผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าวมีจาํ นวนร้อยละ 3.78
7.2 ผู้ถือหุ้นสามัญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
7.2.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนร่ วมกําหนดทิศทางนโยบายของบริ ษทั ฯ
รายชื่อ
อันดับ
จํานวนหุ้น
%
ธุรกิจหลัก
นายสนัน่ อังอุบลกุล
1
440,823,510 16.27
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์
7.2.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีส่วนร่ วมกําหนดทิศทางนโยบายของบริ ษทั ฯ
รายชื่อ
อันดับ
นางมยุรี ศิริวจั นางกูร
2
นางศรี สุดา เลิศสุ มิตรกุล
3
นายสมยศ เลิศสุ มิตรกุล
4
นายสมเกียรติ เลิศสุ มิตรกุล
5
นางสาวบุญนภา เลิศสุ มิตรกุล
6
นายไพวรรณ ชาติพิทกั ษ์
7
8
นายสมบัติ เลิศสุ มิตรกุล

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

จํานวนหุ้น
163,073,490
150,000,000
106,600,000
103,500,000
80,000,000
80,000,000
78,100,000

%
6.02
5.54
3.93
3.82
2.95
2.95
2.88
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รายชื่อ
อันดับ
นางสาวมิตดา เลิศสุ มิตรกุล
9
นายไพศาล ชาติพิทกั ษ์
10
รวมจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
จํานวนหุ้นสามัญทั้งหมด

จํานวนหุ้น
70,000,920
61,600,000
1,333,697,920
2,709,904,800

%
2.58
2.27
49.21
100.00

หมายเหตุ :
(1) แม้ว่าส่ วนหนึ่ งของกลุ่มผูถ้ ือหุ ้น 10 อันดับแรกของบริ ษทั ฯมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะของนิ ยาม
“ญาติสนิท” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย แต่บริ ษทั ฯพิจารณาเห็นว่า
ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ ล ะรายในกลุ่ มดัง กล่ า วก็มีค วามต้องการซื้ อหรื อขายหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั ฯ ตลอดจน
แนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงเป็ นของตนเอง ซึ่ งจากการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ในหลายปี ที่ ผ่านมา ก็ไม่
เคยปรากฏเหตุการณ์ของการรวมกลุ่มกันใช้สิทธิ ออกเสี ยงร่ วมกันอย่างมีสาระสําคัญเพื่อควบคุมมติ
ของที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้น ด้วยความเป็ นอิสระต่อกันของผูถ้ ือหุ น้ แต่ละรายดังกล่าว บริ ษทั ฯจึ ง
เปิ ดเผยการถื อหุ ้นเป็ นรายบุ คคล โดยไม่ได้นาํ มารวมกันและแสดงการถื อหุ ้นในลักษณะของกลุ่ม
ตระกูลเดียวกัน
(2) ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลผูถ้ ือหุ น้ 10 อันดับแรกที่เป็ นปั จจุบนั ได้จาก website ของบริ ษทั ฯก่อนการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
7.3 สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั ฯของกรรมการบริษทั และผู้บริหาร
บริ ษทั ฯมีสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ฯของผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เปรี ยบเทียบกับ
สัดส่ วนการถือหุน้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้
รายชื่อ
นายสนัน่ อังอุบลกุล
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
นางสิ ริพร ไศละสูต
นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายณพล เลิศสุ มิตรกุล
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
440,823,510
16.27 440,823,510
16.27
0
0.00
0
0.00
59,000
0.00
59,000
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
11,587,200
0.43
11,587,200
0.43
0
0.00
0
0.00
2,000,000
0.07
2,000,000
0.07

จํานวนหุ้น
เพิม่ / (ลด)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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รายชื่อ

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น
%
จํานวนหุ้น
%
นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ (1)
0
0.00
0
0.00
นางสาวบุญนภา เลิศสุ มิตรกุล
80,000,000
2.95
80,000,000
2.95
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิ ต
1,420
0.00
1,420
0.00
นายภาวัต เฉลิมพงศ์
1,250,000
0.05
1,150,000
0.04
นายพงษ์ศกั ดิ์ กันติรัตนาวงศ์
2,400,000
0.09
2,000,000
0.07
นายราเกส ซิ งห์
0
0.00
0
0.00
นายชัยชาญ เจริ ญสุ ข
0
0.00
0
0.00
(1)
นายอนุพช ภาษวัธน์
0
0.00
0
0.00
นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์
1,000
0.00
1,000
0.00
นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิ ชย์ (2)
0
0.00
0
0.00
รวมจํานวนหุ้น
538,122,130
19.86 537,622,130
19.83
จํานวนหุ้นสามัญทั้งหมด
2,709,904,800 100.00 2,709,904,800 100.00
(1) พ้นจากการดํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯในระหว่างปี พ.ศ. 2560
(2) ดํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯในระหว่างปี พ.ศ. 2560

จํานวนหุ้น
เพิม่ / (ลด)
0
0
0
100,000
400,000
0
0
0
0
0
500,000

7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯมีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลจากเงินกําไรในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ
ประจําปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริ ษทั ฯต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น
บริ ษทั ฯสามารถจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้อย่างต่อเนื่ องเป็ นประจําทุกปี และสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาํ หนดไว้ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี สรุ ปได้ดงั นี้
ปี
อัตรากําไรสุ ทธิ ต่อหุน้ (1) (บาท)
อัตราเงินปันผลต่อหุน้ (1) (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ (2) (%)

พ.ศ. 2559
0.15
0.10
66.77

พ.ศ. 2558
0.16
0.10
60.94

พ.ศ. 2557
0.15
0.10
65.86

พ.ศ. 2556
0.16
0.10
63.95

พ.ศ. 2555
0.17
0.11
64.89

(1)

จํานวนหุ น้ ที่ใช้ในการคํานวณอัตราส่ วนข้างต้นเท่ากับ 2,709,904,800 หุ น้ ซึ่ งเป็ นจํานวนหุ น้ สามัญทั้งหมดหลัง
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ในปี พ.ศ. 2557
(2)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ คํานวณด้วยสูตร = จํานวนเงินปันผลที่ประกาศจ่ายและได้รับอนุมตั ิ (บาท) ÷
จํานวนเงินกําไรสุ ทธิ ตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ (บาท) x 100

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

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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8. โครงสร้ างการจัดการ
บริ ษทั ฯบริ หารงานโดยคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมี
กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯมี
กรรมการจํานวน 9 คน ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการที่ เข้าร่ วมประชุ มต้องมีจาํ นวนอย่างน้อย
ครึ่ งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็ นครบองค์ประชุม กรรมการบริ ษทั ได้รับการแต่งตั้งโดยผูถ้ ือหุ น้ มี
วาระคราวละ 3 ปี กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการต่อไปอีกหากได้รับการเสนอชื่ อและ
อนุ มตั ิ โดยผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
บริ หารงานประจําของบริ ษทั ฯ
8.1 คณะกรรมการบริษทั

แถวยืนจากซ้ายไปขวา : นายมานิต อติวานิชยพงศ์, นายปริ ญช์ ผลนิวาศ, นายณพล เลิศสุ มิตรกุล,
นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว, นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
แถวนัง่ จากซ้ายไปขวา : นางสิ ริพร ไศละสูต, นายสนัน่ อังอุบลกุล, นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์, นายเอ้งฮัก นนทิการ

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษทั และการเข้ าร่ วมประชุมในปี พ.ศ. 2560
รายชื่อกรรมการ
นายสนัน่ อังอุบลกุล
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
นางสิ ริพร ไศละสูต

นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว
นายณพล เลิศสุ มิตรกุล
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ

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

บริ ษ ทั ฯได้แ สดงข้อ มูลของกรรมการตามที่ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั
8.1.2 ผู้มอี าํ นาจควบคุมบริษทั
บริ ษทั ฯไม่มีบุคคลที่ เข้าข่ายเป็ น ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ตามมาตรา 89/1 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งโดยพฤติ การณ์มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการ หรื อการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯอย่างมีนยั สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1) บุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ น้ ที่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
2) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการของบริ ษทั ฯได้
3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ ่ ึ งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อ
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯให้ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อ
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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4) บุคคลที่ ตามพฤติการณ์มีการดําเนิ นงานในบริ ษทั ฯหรื อมีความรับผิดชอบในการดําเนิ นงาน
ของบริ ษ ัท ฯเยี่ ย งกรรมการหรื อ ผู ้บ ริ ห าร รวมทั้ง บุ ค คลที่ มี ต ํา แหน่ ง ซึ่ งมี อ าํ นาจหน้า ที่
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริ ษทั ฯ
8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯมีคณะผูบ้ ริ หารซึ่ งประกอบไปด้วยบุคคลที่ เข้าข่ายนิ ยามคําว่า
ผูบ้ ริ หาร ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน จํานวน 13 คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
(1)

(2)

(3)

รายชื่อผู้บริหาร
นายสนัน่ อังอุบลกุล
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ(1)
นายณพล เลิศสุ มิตรกุล
นางสาวบุญนภา เลิศสุ มิตรกุล
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิ ต
นายภาวัต เฉลิมพงศ์
นายพงษ์ศกั ดิ์ กันติรัตนาวงศ์
นายราเกส ซิ งห์
นายชัยชาญ เจริ ญสุ ข
นายอนุพช ภาษวัธน์(2)
นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์
นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิ ชย์(3)

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริ หาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านธุรกิจเครื อข่าย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผูอ้ าํ นวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบตั ิการองค์กร
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาดต่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการขายตรง
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนบัญชีและการเงิน

นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านธุ รกิ จเครื อข่าย พ้นจากตําแหน่ งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 เนื่องจากลาออกจากการเป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ
นายอนุพช ภาษวัธน์ ผูอ้ าํ นวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม พ้นจากตําแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 เนื่องจากครบกําหนดสัญญาจ้าง
นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิ ชย์ ผูอ้ าํ นวยการส่ วนบัญชีและการเงิน ดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริ ษทั ฯได้แสดงข้อมูลของผูบ้ ริ หารตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุ การบริ ษทั โดยมีแผนภาพโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2560 ดังนี้
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หมายเหตุ : บริ ษทั ฯได้พิจารณาบทบาทและอํานาจในการบริ หารจัดการตามโครงสร้างองค์กรในปั จจุบนั
แล้ว เห็นสมควรกําหนดให้ผดู ้ าํ รงตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการเป็ นบุคคลผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่ งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
ระดับบริ หารในลําดับที่สี่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
8.3 เลขานุการบริษทั
ดํารงตําแหน่ งโดยกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร คื อ นายปริ ญช์ ผลนิ วาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ข้อมูลของ
เลขานุการบริ ษทั และหน้าที่ความรับผิดชอบของผูด้ าํ รงตําแหน่ง “เลขานุการบริ ษทั ” ของบริ ษทั ฯ ปรากฏในเอกสาร
แนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯมี หลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลัน่ กรองของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งได้กาํ หนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็ นธรรม
และมีความเหมาะสม โดยเปรี ยบเทียบกับประเภทธุ รกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันจากข้อมูลการสํารวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ส่ วนของกรรมการชุดย่อยนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปริ มาณงานและ
หน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเป็ นข้อ มูลเพิ่ มเติ มสํา หรั บการกํา หนดค่ า ตอบแทน อย่า งไรก็ต าม การพิ จารณาอนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้บรรจุไว้เป็ นวาระเพื่อขออนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นตามกฎหมาย
บริ ษทั มหาชนจํากัด
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯมี ห ลัก เกณฑ์ในการกํา หนดค่ า ตอบแทนผูบ้ ริ ห ารโดยผ่ า นกระบวนการพิ จารณา
กลัน่ กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคํานึ งถึงประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ
ผลงานที่สร้างคุณค่าให้กบั บริ ษทั ฯ และความเหมาะสมภายใต้โครงสร้างค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งปั จจุบนั แบ่ง
ออกได้เป็ น 2 ส่ วน คือ ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจําปี เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
กับค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ รถยนต์ประจําตําแหน่ง
ในการพิจารณาอัตราการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจําปี ของผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบนโยบายอัตราการปรับเงินเดือนและการ
จ่ายโบนัส ซึ่ งต้องสอดคล้องกับผลประกอบการของบริ ษทั ฯในแต่ละปี โดยมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การและ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารอีก 2 คน กําหนดหลักเกณฑ์ของการปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัส ตลอดจนมอบหมายให้
กรรมการผูจ้ ดั การและรองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณาอัตราการปรับเงินเดือน และอัตรา
การจ่ายโบนัสประจําปี ตามผลงานของผูบ้ ริ หารแต่ละคน
บริ ษัท ฯได้ก ํา หนดแผนการจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้แ ก่ ผู ้บ ริ หารรวมถึ ง กรรมการผู ้จัด การโดยแบ่ ง เป็ น
ผลประโยชน์ระยะสั้นและผลประโยชน์ระยะยาวดังนี้
• ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั ฯจ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือนและโบนัส ตามผลประเมินการปฏิบตั ิงานและผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯประจําปี รวมถึงค่าดัชนี ช้ ี วดั ผลงาน (Key Preformance Indicators) ของแต่ละส่ วนงาน
อาทิ
- ยอดขาย
- ผลผลิต
- อัตรากําไรขั้นต้น
- การควบคุมค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ อาจพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัสด้วยอัตราพิเศษ ตามผลการดําเนิ นงานและค่าดัชนี ช้ ี
วัดผลงานดังกล่าวของบริ ษทั ฯ
• ผลประโยชน์ระยะยาว
บริ ษทั ฯจัดให้มีเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินชดเชยกรณี เกษียณอายุ รวมจนถึงสวัสดิการพิเศษ
สําหรั บพนักงานที่ มิได้เป็ นสมาชิ กกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พซึ่ งเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ บริ ษทั ฯกําหนด
ได้แก่ เงินช่วยเหลือเพิ่มเติ มพิเศษสําหรับพนักงานที่เกษียณอายุ และรางวัลทองคําสําหรับพนักงานที่
ครบรอบอายุการทํางาน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยรายละเอียดของผลประโยชน์พนักงานไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หัวข้อ 2 นโยบายการบัญชี ข้อ
ย่อย 2.18 ผลประโยชน์พนักงาน หน้า 30 – 32 และหัวข้อ 24 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน หน้า
85 – 89
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8.4.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1) ค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท ได้รับการอนุมตั ิ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยบริ ษทั ฯกําหนด
จ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมตามจํานวนครั้งที่เข้าประชุม ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นดังนี้
รายชื่อ-ตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการ – นายสนัน่ อังอุบลกุล
กรรมการ 8 คน ประกอบด้วย
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
นางสิ ริพร ไศละสูต
นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว
นายณพล เลิศสุ มิตรกุล
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
รวมค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ – นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
กรรมการตรวจสอบ 2 คน ประกอบด้วย
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
รวมค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน –
นางสิ ริพร ไศละสูต
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 คน ประกอบด้วย
นายสนัน่ อังอุบลกุล
นายเอ้งฮัก นนทิการ
รวมค่ าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

จํานวนเงิน (บาท)
ปี 2560
ปี 2559
300,000

300,000

100,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
1,450,000

150,000
150,000
150,000
150,000
25,000
150,000
150,000
150,000
1,375,000

262,500

350,000

150,000
150,000
562,500

150,000
150,000
650,000

25,000

37,500

20,000
20,000
65,000

30,000
30,000
97,500
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รายชื่อ-ตําแหน่ ง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี –
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 3 คน ประกอบด้วย
นางสิ ริพร ไศละสูต
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
รวมค่ าตอบแทนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
ปี 2560
ปี 2559

50,000

50,000

40,000
30,000
40,000
160,000
2,237,500

40,000
40,000
40,000
170,000
2,292,500

หมายเหตุ :
1. ปี พ.ศ. 2560 ค่าเบี้ ยประชุ มที่ บริ ษทั ฯจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนอยู่ภายในกรอบวงเงิ นรวมไม่เกิ น
2,490,000 บาท ที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 36 (ประจําปี พ.ศ. 2560) ดังนี้
1.1. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการ
จํานวน 300,000 บาท/ปี
กรรมการ
จํานวน 150,000 บาท/ปี /คน
รวมเป็ นค่าเบี้ยประชุม
จํานวน 1,500,000 บาท/ปี /คณะ
1.2. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 350,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ
จํานวน 150,000 บาท/ปี /คน
รวมเป็ นค่าเบี้ยประชุม
จํานวน 650,000 บาท/ปี /คณะ
1.3. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 50,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวน 40,000 บาท/ปี /คน
รวมเป็ นค่าเบี้ยประชุม
จํานวน 170,000 บาท/ปี /คณะ
1.4. ค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จํานวน 50,000 บาท/ปี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จํานวน 40,000 บาท/ปี /คน
รวมเป็ นค่าเบี้ยประชุม
จํานวน 170,000 บาท/ปี /คณะ
อัตราค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิเป็ นต้นไป
2. บริ ษทั ฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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2) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ดังนี้
ปี 2560
ปี 2559
ค่ าตอบแทน
จํานวนราย จํานวนเงินรวม จํานวนราย จํานวนเงินรวม
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
เงินเดือน
13
54.79
12
55.32
โบนัส
13
6.60
12
5.29
รวม
13
61.39
12
60.61
หมายเหตุ :
1. รายชื่อผูบ้ ริ หารที่ได้รับค่าตอบแทนในปี พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
1.1 นายสนัน่ อังอุบลกุล
1.2 นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
1.3 นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ
1.4 นายณพล เลิศสุ มิตรกุล
1.5 นางสาวบุญนภา เลิศสุ มิตรกุล
1.6 นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิ ต
1.7 นายภาวัต เฉลิมพงศ์
1.8 นายพงษ์ศกั ดิ์ กันติรัตนาวงศ์
1.9 นายราเกส ซิ งห์
1.10 นายชัยชาญ เจริ ญสุ ข
1.11 นายอนุพช ภาษวัธน์
1.12 นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์
1.13 นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิ ชย์
2. รวมโบนัสค้างจ่ายของปี ด้วย
8.4.2 ค่ าตอบแทนอืน่
1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
บริ ษทั ฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัว
เงินให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยต่างๆ
2) ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริ หาร
2.1) ค่าตอบแทนอื่นที่เป็ นตัวเงิน ประกอบด้วย
- เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พสําหรับผูบ้ ริ หารที่สมัคร
เป็ นสมาชิก 3 คน รวมทั้งสิ้ น 0.21 ล้านบาท
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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- สวัสดิการอื่นๆ
บริ ษ ัท ฯจัด ให้มี ส วัส ดิ ก ารอื่ น ๆ แก่ ผูบ้ ริ ห ารทั้ง ในส่ ว นของสวัส ดิ ก ารพื้ น ฐานตาม
กฎหมาย ได้แ ก่ เงิ นประกันสังคมส่ ว นที่ บริ ษ ทั ฯจ่ า ยสมทบ เงิ นชดเชยกรณี เ กษี ย ณอายุ และ
สวัสดิ การพิ เศษซึ่ งเป็ นไปตามเงื่ อนไขของบริ ษทั ฯ ได้แก่ เงิ นช่ วยเหลื อเพิ่ มเติ มพิ เศษสําหรั บ
พนักงานที่เกษียณอายุ และรางวัลทองคําสําหรับพนักงานที่ครบรอบอายุการทํางานและมิได้เป็ น
สมาชิ กกองทุ นสํา รองเลี้ ย งชี พของบริ ษทั ฯ โดยในปี พ.ศ. 2560 บริ ษ ทั ฯได้จ่า ยเงิ นสํา หรั บ
สวัสดิการอื่นๆ แก่ผบู ้ ริ หารรวมทั้งสิ้ น 2.68 ล้านบาท
2.2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ รถประจําตําแหน่ง
8.5 บุคลากร
8.5.1 อัตรากําลังคนแยกตามสายงาน สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่ วย : คน)

สํ านักงาน

ผูบ้ ริ หาร
สายงานสนับสนุน
สายงานการขายและการตลาด
สายงานการผลิต
รวม

(หน่ วย : คน)

10
165
332
0
507

สํ านักงาน

ผูบ้ ริ หาร
สายงานสนับสนุน
สายงานการขายและการตลาด
สายงานการผลิต
รวม

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

10
172
357
0
539

สุ ขสวัสดิ์
0
0
0
415
415

สุ ขสวัสดิ์
0
0
0
436
436

พ.ศ. 2560
โรงงาน
โคราช
บางปู
0
0
0
1,292
1,292

0
0
0
347
347

พ.ศ. 2559
โรงงาน
โคราช
บางปู
0
0
0
1,585
1,585

0
0
0
346
346

อมตะนคร
ชลบุรี
1
0
0
730
731

รวม

อมตะนคร
ชลบุรี
2
0
0
706
708

รวม

11
165
332
2,784
3,292

12
172
357
3,073
3,614
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(หน่ วย : คน)

สํ านักงาน

ผูบ้ ริ หาร
สายงานสนับสนุน
สายงานการขายและการตลาด
สายงานการผลิต
รวม

12
174
369
0
555

สุ ขสวัสดิ์
0
0
0
422
422

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

0
0
0
345
345

อมตะนคร
ชลบุรี
2
0
0
644
646

รวม
14
174
369
2,859
3,416

หมายเหตุ :
1. ในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯมีผบู ้ ริ หารลาออกและครบกําหนดสัญญาจ้างรวม 2 คน ซึ่ งดูแลรับผิดชอบใน
ส่ ว นของสายงานการขายและการตลาด และสายงานการผลิ ต ตามลํา ดับ โดยยังไม่ มีการแต่ งตั้ง
ทดแทนในทั้งสองตํา แหน่ งดังกล่า ว และบริ ษ ทั ฯได้แ ต่ งตั้งผูบ้ ริ หารเพิ่ มเติ มจํา นวน 1 คน เพื่ อ
รับผิดชอบสายงานสนับสนุน
2. อัตรากําลังคนในสายงานการผลิตของโรงงานโคราชเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2559 แต่ลดลงในปี พ.ศ. 2560
ตามการเปลี่ ย นแปลงของปริ มาณผลผลิ ต ในแต่ ละปี ขณะที่ อตั รากํา ลังคนในส่ วนของสํา นักงาน
โรงงานสุ ขสวัสดิ์ โรงงานบางปู และโรงงานอมตะนคร ชลบุรี ในปี พ.ศ. 2560 ใกล้เคี ยงกับปี พ.ศ.
2559 และ พ.ศ. 2558 จากการหมุนเวียนเข้าออกตามปกติของพนักงาน
3. บริ ษทั ฯไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่สาํ คัญในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา
8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน
บริ ษทั ฯจัดให้มีผลตอบแทนแก่พนักงานทุกระดับชั้นและทุกชนชาติ อย่างเสมอภาคและเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เ ดี ย วกัน มี ค วามโปร่ งใส ชัดเจน เป็ นธรรม และจูงใจ ซึ่ งสอดคล้องกับแผนการจ่ า ย
ค่าตอบแทนให้แก่ผบู ้ ริ หาร สําหรับผลประโยชน์ระยะสั้น ซึ่ งประกอบด้วย เงิ นเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา
เงินโบนัสและเบี้ยขยัน และเงินสมทบประกันสังคม จะมีการประเมินการปฏิบตั ิงานประจําปี และค่าดัชนี ช้ ี
วัดผลงาน ควบคู่กบั ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ส่ วนผลประโยชน์ระยะยาวนั้น บริ ษทั ฯจัดให้มีเงิ น
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินชดเชยกรณี เกษียณอายุ รวมจนถึงสวัสดิการพิเศษสําหรับพนักงานที่มิได้
เป็ นสมาชิ กกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พซึ่ งเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ บริ ษทั ฯกําหนด ได้แก่ เงิ นช่ วยเหลือเพิ่มเติ ม
พิ เ ศษสํา หรั บ พนัก งานที่ เ กษี ย ณอายุ และรางวัล ทองคํา สํา หรั บ พนัก งานที่ ค รบรอบอายุ ก ารทํา งาน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู ้ แก่พนักงานทุ กระดับในเรื่ องของการบริ หารรายรั บรายจ่าย และการออมเงิน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ยามออกจากงานหรื อเมื่อเกษียณอายุ
ในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯได้จ่ายผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่พนักงานทั้งองค์กรรวมทั้งสิ้ น 904.39
ล้านบาท
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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8.5.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
ทรัพยากรบุคคลเป็ นสิ่ งที่ บริ ษทั ฯให้ความสําคัญอย่างมาก โดยถือว่า Employees Come First
เพราะบุคลากรเป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดที่ จะผลักดันให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ขณะเดียวกัน
บุคลากรเหล่านั้นก็ตอ้ งทํางานอย่างมี ความสุ ขด้วย ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ให้โอกาสในการพัฒนาและส่ งเสริ ม
พนักงานให้เกิดกระบวนการการเรี ยนรู ้ในด้านต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานและการดํารงชี วิต เพื่อให้
รู ้จกั การพึ่งพาตนเองและสามารถช่วยเหลือแบ่งปั นองค์ความรู ้แก่สังคม อาทิ การสนับสนุนส่ งเสริ มด้าน
การศึกษาในสายอาชี พแก่พนักงาน การสร้างวินยั ทางการเงินเพื่อส่ งเสริ มด้านคุณภาพชี วิตให้พนักงานได้
อยู่ดีมีสุข โดยได้มอบหมายให้สํานักพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์กาํ หนดแผนงานและหลักสู ตร รวมทั้งจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริ มสร้าง พัฒนา และเพิ่มศักยภาพพนักงานทุกคนในองค์กรให้มีความรู ้ความสามารถ
มี ค วามเชี่ ยวชาญในสายงานที่ ตนเองปฏิ บัติ ตลอดจนมี ความพร้ อมและศักยภาพที่ จะเติ บโตต่ อไปใน
อนาคต
สํานักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์จดั หลักสู ตรการอบรมต่างๆ ให้แก่พนักงานตามลําดับความสําคัญ
และความเร่ งด่ วนของงานโดยร่ วมกับหน่ วยงานภายในบริ ษทั ฯในการผลักดันให้เ กิ ดการฝึ กอบรมใน
รู ปแบบ On the Job Training (OJT) อย่างต่อเนื่ องในทุกหน่วยงานในองค์กร ที่เน้นการฝึ กอบรมด้วยการ
ปฏิบตั ิงานจริ งโดยมีผบู ้ งั คับบัญชาหรื อผูช้ าํ นาญงานนั้นๆ เป็ นผูส้ อนงานอย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อสร้างความรู ้
ความเข้าใจ ทําให้เกิ ดทักษะในการทํางาน และฝึ กฝนความคิ ดในการแก้ไขปั ญหาต่ างๆ ในการทํางาน
ให้แก่ผรู ้ ับการสอนงานในระหว่างการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนเป็ นการสร้างบรรยากาศของการเรี ยนรู ้และการ
แบ่งปันองค์ความรู ้ต่างๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร
บริ ษทั ฯจัดให้มีการอบรมและรณรงค์เรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุ รกิจ รวมถึง
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั ฯทุกส่ วนงาน
และสาขา ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการติดตามความเข้าใจเรื่ องดังกล่าวผ่านกิจกรรมและแบบสอบถามบน
ระบบ Intranet อย่างสมํ่าเสมอ ผลคะแนนจากการเข้าร่ วมกิจกรรมและการตอบแบบสอบถามจะนําไปรวม
เป็ นส่ วนหนึ่งของผลประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคน เพื่อปลูกฝังจิตสํานึ กแก่พนักงานถึงการมี
ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม การดําเนิ นธุ รกิ จอย่างโปร่ งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้
และให้ถือเป็ นมาตรฐานที่ บริ ษทั ฯต้องรักษาและพัฒนาต่อไป เพื่ อเป็ นการรองรั บการเจริ ญเติ บโตอย่าง
ยัง่ ยืนขององค์กร
ตลอดปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯได้จดั อบรมให้พนักงานทั้งแบบการจัดอบรมภายใน (In-House
Training) และภายนอกบริ ษทั ฯ (Public Training) รวมจํานวนชัว่ โมงอบรมถัวเฉลี่ย 9 ชัว่ โมง 22 นาที ต่อ
คนต่อปี ซึ่ งครอบคลุมหมวดหมู่หลักสูตรของบริ ษทั ฯ 5 ด้าน ดังนี้
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Core Culture)
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการบริ หาร (Managerial Skill)
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการปฏิบตั ิงาน (Functional Skill)
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System)
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Health & Safety)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯได้ให้ความสําคัญกับการให้ความรู ้ทางการเงิ นแก่พนักงาน
โดยได้รับความร่ วมมือจากธนาคารชั้นนําในประเทศ มาให้ความรู ้ในด้านการออมเงิน การลงทุน และการ
บริ หารจัดการหนี้ ที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ ละคนทั้งในรู ปแบบของการอบรมและการออกบูธประชา
สัมพันธ์ โดยตลอดทั้งปี บริ ษทั ฯจะคอยเสริ มและสอดแทรกเกร็ ดความรู ้และข้อคิดในเรื่ องต่างๆ อาทิ ค่า
ของเงิ นและผลตอบแทนจากการออมและการลงทุน, ภัยร้ายจากเงิ นกูน้ อกระบบ, วิธีการบริ หารรายรับรายจ่ายอย่างพอเพียง ตลอดจนการดูแลสุ ขภาพและการใช้ชีวิตประจําวัน ในรู ปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจของ
พนักงานทุ กระดับผ่า นช่ องทางการสื่ อสารภายในองค์กรอยู่เ สมอหรื อในรู ปแบบของการจัดกิ จกรรม
ประกวดเพื่อกระตุน้ การมี ส่วนร่ วมของพนักงานและการสร้างตัวอย่างที่ ดีให้เกิ ดขึ้ นเป็ นรู ปธรรมในหมู่
พนักงานด้วยกันเอง ซึ่ งทั้งหมดนี้ ก็เพื่อส่ งเสริ มและผลักดันให้พนักงานมีคุณภาพชี วิตที่ดี ดําเนิ นชี วิตอย่าง
มีความสุ ข และสามารถทํางานให้องค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ
การสร้ างวัฒนธรรมองค์ กร
ด้วยวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมัน่ ในการพัฒนาธุรกิจสู่ระดับสากล ให้องค์กรสามารถเติบโตอย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืน อีกทั้งสร้างสรรค์บุคลากรของบริ ษทั ฯให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นโดยการยกระดับความสามารถ
ทักษะวิชาชี พ คุ ณภาพการทํางานและคุ ณภาพชี วิต เพื่ อร่ วมกันสร้ างผลงานที่ ดีให้แก่ องค์กรและนําพา
บริ ษทั ฯไปสู่เป้ าหมายต่างๆ ที่ได้ต้ งั ไว้ บริ ษทั ฯจึงมุ่งเน้นที่จะนํา “หลักการจัดการ 4 ประการ (4S)” ซึ่ งเป็ น
ปรั ช ญาการทํา งานที่ มุ่ ง เน้น ปลู ก ฝั ง ให้บุ ค ลากรขององค์ก รมี ก ารปฏิ บัติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิ ทธิ ผ ลในงาน มาใช้ในการพัฒ นาบุ ค ลากรและพร้ อมที่ จะปลูกฝั งให้เ ป็ นวัฒ นธรรมองค์กรของ
บริ ษทั ฯต่อไป โดย หลักการจัดการ 4 ประการ (4S) ประกอบด้วย
STRENGTH (แข็งแกร่ ง) ทีมงานแข็งแกร่ ง องค์กรแข็งแกร่ ง
• บุ ค ลากรมี จิต สํา นึ กในจริ ย ธรรมและคุ ณธรรม ร่ วมแรงร่ วมใจทํา งานเป็ นที ม รั กองค์กร
เสมือนหนึ่งคือ ชีวิตของพนักงาน
STRETCH (ก้าวไกล) ทําวันนี้ให้ดีกว่า ทําวันหน้าให้กา้ วไกล
• บุคลากรสามารถพัฒนาและปรับปรุ งศักยภาพตนเอง และงานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้ นอยู่
ตลอดเวลา
SPEED (ฉับไว)
ตอบรับฉับไว ใส่ ใจบริ การ
• บุคลากรสามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กรด้วยข้อมูลที่
เป็ นปัจจุบนั ถูกต้อง รวดเร็ ว และสร้างความประทับใจในการบริ การ
SYSTEM (มีระบบ)
มีระบบ สอบกลับได้
• บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างเป็ นระบบ และมีหลักการตัดสิ นใจบนพื้ นฐานของข้อมูล
ข้อเท็จจริ งที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างถูกต้องแม่นยํา
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บริ ษทั ฯได้รณรงค์และดําเนิ นกิจกรรมทบทวนความรู ้ความเข้าใจหลักการจัดการ 4 ประการ (4S)
อย่ า งสมํ่า เสมอผ่ า นทุ ก ช่ อ งทางสื่ อ สารภายในองค์ก รตลอดทั้ง ปี พ.ศ. 2560 เพื่ อ ปลู ก ฝั ง 4S ให้เ ป็ น
วัฒนธรรมองค์กรของบริ ษทั ฯอย่างยัง่ ยืน โดยสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ได้จดั หลักสู ตรและกิ จกรรม
ต่างๆ ให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่ วมและปฏิบตั ิ เพื่อเสริ มสร้างและทบทวนจนเกิดความรู ้ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบตั ิตามหลักการจัดการ 4 ประการ (4S) ได้อย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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9. การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ยึดมัน่ ในวัฒนธรรมที่ถือปฏิบตั ิภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่มี
การพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
ซึ่ งผลจากการดําเนินการดังกล่าว บริ ษทั ฯได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากการประเมินการกํากับ
ดูแ ลกิ จการบริ ษทั จดทะเบี ย นไทย ประจํา ปี 2560 ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย โดยการ
สนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งเน้นการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ใน
ฐานะผูน้ ํา ในการสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้แ ก่ กิจ การในภาพรวม โดยมอบหมายให้ค ณะกรรมการกํา กับดู แ ลกิ จการที่ ดี
รับผิดชอบและรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกรายไตรมาส โดยมีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้นโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีเป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
ประกาศใช้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีการพัฒนาและปรับปรุ งนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามความเหมาะสมมา
โดยตลอด ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทําหน้าที่ติดตาม
ประเมิ นผล และปรับปรุ งนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั ฯให้ทนั สมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีได้แต่งตั้งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯเข้าร่ วมเป็ นคณะทํางานการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี เพื่อสนับสนุ นการทํางานของ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี และเผยแพร่ ผ่านทางช่ องทางการสื่ อสาร
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเพื่ อให้เกิ ดความมัน่ ใจได้ว่ามี การรั บรู ้ ตระหนักรั บทราบถึงนโยบาย
ดังกล่าวอย่างทัว่ ถึง นอกจากนี้ ยังกําหนดให้มีการจัดฝึ กอบรมและกิ จกรรมภายในบริ ษทั ฯ ให้ความรู ้ความเข้าใจ
เรื่ องนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีแก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิ และประกาศใช้นโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 3
(พ.ศ. 2556) เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งครอบคลุมในแต่ละหมวดโดยสรุ ปดังนี้
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556)
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั เคารพในสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือ
หุ น้ และอํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นในการใช้สิทธิ ในเรื่ องต่างๆ ที่ผถู ้ ือหุ น้ สมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
โปร่ งใส ทันต่อเวลา ซึ่ งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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1.
2.
3.
4.

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
การประชุมผูถ้ ือหุน้
การดําเนินการในการประชุม
การจัดทํารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุน้

หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงหน้าที่ ในการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายด้วยความเป็ นธรรม
และเท่ า เที ย มกัน ไม่ ว่า จะเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูถ้ ื อหุ ้น รายย่ อย รวมถึ งผูถ้ ื อหุ ้น ที่ เ ป็ นต่ า งชาติ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริ ษ ทั สนับ สนุ น ให้ผูถ้ ื อหุ ้น ใช้สิ ทธิ ใ นการดู แ ลผลประโยชน์ข องตนโดยการแสดงความเห็ น
ข้อเสนอแนะและออกเสี ยงลงมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อร่ วมตัดสิ นใจในการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญต่างๆ ตลอดจน
การเลื อ กตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่ า วสารต่ างๆ อย่างถูกต้องครบถ้ว น
โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
3. สิ ทธิ เพื่อความเท่าเทียมกับคณะกรรมการบริ ษทั /ฝ่ ายบริ หาร
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั เคารพสิ ทธิ และให้ความเป็ นธรรมแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบหรื อ
อาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ่ วมลงทุน ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้
ผูส้ อบบัญชีอิสระ สื่ อมวลชน ชุมชนที่บริ ษทั ฯตั้งอยู่ สังคมรอบข้าง ตลอดจนภาครัฐ ตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่
เกี่ ยวข้องกับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯกับผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยอย่างสมํ่าเสมอในการสร้างความมัน่ คงและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ
ดังนี้
1. การปฏิบตั ิต่อพนักงาน
2. การดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็ นธรรม
3. การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
4. การต่อต้านการทุจริ ต และการแจ้งเบาะแสในการกระทําผิด
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดําเนิ นงาน และข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูล
ทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างผูถ้ ือหุ น้ การกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ เพื่อ
เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ น้ และบุคคลภายนอก โดยได้จดั ให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบนําเสนอ
ข้อมูลต่ างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นปั จจุบนั และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่ องทางที่ บริ ษทั ฯกําหนดอยู่เสมอ
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เพื่อให้นกั ลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง
ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. ข้อมูลบริ ษทั ฯ กรรมการ และผูถ้ ือหุน้
2. การกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ
3. ผลการดําเนินงาน
4. ช่วงเวลา และความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูล
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ซึ่ งครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั
2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
3. หลักปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั
4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
5. การสรรหากรรมการ
6. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
7. จํานวนบริ ษทั ที่กรรมการแต่ละคนไปดํารงตําแหน่งกรรมการ
8. ประธานกรรมการ
9. กรรมการผูจ้ ดั การ
10. วาระการเป็ นกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
11. การดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หาร
12. ประธานกรรมการและผูบ้ ริ หารสูงสุ ดเป็ นบุคคลเดียวกัน
13. ค่าตอบแทนกรรมการ
14. เลขานุการบริ ษทั
15. คณะกรรมการชุดย่อย
16. การพัฒนากรรมการ
17. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริ ษทั
18. การส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดี
19. รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เผยแพร่ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556) ฉบับเต็ม บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯที่ www.srithaisuperware.com

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

- 84 -

รายงานประจําปี 2560

9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
9.2.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริษทั และหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ข้อบังคับของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั ดังนี้ “คณะกรรมการของบริ ษทั ให้มีจาํ นวนไม่เกินสิ บสองคนและไม่นอ้ ยกว่าห้าคน และกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร”
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ว ยกรรมการที่ มี ค วามรู ้ ประสบการณ์ ความเชี่ ย วชาญ ที่
หลากหลายและจําเป็ นต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ตลอดจนอุทิศเวลาในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามความ
รับผิดชอบของตน เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ปัจจุบนั มีจาํ นวน 9 คน โดยรวมกรรมการที่เป็ นสุ ภาพสตรี 1
คน ประกอบด้วยตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นผูบ้ ริ หารรวม 4 คน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ความสามารถและ
ความเชี่ ยวชาญในธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และกรรมการอิ สระ 5 คน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีทกั ษะและประสบการณ์
หลากหลายที่ สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างอิ สระ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจํานวน 3 คน เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ ทํา
หน้าที่สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริ ษทั ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง คุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551
หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นเกี่ยวกับการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและการ
กํากับดูแล เพื่อให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดและเพิ่มมูลค่าแก่ผถู ้ ือหุ น้ อย่างต่อเนื่ อง มีจริ ยธรรมที่ดีและคํานึ งถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
กลุ่มทั้งในปัจจุบนั และระยะยาว หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั มีดงั นี้
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. กําหนดเป้ าหมายและนโยบายการดําเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริ หารนําไปปฏิบตั ิ
3. ควบคุมดูแลฝ่ ายบริ หารให้บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และซื่ อสัตย์สุจริ ตและเป็ นไปตาม
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. จัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างน้อยปี ละครั้ง เพื่อรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯให้ผถู ้ ือหุ ้น
รับทราบและอนุมตั ิ และเพื่อขอมติต่างๆ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในเรื่ องที่อยู่นอกเหนื ออํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั เช่น การประกาศจ่ายเงินปันผล เป็ นต้น
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี
6. ทําธุ รกรรมหรื อการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญต่อฐานะการเงิ น ภาระหนี้ สิน และ
ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ เช่น การกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็ นต้น
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7. พิจารณาการทํารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม กับบุคคลที่ เกี่ยว
โยงกัน ในส่ วนที่ไม่จาํ เป็ นต้องขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
8. กําหนดให้บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ
9. กํากับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่างๆ เป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ งใส
10. แต่งตั้งและกําหนดอํานาจหน้าที่ให้กบั คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ
11. กําหนดและเปลี่ยนแปลงผูม้ ีอาํ นาจในการทํานิติกรรมผูกพันของบริ ษทั ฯ
12. กําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุ งให้สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบนั
13. อนุมตั ิกลยุทธ์การทําธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจําปี ของบริ ษทั ฯ
14. พิจารณาและทบทวนนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบนั
15. ติ ดตามผลการดําเนิ นงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจําปี ของบริ ษทั ฯ และ
เปรี ยบเทียบกับงบประมาณ
16. พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
17. ทําสัญญาใดๆ ที่ ไม่เกี่ ยวกับการทําธุ รกิ จปกติ และสัญญาที่ เกี่ ยวกับการทําธุ รกิ จปกติ ที่เป็ น
สาระสําคัญ
18. จัดให้มีการกํากับดูแลให้มีการบริ หารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
19. จัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
20. ปรับเปลี่ยนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั ตามหน้าที่ขา้ งต้น
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่ อทําหน้าที่ พิจารณาประเด็นสําคัญเฉพาะเรื่ อง
กลัน่ กรองข้อมูลตามความเชี่ยวชาญและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาดําเนินการ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริ ษทั
ได้ท บทวนนโยบาย วิ สัย ทัศ น์ และพันธกิ จ ของบริ ษ ัทฯ พร้ อ มทั้งอนุ ม ัติ กลยุทธ์ การทํา ธุ ร กิ จ แผนงานและ
งบประมาณของบริ ษ ทั ฯสํา หรั บปี พ.ศ. 2561 ซึ่ งรวมแผนงานนํา นวัต กรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผูม้ ี ส่วนได้เสี ย และสามารถปรั บตัวได้
ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น โดยอยูบ่ นพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
• ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
• ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุน้ (Duty of Loyalty)
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• ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย วัต ถุ ประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษ ทั ฯ มติ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั มติ ที่
ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น รวมทั้ง หลัก เกณฑ์แ ละข้อ กํา หนดของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และหน่ วยงานที่ กาํ กับ
ดูแล (Duty of Obedience)
• เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และ
ทันเวลา (Duty of Disclosure)
คณะกรรมการบริ ษทั แต่ งตั้งคณะผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเป็ นบุคคลที่ มีความรู ้ความสามารถ เพื่อทําหน้าที่
ดําเนิ นธุ รกิ จให้เป็ นไปตามนโยบายและเป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้ คณะกรรมการบริ ษทั มีการติ ดตามผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีสิทธิ ร้องขอข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ฯได้อย่างอิสระ
อํานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั
ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ใช้อาํ นาจอนุมตั ิภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กาํ กับดูแล อาทิ
• การอนุมตั ิงบการเงิน ประจําปี พ.ศ. 2560
• การอนุมตั ิวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 36 (ประจําปี พ.ศ. 2560)
• การพิจารณาข้อเสนอแนะของที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 36 (ประจําปี พ.ศ. 2560)
• การอนุ มตั ิ เปิ ดบัญชี เงิ นลงทุนระยะสั้น และเปลี่ยนแปลงรายชื่ อผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบัญชี
เงินฝาก รวมถึงปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่ได้ใช้งาน
• การอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯรับการสนับสนุนทางการเงิน (เงินกูย้ ืมระยะยาว) จากสถาบันการเงิน
• การอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากบริ ษทั ย่อยที่เลิกกิจการ
• การทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั ฯ
• การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
• การอนุมตั ิงบประมาณและแผนงานประจําปี พ.ศ. 2561
• การรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
• การประเมินตนเอง ประจําปี พ.ศ. 2560
เงือ่ นไขการลงนามผูกพันบริษทั ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรองบริษทั
กรรมการบริ ษทั 2 ใน 4 คน คื อ นายสนัน่ อังอุบลกุล, นายมานิ ต อติ วานิ ชยพงศ์, นายณพล
เลิศสุ มิตรกุล และนายปริ ญช์ ผลนิวาศ ลงนามร่ วมกันพร้อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
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การประชุมของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 6 ครั้ ง โดย
กําหนดวันที่ จะประชุ ม พร้อมด้วยเวลาและสถานที่ ประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี กรรมการมีหน้าที่ เข้าร่ วม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนครั้งที่จดั ประชุม โดยในปี พ.ศ. 2560 มีการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั รวมทั้งสิ้ น 6 ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้จดั ประชุมกันเองโดยไม่มีผบู ้ ริ หาร
เข้าร่ วมจํานวน 1 ครั้ง ซึ่ งได้เปิ ดเผยจํานวนครั้งของการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนไว้ในหัวข้อ 8.1
คณะกรรมการบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเสนอประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม
ให้กรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพื่ อได้มีเวลาศึ กษาและพิ จารณา ในการพิจารณาวาระต่ างๆ จะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม
วาระการประชุมตามปกติที่สําคัญประกอบด้วยการรับทราบผลการสอบทานหรื อการตรวจสอบ
รายงานทางการเงินโดยผูส้ อบบัญชี ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว การพิจารณา
และการติดตามผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนงาน การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในเรื่ องสําคัญเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เช่ น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมายทาง
การเงิ น แผนงานและงบประมาณ เป็ นต้น การรับทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการชุ ดย่อยต่ า งๆ การรั บทราบรายงานการถื อครองหลักทรั พ ย์บริ ษ ทั ฯของกรรมการ การ
พิจารณาการทํารายการที่มีลกั ษณะเกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่เข้าข่ายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
(ถ้ามี) ตลอดจนการพิจารณาวาระต่างๆ ที่ฝ่ายบริ หารนําเสนอ
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ประธานมอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั ทําหน้าที่ นาํ เสนอ
สาระสําคัญของแต่ละวาระการประชุม เพื่อประมวลความเห็น และให้ได้ขอ้ สรุ ปเป็ นมติที่ประชุมเพื่อนําไป
ดําเนิ นการต่ อไป โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการร่ วมแสดงความเห็ นและอภิ ปรายในแต่ ละวาระได้อย่า ง
ตรงไปตรงมา พร้อมทั้งเชิ ญผูบ้ ริ หารที่เกี่ ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดสารสนเทศที่ชดั เจนใน
วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
หากมีกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยในวาระใดและเข้าร่ วมประชุม เลขานุการบริ ษทั จะแจ้งกรรมการ
คนนั้น เพื่ อ ขอให้ไ ม่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม เฉพาะวาระนั้น อย่ า งไรก็ ต าม ต้อ งมี ก รรมการอยู่ใ นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษ ทั อย่างน้อยสองในสามของจํานวนกรรมการที่ เข้า ประชุ มและมี สิทธิ อ อกเสี ยง ซึ่ ง
เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในการสรุ ปมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้ถือเสี ยงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง เว้นแต่กรณี การแต่งตั้งกรรมการ
ทดแทนในตําแหน่ งกรรมการที่ ว่างลงเพราะเหตุ อื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ มติ คณะกรรมการ
บริ ษทั ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการที่ ยงั เหลืออยู่ ซึ่ งเป็ นไป
ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 17 และ 21
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เลขานุ ก ารบริ ษ ัท เป็ นผูจ้ ดบันทึ ก และจัด ทํา รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ซึ่ งมี
รายละเอียดที่สมบูรณ์เพียงพอ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษทั
ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุม สําหรับการค้นหาหรื อตรวจสอบจากกรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
วาระการเป็ นกรรมการและกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยกําหนดให้ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นแต่ละปี กรรมการ
จํา นวน 1 ใน 3 ต้อ งออกจากตํา แหน่ ง กรรมการที่ พ น้ จากตํา แหน่ ง สามารถได้รั บการแต่ งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่งกรรมการใหม่ได้ หากได้รับการเสนอชื่อและอนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หากกรรมการคนใดพ้นจากตําแหน่งกรรมการ ก็ตอ้ งพ้นจากการเป็ นกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการ
แต่งตั้งนั้นด้วย
กรรมการส่ วนใหญ่ มีวาระการดํารงตําแหน่งมากกว่า 9 ปี เนื่ องจากกรรมการทุกคนของบริ ษทั ฯ
ประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิและประสบการณ์ ที่หลากหลายทั้งจากธุ รกิ จด้านการผลิ ตและธุ รกิ จอื่ นๆ จึ ง
สามารถกําหนดนโยบายทิ ศทางองค์กร พร้อมทั้งติดตามการบริ หารจัดการของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนดูแลผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างเป็ นธรรม ทําให้ได้รับความเชื่ อถือ และได้รับการอนุมตั ิต่อวาระการดํารงตําแหน่งจาก
ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ตลอดมา
จํานวนบริษทั ที่กรรมการแต่ ละคนไปดํารงตําแหน่ งกรรมการ
เพื่ อ ให้ก ารปฏิ บัติ งานของกรรมการ มี ประสิ ทธิ ภ าพและมี เ วลาปฏิ บัติ หน้า ที่ กรรมการอย่า ง
เพียงพอ จึงกําหนดให้กรรมการแต่ละคน สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ซึ่ งเมื่อ
รวมบริ ษทั ฯด้วยแล้วไม่เกิน 5 แห่ง
นอกจากนี้ กรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ต้องปฏิบตั ิตามมาตรา 86
แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดอย่างเคร่ งครัด รวมถึงต้องไม่เป็ นกรรมการในกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ
ในปี พ.ศ. 2560 กรรมการทุกคนได้ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ดงั กล่าว
รายงานของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
ของแต่ละไตรมาสและ ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯตามลําดับ และจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อ
ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ตามที่กฎหมายกําหนด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่พิจารณางบ
การเงินของบริ ษทั ฯและงบการเงิ นรวมว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใต้ขอ้ กําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

- 89 -

รายงานประจําปี 2560

คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทาง
การเงิน ซึ่ งลงนามโดยประธานกรรมการ รวมถึงรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดที่คณะกรรมการ
บริ ษทั อนุมตั ิแต่งตั้ง ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 4
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูเ้ ลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการซึ่ งปัจจุบนั คือ นายสนัน่ อังอุบลกุล
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็ นผู ้นํา ด้า นนโยบาย กํา หนดวิ สั ย ทัศ น์ การกํา กับ ติ ด ตามและดู แ ลการทํา งานของ
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อยอื่นๆ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก และแผนงานที่กาํ หนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
3. กํากับ ติ ดตามและดูแ ลให้มนั่ ใจว่า การปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่า ง
ถูกต้องตามข้อบังคับบริ ษทั ฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. กํา หนดวาระการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ตามที่ เ ลขานุ ก ารบริ ษ ัท เสนอผ่ า นความ
เห็นชอบของกรรมการอิสระและกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าได้เรื่ องที่ ควรนํามา
พิจารณาหรื อรับทราบได้ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุมอย่างครบถ้วน
5. ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้กรรมการมี ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิ ด เห็ น หรื ออภิ ปราย
ประเด็นสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการแสดงให้เห็นถึงการชักนํา
ให้เห็นคล้อยตามกรรมการคนใดคนหนึ่ง
6. ลงคะแนนเสี ย งชี้ ข าดในกรณี ที่ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั มี การลงคะแนนเสี ยงและ
คะแนนเสี ยงของแต่ละฝ่ ายมีจาํ นวนเท่ากัน
7. เป็ นผูน้ าํ ในการกําหนดและปฏิ บตั ิ ตามจริ ยธรรมหรื อวัฒนธรรมองค์กรและนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
8. ให้คาํ แนะนํา และการแยกบทบาทที่ชดั เจนระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับฝ่ ายบริ หาร
9. ดูแลให้มนั่ ใจว่า กรรมการทุกคนมี ส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มให้เกิ ดวัฒนธรรมที่ มีจริ ยธรรม
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
10. เป็ นตัวแทนคณะกรรมการบริ ษทั ต่ อบุ คคลภายนอกและเป็ นผูน้ าํ ในการชี้ แจงสื่ อสาร ต่ อ
สาธารณชน ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ
การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่ างคณะกรรมการบริษทั กับฝ่ ายบริหาร
บริ ษทั ฯได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับฝ่ ายบริ หาร ซึ่ ง
นอกจากจะปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้กาํ หนดไว้และกํากับดูแลการดําเนิ นงานของฝ่ าย
บริ หารในระดับนโยบายแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริ หารโดย
แยกเป็ นส่ วนของกรรมการผูจ้ ดั การ ซึ่ งเป็ นตําแหน่งผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และของคณะผูบ้ ริ หาร เพื่อ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ความชัดเจนของการปฏิบตั ิหน้าที่ และเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั สามารถกํากับดูแลและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งจัดทําเป็ นประจําทุกปี ได้อย่างเหมาะสม ดังนี้
หน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
1. บริ หารและกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯให้มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามทิ ศทาง/
เป้ าหมายบริ ษทั ฯ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั
2. บริ หารจัดการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของ
บริ ษทั ฯ
3. บริ หารจัดการด้านบริ หารการเงิน เพื่อให้มีโครงสร้างและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและ
มัน่ คง
4. บริ หารจัดการการประชาสัมพันธ์เชิ งรุ ก ตลอดจนเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยัง่ ยืน
5. บริ หารจัดการด้านการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
6. บริ หารจัดการการเสริ มสร้างกิจกรรมการรักษาสิ่ งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
7. ดูแลและปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และระเบียบ
บริ ษทั ฯโดยเคร่ งครัด
8. ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริ หารต้องบริ หารงานเพื่อให้มีการปฏิ บตั ิ ตามแผนงานและนโยบายของคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
1. บริ หารและกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯให้มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามทิ ศทาง/
เป้ าหมายบริ ษทั ฯ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั
2. พิ จ ารณากลัน่ กรองเรื่ อง/วาระต่ า งๆ ที่ จ ะเสนอคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อพิ จ ารณาและ
ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
3. รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. วางแผนและพิ จ ารณากลั่น กรองแผนงานต่ า งๆ ทั้ง ระยะสั้ นและระยะยาว เพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ
5. วางแผนการบริ หารทางการเงิ น เพื่ อลดภาระทางการเงิ นและให้บริ ษทั ฯมี โครงสร้ างทาง
การเงินที่มนั่ คง
6. ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริ ษทั ฯ
โดยเคร่ งครัด
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังได้กาํ หนดระเบียบปฏิบตั ิและขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ ง
ประกอบด้วยประเภทของรายการและวงเงิ นอนุมตั ิ เพื่อความคล่องตัวของการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หาร
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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และเป็ นการแบ่ งแยกอํานาจการอนุ มตั ิ ของคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารให้มีความชัดเจนและ
ถูกต้องตามกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักว่า การมอบหมายอํานาจการจัดการกิจการให้กบั ฝ่ ายบริ หาร
นั้น มิได้เป็ นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
อนึ่ ง แม้ว่า ปั จจุ บันผูด้ าํ รงตํา แหน่ งประธานกรรมการและตํา แหน่ งกรรมการผูจ้ ัด การซึ่ งเป็ น
ตําแหน่ งสู งสุ ดของฝ่ ายบริ หาร เป็ นบุคคลเดียวกัน คื อ นายสนัน่ อังอุบลกุล แต่บริ ษทั ฯก็ได้มีการกําหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของทั้งสองตําแหน่งแยกกันไว้อย่างชัดเจนดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั
ได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่ องจากนายสนัน่ อังอุบลกุล ซึ่ งเป็ นตัวแทนจากกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริ ษทั ฯเป็ นเวลานาน และเป็ นที่ยอมรับในวงการธุ รกิจและสังคม
อย่างแพร่ หลาย
การดํารงตําแหน่งทั้งสองตําแหน่งในเวลาเดียวกันนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้
ตระหนักและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ งได้อย่างชัดเจน ทั้งในส่ วน
ของการบริ หารงานประจํา การประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และอื่ นๆ ตลอดจน
สามารถปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่และตัดสิ นใจตามขอบเขตอํานาจของแต่ละตําแหน่งได้เป็ นอย่างดี โดยได้
ใช้ประโยชน์จากการเป็ นบุคคลเดียวกันที่สามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานดังนี้
• ในฐานะประธานกรรมการ ช่ วยให้สามารถรับทราบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารได้อย่าง
ใกล้ชิ ด และในสภาพความเป็ นปั จ จุ บัน ซึ่ งจะควบคุ ม ดู แ ลให้อ ยู่ใ นกรอบของนโยบาย
คณะกรรมการบริ ษทั และในฐานะกรรมการผูจ้ ดั การ ก็สามารถบริ หารงานให้สอดรั บกับ
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั
• ในฐานะประธานกรรมการ นอกจากการปฏิบตั ิ หน้าที่ ในการเป็ นประธานในที่ ประชุ มของ
การประชุ มผูถ้ ือหุ น้ และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งต้องกํากับและควบคุมดูแลการ
ประชุมให้เป็ นไปตามวาระและถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม
ทุกท่านได้แสดงความคิ ดเห็นและอภิ ปรายได้อย่างอิสระแล้ว ยังสามารถชี้ แจงข้อมูลให้ที่
ประชุมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารสูงสุ ดพร้อมกันได้
ด้วยสัดส่ วนกรรมการอิ สระที่ มีจาํ นวนมากกว่าครึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ทําให้
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถถ่วงดุล พร้อมให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระในการสอบทานการบริ หารงาน
ของฝ่ ายบริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การดํารงตําแหน่ งกรรมการที่บริษทั อืน่ ของกรรมการผู้จดั การและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายว่า หากกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารได้รับการเสนอให้
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อื่น ซึ่ งมิใช่อยู่ภายในกลุ่มของบริ ษทั ฯโดยจะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
หรื อไม่กต็ าม ให้กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารรายงานคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อื่นที่ กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารจะไปเป็ นกรรมการนั้น ต้องไม่ดาํ เนิ น
ธุ รกิ จที่ แข่งขันกับบริ ษทั ฯ และเมื่อรวมจํานวนบริ ษทั อื่นที่ กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารดํารงตําแหน่ ง
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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เป็ นกรรมการแล้วต้องไม่เกิ น 5 บริ ษทั จดทะเบี ยน ซึ่ งเป็ นหลักเกณฑ์เดี ยวกันกับที่ คณะกรรมการบริ ษทั
ยึดถือปฏิบตั ิ โดยในปี พ.ศ. 2560 กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารทุกคนก็ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
9.2.2 คณะกรรมการชุดย่ อยและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทําหน้าที่ช่วยพิจารณารายละเอียด
กลัน่ กรองงาน และแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ในด้านใดด้านหนึ่ง ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดย
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู ้ ความชํานาญ และประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ กาํ กับดูแลให้มีการจัดทํารายงานทางการเงิ นและการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่ ถูกต้องครบถ้วน เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนมีองค์ประกอบ คุณสมบัติและหน้าที่ตามที่กาํ หนดในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นไปตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมในปี พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

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

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

10.
11.
12.
13.
14.

7.5 การพิจารณาร่ วมกับผูส้ อบบัญชีถึงปัญหาหรื อข้อจํากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
7.6 การพิจารณาร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการ
และการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความ
ปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้ องกันการทุจริ ตหรื อการใช้คอมพิวเตอร์ ไปในทางที่ ผิดโดยพนักงาน
บริ ษทั ฯหรื อบุคคลภายนอก
7.7 การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
7.8 การติ ดตามความคื บ หน้า การดําเนิ นการตามมาตรการต่ อต้านการทุ จริ ตของบริ ษทั ฯ จากฝ่ าย
บริ ห ารหรื อ หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในของบริ ษ ัท ฯ ตลอดจนข้อ มู ลจากระบบการแจ้ง ข้อ
ร้องเรี ยนจากบุคคลทัว่ ไป (Whistle Blower)
7.9 การปฏิบตั ิอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
7.10 การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
สอบทานให้บริ ษทั ฯมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรื อเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ตลอดจนร่ วมกับ
ฝ่ ายบริ หาร ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สอบทานกับฝ่ ายบริ หารในเรื่ อ งนโยบายและความเพี ยงพอในการบริ หารความเสี่ ย งที่ สําคัญของ
บริ ษทั ฯ
ทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงินของบริ ษทั ฯ
รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ปฏิ บตั ิ การอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายและด้วยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บัติ ห น้า ที่ ด ้ว ยความรอบคอบและเคร่ ง ครั ด ตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ อง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.
2551 โดยในปี พ.ศ. 2560 จัดให้มีการประชุ มร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริ หารด้านการเงิ นและบัญชี ฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน และผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง รวม 4 ครั้ง และการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯโดย
ไม่ มีผูบ้ ริ หาร 1 ครั้ ง ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษ ทั ที่ ส นับสนุ นและเปิ ดโอกาสให้
กรรมการอิสระประชุมกันเองเพื่อพิจารณาหรื ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ
โดยไม่ มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทํา หน้าที่ รับแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริ ตหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามระบบ Whistle Blower ของบริ ษทั ฯ
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ งก่อนรายงานผลการตรวจสอบ และเสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาต่อไป ในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯได้รับข้อร้องเรี ยนผ่านระบบ Whistle Blower รวม 3 เรื่ อง ซึ่ ง
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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เป็ นข้อร้องเรี ยนเรื่ องทัว่ ไป จึงส่ งเรื่ องให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมอบหมายให้ฝ่ายบริ หาร
ของบริ ษทั ฯพิจารณาดําเนินการตามระเบียบปฏิบตั ิงานที่กาํ หนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุ มแก่คณะกรรมการบริ ษทั ไตรมาสละ 1 ครั้ ง
ตลอดจนจัด ทํา รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ครบทุ ก หมวดตามที่ ประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด และแสดงไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
2. การสอบทานการบริ หารความเสี่ ยง
3. การสอบทานการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี และมาตรการป้ องกันการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่
4. การดูแลด้านการปฏิบตั ิงานตามระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
6. การพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั ฯ สําหรับงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2561
7. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยวิธีการประเมิ นตนเอง ตามแบบประเมิ นของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดยมอบหมายให้
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรวบรวมผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุ งเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดให้มี
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯในปี พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับแบบประเมินผล
การปฏิบตั ิงานคณะกรรมการตรวจสอบปี ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการตรวจสอบ มี วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 รอบปี บัญชี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดปัจจุบนั มีวาระการดํารงตําแหน่งถึงสิ้ นรอบปี บัญชี พ.ศ. 2561
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งประกอบด้วย
กรรมการ 3 คน โดยเป็ นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 คน ผูด้ าํ รงตําแหน่งประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการเข้าร่ วมประชุมในปี พ.ศ. 2560 มี
ดังนี้
การเข้ าร่ วมประชุม/
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นางสิ ริพร ไศละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2/2
(กรรมการอิสระ)
2. นายสนัน่ อังอุบลกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2/2
3. นายเอ้งฮัก นนทิการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2/2
(กรรมการอิสระ)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ
2. พิจารณาและอนุมตั ิผงั โครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
3. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรู ปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารเพื่อเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ทั้งในกรณี ที่มีตาํ แหน่งว่าง
หรื อกรรมการครบวาระการดํารงตําแหน่ง
5. พิจารณาอนุ มตั ิ ผูส้ มควรได้รับแต่ งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง ตามที่ ฝ่ายบริ หารได้คดั สรรและเสนอ
พิจารณา ทั้งในกรณี ที่มีตาํ แหน่งว่างลงหรื อเพิ่มตําแหน่งใหม่
6. พิ จารณาเสนอโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ได้แ ก่ เงิ นเดื อน โบนัส
สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน
7. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
8. ปฏิ บ ัติงานอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย อันเกี่ ยวเนื่ องกับการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุ มรวม 2 ครั้ง
โดยได้รายงานผลการปฏิ บตั ิ งานแก่คณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้งที่ มีการจัดประชุ มคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทนประจํา ปี ด้ว ยวิ ธี ป ระเมิ น ตนเอง และจัด ทํา รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนแสดงไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 รอบปี บัญชี
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปั จจุบนั มีวาระการดํารงตําแหน่งถึงสิ้ นรอบปี บัญชี
พ.ศ. 2561
3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการ 4 คน
โดยเป็ นกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 1 คน กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 1 คน และกรรมการ
อิสระจํานวน 2 คน ผูด้ าํ รงตําแหน่งประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอ้ งเป็ นกรรมการอิสระ
รายชื่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการเข้าร่ วมประชุมในปี พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
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ลําดับ

รายชื่อ

1.

นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี

2.

นางสิ ริพร ไศละสูต

3.
4.

นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(กรรมการอิสระ)
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(กรรมการอิสระ)
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเลขานุการ

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

หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการส่ งเสริ ม สนับสนุ น ตลอดจน
ติดตามให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดี ตลอดจน
แนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ดังนี้
1. ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1.1 จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ที่เหมาะสมกับ
บริ ษทั ฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบี ยบและข้อบังคับของหน่ วยงานที่ ทาํ หน้าที่
กํากับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีตาม
มาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
1.2 พิจารณาทบทวน และปรับปรุ งนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้นโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล ตลอดจน
กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริ ษทั ฯ
1.3 กํากับ ดูแล และให้คาํ แนะนําแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ในการปฏิบตั ิหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบตั ิและมีความต่อเนื่อง
1.4 เสนอแนะข้อกําหนดและแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนิ น
ธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
1.5 สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ร่ วมปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีของ
บริ ษทั ฯ
1.6 จัดทํารายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ ดีประจําปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริ ษทั
พร้อมทั้งนําเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
2. ด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
2.1 จัดทํานโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่ เหมาะสมกับบริ ษทั ฯ
และเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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2.2 พิจารณาทบทวน และปรับปรุ งนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อบังคับต่ างๆ
และธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2.3 กํากับ ดูแล และให้คาํ แนะนําแก่กรรมการ และผูบ้ ริ หารในการปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามนโยบายและแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้มีผลในทางปฏิ บตั ิ
และมีความต่อเนื่อง
2.4 เสนอแนะข้อกําหนดและแนวทางในการปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และข้อ
พึงปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
2.5 สนับสนุนและส่ งเสริ มให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย ร่ วมปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ของบริ ษทั ฯ
2.6 จัดทํารายงานผลการประเมินการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ประจําปี เพื่อรายงานคณะกรรมการ
บริ ษทั พร้อมทั้งนําเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่สนับสนุนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม
4. ปฏิบตั ิงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี ได้จดั ให้มีการประชุ มรวม 4 ครั้ง โดยได้
รายงานผลการปฏิบตั ิงานแก่คณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งจัดให้มีการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี ประจํา ปี ด้วยวิ ธี
ประเมิ นตนเอง และจัดทํารายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีแสดงไว้ในรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ฯ
คณะกรรมการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี ว าระการดํา รงตํา แหน่ ง คราวละ 3 รอบปี บัญ ชี โดย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีชุดปัจจุบนั มีวาระการดํารงตําแหน่งถึงสิ้ นรอบปี บัญชี พ.ศ. 2561
4) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง
จํานวนไม่เกิน 10 คน มีภารกิจช่วยคณะกรรมการบริ ษทั ดูแลกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของ
บริ ษทั ฯให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
รายชื่ออนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและการเข้าร่ วมประชุมในปี พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
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ลําดับ

รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิ ต
นายภาวัต เฉลิมพงศ์
นายประมวล ภิญโญ
นายชัยชาญ เจริ ญสุ ข
นายสมทรง รักษาพล
นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์
นางสาวสุ กานดา เชื่อถือ
นางอัคคนิดา สุ ขใจ(1)

ตําแหน่ ง

การเข้ าร่ วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
12/12
12/12
11/12
11/12
12/12
12/12
12/12
5/12
7/12

ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และเลขานุการ
(1)
นางอัคคนิ ดา สุ ขใจ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและเลขานุการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 แทนนายชนะศักดิ์ ศรี พฤฒา ที่ลาออกจากบริ ษทั ฯ
คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องดําเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯมีการบริ หารความ
เสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพครอบคลุมความเสี่ ยงทั้งหมด
หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. ศึกษา ทบทวนและประเมินความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร
ทั้งความเสี่ ยงจากภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้
1.1 ความเสี่ ยงทางการเงิน
1.2 ความเสี่ ยงด้านการดําเนินงาน
1.3 ความเสี่ ยงด้านธุรกิจ
1.4 ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
2. กําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาในเรื่ องการบริ หาร
ความเสี่ ยงโดยรวม
3. กําหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรที่ ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. กําหนดวงเงิ นหรื อประเภทของกิ จกรรมตามความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุ มตั ิ
เป็ นเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์ตามความเสี่ ยงแต่ละประเภท
5. กํากับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิ บตั ิ เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้นาํ กลยุทธ์การบริ หาร
ความเสี่ ยงไปปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
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6. แต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ ยงทัว่ องค์กร
7. เรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ในปี พ.ศ. 2560 คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง จัดให้มีการประชุ มรวม 12 ครั้ง โดยได้
รายงานผลการดําเนิ นงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั
รับทราบทุกไตรมาส รวมถึงได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะอนุ กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงประจําปี ด้วยวิธีประเมินตนเอง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงทําหน้าที่ ทบทวนและ
ประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตอย่างสมํ่าเสมอ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในโดยการอนุมตั ิของ
คณะกรรมการตรวจสอบ บรรจุ งานตรวจสอบการทุ จริ ตไว้ในแผนงานตรวจสอบ ตลอดจนดําเนิ นการ
ตรวจสอบ และติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ตเป็ นประจําทุกปี ด้วย
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ว าระการดํา รงตํา แหน่ ง คราวละ 3 รอบปี บัญ ชี โดย
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงชุดปัจจุบนั มีวาระการดํารงตําแหน่งถึงสิ้ นรอบปี บัญชี พ.ศ. 2561
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
9.3.1 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ินโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ อง การสรรหากรรมการบริ ษทั เพื่อให้
การสรรหากรรมการบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมาย หลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี มี ข้ นั ตอนการทํางานที่
ชัดเจนและโปร่ งใส และให้ได้มาซึ่ งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุ รกิจและรองรับการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนขององค์กร โดยมีหวั ข้อแนวปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวดังนี้
1. การกําหนดจํานวนกรรมการของบริ ษทั ฯ
2. การกําหนดโครงสร้างความหลากหลายของคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ (Board Diversity)
โดยยึดหลักตามองค์ประกอบความรู ้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน (Skill Matrix)
3. กระบวนการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
4. การอนุมตั ิและแต่งตั้งเป็ นกรรมการ ซึ่ งกําหนดให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน ซึ่ งเป็ น
คณะกรรมการชุดย่อย ทําหน้าที่ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กอปร
ด้วยความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะช่ วยพัฒนาบริ ษทั ฯให้มีความเจริ ญเติ บโตก้าวหน้าอย่าง
มั่น คง และเป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิ บัติ เรื่ อง การสรรหากรรมการบริ ษัท แล้ว เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาความเหมาะสม เพื่อพิจารณาอนุมตั ิและแต่งตั้งเป็ นกรรมการทดแทน
อย่างไรก็ตาม หากกรรมการที่ จะแต่งตั้งทดแทนนั้น มี วาระการดํารงตําแหน่ งน้อยกว่า 2 เดื อน
หรื อทดแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ หรื อในกรณี ที่มีการเพิ่มจํานวนกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั
จะเสนอเป็ นวาระต่อที่ ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ แต่งตั้งเป็ นกรรมการในตําแหน่ ง
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ที่วา่ งลงหรื อตําแหน่งเพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 13
และข้อ 14 ดังนี้
“ข้อ 13 ให้ที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่ งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการ
เลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระเป็ นจํานวน
หนึ่ งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่
ใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธี
จับฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผู ้
ออกจากตําแหน่ง”
วาระการแต่งตั้งกรรมการของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะพิจารณาเป็ นรายบุคคล กรรมการแต่ละรายที่
ได้รับการเสนอชื่อต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ ง
มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
อนึ่ง คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจ
พิจารณาคัดสรรผูท้ ี่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการจากรายชื่ อที่ผถู ้ ือหุ น้ เสนอ ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เปิ ด
โอกาสและมอบสิ ทธิ ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้นทุ กรายอย่า งเท่ าเที ย มกันในการเสนอชื่ อเป็ นประจํา ทุ กปี เป็ นการ
ล่วงหน้าก่ อนวันสิ้ นรอบปี บัญชี ไม่นอ้ ยกว่าสามเดื อน หรื อจากทะเบี ยนกรรมการอาชี พในทําเนี ยบของ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุ รกิ จ
ของบริ ษ ัทฯ เพื่ อ ให้มีค วามหลากหลายตามโครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษ ทั (Board Diversity) ซึ่ ง
ประกอบด้ว ยกรรมการที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด ้า นการผลิ ต การเงิ น การบัญ ชี
การตลาด และกฎหมายด้า นการบัญ ชี แ ละภาษี อ ากร ซึ่ งมี ค วามเหมาะสมกับ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ และ
สอดคล้องกับแผนงานและกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
ตามโครงสร้าง Board Diversity และ Skill Matrix ปั จจุบนั กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯที่มีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นอุตสาหกรรมการผลิต แต่ไม่ใช่ ธุรกิ จที่ เป็ นคู่แข่งทางธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯคือ นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี นางสิ ริพร ไศละสูต และนายศุภโชค เลี่ยมแก้ว
อนึ่ ง บริ ษทั ฯไม่ได้กาํ หนดจํานวนครั้งสู งสุ ดของกรรมการที่ จะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็ น
กรรมการใหม่ รวมทั้งไม่ได้กาํ หนดคุณสมบัติเรื่ องอายุของกรรมการ โดยให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯข้อ 14 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม กรณี ที่เป็ นกรรมการอิสระ กรรมการรายนั้นต้องมีคุณสมบัติตาม
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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นิ ยามกรรมการอิ สระที่ บริ ษทั ฯกําหนด ซึ่ งมี ความสอดคล้องกับนิ ยามกรรมการอิ สระที่ คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดไว้ ดังนี้
(ก) ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดย
ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(ข) ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้า ง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้
เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ ยื่นคําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึ งกรณี ที่กรรมการอิ สระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่
ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
(ค) ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่ เป็ น บิ ดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ
รายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท ฯ ในลัก ษณะที่ อ าจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั หรื อผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จดังกล่าวข้างต้น รวมถึ งการทํารายการทางการค้าที่ กระทําเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ
หรื อการให้หรื อรับความช่ วยเหลือทางการเงิ น ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม คํ้าประกัน การให้
สิ นทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ
หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุ ทธิ ของบริ ษทั ฯหรื อตั้งแต่ ยี่สิบล้านบาทขึ้ นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การ
คํานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ ที่เกิ ดขึ้นในระหว่างหนึ่ งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่ มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
หุน้ ส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ฉ) ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผูใ้ ห้บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ งรวมถึ ง การให้บ ริ ก ารเป็ นที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และ
ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วม
บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่ งของ
จํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิจการ
ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
กรรมการอิสระทั้ง 5 คนของบริ ษทั ฯ ดํารงความเป็ นกรรมการอิสระทั้งในด้านคุณสมบัติและการ
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ ดาํ รงตําแหน่ ง แม้จะมีกรรมการอิสระจํานวน 4 คน ที่
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี และไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแล
กิ จการบริ ษทั จดทะเบี ยนไทยของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ซึ่ งกําหนดให้กรรมการ
อิสระไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี แต่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ และการให้ความเห็ นที่ เป็ นอิ สระ ประกอบกับกรรมการอิ สระทุ กคนของบริ ษทั ฯมี
ความรอบรู ้ในธุรกิจของบริ ษทั ฯเป็ นอย่างดี ได้อุทิศเวลา ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ท้ งั ในด้าน
การบัญชี การเงิน การธนาคาร และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มธุรกิจและองค์กรต่างๆ ในการให้ขอ้ เสนอแนะ
หรื อคําแนะนํา อันนํามาซึ่ งประโยชน์สูงสุ ดแก่ บริ ษทั ฯ รวมถึ งผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม ตลอดจนปฏิ บตั ิ
หน้าที่ ดว้ ยความรอบคอบและระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ตและมีความโปร่ งใส โดยไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้นาํ เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในคราว
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 36 (ประจําปี พ.ศ. 2560) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ น
กรรมการอิสระจํานวน 2 คน คือ นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี และนายศุภโชค เลี่ยมแก้ว ซึ่ งครบวาระการ
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ดํารงตําแหน่ งในปี พ.ศ. 2560 ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ ง
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เสนอ
9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯทําหน้าที่พิจารณาและสรรหาบุคคลที่ เหมาะสมและมีคุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการ และสอดคล้องกับลักษณะงานและธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมตั ิ แต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งรายงานการอนุ มตั ิ แต่งตั้ง
ผูบ้ ริ หารดังกล่าวให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ฯ
ไม่ได้จาํ กัดการสรรหาเฉพาะบุ คคลจากภายนอกเท่ านั้น แต่ บริ ษทั ฯเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุ กคนได้มี
โอกาสเติ บโตในหน้าที่ การงานและก้าวขึ้ นสู่ ตาํ แหน่ งระดับผูบ้ ริ หารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการคัด
สรรจากความสามารถที่โดดเด่นและการเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานทั้งในสายงาน
เดียวกันและคนรอบข้าง และมีการประเมินศักยภาพพนักงานในแต่ละด้านเป็ นรายบุคคลเพื่อการวางแผน
อบรมและพัฒนาให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งในส่ วนของการเพิ่มพูนความรู ้และพัฒนาทักษะการ
เป็ นผูน้ าํ และการมอบหมายงานที่ทา้ ทาย ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมให้พนักงานของบริ ษทั ฯมีความพร้อม
สําหรับการดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริ หารทั้งในกรณี ทดแทนเมื่อมี ตาํ แหน่ งว่างลง หรื อแต่งตั้งเพิ่มเติ มเมื่อกลุ่ม
บริ ษทั มีการขยายธุรกิจหรื อในกรณี ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ินโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ อง การจัดทําแผนการสื บทอด
ตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง (Succession Plan) ซึ่ งรวมถึงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้ฝ่ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯใช้เป็ นแนวทางจัดเตรี ยมบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการ
เจริ ญเติบโตขององค์กรในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งครอบคลุมหลักเกณฑ์โดยสรุ ป ดังนี้
1. การกําหนดตําแหน่งของผูบ้ ริ หารระดับสูงที่ตอ้ งดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิฯ
2. การกําหนดคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ที่ตอ้ งการของแต่ละ
ตําแหน่ง โดยให้พิจารณาบุคคลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร
3. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน และความรู ้ ความสามารถของผูบ้ ริ หารที่ มีคุ ณ สมบัติต าม
หลักเกณฑ์
4. การพิจารณาอนุมตั ิ และแต่งตั้งบุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหาฯ เพื่อเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ขององค์กร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้อนุ มตั ิแต่งตั้งผูบ้ ริ หารใหม่
จํานวน 1 คน คือ นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิ ชย์ ดํารงตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการส่ วนบัญชีและการเงิน โดยมีผล
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
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9.3.3 การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั มอบหมายให้เ ลขานุ ก ารบริ ษ ทั คัด สรรหลักสู ต รจากสถาบัน ที่ มีค วาม
น่าเชื่ อถือและสอดคล้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั จดทะเบี ยน เช่ น สถาบันวิทยาการตลาดทุน สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย เป็ นต้น เพื่ อสนับสนุ นให้กรรมการเข้ารับการอบรม หรื อเข้าร่ วม
กิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
ในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯจัดให้กรรมการรายนายศุภโชค เลี่ยมแก้ว เข้าร่ วมการอบรมหลักสู ตร
Director Accreditation Program (DAP) ส่ วนกรรมการรายอื่นที่มีความสนใจเข้าร่ วมหลักสู ตรที่เกี่ยวข้อง
แต่เนื่ องด้วยติดภารกิจในช่วงเวลาจัดอบรมหลักสู ตรที่สนใจ จึงไม่สามารถเข้าร่ วมอบรมได้ แต่อย่างไรก็
ตาม กรรมการบางคนก็ได้เข้าร่ วมรับฟั งการสัมมนาข้อมูลด้านธุ รกิจตลอดจนการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักสู ตรอื่นๆ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย เช่น การสัมมนา
“PwC Thailand Symposium 2017 : Dealing with disruption and adapting to survive and thrive” ซึ่ งจัด
โดยบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นต้น
ข้อ มู ล การเข้า ร่ ว มอบรมหรื อ เข้า ร่ ว มกิ จ กรรมสั ม มนาของกรรมการได้เ ปิ ดเผยไว้ใ นหัว ข้อ
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ ม และเลขานุ การบริ ษทั ดังปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1
9.3.4 การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งแบบรวมทั้ง
คณะและเป็ นรายบุคคล และการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการผูจ้ ดั การซึ่ งเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งสู งสุ ดของฝ่ าย
บริ หารเป็ นประจําทุกปี โดยมีหวั ข้อการประเมินดังต่อไปนี้
ก. การประเมินคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ เป็ นการประเมินด้วยตนเอง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทําหน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
เลขานุ การบริ ษทั นําผลประเมินของกรรมการทุกคน เพื่อคํานวณคะแนนเฉลี่ยแยกตามราย
หมวดและผลคะแนนรวมเฉลี่ยของทุกหมวด ก่อนแสดงผลการประเมินเป็ น “ดี มาก” “ดี ”
“พอใช้” และ “ควรปรับปรุ ง” เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานทั้งคณะ ด้วยผลการ
ประเมินระดับ “ดีมาก” อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า แม้ภาพรวมจะมี
คะแนนประเมิ นตนเองอยู่ในระดับที่ ดีมาก แต่ก็ควรส่ งเสริ มเรื่ อง “การพัฒนาตนเองของ
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กรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร” อย่างต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้สาํ นักเลขานุการบริ ษทั สรร
หาหลักสูตรให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร เพื่อเข้าร่ วมรับการอบรม
ข. การประเมินกรรมการรายบุคคล ใช้วิธีการประเมินด้วยตนเอง เพื่อเป็ นกลไกสนับสนุ นให้
มั่น ใจได้ว่ า กรรมการเข้า ใจในบทบาทการทํา หน้า ที่ ก รรมการของตนเอง ตามหั ว ข้อ
ดังต่อไปนี้
1) กลยุทธ์
2) จริ ยธรรมและค่านิยม
3) ความรู ้
4) ความขยันหมัน่ เพียร
5) การทําหน้าที่ในฐานะกรรมการ
6) การพัฒนาตนเอง
7) การประเมินผลโดยรวม
กรรมการแต่ ละคนส่ งผลการประเมิ นให้เ ลขานุ ก ารบริ ษ ทั เพื่ อรวบรวมและจัด เก็บเป็ น
ความลับ ก่อนแสดงผลเป็ นภาพรวมของกรรมการทุกคนเป็ นระดับ “ดี มาก” “ดี ” “พอใช้”
และ “ควรปรับปรุ ง” ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ในปี พ.ศ. 2560 กรรมการทุ กคนได้ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของตนเอง อยู่ในระดับ “ดี
มาก” โดยคะแนนในหมวด “กลยุทธ์” ยังมี โอกาสที่ ควรได้รับการปรับปรุ ง ซึ่ งเลขานุ การ
บริ ษทั ได้แจ้งผลภาพรวมให้กรรมการทุกคนรับทราบ
ค. การประเมินกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นหน้ า ที่ ข องกรรมการทุ ก คน ไม่ ร วมกรรมการที่ ด ํา รงตํา แหน่ ง กรรมการผู ้จัด การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1) ความเป็ นผูน้ าํ
2) การวางแผนกลยุทธ์
3) การบริ หารกํากับดูแลทางธุรกรรม
4) การบริ หารด้านการเงิน
5) การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
6) การสื่ อสาร
7) การสร้างความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการบริ ษทั
8) การวัดผลการดําเนินงาน
ในปี พ.ศ. 2560 เลขานุการบริ ษทั นําผลประเมินของกรรมการทุกคน โดยไม่รวมการประเมิน
ตนเองของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยแสดงผลภาพรวมของการประเมิ นเป็ น “ดี มาก” “ดี ”
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“พอใช้” และ “ควรปรับปรุ ง” เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ ดังเช่นปฏิบตั ิมา
ทุกปี
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทน และ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ ดี ได้ประเมินผลการปฏิบตั ิ งานของแต่ละคณะเป็ นประจําทุกปี โดยใช้
หลักปฏิบตั ิในการประเมินผลเช่นเดียวกับการประเมินคณะกรรมการบริ ษทั
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริ ษทั ฯมีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมหลายแห่ งทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วมเหล่านั้นดําเนิ นธุ รกิ จและอยู่ภายใต้โครงสร้างเดี ยวกันกับโครงสร้างธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่
สายธุ รกิจพลาสติก ซึ่ งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน สายธุ รกิ จ
เครื อข่ายและแม่พิมพ์ เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ได้วางกลยุทธ์ให้การทําธุ รกิจมีลกั ษณะครบวงจร ลดการพึ่งพาธุ รกิจนอก
กลุ่ม เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริ ษทั ให้มากขึ้น ดังนั้น ในการกํากับดูแลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ฯได้ส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ได้แก่ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและ/หรื อ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯไปดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯในฐานะผูถ้ ือหุ น้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบุคคลที่ เป็ นตัวแทนดังกล่าว
ต้อ งผ่ า นการพิ จ ารณาความเหมาะสมและเห็ น ชอบของฝ่ ายบริ ห าร และต้อ งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัทฯที่ ดู แ ล
รับผิดชอบในสายธุรกิจเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม อันจะมีส่วนช่วยให้การกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ในการใช้สิท ธิ อ อกเสี ย งของบุ ค คลที่ เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั หรื อ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม บุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯสามารถตัดสิ นใจหรื อดําเนิ นการใน
เรื่ องสามัญทัว่ ไปของการดําเนิ นธุ รกิ จได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนการตัดสิ นใจ
หรื อ ลงมติ โดยให้ค าํ นึ งถึ งประโยชน์ที่ ดีที่ สุด ของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษ ทั ร่ วมนั้นๆ เป็ นเกณฑ์ ควบคู่ ไปกับการ
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่บริ ษทั ฯในฐานะผูถ้ ือหุ น้ ตามความเหมาะสม เช่น การตัดสิ นใจเข้าทํารายการเมื่อ
มีความจําเป็ นต้องทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ฯ การกําหนดราคาหรื อเงื่ อนไขทางการค้าของรายการดังกล่าวก็
จะเป็ นไปตามปกติการค้ากับบุคคลภายนอกทัว่ ไป หรื อสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้ เป็ นต้น แต่หากเป็ นการ
ใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในเรื่ องที่ มี นัย สํา คัญ บุ ค คลที่ เ ป็ นตัว แทนของบริ ษัท ฯต้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ เ รื่ องเหล่ า นั้น จาก
คณะกรรมการบริ ษทั ในหลักเกณฑ์เดียวกันกับการดําเนินการโดยบริ ษทั ฯเอง
ในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯไม่มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมแห่ งใดที่มีขอ้ ตกลงระหว่างบริ ษทั ฯกับผูถ้ ือหุ น้ อื่น
ในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม (Shareholders’ Agreement) ในลักษณะที่มีผลอย่างมีสาระสําคัญต่อ
การริ ดรอนอํานาจในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ หรื อทําให้บริ ษทั ฯไม่สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงได้อย่างเต็มที่ตาม
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ หรื อมีการแบ่งผลตอบแทนที่นอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ปกติ
กรณี ของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ฯถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100 และมีอาํ นาจเด็ดขาดใน
การกําหนดนโยบายและบริ หารงาน บริ ษทั ฯได้กาํ หนดให้บุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯต้องดูแลและผลักดันให้
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บริ ษทั ย่อยมีการปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์ของการทํารายการที่ เกี่ ยวโยง เกณฑ์การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
การทํารายการสําคัญอื่นใด ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ดังกล่าวให้
ถูกต้องครบถ้วนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิ รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและ
การบันทึ กบัญชี ของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั ฯสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทํางบการเงิ นรวมได้ทนั กําหนด
ถูกต้องและครบถ้วนด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯตรวจสอบ
การดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ตามแผนงานประจําปี หรื อเมื่อพบเหตุผิดปกติดว้ ยก็ได้
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดมาตรการไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารนําข้อมูลของบริ ษทั ฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
และเพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ โดยห้ามซื้ อขายหลักทรัพย์นบั ตั้งแต่ 15 วันก่อนวันทําการสุ ดท้ายของแต่ละ
ไตรมาส จนถึงก่อนวันที่บริ ษทั ฯรายงานผลการดําเนินงานสําหรับงวดระยะเวลานั้นแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยและสาธารณชน มาตรการที่ ให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารรายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์แก่คณะกรรมการบริ ษทั
หรื อกรรมการผูจ้ ดั การตามลําดับ พร้อมทั้งบทลงโทษทางวินยั ของบริ ษทั ฯ และการรับโทษในความผิดส่ วนบุคคล
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดระเบียบปฏิบตั ิงาน
เรื่ องการซื้ อขายหลักทรัพย์บริ ษทั ฯของกรรมการและผูบ้ ริ หาร (พ.ศ. 2557) ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องแจ้ง
ประธานกรรมการหรื อเลขานุการบริ ษทั ก่อนการซื้ อขายหลักทรัพย์บริ ษทั ฯอย่างน้อย 1 วันทําการ
นอกจากนี้ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ กําหนดให้กรรมการต้องรายงานการซื้ อขาย
หลักทรั พย์บริ ษทั ฯ ตลอดจนหลักทรั พย์คงเหลื อให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกรายไตรมาส และให้
ผูบ้ ริ หารจัดส่ งรายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์บริ ษทั ฯให้เลขานุการบริ ษทั ตามระยะเวลาที่กาํ หนด โดยตลอดปี พ.ศ.
2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรั พย์บริ ษทั ฯของกรรมการ ส่ วนผูบ้ ริ หารมีเพี ยง 2 คน ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ แต่ไม่มีการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯแต่อย่างใด
อนึ่ ง เลขานุ การบริ ษ ทั ได้เ ผยแพร่ ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯทุ กคนรั บทราบบทบัญญัติ ที่
เกี่ยวข้องกับการซื้ อขายหลักทรัพย์บริ ษทั ฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและบังคับอย่างเข้มงวดมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2560
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอบบัญชี ใ ห้แ ก่ บ ริ ษ ทั ไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส
เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) และกิจการในสังกัดของ PwC ในรอบปี ที่ผ่านมาเป็ นจํานวนเงิน 3.39 ล้าน
บาท และ 794.80 ล้านเวียดนามดอง
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2. ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริ การอื่นในส่ วนของการตรวจสอบตามที่ตกลงร่ วมกัน
ได้แก่ ค่าตรวจสอบตามข้อกําหนดของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) และการสอบทานและ
ตรวจสอบข้อมูลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสําหรับการจัดทํางบการเงินรวมให้แก่ PwC ในรอบปี บัญชี
ที่ ผ่านมาเป็ นจํานวนเงิ นรวม 0.88 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึ กค่ าตอบแทนงาน
บริ การอื่นดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบปี บัญชี พ.ศ. 2560 ครบถ้วนแล้ว
9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่องอืน่ ๆ
นอกเหนือจากการกํากับดูแลกิจการด้านต่างๆ ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดีในด้านอื่นๆ ดังนี้
9.7.1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญในสิ ทธิ การเป็ นผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเที ยมกันของผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย รวมถึงผูถ้ ือ
หุน้ ส่ วนน้อยและผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ ตามที่กฎหมายกําหนดสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานต่างๆ เช่น สิ ทธิ ได้รับส่ วนแบ่งใน
กําไร เงินปั นผล การรับซื้ อหุ น้ คื น สิ ทธิ การโอนหุ น้ เป็ นต้น และตามข้อบังคับบริ ษทั ฯที่ กาํ หนดให้ “ผูถ้ ือ
หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง”
บริ ษทั ฯมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ และอํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือ
หุ ้นในการใช้สิทธิ ในเรื่ องต่ างๆ ที่ ผถู ้ ื อหุ ้นสมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่ งใสและทันต่ อเวลา
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ร่ วมมีสิทธิ ในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ หรื อตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญผ่านการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น และพิจารณาลงคะแนนเสี ยง รวมถึง
การคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็ นกรรมการเพื่อทําหน้าที่แทนผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการเพื่อส่ งเสริ มสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั ที่
สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ตามที่ กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด และหากมีเหตุ
จําเป็ นโดยเร่ งด่วนอันอาจกระทบต่อหรื อเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ แล้ว ผูถ้ ือหุ น้
อาจใช้สิทธิ เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ตามที่กฎหมายกําหนด
ไว้กไ็ ด้
บริ ษทั ฯมอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนาย
ทะเบี ยนหลักทรัพย์ จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่ มีรายละเอี ยดวัน เวลา สถานที่ จดั
ประชุม วาระการประชุมซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศอย่างเพียงพอ ความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละวาระ รายงานประจําปี ตลอดจนเอกสารการมอบฉันทะและ
วิธีการใช้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯและตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย เป็ นระยะเวลา 30 วัน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรายได้รับทราบเป็ นการเบื้องต้นก่อน
การจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุม
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บริ ษทั ฯอํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่าง
เต็มที่ โดยไม่กาํ หนดแนวทางการปฏิ บตั ิ ที่อาจเป็ นการจํากัดโอกาสการเข้าร่ วมประชุม เช่ น
กําหนดขั้นตอนการลงทะเบียนหรื อวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงที่ยุ่งยาก เป็ นต้น
บริ ษทั ฯสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ งคําถาม รายชื่ อบุคคลที่ เหมาะสมเพื่อพิจารณาเป็ นกรรมการ
หรื อวาระการประชุ มอื่นล่วงหน้าก่อนการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อย 3 เดื อนก่อนวันสิ้ นสุ ด
รอบปี บัญชี ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเหมาะสมก่อนบรรจุ
เป็ นวาระการประชุ มใหญ่ สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 36 (ประจําปี พ.ศ. 2560) และครั้ งที่ 37
(ประจําปี พ.ศ. 2561) ดังนี้
การประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 36
ครั้งที่ 37
(ประจําปี พ.ศ. 2560)
(ประจําปี พ.ศ. 2561)
วันที่ แจ้งสิ ทธิ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 28 กันยายน พ.ศ. 2560
ไทยและของบริ ษทั ฯ
ช่วงเวลาการใช้สิทธิ
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
รายชื่อบุคคลหรื อวาระการประชุมอื่นเพิ่มเติมที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ
ไม่มี
ไม่มี
บริ ษทั ฯได้อาํ นวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง โดย
1) จัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด และเป็ นแบบที่ ผถู ้ ือหุ ้น
สามารถระบุ ค ะแนนเสี ย งเห็ นด้ว ย ไม่ เ ห็ นด้ว ย หรื อ งดออกเสี ย งในแต่ ละวาระเพื่ อ
กําหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้ ตลอดจนคําแนะนําวิธีการมอบฉันทะที่ ไม่ยุ่งยาก
เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถจัดเตรี ยมได้อย่างถูกต้อง และผูร้ ับมอบฉันทะไม่เกิ ดปั ญหาใน
การเข้าร่ วมประชุม
2) แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
2. หนังสื อเชิญประชุม
บริ ษทั ฯนําหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ น้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยเผยแพร่ เมื่ อวันที่ 24
มีนาคม พ.ศ. 2560 สําหรับการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 36 (ประจําปี พ.ศ. 2560) ที่
ผ่า นมา พร้ อมทั้งได้แ จ้ง การเผยแพร่ ห นัง สื อเชิ ญ ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นดัง กล่ า วผ่ า นระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระมีขอ้ มูลและสารสนเทศที่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
ประกอบด้วย
• วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งก่อน
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• วาระรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯใน
รอบปี ที่ผา่ นมา
• วาระพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ซึ่ งผูส้ อบบัญชี
ได้ตรวจสอบแล้ว
• วาระพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี และการจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯได้แสดงข้อมูลกําไรสุ ทธิ ประจําปี ข้อมูลการตั้งสํารองตามกฎหมาย นโยบายการ
จ่ายเงิ นปั นผล จํานวนเงิ นที่ ต้ งั สํารองตามกฎหมาย และอัตราเงิ นปั นผลที่ เสนอจ่ายปี นี้
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน พร้อมด้วยเหตุผลและข้อมูลประกอบ
• วาระแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั ฯได้เสนอชื่อผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั ที่สังกัด ประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถของ
ผูส้ อบบัญชี ความเป็ นอิ ส ระของผูส้ อบบัญ ชี และค่ า บริ การสอบบัญชี ข องปี ที่ เ สนอ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
• วาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ฯได้แสดงประวัติย่อของกรรมการแต่ละคน ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน จํานวนบริ ษทั ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการที่เสนอ และข้อมูลการ
เข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อยในรอบปี ที่ ผ่านมา โดย
บริ ษทั ฯเสนอผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
• วาระค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯได้แสดงข้อมูลโครงสร้ างการจ่ ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการชุ ดย่อยชุ ดต่างๆ ทั้งนี้ นอกเหนื อจากการคํานึ งถึงความรู ้ความสามารถ
และประสบการณ์ของกรรมการในการกําหนดอัตราค่าตอบแทนแล้ว บริ ษทั ฯมีนโยบาย
ให้เปรี ยบเที ยบกับผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั จดทะเบี ยนในอุตสาหกรรม
เดี ยวกัน ซึ่ งบริ ษทั ฯเข้าร่ วมโครงการสํารวจดังกล่าวที่ ดาํ เนิ นการโดยสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยด้วย
3. การดําเนินการประชุม
บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่ วยอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการ
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนการแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ
อิ สระ กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจน
ผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง ให้ความสําคัญเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างพร้อมเพรี ยงกัน
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บริ ษทั ฯจัดให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงเพื่อความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
พร้ อ มทั้งเชิ ญที่ ปรึ กษาด้า นกฎหมาย ทําหน้าที่ เป็ นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสี ย ง
ร่ วมกับตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นอาสาสมัครจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที่แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการออกเสี ยงและนับคะแนน
เสี ย งของผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ต ้อ งลงมติ ใ นแต่ ล ะวาระตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ ตลอดจนข้อ มู ล
ประกอบการประชุ มของแต่ ละวาระ หากวาระใดมี กรรมการที่ มีส่ วนได้เ สี ย หรื อมี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง ก็จะแจ้งให้กรรมการคนนั้นทราบเพื่อขอให้ไม่เข้าร่ วมประชุมและงดออกเสี ยงใน
วาระนั้นๆ
ประธานดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุม ไม่มีการ
สลับลําดับวาระหรื อการเพิ่มเติมวาระโดยไม่แจ้งผูถ้ ือหุ น้ ล่วงหน้า จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
ให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้สิทธิ ในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม รวมถึงข้อเสนอแนะในแต่ละวาระอย่าง
เพียงพอ ประธานหรื อกรรมการหรื อเลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที่ช้ ี แจงและตอบข้อซักถามจน
เป็ นที่พึงพอใจของผูถ้ ือหุน้ แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมออกเสี ยงลงมติในวาระนั้นๆ
4. การจัดทํารายงานการประชุมและเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
เมื่ อการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแล้วเสร็ จ บริ ษทั ฯนําข้อมูลสรุ ปผลการประชุ มเผยแพร่ ผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภายในวันเดียวกันหรื อก่อน 9.00 น. ของ
วัน ทํา การถัด ไป และนํา ส่ ง รายงานการประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้น ฉบับ รายละเอี ย ดภาษาไทยซึ่ ง
ประกอบด้วยข้อมูลและสาระสําคัญได้แก่
• รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม
• ผลการออกเสี ยงแยกเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
• คําถามจากที่ประชุม ที่แสดงรายชื่ อของผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนที่ซกั ถาม หรื อให้ขอ้ เสนอแนะ
และคําชี้แจงจากที่ประชุม
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ จากนั้นจึงนํา
รายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯต่อไป
ในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯได้รับผลการประเมินการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560
(AGM Checklist) โดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 97 ซึ่ งสู งกว่าระดับผล
คะแนนเฉลี่ยของบริ ษทั จดทะเบียนทั้งหมดที่เข้าร่ วมโครงการประเมินฯ
9.7.2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีทุนจดทะเบี ยนและชําระแล้วจํานวน 2,709,904,800 บาท เป็ นหุ น้ สามัญทั้งสิ้ น
รวม 2,709,904,800 หุน้ โดย ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯมีอตั ราการถือหุน้ โดยผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย
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(% Free float) ร้อยละ 68.55 นักลงทุนสถาบันร้อยละ 5.53 และกรรมการบริ ษทั รวมทางตรงและทางอ้อม
ร้อยละ 16.77 ของหุน้ ที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ว
ในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯมีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. การจัดทํารายงานประจําปี
บริ ษทั ฯจัดทํารายงานประจําปี 2559 และจัดส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายภายใน 4 เดือนนับจาก
วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี
2. การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษ ทั ฯจัดส่ งหนังสื อ เชิ ญ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นฉบับภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ซึ่ งให้ข ้อมูล
สารสนเทศอย่างสมบู ร ณ์ เ กี่ ย วกับระเบี ยบวาระ วัต ถุ ประสงค์ เหตุ ผลและความเห็ นของ
คณะกรรมการบริ ษทั ในวาระต่างๆ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสี ยงลง
มติ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯส่ วนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ ้น หนังสื อมอบฉันทะ และข้อมูล
สถานที่และเวลาประชุม
ในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯจัดส่ งเอกสารให้ผถู ้ ือหุ น้ ผ่านนายทะเบียนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 21 วันก่อนวันนัดประชุม ตลอดจนได้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ 3
วัน ติดต่อกัน และไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
3. การคุ้มครองสิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯเสนอให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ในการเสนอวาระการประชุ มโดยไม่จาํ เป็ นต้อง
รวบรวมจํา นวนหุ ้นให้ไ ด้สัด ส่ วนตามที่ กฎหมายกํา หนด อย่า งไรก็ต าม บริ ษ ทั ฯโดย
คณะกรรมการบริ ษทั สงวนสิ ทธิ ในการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมตามกฎหมาย
นอกจากนี้ การประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ดาํ เนินการตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุม หาก
ไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า ก็จะไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ในที่ประชุมนอกเหนื อจากที่
ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
4. สิ ทธิเพือ่ ความเท่ าเทียมกับคณะกรรมการ/ฝ่ ายบริหาร
บริ ษทั ฯกําหนดนโยบายป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)
และนโยบายในการซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัทฯและการใช้ข ้อมู ล ภายใน (Securities
Trading and Inside Information Policy) เพื่อป้ องกันไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ และละเว้นการซื้ อหรื อ
ขายหุ น้ ของบริ ษทั ฯในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ งบการเงินหรื อสถานะของบริ ษทั ฯ รวมถึง
ข้อมูลสําคัญอื่ นๆ แก่ ส าธารณชน ซึ่ งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงานของบริ ษทั ฯ
รับทราบและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
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1) การควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายใน (ตามรายละเอียดหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูล
ภายใน)
2) รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้มีการปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผย
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ งกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อควบคุมและดูแลการทําธุรกรรมระหว่างบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยกับ
บุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน เช่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั เป็ นต้น
ซึ่ งเป็ นรายการที่ อ าจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ เ พื่ อให้เกิ ดความ
โปร่ งใสในการทํารายการดังกล่าว ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ น้
โดยตลอดปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯมีรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นธุ รกรรมประเภท
รายการธุรกิจปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และ/หรื อรายการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ระยะสั้น บริ ษทั ฯได้พิจารณาราคาและเงื่อนไขตามเกณฑ์ปกติเช่นเดียวกับธุ รกรรมที่ทาํ
กับบุ คคลหรื อนิ ติบุคคลทัว่ ไปและ/หรื ออยู่ภายใต้ขอบเขตที่ คณะกรรมการบริ ษทั ได้
พิจารณาและอนุมตั ิหลักการไว้ ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน
3) รายการการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน
คณะกรรมการบริ ษ ัทมี น โยบายเน้นความเข้มงวดในการดู แ ลรายการที่ เ ข้า ข่ า ยเป็ น
รายการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สิน โดยให้มีการปฏิ บตั ิ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนเมื่อเกิ ดรายการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุ นและตลาดหลักทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย ซึ่ งตลอดปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯไม่ มี
รายการการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่ มีมูลค่าขนาดของรายการเป็ นนัยสําคัญ
หรื อเข้า ข่ า ยต้อ งขออนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ตามข้อ กํา หนดของกฎหมายและ
หน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
4) การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร จัดทํารายงานแสดงส่ วนได้เสี ยของตนเองและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั เก็บไว้เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และหากในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีวาระที่ เกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ได้เ สี ย ของกรรมการคนใดแล้ว ก็ กาํ หนดให้กรรมการรายนั้น ต้องไม่ อยู่ใ นสถานที่
ประชุม เพื่อให้กระบวนการตัดสิ นใจได้ดาํ เนินการอย่างโปร่ งใสและยุติธรรม
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดระเบี ยบปฏิ บตั ิ งานเรื่ องการซื้ อขายหลักทรัพย์บริ ษทั ของกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร (พ.ศ. 2557) ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องแจ้งประธานกรรมการหรื อ
เลขานุการบริ ษทั ทุกครั้ง ก่อนการซื้ อขายหลักทรัพย์บริ ษทั ฯล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทํา
การ ซึ่ งกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ ซ้ื อและขายหลักทรั พย์บริ ษ ทั ฯได้มีการแจ้งก่ อนทํา
ธุรกรรมทุกครั้งตามที่บริ ษทั ฯกําหนดไว้
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9.7.3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯเคารพในสิ ทธิ และให้ความเป็ นธรรมแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบหรื อ
อาจได้รับผลกระทบจากการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้แก่ พนักงาน ผูถ้ ือหุ ้น ผูร้ ่ วมลงทุน ลูกค้า คู่คา้
คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผูส้ อบบัญชี อิสระ สื่ อมวลชน ชุมชนที่บริ ษทั ฯตั้งอยู่ สังคมรอบข้าง ตลอดจนภาครัฐ รวมทั้ง
ส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสร้างความมัน่ คงและการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยการนํา เสนอของคณะกรรมการกํา กับดูแลกิ จการที่ ดี ได้อนุ มตั ิ และ
ประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) เพื่อให้เหมาะสมกับความเป็ น
ปัจจุบนั และธรรมเนียมปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งนํานโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ
รวมทั้งสิ้ น 26 นโยบาย ที่ได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2556 มารวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ
ฉบับปรับปรุ งด้วย ดังนี้
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ลําดับ
ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557)
เรื่อง
1.
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
2.
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.
4.
5.

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

6.
7.

การปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
การปฏิบตั ิต่อพนักงาน

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติ
ลําดับ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
1.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
2.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
3.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องสื่ อมวลชน
3.2 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
4.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องลูกค้า
5.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องคู่คา้
5.2 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องเจ้าหนี้
6.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องคู่แข่งทางการค้า
7.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
7.2 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องค่าตอบแทน
และสวัสดิการพนักงาน
7.3 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการพัฒนาความรู ้
และศักยภาพของพนักงาน
7.4 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการไม่ละเมิด
สิ ทธิ มนุษยชน
7.5 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการร้องทุกข์
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายและแนวปฏิบัติ
ลําดับ
ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557)
ลําดับ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เรื่อง
หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
8.
การปฏิ บตั ิ ตนของพนักงาน และการปฏิ บตั ิ 8.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการปฏิบตั ิตน
ต่อพนักงานอื่น
ของพนักงานและการปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงาน
8.2 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการป้ องกันการ
คุกคามทางเพศในที่ทาํ งาน
9.
การรั กษาและการใช้สิ นทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท 9.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการไม่ล่วง
และทรัพยากร
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
9.2 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องความรับผิดชอบ
ของพนักงานต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั
9.3 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
9.4 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการอนุรักษ์พลังงาน
10. การให้ห รื อ รั บ สิ น บน ของขวัญ หรื อ การ 10.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการต่อต้านทุจริ ตและ
บันเทิง
ห้ามจ่ายสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั
10.2 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการให้ของขวัญหรื อ
การบันเทิง
10.3 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการคุม้ ครองและให้ความ
เป็ นธรรมแก่บุคคลที่แจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแสเกี่ยวกับ
การทุ จ ริ ตหรื อไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ
11. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ วนรวม
11.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องเกี่ยวกับสังคม
11.2 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการพัฒนาชุมชน
11.3 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการดําเนินธุรกิจ
ภายใต้มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม
12. ระบบการควบคุ ม ภายในและตรวจสอบ 12.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการควบคุมภายใน
ภายในและการรายงานทางการเงิน
และการรายงานทางการเงิน
บริ ษทั ฯได้เผยแพร่ รายละเอียดของจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯที่ www.srithaisuperware.com
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีนโยบายให้จดั การอบรมอย่างทัว่ ถึงแก่พนักงานทุกระดับทั้ง
รายเดื อนและรายวันอย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ โดยคณะทํางานย่อยการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี ซึ่ งประจํา
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ตามโรงงานสาขาต่างๆ รับผิดชอบจัดการฝึ กอบรมเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุ รกิจ
ให้แก่พนักงานแต่ละโรงงานสาขาอย่างทัว่ ถึง
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯได้จัด ให้มีกิจกรรมเพื่ อเสริ มสร้ า งการมี ส่ วนร่ วมของพนักงาน เช่ น การ
ประกวดคําขวัญตามจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ การตอบคําถามด้านนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ดีเพื่อชิ ง
ของรางวัลที่ ระลึก เป็ นต้น ซึ่ งประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดี และมีแผนงานที่ จะจัดอย่างต่อเนื่ องต่อไป
รวมถึงกําหนดมาตรการติดตามความเข้าใจเรื่ องดังกล่าวผ่านกิจกรรมและแบบสอบถามบนระบบ Intranet
อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ ผลคะแนนจากการตอบแบบสอบถามจะนําไปรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลประเมินการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคน
9.7.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดําเนิ นงาน และข้อมูลที่
มิใช่ ขอ้ มูลทางการเงิ น ได้แก่ โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น การกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯ และข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ เพื่ อเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ื อหุ ้นและบุ คคลภายนอก โดยหน่ วยงานนักลงทุ นสัมพันธ์
รับผิดชอบนําเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นปัจจุบนั และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่
บริ ษทั ฯกําหนด เพื่อให้นกั ลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว
และมี ประสิ ท ธิ ภาพ ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ปรั บปรุ งฐานข้อมูลของเว็บไซต์เ พื่ อให้เ ป็ นปั จจุ บันอย่างสมํ่าเสมอ
ดังต่อไปนี้
1. ข้ อมูลบริษทั ฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ กรรมการ และผูถ้ ือหุ น้ ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
• วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• ข้อบังคับบริ ษทั ฯ
• โครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั และโครงสร้างองค์กร
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี และงบการเงิ น ซึ่ ง
นําเสนอทั้งข้อมูลของปี ปัจจุบนั และข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
• รายชื่อและประวัติกรรมการและผูบ้ ริ หาร
• โครงสร้างผูถ้ ือหุ น้ ข้อมูลผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ 10 อันดับแรก และการถือหุ น้ ของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการถือหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ
• ราคาหลักทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั ฯ โดยเชื่ อมโยงกับเว็บ ไซต์อื่นที่ มี ค วามน่ า เชื่ อถื อได้แ ก่
www.settrade.com
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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• ช่ องทางการแจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแสเกี่ ยวกับการทุ จริ ตหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ (Whistle Blower) ให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯโดยตรง โดยในปี
พ.ศ. 2560 บริ ษ ัทฯได้รั บข้อร้ อ งเรี ย นในเรื่ อ งทั่วไป ซึ่ งกล่ า วถึ ง ในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. การกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
บริ ษ ทั ฯเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ย วกับการกํากับดู แลกิ จการของบริ ษทั ฯบนเว็บไซต์และรายงาน
ประจําปี ดังนี้
• นโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี นโยบายด้า นการบริ หารความเสี่ ย ง และนโยบาย
เกี่ยวกับการดูแลสิ่ งแวดล้อม ผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย รวมทั้งกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าวพร้อมเหตุผล
• บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั้งของ
การประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม รวมถึงการฝึ กอบรมและ
พัฒนาความรู ้ดา้ นวิชาชีพ
• นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารที่ สะท้อนภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบหรื อลักษณะของค่าตอบแทน
• รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร การมีส่วนได้เสี ยและรายการ
ระหว่างกันที่สาํ คัญที่ได้รับการพิจารณาและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
• จรรยาบรรณทางธุรกิจสําหรับกรรมการและพนักงาน
• ข้อมูลผูส้ อบบัญชี คุณสมบัติ ค่าตอบแทน ค่าบริ การอื่นๆ และความเป็ นอิสระของผูส้ อบ
บัญชี
3. ผลการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯจัดให้มีรายงานทางการเงิ นที่ มีความถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรอง
ทัว่ ไป ซึ่ งผ่านการสอบทาน/การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี บริ ษทั ฯ และการพิจารณาโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทําคําอธิ บายเชิ งวิเคราะห์เกี่ ยวกับผลการดําเนิ นงาน
โอกาส อุปสรรค ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน ตลอดจนตัวชี้ วดั ที่ชดั เจน วัดได้และบรรลุ
ได้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และเพื่อประเมินศักยภาพการแข่งขันของ
ธุ รกิ จในอุตสาหกรรม รวมถึ งวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ เพื่ อหา
แนวทางป้ องกันและวัดผลที่เป็ นรู ปธรรม
รายงานทางการเงิ นจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์บริ ษทั ฯทุ กรายไตรมาสและรายปี นอกจากนี้
บริ ษทั ฯยังให้ข่าวสารอื่นๆ ผ่านการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์กบั สื่ อมวลชน ทั้งในรู ปสื่ อ
สิ่ งพิมพ์และการเผยแพร่ ทางโทรทัศน์ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
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4. ช่ วงเวลาและความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษทั ฯมีนโยบายเปิ ดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลที่ มิใช่ ทางการเงิ น ในช่ วง
เวลาที่เหมาะสม และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ด้วยการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามกฎเกณฑ์
หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญแก่สาธารณชน
โดยการแถลงข่าว หรื อผ่านตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยเป็ นลําดับแรก เพื่อมิให้เป็ น
ประโยชน์ต่อบุคคลหนึ่ งบุคคลใดโดยเฉพาะ และหากบริ ษทั ฯจําเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลใดแก่
ผูเ้ กี่ ยวข้อง บริ ษทั ฯจะดําเนิ นการเพื่อให้แน่ ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาไว้ซ่ ึ งความลับของ
ข้อมูลดังกล่ า ว จนกว่า บริ ษ ทั ฯจะเปิ ดเผยข้อมูลสู่ ส าธารณชน หรื อบริ ษ ทั ฯอาจพิ จารณา
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนทันที
5. หน่ วยงานนักลงทุนสั มพันธ์
บริ ษ ทั ฯมอบหมายให้สํา นักเลขานุ ก ารบริ ษ ทั ทํา หน้า ที่ เ ป็ นหน่ ว ยงานนักลงทุ น สัมพัน ธ์
รวมถึงเปิ ดช่องทาง Investor Relations (IR) ที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร และเป็ นช่ องทางในการติ ดต่อสื่ อสารกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร สํานักเลขานุ การ
บริ ษทั จะรวบรวมคําถามและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผูต้ ิดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ โทรสาร
หรื อส่ งผ่านช่ องทาง IR ดังกล่าว เสนอให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่ เกี่ ยวข้องเพื่อพิจารณา
ติดตามผล และรายงานความคืบหน้า/ผลการพิจารณาตามความเหมาะสม
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
10.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและประกาศใช้อย่างเป็ นทางการเพื่อให้ผมู ้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบ เข้าใจ และปฏิ บตั ิ ตาม รวมถึงเป็ นการเน้นยํ้าถึงการให้
ความสําคัญและสิ่ งที่ บริ ษทั ฯได้ปฏิ บตั ิ ตลอดมา ซึ่ งครอบคลุมการดําเนิ นธุ รกิ จตามหลักธรรมาภิ บาล การดูแลผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่ม การสร้างสมดุลให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ด้วยมุ่งเห็นคุณประโยชน์ของการ
อยูร่ ่ วมกันและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนเคียงคู่กนั ไป
นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม
“บริ ษัท ศรี ไทยซุ ป เปอร์ แ วร์ จํา กัด (มหาชน) ผู ้ผ ลิ ต และจัด จํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์พ ลาสติ ก เพื่ อ งาน
อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน มีความมุ่งมัน่ ในการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
โดยคํานึ งถึงความรับผิดชอบของผลกระทบต่อชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม ต่อผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องและสังคมโดยรวมใน
ด้านต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นจากการประกอบกิ จการขององค์กร โดยยึดหลักการดําเนิ นธุ ร กิ จที่ โปร่ งใสตรวจสอบได้ มี
จริ ยธรรม เคารพหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน และผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและข้อกําหนด
อื่นๆ หรื อแนวทางปฏิบตั ิสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมัน่ พัฒนา ปรับปรุ ง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง”
บริ ษทั ฯจัดตั้งคณะกรรมการกํากับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (“คณะกรรมการ CSR”) ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการ CSR ชุดปั จจุบนั ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯและผูท้ รงคุณวุฒิ รวมจํานวน
14 คน ดังนี้
1. นายสนัน่ อังอุบลกุล
ประธานคณะกรรมการ CSR
2. นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
รองประธานคณะกรรมการ CSR
3. นายบัณฑิต หิ รัญวิวฒั น์กลุ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ CSR
4. นายมานิต อติวานิชยพงศ์
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ CSR
5. นายประยูร ขจิตต์
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ CSR
6. นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิ ต
กรรมการฯ
7. นายภาวัต เฉลิมพงศ์
กรรมการฯ
8. นายพงษ์ศกั ดิ์ กันติรัตนาวงศ์
กรรมการฯ
9. นายชัยชาญ เจริ ญสุ ข
กรรมการฯ
10. นางสาวบุญนภา เลิศสุ มิตรกุล
กรรมการฯ
11. นายประมวล ภิญโญ
กรรมการฯ
12. นายสุ รสิ ทธิ์ ศิริสมภพ
กรรมการฯ
13. นายสมทรง รักษาพล
กรรมการฯ
14. นางสาวศิวพร โหตรจิตร
กรรมการฯและเลขานุการ
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โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. กําหนดทิศทางการดําเนิ นงาน การอนุมตั ิแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร
2. กําหนดแผนการดําเนินงาน งบประมาณด้านการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ น
3. แต่งตั้งคณะทํางานชุดย่อย ตลอดจนให้คาํ แนะนํา
4. ติดตามและประเมินผลตามดัชนีช้ ีวดั ที่กาํ หนดร่ วมกันโดยคณะกรรมการฯ
5. ส่ งเสริ มให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานในการทํางานที่โปร่ งใสและตรวจสอบได้
นอกจากคุ ณภาพสิ นค้าของบริ ษทั ฯที่ เป็ นจุดแข็งและกระบวนการผลิ ตที่ ไม่ส่งผลกระทบต่ อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อ ม การได้รับการรั บรองมาตรฐานต่ างๆ จากองค์กรภายนอกทั้งที่ เ กี่ ยวกับสิ นค้า ของบริ ษ ทั ฯ การจัด
การพลังงานและสิ่ งแวดล้อม และการจัดให้มีช่องทางและการติดตามรับฟั งข้อร้องเรี ยนจากทั้งภายในและภายนอก
องค์กรแล้ว บริ ษทั ฯได้นาํ แนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World มาเป็ นหัวใจหลักของ
แนวคิด แนวปฏิ บตั ิ และเป็ นตัวขับเคลื่อนการดําเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนผลักดันให้เป็ น
วัฒนธรรมในการทํางานของพนักงานทุกคนในองค์กร เนื่ องจากบุคลากรของบริ ษทั ฯเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ่ ง
ที่ จะช่ วยให้การดําเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประสบความสําเร็ จและนําพาบริ ษทั ฯไปสู่ การเติ บโตที่
ยัง่ ยืนได้ บริ ษทั ฯกําหนดให้‘การส่ งเสริ มความรับผิดชอบของธุ รกิจต่อสังคม – CSR Implementation’ เป็ นหนึ่ งใน
หัวข้อของแผนงานประจําปี ที่ ทุกหน่ วยงานต้องระดมความคิ ดและนําไปปฏิ บตั ิ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อกําหนดให้เป็ น
หน้า ที่ ค วามรั บผิ ด ชอบโดยตรงของพนัก งานทุ กคนและปลูกฝั ง จิ ต สํา นึ กให้พ นัก งานได้รู้ ถึ งความสํา คัญ และ
คุณประโยชน์ของการแสดงความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งช่ วยกันส่ งเสริ ม พัฒนา หรื อชี้ แนะ
ข้อบกพร่ องเพื่อนําไปสู่การปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน
10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
บริ ษทั ฯกําหนดให้การดําเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นส่ วนหนึ่ งของพันธกิจ (Mission) ของ
บริ ษทั ฯภายใต้หวั ข้อ การดําเนิ นธุ รกิจบนพื้นฐานของจริ ยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงให้เห็นถึง
เจตนาและความต้องการอย่า งจริ งจังที่ จะดํา เนิ นธุ ร กิ จหลักของบริ ษ ทั ฯควบคู่ไ ปกับการดํา เนิ นงานด้า นความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างเป็ นธรรม (CSR In-process) เพื่อ
ความยัง่ ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยไม่จาํ กัดเพียงแต่การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯเท่านั้น แต่บริ ษทั ฯยัง
มุ่งหวังและต้องการผลักดันให้ธุรกิ จของบริ ษทั ย่อยสามารถบรรลุการดําเนิ นงานด้านความรั บผิดชอบต่อสังคม
เช่นเดียวกันกับบริ ษทั ฯด้วย
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นกรอบแนวทางในการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานในองค์กร และเป็ นที่ เข้าใจตรงกันของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ินโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดี
ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556) หลักจรรยาบรรณทางธุ รกิจ ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) และนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดการคํานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังปรากฏในหัวข้อ
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9 การกํากับดูแลกิจการ และรายละเอียดฉบับเต็มตามที่บริ ษทั ฯได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสอดคล้องกับ
หลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จดั ทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
8. การมี น วัต กรรมและเผยแพร่ น วัต กรรมซึ่ งได้จ ากการดํา เนิ น งานที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
แนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ และการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯที่ต่อเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั สรุ ปได้
ดังนี้

1. ด้ านการปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญต่อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นเจ้าของกิจการ และได้กาํ หนดนโยบายให้กรรมการใน
ฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้น ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั ฯ
รวมถึงให้การคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น อํานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ื อหุ ้นในการใช้สิทธิ ต่างๆ ที่ สมควร
ได้รับ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และเพิ่มมูลค่าแก่ผถู ้ ือหุ น้
อย่างยัง่ ยืน โดยมีแนวปฏิบตั ิ อาทิ
1) บริ หารจัดการองค์กรให้เป็ นไปตามวิสัยทัศน์ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว
2) เคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่
กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
2. ด้ านการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
บริ ษทั ฯมุ่งมัน่ ที่ จะบริ หารทรั พยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุ นนโยบาย เป้ าหมายทาง
ธุ รกิ จ และกลยุทธ์ขององค์กร ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และไม่เลื อกปฏิ บตั ิ พร้ อมทั้งส่ งเสริ มและ
พัฒ นาบุ ค ลากรให้มีค วามรู ้ ค วามสามารถและทัศ นคติ ที่ ดี มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ปฏิ บัติ ต ามหลัก
จรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไม่ละเลยหรื อไม่เพิกเฉยต่อการทุจริ ตหรื อการ
กระทําใดๆ ที่อาจเอื้อโอกาสให้เกิดการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุ ขในสถานที่ทาํ งานและการทํางาน
บริ ษทั ฯมีนโยบายให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็ นธรรมและเท่าเทียมกันไม่ว่า
ชนชาติใด มีสถานที่ปฏิบตั ิงานที่มีการจัดการระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมที่
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ได้มาตรฐาน ไม่เลือกปฏิ บตั ิต่อพนักงาน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนและเสรี ภาพของบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนจัดให้มีมาตรการป้ องกันการคุกคามทางเพศในที่
ทํางาน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการร้องทุกข์หรื อบอกกล่าวในเรื่ องที่จะ
ส่ งผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนักงาน หรื อต่อตนเอง และกําหนดวิธีการบริ หารจัดการข้อร้องทุกข์ดงั กล่าว
พร้ อมกับการปกป้ องพนักงานผูร้ ้ องทุ กข์ โดยในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯได้รับข้อร้ องเรี ยนในเรื่ องการ
ปฏิบตั ิงานทัว่ ไปที่ มิได้ขดั แย้งกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรื อมิได้เป็ นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ แต่อย่างใด
การดําเนินการของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวกับพนักงานมีดงั นี้
1) จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ เงินชดเชยกรณี เกษียณอายุ รวมจนถึงสวัสดิการพิเศษสําหรับ
พนักงานที่ มิได้เป็ นสมาชิ กกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พซึ่ งเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ บริ ษทั ฯกําหนด
ได้แก่ เงิ นช่ วยเหลือเพิ่มเติ มพิเศษสําหรับพนักงานที่ เกษียณอายุ และรางวัลทองคําสําหรั บ
พนักงานที่ครบรอบอายุการทํางาน เพื่อเป็ นผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่พนักงาน นอกจากนี้
บริ ษทั ฯจัดให้มีการอบรมให้ความรู ้ แก่ พนักงานทุ กระดับในเรื่ องของการบริ หารรายรั บรายจ่าย และการออมเงิน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ยามออกจากงานหรื อเมื่อเกษียณอายุ
2) พัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน ในแต่ละปี บริ ษทั ฯจะจัดให้มีการฝึ กอบรมพนักงาน
ในจํา นวนไม่ น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของจํา นวนพนัก งานทั้ง หมด ตามข้อ กํา หนดของ
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน โดยในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯได้จดั อบรมให้
พนักงานทั้งแบบการจัดอบรมภายในและภายนอกบริ ษทั ฯรวมจํานวนชัว่ โมงอบรมถัวเฉลี่ย 9
ชัว่ โมง 22 นาที ต่อคนต่อปี ส่ วนหนึ่ งของการจัดอบรมภายในบริ ษทั ฯดังกล่าว บริ ษทั ฯได้
ผลักดันและส่ งเสริ มให้พนักงานที่ มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์มาเป็ นวิทยากร
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ ได้จากการทํางานจริ ง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯให้การ
สนับสนุนเป็ นทุนการศึกษาแก่พนักงานที่มีศกั ยภาพตามความเหมาะสมของวาระและโอกาส
เพื่อเข้าศึ กษาที่มหาวิทยาลัยชั้นนําในหลักสู ตรที่สามารถนําองค์ความรู ้ที่ได้รับมาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและพัฒนาองค์กร
3) ส่ งเสริ มให้พนักงานมีคุณภาพชี วิตที่ ดีจากการดําเนิ นชี วิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยดี ตลอดจนห่ างไกลจากยาเสพติ ด ควบคู่กบั การพัฒนา
สุ ขภาพจิตให้ชีวิตมีสุขด้วยการฝึ กทําสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน และรับฟั งธรรมะเทศนาจาก
พระภิกษุสงฆ์เดือนละครั้ง
4) ปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานอย่างเท่าเที ยมกันไม่ว่าจะเป็ นชนชาติ ใด อาทิ จัดให้มีการเรี ยนการสอน
ภาษาไทยเพิ่ มเติ ม สํา หรั บ พนัก งานต่ า งด้า วเพื่ อ ให้ส ามารถใช้ใ นการติ ด ต่ อสื่ อ สารและ
ปฏิบตั ิงานได้ รวมถึงจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นทั้ง 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาเมียนมาร์
และภาษากัมพูชา เพื่อรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรี ยนต่างๆ มาตรวจสอบ ปรับปรุ งแก้ไข
หรื อชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถกู ต้อง
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5) เสริ มสร้างและเพิ่มพูนความสุ ขให้พนักงานโดยการจัดสถานที่ เฉพาะในชื่ อ “มุมนํ้านมแม่”
ให้พนักงานที่เพิ่งคลอดบุตร รวมถึงสร้างห้องละหมาด/พื้นที่ อาบนํ้าละหมาดให้พนักงานที่
นับถือศาสนาอิสลามได้เข้ามาใช้ทาํ ศาสนกิจ
6) จัด ให้มีห้อ งออกกํา ลังกายสํา หรั บพนักงาน เพื่ อส่ งเสริ มให้พ นักงานมี สุ ขภาพดี ร่ างกาย
แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
การดําเนินงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
นอกเหนื อจากสํานักความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) เป็ นหน่วยงานที่ข้ ึนตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การแล้ว บริ ษทั ฯยัง
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม คณะอนุกรรมการบริ หาร
ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนคณะทํางานด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อมในแต่ละโรงงาน เพื่อร่ วมผลักดัน กํากับ และติ ดตามให้โรงงานแต่ละสาขามีการปฏิ บตั ิ เป็ น
มาตรฐานเดี ยวกันทัว่ ทั้งองค์กรอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีการตั้งเป้ าหมายการดําเนิ นงาน
กํา หนดแนวทางและมาตรฐานทางด้า นความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม เพื่ อก่ อให้เ กิ ด
จิ ตสํานึ กในการทํางานที่ มีความปลอดภัยด้วยความรู ้ ข้ นั พื้ นฐานที่ จาํ เป็ นและความระมัดระวังที่ มีอย่าง
เพียงพอ สถานที่ทาํ งานที่ปลอดจากมลภาวะ และการทํางานอย่างมีความสุ ข ทั้งนี้ กิ จกรรมที่บริ ษทั ฯได้
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีดงั นี้
• ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาทิ โรงงานสาขาโคราชซึ่ งผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชี ว
อนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และ TIS 18001:2011 ซึ่ งแสดงให้เห็นถึง
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิ ต สิ นค้า ของบริ ษทั ฯในระดับมาตรฐานของกระทรวง
อุ ต สาหกรรมและมาตรฐานสากล หรื อผลัก ดัน ให้ โ รงงานทุ ก สาขามี ก ารปฏิ บัติ ต าม
ข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างครบถ้วน
• ใช้งานทรัพย์สินอย่างคุม้ ค่าและดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
บริ ษทั ฯจัดให้มีการตรวจรับรองความปลอดภัยอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ระบบ
ไฟฟ้ า สภาพแวดล้อมในการทํางาน และอื่นๆ โดยหน่วยงานภายนอกเป็ นประจําทุกปี สําหรับ
อาคารสํา นักงานใหญ่ แ ละโรงงานทั้ง 4 สาขา ซึ่ งมี อายุการใช้งานนานหลายปี ตามที่
พระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร และกฎกระทรวงต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกําหนด เพื่ อให้บริ ษทั ฯ
มัน่ ใจได้ว่า สถานประกอบการของบริ ษ ทั ฯมี ค วามปลอดภัย และลดโอกาสของการเกิ ด
อุบตั ิ เหตุ ให้เหลือน้อยที่ สุด โดยเฉพาะส่ วนที่ เป็ นผลมาจากเหตุปัจจัยที่ บริ ษทั ฯไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น
• ลงทุนและปรับปรุ งกระบวนการทํางาน
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• อบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริ หาร” และ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ
หัวหน้างาน” ให้แก่พนักงานในแต่ละสาขาตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
แต่งตั้งให้เป็ นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริ หารและหัวหน้างาน
• อบรมให้ความรู ้แก่พนักงานตั้งแต่ก่อนเริ่ มทํางาน โดยเฉพาะพนักงานด้านการผลิตซึ่ งจะได้
เรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะก่อนปฏิบตั ิงานจริ ง
• แจกคู่มือปฏิ บตั ิ งาน และคู่มือความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม ให้พนักงานที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับชั้น
• กระจายข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยอย่างทัว่ ถึง
• จัดกิ จกรรมเสริ มสร้างให้พนักงานตระหนักและมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบความปลอดภัย
การปรับปรุ งแก้ไข และการประเมินผล
การดําเนิ นการดังกล่าว ก็เพื่ อให้บรรลุตามนโยบายที่ บริ ษทั ฯกําหนด มีความเหมาะสมกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และนําไปสู่ การมีมาตรฐานการดําเนิ นงานด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานระดับสากล ซึ่ งจะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้องค์กร ลดการสู ญเสี ย
ทั้งในด้านของบุคลากร เวลาทํางาน และผลผลิต ตลอดจนมีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ตลอดปี
พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯไม่มีอุบตั ิเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นกับพนักงานทั้ง 4 โรงงาน
ในส่ วนของกิ จกรรมด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม ที่ บริ ษทั ฯรณรงค์และ
ดําเนินการเป็ นประจําทุกปี นั้น ยังคงเป็ นการให้ความสําคัญกับการอบรมให้ความรู ้พนักงานและกระตุน้ ให้
เกิดการปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและต่อเนื่องผ่านการประกวดและการสร้างแบบอย่างที่ดีของทั้งตัวพนักงานและ
พื้นที่ การทํางาน การตรวจประเมินอย่างสมํ่าเสมอ และการมอบของรางวัลเพื่อเป็ นขวัญกําลังใจในการ
รักษามาตรฐานของการปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ในปี พ.ศ. 2560 พนักงานปฏิ บตั ิ ตาม
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและบริ ษทั ฯมีสถิติอุบตั ิเหตุจากการทํางานลดลง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
จัด ให้มีการตรวจสุ ข ภาพพนักงานประจํา ปี ตามโปรแกรมการตรวจตามที่ กฎหมายกํา หนดทุ กปี และ
ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานราชการหรื อสาธารณสุ ขจังหวัดในการให้ความรู ้แก่พนักงานเกี่ยวกับ
โรคติ ดต่ อต่ างๆ ที่ มีการแพร่ ระบาดได้ง่าย รวมถึ งวิธีปฏิ บตั ิ และการป้ องกันตัวจากโรคต่างๆ ตลอดจน
ฝึ กซ้อมแผนฉุ กเฉิ นกรณี เกิดโรคระบาดในโรงงานเพื่อเป็ นการจํากัดพื้นที่และเข้าสู่ สภาวะปกติได้เร็ วโดย
ไม่ส่งผลต่อชีวิตของพนักงานและผลผลิตของบริ ษทั ฯ
3. ด้ านการดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็ นธรรม
บริ ษทั ฯส่ งเสริ มให้เกิ ดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยการปฏิ บตั ิ งานด้วย
ความเป็ นธรรม โปร่ งใส ไม่มีการรับหรื อจ่ายอามิสสิ นจ้าง และเพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ คงและความ
ยัง่ ยืนให้กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มดังนี้
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• มุ่งมัน่ ที่จะรักษาความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า ด้วยความเป็ นธรรมทั้งในด้านราคา คุณภาพ
ความปลอดภัย และการรับประกัน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีย่งิ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• ให้ความสําคัญกับคู่คา้ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก ประเมิน จนถึงการดําเนิ นธุ รกิ จ
ร่ วมกันอย่างโปร่ งใสและเสมอภาค เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ ด้วยผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมแก่ท้ งั สองฝ่ าย
• แข่งขันอย่างมืออาชีพ เป็ นไปตามวิถีทางของการแข่งขันที่ดี รวมทั้งส่ งเสริ มความร่ วมมือกับ
คู่แข่งทางการค้าอย่างโปร่ งใส และเป็ นประโยชน์แก่ผบู ้ ริ โภค ไม่มีการปกปิ ดข้อตกลงหรื อ
แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อที่มิชอบด้วยกฎหมาย
• ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ทุกประเภทด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และโปร่ งใส โดยจัดทําและปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่ งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย
• ซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การกับบุคคลภายนอก หรื อดําเนินธุรกรรมด้วยความเป็ นธรรม โปร่ งใส
ไม่มีการให้หรื อรับอามิสสิ นจ้าง สิ นบน รางวัล การบันเทิ งกับบุคคลที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งจะส่ งผล
ใดๆ ต่อการตัดสิ นใจเชิงธุรกิจ
• ปฏิ บัติต ามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับทรั พย์สิ นทางปั ญ ญา และไม่ ล่วงละเมิ ด ทรั พ ย์สินทาง
ปัญญาทุกประเภทอย่างเคร่ งครัด ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู ้ ความสามารถ
และความคิ ดสร้างสรรค์ในการประดิ ษฐ์ผลงานของตนเองออกมาอย่างต่อเนื่ อง และไม่นาํ
ผลงานหรื อข้อมูลอันเป็ นสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นมาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
• ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของบริ ษทั จดทะเบี ยน รวมถึงเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่ อาจจะมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ผ่านสื่ อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่ อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
บริ ษ ทั ฯมี สินค้า หลากหลายประเภท และสิ นค้า แต่ ละประเภทก็มีค วามจํา เป็ นต้องได้รั บการ
ตรวจสอบทั้งในด้านกระบวนการผลิตและคุณภาพสิ นค้าที่แตกต่างกัน ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงให้ความสําคัญ
และผลักดันให้โรงงานแต่ละสาขาได้รับการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ นค้าในระดับสากล
ซึ่ งมาตรฐานต่างๆ ที่บริ ษทั ฯได้รับการรับรองแล้วมีดงั นี้
• มาตรฐานในระบบการจั ด การด้ า นคุ ณ ภาพสํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ISO/TS
16949:2009
• มาตรฐานด้านการบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
• มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)หรื อหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
• มาตรฐานการวิ เ คราะห์ อ ัน ตรายและจุ ด วิ ก ฤติ ที่ ต ้อ งควบคุ มในการผลิ ต อาหาร (Hazard
Analysis and Critical Control Point : HACCP)
• มาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC 22000:2011)
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• มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร BRC/IOP (Issue 5) สําหรับบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
4. ด้ านการปฏิบัตทิ ี่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่ อชุมชน สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯตระหนักถึ งความรั บผิ ดชอบต่ อสังคมและเป็ นมิ ต รกับสิ่ งแวดล้อม โดยถื อเป็ นความ
รับผิดชอบโดยตรงของพนักงานทุกคน ด้วยการมุ่งมัน่ ที่จะผลิตและจําหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภค รวมถึงการสนับสนุ นกิ จกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตและเสริ มสร้ างประโยชน์สุขของชุ มชน
สนับสนุนให้พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการสร้างปฏิสัมพันธ์อนั ดี และทําประโยชน์ให้ชุมชนที่
บริ ษทั ฯตั้งอยู่ ป้ องกันและควบคุมอุบตั ิ เหตุ ของเสี ย หรื อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ใช้และ
ดูแลการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู ้คุณค่า เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและมีประสิ ทธิ ภาพที่ สุด ตลอดจน
ปรับปรุ งระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
โรงงานทั้ง 4 สาขาของบริ ษทั ฯได้รับรางวัล CSR-DIW Award มาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard of Corporate Social Responsibility, Department of
Industrial Works : CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ งเป็ นรางวัลสําหรับ
สถานประกอบการที่พฒั นาการดําเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเกณฑ์พิจารณาในมิติต่างๆ
ได้แก่ การจัดองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล สิ ทธิ มนุ ษยชน การปฏิ บตั ิ ดา้ นแรงงาน การดําเนิ นงานอย่างเป็ น
ธรรมต่อผูบ้ ริ โภค การจัดการสิ่ งแวดล้อมในโรงงาน และการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงได้
อย่างยัง่ ยืน ในปี พ.ศ. 2560 โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี โรงงานสาขาบางปู และโรงงานสาขาโคราช
ได้รับการยกระดับมาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่ อสังคมเป็ น CSR-DIW
Continuous Award 2017 จากการร่ วมกันพัฒนาชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯในปั จจุบนั นอกจากพยายามผลักดันให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯได้รับการ
รั บ รองในมาตรฐานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้องกับการแสดงถึ งความรั บผิ ด ชอบต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อมแล้ว
บริ ษทั ฯได้พยายามผลักดันและส่ งเสริ มผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯที่ มีส่วนช่ วยในการอนุ รั กษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการต่างๆ ได้เห็นถึงความสําคัญและเป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและ
กลุ่ มประเทศอาเซี ยน อี กทั้งให้ค วามสํา คัญอย่างมากกับ การจัด การพลังงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพและ
ส่ งเสริ มให้มีการดําเนิ นการด้านการจัดการพลังงานที่ โดดเด่น มี ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดผลอย่างต่ อเนื่ อง
สรุ ปการดําเนินงานในแต่ละด้านได้ดงั นี้
ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่ช่วยในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯมีสินค้าและเทคโนโลยีการผลิตที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็ นไปตามแนวทาง
3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ที่บริ ษทั ฯยึดถือปฏิบตั ิ ได้แก่ ฝาเกลียวและพรี ฟอร์ ม
ขวดนํ้าอัดลมและนํ้าดื่ม (PET) ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม ซึ่ งมีน้ าํ หนักเบา ที่สามารถช่วย
ส่ งเสริ มการทํา CSR ของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมนํ้าอัดลมและนํ้าดื่ม และกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์
อาหารที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Thin Recess Injection Molding (“TRIM”) ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีการลดความ
หนาของผนังชิ้นงาน ก็มีกระบวนการผลิตที่ ได้รับการรับรองจากองค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก
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(องค์การมหาชน) ว่ามีปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เที ยบเท่าของผลิตภัณฑ์ลดลง ทั้งสอง
กลุ่ มผลิ ต ภัณ ฑ์ส ามารถช่ ว ยลดการใช้วตั ถุ ดิ บและพลัง งานโดยที่ ย งั คงประสิ ท ธิ ภ าพการใช้งานได้ดี
เหมือนเดิ ม ช่ วยลดต้นทุ นให้แก่ ลูกค้าของบริ ษทั ฯ ตลอดจนช่ วยอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมได้ท้ งั ทางตรงและ
ทางอ้อม
นอกจากนี้ การดําเนิ นการต่างๆ ภายใต้แนวคิด 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the
World ซึ่ งมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2560 สรุ ปดังนี้
• โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี และโรงงานสาขาบางปู คิดค้นและจัดหาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
และไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม มาพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการผลิตอยู่เสมอ เพื่อช่วย
ลดการใช้พลังงานและวัตถุดิบในการผลิต ลดขั้นตอนการทํางานที่ ซ้ าํ ซ้อน และลดปริ มาณ
การใช้ทรั พยากรนํ้าในระบบหล่อเย็น ได้แก่ การปรั บปรุ งระบบการระบายความร้ อนใน
แม่พิมพ์และติ ดตั้งระบบระบายความร้อนบนสายพานลําเลียง การทดแทนเครื่ องจักรเก่าที่
เป็ นระบบไฮดรอลิกด้วยเครื่ องจักรใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพ การใช้เทคโนโลยีระบายความร้อน
แบบปิ ดสําหรั บสายการผลิ ต บรรจุ ภ ัณ ฑ์อาหาร และการพัฒ นากระบวนการผลิ ต เปลื อ ก
แบตเตอรี่ ให้เป็ นอัตโนมัติมากขึ้นด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของแขนกล (Robot)
• บริ ษทั ฯให้ความสําคัญในการจัดการของเสี ยในบริ ษทั ฯอย่างเป็ นระบบ โดยโรงงานสาขา
โคราชได้ดาํ เนินงานตามโครงการหลักการ 3Rs คือ Reduce (ลดการเกิดของเสี ย) Reuse (การ
ใช้ซ้ าํ ) และ Recycle (นํากลับมาใช้ใหม่) อย่างเป็ นรู ปธรรมและมี การกําหนดแผนงานที่
ชัดเจน ตลอดจนได้เข้าร่ วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสี ย ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม และนําไปสู่ การได้รับใบรับรองโรงงานที่มีการจัดการของเสี ยภายใน
โรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs Certificate) ในปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ โรงงานสาขาโคราช
ได้สร้างเครื่ องจักรที่ ใช้โม่เศษครี บซึ่ งเป็ นของเสี ยที่ เกิดจากการผลิตภาชนะเมลามีน แล้วนํา
เศษครี บที่ เป็ นผงแล้วมาขึ้ นรู ปผลิ ตภัณฑ์ใหม่เพื่ อจําหน่ ายให้ลูกค้าในกลุ่มธุ รกิ จโรงแรม
(Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และธุ รกิจจัดเลี้ยง (Catering) หรื อ HORECA ในต่างประเทศ
ซึ่ งกระบวนการดังกล่าว เป็ นการช่ วยลดปริ มาณของเสี ยจากกระบวนการผลิตและค่าใช้จ่าย
ในการกําจัดของเสี ย ตลอดจนสามารถนํากลับมาสร้างรายได้ให้แก่บริ ษทั ฯ

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังให้ความสําคัญกับการศึ กษาและวิจยั ร่ วมกับองค์กรและสถาบันการศึ กษา
ชั้นนํา เพื่อพัฒนาสิ นค้าพลาสติ กและเมลามีนที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และผลักดันไปสู่
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ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในเชิงพาณิ ชย์มากขึ้นในอนาคต เพื่อเป็ นการเน้นยํ้าถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั ฯว่า
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนได้
การดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
บริ ษทั ฯมีความมุ่งมัน่ และใส่ ใจกับคุณค่าของพลังงาน ได้ดาํ เนิ นการตามมาตรการต่างๆ ทั้งใน
ส่ วนของโรงงานและสํานักงานอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ให้พนักงานทุกระดับชั้นในองค์กรเห็นคุณค่าของ
พลังงานและให้ความร่ วมมือดําเนิ นมาตรการประหยัดพลังงาน บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งคณะทํางานด้านการจัด
การพลังงานตามสาขาโรงงานทั้ง 4 สาขา เพื่อดําเนิ นงาน ติดตาม และประเมินผลด้านการจัดการพลังงาน
อย่างจริ งจังและเป็ นรู ปธรรม ควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องหรื อจุ ดที่ อาจก่ อให้เกิ ดการสู ญเสี ยพลังงานโดยไม่เกิ ดประโยชน์
ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานร่ วมกัน ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการคํานึ งถึงประโยชน์ในด้าน
การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริ ษทั ฯแล้ว ยังเป็ นการคํานึ งถึงประโยชน์ของส่ วนรวมและ
ประเทศชาติ
ด้านการผลิต บริ ษทั ฯดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้
• ลงทุนในเครื่ องจักรใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการผลิตสู งและประหยัดพลังงาน เพื่อทดแทน
เครื่ องจักรเก่าที่เริ่ มเสื่ อมสภาพและสิ้ นเปลืองพลังงานมากเกินความเหมาะสม
• บํารุ งรั กษาและปรั บปรุ งกระบวนการผลิ ต ควบคู่กบั นํานวัตกรรมใหม่ที่ทนั สมัยมาใช้ใน
กระบวนการผลิต ซึ่ งจะช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการใช้วตั ถุดิบ และทําให้บริ ษทั ฯมีอตั ราการใช้
พลังงานต่อนํ้าหนักสิ นค้าที่ผลิตลดลง
• พัฒนาและส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและลดการก่อมลพิษ
• ร่ ว มกับ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ได้แ ก่ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า ธนบุ รี และ
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี สุ ร นารี ด้วยการส่ ง บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลัย เข้า มาร่ วมศึ ก ษา
ปรับปรุ งระบบการผลิต และการจัดการพลังงานของบริ ษทั ฯอย่างต่อเนื่อง
• เชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิและผูบ้ ริ หารจากภายนอก หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน มาให้คาํ ปรึ กษาด้าน
การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน และการจัด การพลัง งาน ตลอดจนบรรยายถ่ า ยทอดความรู ้ ใ ห้แ ก่
คณะทํางานด้านพลังงานของบริ ษทั ฯเพื่อนําไปใช้ในการดําเนิ นโครงการอนุรักษ์พลังงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วยผลการดําเนิ นงานด้านการจัดการพลังงานที่ โดดเด่นจากการปฏิ บตั ิอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง
ทํา ให้บริ ษ ทั ฯก้า วไปสู่ การเป็ นโรงงานต้นแบบในการจัด การอนุ รักษ์พ ลังงานให้กรมพัฒ นาพลังงาน
ทดแทนและอนุ รั กษ์พ ลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี่ ส นใจ ตลอดจนนักศึ กษาและ
คณาจารย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญจากสถาบันการศึกษา เข้าร่ วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ที่โรงงาน
ของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งบริ ษ ทั ฯได้เ ผยแพร่ ผ ลงานและวิ ธีการที่ ทาํ ให้บริ ษ ทั ฯประสบความสํา เร็ จในด้า นการ
อนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนดําเนินกิจกรรมและทําการประเมินผลร่ วมกัน
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โรงงานสองแห่งของบริ ษทั ฯได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011
ซึ่ ง เป็ นอี กสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส ะท้อ นถึ ง ความตั้ง ใจในการปฏิ บัติ อ ย่ า งจริ ง จัง ในด้า นการจัด การพลัง งานและ
ความสําเร็ จของบริ ษทั ฯในการปรับปรุ งสมรรถนะด้านพลังงาน และการดําเนิ นการตามกระบวนการที่เป็ น
ระบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงานอย่างยัง่ ยืน
การดําเนินงานด้ านสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยถือว่าเป็ นหน้าที่
ความรับผิดชอบโดยตรงของพนักงานทุกคน และได้กาํ หนดเป็ นนโยบายสิ่ งแวดล้อมเพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ฯได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวกับด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ใบรับรองมาตรฐาน
การจัด การด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม ISO 14001:2015 และใบรั บ รองจากกระทรวงอุ ต สาหกรรมว่า เป็ น
อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว ซึ่ งสะท้อ นถึ งการบริ หารจัด การสิ่ ง แวดล้อมของบริ ษ ทั ฯอย่า งเป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากการได้รับรองในมาตรฐานสากลต่างๆ ดังที่ ได้กล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯยังต้องผ่านการรับรอง
หรื อตรวจสอบเพื่ อวัดประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานในด้านต่ างๆ และประเมิ นคุ ณสมบัติของการเป็ นผูผ้ ลิ ตและ
จําหน่าย ตามมาตรฐานหรื อข้อกําหนดของลูกค้าหลายรายโดยเฉพาะลูกค้าในต่างประเทศ
รางวัลแห่ งความสํ าเร็จที่บริษทั ฯได้ รับในปี พ.ศ. 2560
• ใบรั บรองสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการทุ จริ ต (Collective
Action Coalition Against Corruption Certificate)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯได้รับการรับรองเป็ น “สมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต หรื อ CAC (Collective Action Coalition Against
Corruption)” มีผลเป็ นระยะเวลา 3 ปี ซึ่ งเป็ นการร่ วมมือกันของภาคเอกชนในการปฏิเสธการ
จ่ายสิ นบนทุกรู ปแบบและต่อต้านการคอร์รัปชัน่
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• รางวัลมาตรฐานความรั บผิดชอบของผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมต่ อสั งคม (CSR–DIW
Continuous Award 2017)
เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี โรงงานสาขาบางปู และ
โรงงานสาขาโคราช ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2017 มาตรฐาน
ความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ งเป็ นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่ มุ่งมัน่ ส่ งเสริ มการ
ดํา เนิ น งานด้า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและการพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น (Sustainable
Development) รวมทั้งสนับสนุ นให้ผูป้ ระกอบการดําเนิ นธุ รกิ จท่ ามกลางการยอมรับจาก
ชุมชนรอบข้าง อันจะเป็ นการเพิ่มพูนขี ดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติ บโต
อย่างยัง่ ยืนกับธุรกิจและชุมชน

• รางวัลสถานประกอบการดีเด่ นด้ านแรงงานสั มพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
เมื่ อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 โรงงานสาขาบางปู ไ ด้รั บ รางวัลเชิ ด ชู เกี ย รติ ส ถาน
ประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2556 –
2560) ขณะที่โรงงานสาขาโคราชก็ได้รับรางวัลเกียรติยศดังกล่าว 10 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2551
– 2560) จากกรมสวัสดิ การและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่ งเป็ นรางวัลที่ มอบ
ให้แก่สถานประกอบการที่มีการบริ หารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีของนายจ้างและลูกจ้างที่
ตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานร่ วมกัน การแบ่งปันประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็ น
ธรรม และก่ อให้เ กิ ดระบบแรงงานสัมพันธ์ ที่ดี ใ นสถานประกอบกิ จการ อันเป็ นหนึ่ งใน
นโยบายสําคัญของกระทรวงแรงงานที่มุ่งเน้นการส่ งเสริ มให้สถานประกอบการเป็ นพื้นที่ที่มี
ความรักและความผูกพันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
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• ใบรับรองมาตรฐานการป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
เมื่ อวันที่ 28 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 และ 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 โรงงานสาขาโคราชและ
โรงงานสาขาบางปูตามลําดับได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ จากกรมสวัสดิ การและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมี
ผลเป็ นระยะเวลา 3 ปี ซึ่ งเป็ นใบรับรองที่มอบให้สถานประกอบกิจการที่สามารถปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานของการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
• ใบรับรองโรงงานที่มกี ารจัดการของเสี ยภายในโรงงานที่ดตี ามหลัก 3Rs
เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงงานสาขาโคราชได้รับใบรับรองโรงงานที่ มีการจัดการ
ของเสี ยภายในโรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์
กากของเสี ย” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เนื่ องจากเป็ นโรงงานที่มี
ระบบการบริ หารจัดการของเสี ยที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด และร่ วมปฏิบตั ิ
ตามหลัก 3Rs คือ Reduce (ลดการเกิดของเสี ย) Reuse (การใช้ซ้ าํ ) และ Recycle (นํากลับมา
ใช้ใหม่) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
• รางวัลองค์ กรนวัตกรรมยอดเยีย่ ม ประจําปี 2560
เมื่ อวัน ที่ 5 ตุ ลาคม พ.ศ. 2560 บริ ษ ทั ฯได้รั บ รางวัลองค์ก รนวัต กรรมยอดเยี่ ย ม สาขา
อุตสาหกรรม จากการผ่านการประเมิ นและได้รับการรั บรองความสามารถทางนวัตกรรม
ภายใต้โ ครงการส่ ง เสริ ม ความสามารถทางนวัต กรรมสํ า หรั บ ผูป้ ระกอบการในตลาด
หลักทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย ซึ่ งจัด โดยสํา นักงานนวัต กรรมแห่ งชาติ (องค์การมหาชน)
ร่ วมกับตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ตลาดหลักทรั พ ย์ เอ็ม เอ ไอ และวิ ทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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• รางวัล The 3rd Thailand Plastics Awards 2017
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯได้รับรางวัล The 3rd Thailand Plastics Awards
2017 ระดับ Gold Award จากการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบ
ต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ปี 3 ประเภทบรรจุ ภ ัณ ฑ์ที่ไ ม่ ไ ด้ใ ช้บรรจุ อาหาร ซึ่ งจัด โดย
สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่ วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมพลาสติกไทย สถาบันพลาสติก และธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ น
รางวัลที่มอบให้แก่องค์กรและบุคคลที่ผลิตชิ้นงานที่มีนวัตกรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มี
ขั้นตอนระดับความยากในการผลิ ต ปลอดภัยในการใช้งาน รู ปลักษณ์ ความสวยงามของ
สิ นค้า และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม

• ใบรับรองสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุ ข ระดับประเทศ ในระดับ ดี
เมื่ อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุ รี ได้รับใบรั บรองสถาน
ประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุ ข ระดับประเทศ ในระดับ ดี จากกระทรวง
สาธารณสุ ข มีผลเป็ นระยะเวลา 3 ปี เป็ นใบรับรองที่ มอบให้สถานประกอบการที่ ส่งเสริ ม
สนับสนุ น และดูแลพนักงานวัยทํางานให้มีความสุ ขทั้งทางด้านร่ างกายและจิ ตใจ รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมในการทํางานซึ่ งปราศจากโรคและอันตรายอันเนื่ องมาจากการทํางาน พร้อม
ทั้งดําเนินการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ และให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนภายในชุมชนโดยรอบ
อนึ่ ง บริ ษทั ฯได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2560 เพื่อเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯด้วย
10.3 การดําเนินธุรกิจที่มผี ลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการดําเนิ นธุ รกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ลักษณะดังต่อไปนี้
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1. บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถูกตรวจสอบหรื ออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่ วยงานที่ มีอาํ นาจหน้าที่
ประเมิน วินิจฉัย หรื อชี้ ขาดว่าการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยมีการฝ่ าฝื นกฎหมายอย่างมี
นัยสําคัญในเรื่ องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จดั ทําโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนหรื อถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อม หรื อไม่เป็ นไปตามหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิ จการที่
จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10.4 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ สังคมและสิ่ งแวดล้ อม (CSR After Process)
บริ ษทั ฯตระหนักถึ งความสํา คัญของการมี บทบาทและส่ วนร่ วมในการสร้ า งประโยชน์และตอบแทน
กลับคื นสู่ สังคม โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้ร่วมเป็ นคณะกรรมการ
บริ หารในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่ งเสริ มให้มีการปรับปรุ งและพัฒนาในด้านต่างๆ
ได้แก่ การศึ กษา สังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม พลังงาน การค้า และการทูตระหว่างประเทศ อาทิ ประธาน
กรรมการบริ หารมูลนิธิ เอ เอฟ เอส ประเทศไทย, ประธานกรรมการบริ หารมูลนิ ธิโรเกชัน่ , ประธานคณะกรรมการ
บริ หารมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปั กกิ่ ง กรุ งเทพฯ, รองประธานคณะกรรมการหอการค้าไทย, ประธาน
คณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทย, นายกสมาพันธ์สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนในเครื อมูลนิ ธิคณะเซนต์
คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย, นายกสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ, ประธานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กงสุ ลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจําประเทศไทย,
ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, และประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญต่อการมีบทบาทและพร้อมมีส่วนร่ วมในการสร้างประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม
และชุมชนตามความเหมาะสมของวาระและโอกาส และดําเนินการอยูเ่ ป็ นประจําเสมอสําหรับสังคมและชุมชนที่อยู่
ใกล้พ้ืนที่ สํานักงานและสาขาโรงงานของบริ ษทั ฯ สิ่ งที่ บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการตลอดมาไม่จาํ กัดขอบเขตเพี ยงการ
บริ จาคเงินและสิ่ งของหรื อบริ การสาธารณะ แต่บริ ษทั ฯยังดําเนินการด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาชุมชน ได้แก่
• ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้พนักงานและผูส้ นใจที่ อยู่ในชุ มชนใกล้เคี ยงได้รับการศึ กษาอย่างทัว่ ถึ ง
ตลอดจนสนับสนุ นสถานศึ กษาตามจังหวัด ต่ า งๆ ในด้า นของสุ ขอนามัย อุ ปกรณ์ การศึ กษา และ
ทุนการศึกษา เพื่อนําไปสู่การพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้
• เปิ ดรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าทํางานเพื่อฝึ กประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานจริ งในสถาน
ประกอบการอย่างเป็ นระบบก่ อนสําเร็ จการศึ กษา และสถาบันศึ กษาเองก็สามารถพัฒนาปรั บปรุ ง
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุ รกิ จ ตลอดจนจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิ จการให้แก่คณะศึ กษาดูงาน-เยี่ยมชมกิ จการจากหน่ วยงานหรื อสถานศึ กษาต่ างๆ เพื่อเป็ น
เครื่ องมื อในการแลกเปลี่ ยนความรู ้ และเปิ ดมุมมองที่ จะรั บการเรี ยนรู ้ ใหม่ๆ ให้แก่ ท้ งั บุคลากรของ
บริ ษทั ฯและผูเ้ ข้าเยี่ยมชม
• ดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นการเสริ มสร้างความรู ้ให้แก่คนในชุมชนและสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในด้าน
ของการเสริ มสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองด้วยหลักของการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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• ขยายผลความสําเร็ จของบริ ษทั ฯในกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE สู่ บุตรหลานของ
พนักงาน ชุ มชนรอบข้า ง และสถานศึ กษา ด้วยการอบรมให้ความรู ้ ต่ างๆ โดยเฉพาะความรู ้ ด ้า น
ยาเสพติด
• ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรเห็นความสําคัญและมีส่วนร่ วมในการทํากิ จกรรม CSR
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ในประโยชน์ของการทํา
CSR ต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ
• ส่ งเสริ มด้านการศึ กษาและพัฒนาฝี มือแรงงานของผูพ้ ิการอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูพ้ ิการ
ได้รั บ การพัฒ นาด้า นฝี มื อ แรงงานและเป็ นการเตรี ยมความพร้ อ มสํ า หรั บ การทํา งานในสถาน
ประกอบการ อันเป็ นการช่ วยเหลือให้ผพู ้ ิการมีคุณภาพชี วิตที่ ดี สามารถประกอบอาชี พในสังคมได้
อย่างมีศกั ดิ์ศรี ในสิ ทธิ และความเป็ นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับคนทัว่ ไป
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2560 เพื่อเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯด้วย
10.5 การป้ องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯส่ งเสริ มและปลูกฝั งให้พนักงานและผูเ้ กี่ ยวข้องทุ กคนปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตและการห้ามจ่ายสิ นบนทุกรู ปแบบ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการต่อต้าน
ทุจริ ตและห้ามจ่ายสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผู ้
มีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ที่ได้ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยบริ ษทั ฯได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิสาํ หรับ
พนักงานดังนี้
• ไม่ ให้แ ละไม่ ส่งเสริ มให้มีการมอบหรื อรั บของกํา นัล การเลี้ ย งรั บรอง หรื อค่ า ใช้จ่า ยที่ เ กิ นความ
เหมาะสม
• ไม่ มี ก ารจ่ า ยเงิ น เพื่ อ อํา นวยความสะดวก เพื่ อ เร่ ง การดํา เนิ น การหรื อ เพื่ อ ความคล่ อ งตัว ในการ
ดําเนินการ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
• ไม่ให้มีการจ่ายสิ นบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด ซึ่ งเกิดขึ้นโดยตรงหรื อผ่านบุคคลที่สาม
• ดําเนิ นการที่ เกี่ ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยความโปร่ งใส ซื่ อสัตย์ ตรงไปตรงมา และสอดคล้องกับ
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• ไม่ให้เงิ นสนับสนุ นทางการเมื อง ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ พรรคการเมื อง เจ้า หน้า ที่ ของพรรค
การเมือง ผูล้ งสมัครรับเลือกตั้ง องค์กรหรื อบุคคลซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการจ่ายสิ นบน เว้นแต่การให้เงินสนับสนุนทางการเมืองจะดําเนินการด้วยความโปร่ งใสและถูกต้อง
ตามกฎหมาย
• ติดตาม ตรวจสอบ และหาแนวทางป้ องกันเป็ นประจําอย่างต่อเนื่ อง สําหรับการกระทําใดๆ ที่ส่อการ
ทุจริ ตต่อองค์กรและการติดสิ นบน
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

- 136 -

รายงานประจําปี 2560

• สื่ อสาร เผยแพร่ และรณรงค์ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับได้รับทราบ และปฏิ บตั ิตามนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตและการห้ามจ่ายสิ นบนของบริ ษทั ฯได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
นับแต่ปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิ ให้บริ ษทั ฯแสดงเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จริ ต และได้ก ํา หนดนโยบายและแนวปฏิ บัติ เรื่ อ งการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ ด้วยความมุ่งมัน่ ที่ จะดําเนิ นธุ รกิ จอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
โดยให้ค วามสํา คัญ กับ การต่ อต้า นการทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั่นทุ กรู ป แบบ เพื่ อใช้ใ นการสื่ อ สารและครอบคลุ มการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. การปฏิบตั ิงานใดๆ ต้องไม่ส่อพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเป็ นการรับจากหรื อให้สินบนแก่ผมู ้ ีส่วนได้
เสี ย หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ผลประโยชน์ หรื อทําให้ผอู ้ ื่นเสี ยผลประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่ งครอบคลุมพฤติกรรมดังต่อไปนี้
1.1 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่ งของ หรื อผลประโยชน์อื่นใด อันอาจเป็ นการชักนําให้มีการปฏิบตั ิหน้าที่โดย
มิชอบ
1.2 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่ งของ หรื อผลประโยชน์อื่นใด เพื่อโน้มน้าวการตัดสิ นใจ หรื อทําให้ผรู ้ ับละเว้น
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ หรื อระเบียบปฏิบตั ิที่กาํ หนดไว้
1.3 ไม่เป็ นตัวแทนในการเสนอทรัพย์สิน สิ่ งของ หรื อผลประโยชน์อื่นใดให้ผทู ้ ี่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ
หน่ วยงานราชการ หรื อองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิ ทธิ พิเศษที่ ไม่ควรได้ หรื อทําให้เกิดการละเว้น
การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบตั ิที่กาํ หนดไว้
2. การจัดหา จัดซื้ อ จัดจ้าง ต้องดําเนิ นกระบวนการและขั้นตอนตามระเบียบของบริ ษทั ฯ ด้วยความเป็ น
ธรรม โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. การเลี้ยงรับรอง หรื อการใช้จ่ายอื่นที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขของสัญญา ต้องกระทําในนามบริ ษทั ฯ
ด้วยจํานวนเงินที่สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้
4. การบริ จาคเพื่อการกุศล ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
4.1 การบริ จาคเพื่อการกุศลด้วยเงินสดหรื อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
ต้องดําเนินการในนามของบริ ษทั ฯเท่านั้น โดยผูร้ ับบริ จาคต้องเป็ นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด
โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรื อองค์กรที่ ดาํ เนิ นงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่ มีใบรับรอง หรื อ
เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดําเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
4.2 การบริ จาคเพื่อการกุศลด้วยเงินสดหรื อทรัพย์สินส่ วนตัวในนามส่ วนตัว
ต้อ งไม่ เ กี่ ย วข้อ งหรื อ ทํา ให้เ กิ ด ข้อสงสัย ได้ว่า เป็ นการกระทํา ที่ แ อบแฝง ส่ อทุ จริ ต หรื อหวัง
ผลประโยชน์อนั ไม่ชอบธรรม
5. การใช้เงิ นหรื อทรั พย์สินของบริ ษทั ฯ เพื่ อสนับสนุ นกิ จกรรมขององค์กร หรื อบุ คคลภายนอก ต้อง
กระทําในนามบริ ษทั ฯเท่านั้น โดยการสนับสนุนดังกล่าว ต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของชุมชน
สังคม ภาพลักษณ์ ที่ดี และชื่ อเสี ย งของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การเบิ กจ่ ายต้องระบุ วตั ถุประสงค์ที่ชัดเจน มี
หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และดําเนินการผ่านขั้นตอนของการอนุมตั ิตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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6. บริ ษทั ฯยึดมัน่ ในความเป็ นกลางทางการเมืองและจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเมือง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมแก่พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ผูล้ งสมัครรับเลือกตั้ง องค์กรหรื อบุคคลซึ่ ง
เกี่ ย วข้อ งกับ การเมื อ ง เพื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการจ่ า ยสิ นบน รวมถึ งไม่ อ นุ ญ าตให้ผูบ้ ริ ห ารและ
พนักงานกระทําการอันใดที่ เกี่ ยวข้องกับการเมืองในระหว่างปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนไม่
อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรของบริ ษทั ฯเพื่อดําเนินการดังกล่าว
7. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของตนด้วยความโปร่ งใส คํานึ งถึงผลประโยชน์
ของบริ ษทั ฯ และพึงไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําหรื อพฤติกรรมที่เข้าข่าย หรื อส่ อไป
ในทางทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม โดยต้องแจ้งเบาะแสหรื อ
ร้องทุกข์ ตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
8. หากพนักงานที่ ปฏิ เสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แล้ว อาจทําให้บริ ษทั ฯได้รับความเสี ยหาย หรื อสู ญเสี ย
โอกาสทางธุ รกิ จ พนักงานจะไม่ถูกลงโทษ ย้ายงาน ลดตําแหน่ ง หรื อได้รับผลในทางลบใดๆ โดย
บริ ษทั ฯจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธ แจ้งเบาะแส หรื อร้องทุกข์เรื่ องการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯตามที่กาํ หนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
9. บริ ษทั ฯถือว่าความมุ่งมัน่ และความร่ วมมือในการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ในการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นหนึ่ งในดัชนี ช้ ี วดั ของการพิจารณาประเมินผลงานประจําปี การปรับเลื่อน
ตําแหน่งและปรับระดับพนักงาน
10. กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร/พนักงานที่ เกี่ ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทาง
วินยั ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ และอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
11. ผูบ้ ริ หาร เป็ นผูร้ ั บผิด ชอบในการเผยแพร่ ให้ค วามรู ้ ทํา ความเข้า ใจ ตลอดจนดู แลพนักงาน และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง ให้ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิน้ ี
12. กรรมการ มีหน้าที่ ประเมินและทบทวนการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ น้ ี ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อสร้างและรักษาการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้เป็ นค่านิ ยมและ
วัฒนธรรมองค์กรที่สาํ คัญอย่างยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯได้เผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
www.srithaisuperware.com
ในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการต่อเนื่ องสําหรับการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เรื่ องการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (“นโยบายต่อต้านการทุจริ ตฯ”) ดังนี้
• จัดให้ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ ระดับรองผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้ นไป เข้ารั บการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ
(Workshop) เพื่ อมุ่งเน้นและผลักดันการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นของ
หน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ
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• สื่ อสารและเผยแพร่ จรรยาบรรณทางธุ รกิจ นโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดการคํานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยการจัดการฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ (Workshop) ให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม 4 บริ ษทั
• จัดให้มีหวั ข้อนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
อบรมพนักงานใหม่ของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู ้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่ อง เช่น การอบรมที่
หน้างาน (On the Job Training) การสื่ อสารผ่านสิ่ งพิมพ์ หรื อกระจายเสี ยงภายในสํานักงาน เป็ นต้น
• จัดให้มีการทดสอบความรู ้ ความเข้าใจนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่นแก่ พนักงานของบริ ษทั ฯทุ กรายไตรมาส ซึ่ งปรากฏว่าพนักงานมี ส่วนร่ วมมากขึ้ น
ตลอดจนมีความรู ้และความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าวด้วยผลคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น
• ตรวจสอบและติ ดตามเมื่อได้รับข้อร้องเรี ยนทั้งจากภายในและภายนอกบริ ษทั ฯจากช่ องทางการแจ้ง
ข้อมูลสําหรับเหตุการณ์ที่อาจนําไปสู่ โอกาสเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยดําเนิ นการตามขั้นตอนที่ได้
กําหนดไว้ดว้ ยความเป็ นธรรมและเป็ นความลับ รวมถึงการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส โดยตลอดปี พ.ศ.
2560 บริ ษทั ฯไม่พบข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
ในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯได้รับการรับรองให้เป็ นสมาชิ กของแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ต จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตเมื่อวันที่ 9 มีนาคม
พ.ศ. 2560 โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็ จจากความพยายามอย่างจริ งจัง
ของบริ ษ ัท ฯที่ ต ้อ งการมี บทบาทและส่ วนร่ ว มในการต่ อต้า นการทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั่นทุ กรู ปแบบและร่ วมพัฒ นา
ประเทศชาติ
นอกจากนี้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทบทวน
การประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตในองค์กร สําหรับธุรกรรมที่มีความสําคัญประจําปี พ.ศ. 2560 ซึ่ งไม่ปรากฏว่ามี
เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงดังกล่าวอย่างมีสาระสําคัญ
บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ สามารถให้
ข้อมูลหรื อให้เบาะแสเกี่ ยวกับการทุ จริ ตหรื อการไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง (Whistle
Blower) ซึ่ งบริ ษทั ฯจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และการคุม้ ครองปกป้ องผูท้ ี่ร้องเรี ยน/แจ้งข้อมูล อย่าง
เพียงพอและรัดกุม โดยมีแนวปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวอย่างชัดเจนทั้งในกรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งบริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามมาตรา 89/25 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรณี เป็ นบุคคล
ทัว่ ไป
กรณี ผรู ้ ้องเรี ยนเป็ นบุคคลทัว่ ไป บริ ษทั ฯมีขอ้ กําหนดดังนี้
1. ให้ก ารร้ อ งเรี ย นหรื อ แจ้ง ข้อ มู ล ในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ การทุ จ ริ ต หรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านั้น
2. ผูร้ ้องเรี ยนสามารถแจ้งข้อร้องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งด้วยวิธีดงั ต่อไปนี้
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• ผ่านทาง E-mail address ซึ่ งบริ ษทั ฯได้นาํ เสนอไว้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯในช่องทางการแจ้งข้อ
ร้องเรี ยน (Whistle Blower) ผูร้ ้องเรี ยนสามารถเลือกส่ งให้กบั กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่ งหรื อ
ทุกรายก็ได้ ดังนี้
1) นายเอ้งฮัก นนทิการ
E-mail address คือ enghug_non@srithaisuperware.com
2) นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี E-mail address คือ suchat_boo@srithaisuperware.com
3) นางสิ ริพร ไศละสูต
E-mail address คือ siriporn_sai@srithaisuperware.com
4) นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว
E-mail address คือ supachoke_liam@srithaisuperware.com
• โทรสาร
• จดหมายถึงกรรมการอิสระรายนั้นๆ โดยตรง
• ยื่นเอกสารข้อร้องเรี ยนโดยใส่ ซองปิ ดผนึ กพร้ อมระบุ ให้ส่งต่อกรรมการอิ สระ ผ่านเลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบ (หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน)
การร้องเรี ยนเป็ นเอกสารตามข้อกําหนด 1. และ 2. ผูร้ ้องเรี ยนไม่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตน แต่หากเปิ ดเผย
ตนเองได้ ก็ขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารหรื อ E-mail address ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั ฯสามารถ
แจ้งผลการดําเนินการหรื อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ต่ อระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงการวิเคราะห์
และประเมินปั จจัยเสี่ ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่ งอาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจ โดยมอบหมาย
ความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง พร้อมทั้งจัดทํากฎบัตรที่ระบุ
ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้มีความมัน่ ใจอย่างสมเหตุผลว่า บริ ษทั ฯมีระบบการ
ควบคุ มภายในที่ เพี ยงพอและเหมาะสมในการสนับสนุ นการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯให้บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ดังนี้
- นโยบายและเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ
- ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
- มีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทํางานของบริ ษทั ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯมีอยู่จริ งและได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็ นอย่างดี ตลอดจนมีการ
ป้ องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนําไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอาํ นาจ
- การดําเนินงานของบริ ษทั ฯและการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- รับทราบรายการผิดปกติ อันอาจเป็ นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อช่วยลดความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริ ษทั
ได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งครอบคลุมองค์ประกอบรวม 5 ด้าน ของเกณฑ์ COSO Internal Control –
Integrated Framework แล้ว มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบ
ข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ สรุ ปผลการประเมิน
ตามองค์ประกอบรวม 5 ด้าน ดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์ กร
บริ ษทั ฯมี การกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิ จที่ ชัด เจนและวัดผลได้ อันประกอบด้วยแผนธุ รกิ จ กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ งบประมาณ และตัวชี้ วดั ผล เพื่อสร้ างมูลค่าให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าบน
พื้ น ฐานการผลิ ต ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ตลอดจนเสริ ม สร้ า งความรู ้
ความสามารถต่อบุคลากรของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั มี ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และทําหน้าที่ ควบคุม ติ ดตามการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ าย
บริ หารให้เป็ นไปตามแผนงานที่กาํ หนด
บริ ษทั ฯจัดให้มีโครงสร้างองค์กร โดยมีสายการบังคับบัญชา อํานาจอนุ มตั ิ และความรับผิดชอบ เพื่อควบคุม
และลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากกรณี ทบั ซ้อนทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
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บริ ษ ทั ฯจัด ให้บุค ลากรแต่ ละหน้า ที่ ตาํ แหน่ งงาน รั บทราบขอบเขตหน้า ที่ ค วามรั บผิ ดชอบตามเอกสารใบ
พรรณนาลักษณะงาน (Job Description) ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิ การที่ เหมาะสมกับผลการปฏิ บตั ิ งาน
ตลอดจนมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตามแผนการสื บทอดตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ
2. การประเมินความเสี่ ยง
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารที่
เกี่ยวข้อง ทําหน้าที่พิจารณาและประเมินปั จจัยเสี่ ยงทั้งจากปั จจัยภายนอก เช่น นโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็ นต้น และปั จจัยภายในที่ อาจมีผลกระทบต่อเป้ าหมาย แผนงาน และการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ย งพิ จารณาข้อมูลเพื่ อประเมิ นความเสี่ ย งทั้งในด้า นโอกาสการเกิ ด และ
ผลกระทบ เพื่อกําหนดผังโครงสร้างความเสี่ ยง (Risk Matrix) เป็ นแนวทางจัดทํามาตรการและแผนงานรองรับ
ความเสี่ ยง ตลอดจนมอบหมายให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ เกี่ ยวข้อง ดําเนิ นการตามแผนงาน ติ ดตามความ
คืบหน้าของการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว และรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงปฏิบตั ิงานภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายงาน
ผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบทุกไตรมาส
3. การควบคุมการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการบริ ษ ัท แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย 3 คณะ ประกอบด้ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการ
ชุดย่อย 1 คณะ คือ คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดปฏิบตั ิงานภายใต้ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสริ มสร้างการเติบโตอย่างมัน่ คงของบริ ษทั ฯในระยะยาว
บริ ษทั ฯจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน 3 ด้านออกจากกัน เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมระหว่าง
กัน ประกอบด้วย 1) หน้าที่อนุมตั ิ 2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ 3) หน้าที่ในการดูแล
การจัดเก็บทรัพย์สิน
อํานาจหน้าที่ การอนุ มตั ิ รายการและวงเงิ นอนุ มตั ิ ตามลําดับชั้นผูบ้ ริ หารได้มีการกําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ตลอดจนจัดทําแนวทางการดูแลและติ ดตามการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงและรายการระหว่างกันให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้กาํ หนดระเบียบการปฏิบตั ิงานที่ สาํ คัญๆ และ/หรื อปรับปรุ งให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของราชการและหน่ วยงานกํากับดูแล และสภาพการปฏิ บตั ิ งานปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ เพื่ อรั กษาระดับการ
ควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญต่อ
การรับทราบผลการปฏิ บตั ิ งาน ตลอดจนเพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หาร
ด้ว ยข้อ มู ลที่ เ ป็ นจริ ง ถู กต้อ ง ครบถ้ว น และทัน ต่ อเวลา คณะกรรมการบริ ษ ทั จะได้รั บข้อมูล การประชุ ม
คณะกรรมการที่สาํ คัญต่างๆ พร้อมด้วยเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ซึ่ งเลขานุการบริ ษทั จะจัดส่ ง
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจ รวมทั้งสามารถแจ้งให้บริ ษทั ฯจัดส่ งเอกสาร
ให้พิ จารณาเพิ่ มเติ มได้ และเมื่ อ ประชุ มแล้วเสร็ จ เลขานุ การบริ ษ ทั จะจัด ส่ งสํา เนารายงานการประชุ มให้
คณะกรรมการบริ ษทั ภายใน 14 วัน
สิ ทธิ การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในระบบงานต่างๆ ได้มีการกําหนดไว้เพื่อรักษาความปลอดภัย และบริ ษทั ฯ
ตระหนักถึงความก้าวหน้าและความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดให้มีการดูแลอุปกรณ์และ
การสํารองข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ
นอกจากนี้ ระบบ Internal Web : Information ก็ใช้เป็ นช่ องทางสื่ อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศของบริ ษทั ฯ และผ่านเว็บไซต์ www.srithaisuperware.com เพื่อเป็ นช่ องทางสื่ อสารและเผยแพร่
ข่าวสาร สารสนเทศต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูส้ นใจธุรกิจบริ ษทั ฯด้วย
5. ระบบการติดตาม
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ฯทํา หน้า ที่ ข ับเคลื่ อนการปฏิ บัติ งานให้เ ป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมายและ
แผนงานที่วางไว้ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรื อปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปหากผลการดําเนิ นงานแตกต่างจากกลยุทธ์ เป้ าหมายและแผนงานอย่างมีนยั สําคัญ ตลอดจน
รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่กาํ หนดไว้ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทุกรายไตรมาส
ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้รับ มอบหมายให้ทาํ หน้าที่ ตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานอย่า ง
สมํ่าเสมอ โดยรายงานผลและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริ หารดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้บริ ษทั ฯมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งนี้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นอิสระ ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุ มภายในร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั ฯและผู ้
ตรวจสอบภายในเป็ นประจําทุ กรายไตรมาสและรายปี โดยมี ความเห็ นว่า บริ ษทั ฯมี ระบบการควบคุ มภายในที่
เพียงพอ และในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในที่มีนยั สําคัญ ไม่มี
ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีที่บ่งชี้ ให้บริ ษทั ฯต้องรี บดําเนิ นการแก้ไข ตลอดจนไม่มีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรงหรื อ
การฝ่ าฝื นกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินอย่างมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบได้เปิ ดเผยความเห็นเกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในไว้ในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบดังปรากฏตามเอกสารแนบ 4
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11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ติ ดตามระบบ
บริ หารความเสี่ ย งและการกํา กับ ดู แลกิ จการ เพื่ อให้แน่ ใจได้ว่า บริ ษ ทั ฯมี ร ะบบดังกล่ า วอย่างเพี ย งพอและมี
ประสิ ทธิ ภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯมี ความเป็ นอิ ส ระ มี ทรั พยากรและงบประมาณที่ เหมาะสมต่ อการ
ปฏิบตั ิงานทั้งด้านการตรวจสอบการดําเนินงานและการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ
แผนงานตรวจสอบประจําปี จัดทําโดยพิจารณาควบคู่กบั ปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู ้จัด การ และผู ้บ ริ หารที่ เ กี่ ย วข้อ ง พร้ อ มทั้ง สรุ ป ผลการตรวจสอบรายไตรมาสเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อตําแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ปั จจุบนั ดํารง
ตําแหน่ งโดยนายธนัช ศรี ปาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เนื่องจากนายธนัช ศรี ปาน มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ มีความรู ้ ความสามารถ และเข้าใจในธุ รกิจและการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯเป็ นอย่างดี ประกอบกับได้สนับสนุ นการปฏิบตั ิ งานอื่นที่มีความสัมพันธ์กบั งานตรวจสอบ
ภายใน ได้แก่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯจึงพิจารณาเห็น
ว่า มีความสามารถและความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย คณะกรรมการ
ตรวจสอบร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การได้ประเมินผลการปฏิ บตั ิ งาน การพิจารณาความดี ความชอบ และการลงโทษ
หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในซึ่ งเป็ นไปตามที่ กาํ หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ฯได้
เปิ ดเผยประวัติและข้อมูลของผูด้ าํ รงตําแหน่ งหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในดังปรากฏในเอกสารแนบ 3 :
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
ส่ วนหน่วยงาน Compliance Unit ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสํานักเลขานุ การบริ ษทั และเลขานุการบริ ษทั เป็ น
ผูด้ ูแลและรับผิดชอบนั้น บริ ษทั ฯได้แสดงรายละเอียดหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้ในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียด
เกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
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12. รายการระหว่ างกัน
1. รายการระหว่ างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและบุคคลที่เกีย่ วโยง
บริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันบางแห่ งเข้าข่ายเป็ นบริ ษทั ที่ อาจมีความขัดแย้งและ/หรื อจัดเป็ น
บริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั ฯตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็ นปกติของธุรกิจในปี พ.ศ. 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบริษทั /ความสั มพันธ์

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ ารายการ
ในปี พ.ศ. 2560

ความจําเป็ น/ความสมเหตุสมผล

บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ฯถื อ รับจ้างผลิต 1. รายการธุ รกิจปกติ รวม 1. รายการธุ ร กิ จปกติ เ ป็ นรายการ
หุน้ ร้อยละ 71.0
แม่พิมพ์, และ
ซื้ อ ข า ย สิ น ค้ า แ ล ะ / ห รื อ ใ ช้
จํานวน 65.62 ล้านบาท
2. ผูบ้ ริ หารและญาติ ของผูบ้ ริ หาร ผลิตและ
บริ การระหว่ า งกัน เนื่ อ งจาก
ของบริ ษั ท ฯถื อหุ ้ น รวมกั น จําหน่าย
ความต้องการสิ นค้าของอีกฝ่ าย
เท่ากับร้อยละ 29.0
เพื่ อสนับสนุ นและสร้ างรายได้
ผลิตภัณฑ์
ให้แ ก่ ธุร กิ จหลักของตน โดยมี
พลาสติก
เงื่ อนไขการค้าและราคาเหมือน
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ทั่ ว ไ ป ห รื อ
ภายใต้ขอบเขตที่ คณะกรรมการ
บริ ษทั กําหนดไว้
2. ร า ย ก า ร เ กี่ ย ว กั บ 2. รายการเกี่ ย วกับทรั พ ย์สิ นหรื อ
ทรั พ ย์สิ น หรื อบริ การ
บริ การ เนื่ องจากบริ ษทั ศรี ไทย
จํานวน 0.11 ล้านบาท
โมลด์ ส จํา กั ด ต้ อ งการขยาย
ประเภทธุ ร กิ จเพื่ อสร้ า งรายได้
เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากรายได้
จ า ก ธุ ร กิ จ ห ลั ก ข อ ง ต น จึ ง
จํา เป็ นต้ อ งซื้ อทรั พ ย์สิ นส่ ว น
หนึ่ ง จากบริ ษ ัท ฯด้ว ยพิ จ ารณา
เ ห็ น ว่ า ท รั พ ย์ สิ น ร า ย ก า ร
ดังกล่าวยังมี สภาพการใช้งานดี
อยู่ แ ละบริ ษัท ฯก็ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ง าน
แล้ว

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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รายงานประจําปี 2560

ชื่อบริษทั /ความสั มพันธ์

ประเภท
ธุรกิจ

บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด (ต่อ)

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

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ประเภท/มูลค่ ารายการ
ในปี พ.ศ. 2560

ความจําเป็ น/ความสมเหตุสมผล
อย่ า งไรก็ ต าม ทรั พ ย์สิ น ที่ ข าย
ดังกล่าว เป็ นเพียงทรัพย์สินส่ วน
น้อยและไม่ ไ ด้มีผ ลกระทบต่ อ
กํ า ลั ง กา รผ ลิ ต ขอ งบ ริ ษั ท ฯ
ประกอบกับบริ ษทั ฯได้กาํ หนด
เงื่ อ นไขการค้ า และราคาขาย
ทรัพย์สินเหมือนบุคคลภายนอก
ทั่ ว ไปหรื อภายใต้ ข อบเขตที่
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้
จึ ง ไม่ ไ ด้ว่ า จ้า งผูป้ ระเมิ น ราคา
อิ ส ระทํ า การประเมิ นราคา
ทรัพย์สินที่ขายดังกล่าว

ผลิตและ
จําหน่าย
กล่อง
กระดาษ

1. รายการธุ รกิจปกติ รวม 1. รายการธุ ร กิ จปกติ เ ป็ นรายการ
ซื้ อ ข า ย สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง กั น
จํานวน 6.07 ล้านบาท
เนื่ อ งจากความต้อ งการสิ น ค้า
ของอี กฝ่ ายเพื่ อ สนับ สนุ น และ
สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของ
ตน โดยมี เ งื่ อ นไขการค้า และ
ราคาเหมื อ นบุ ค คลภายนอก
ทั่ ว ไปหรื อภายใต้ ข อบเขตที่
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้
2. เป็ นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือ
2. เงินปันผลรับ
จํานวน 2.35 ล้านบาท
หุ ้ น ทุ ก รายของบริ ษัท ศรี ไทย
บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ จํา กัด ในอัต ราที่
เท่าๆ กัน ตามสัดส่ วนการถือหุ น้
ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย
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รายงานประจําปี 2560

ชื่อบริษทั /ความสั มพันธ์

ประเภท
ธุรกิจ

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

ประเภท/มูลค่ ารายการ
ในปี พ.ศ. 2560

ความจําเป็ น/ความสมเหตุสมผล

1. รายการธุ รกิจปกติ รวม 1. รายการธุ ร กิ จปกติ เ ป็ นรายการ
จํ า นว น 218.37 ล้ า น
ซื้ อ ข า ย สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง กั น
บาท
เนื่ อ งจากความต้อ งการสิ น ค้า
ของอี กฝ่ ายเพื่ อ สนับ สนุ น และ
สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของ
ตน โดยมี เ งื่ อ นไขการค้า และ
ร า ค า ภ า ย ใ ต้ ข อ บ เ ข ต ที่
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้
2. ร า ย ก า ร ส นั บ ส นุ น 2. รายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ
ธุ รกิ จปกติ รวมจํานวน
เป็ นการให้ เ ช่ า พื้ นที่ สํ า หรั บ
7.50 ล้านบาท
จําหน่ ายสิ นค้าในงานมหกรรม
ลด รา ค าซึ่ ง บริ ษั ท ฯ จั ด เ ป็ น
ป ร ะ จํ า ทุ กปี โ ด ย เ ป็ นอั ต ร า
เดี ยวกันกับที่ เรี ยกเก็บจากผูเ้ ช่ า
รายอื่ น และรายการให้ความ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการ
ขายแก่ ต ั ว แทนจํ า หน่ า ยของ
บริ ษทั ฯ

บริ ษทั สยามเมลามีน มาร์ เก็ตติ้ ง
จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค้าขาย
1. รายการธุ รกิจปกติ รวม 1. รายการธุ ร กิ จปกติ เ ป็ นรายการ
2. ญาติ ข องผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯ ผลิตภัณฑ์
จํ า นว น 142.53 ล้ า น
ซื้ อ ข า ย สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง กั น
ถื อ หุ ้ น รวมกั น เท่ า กั บ ร้ อ ยละ พลาสติก
บาท
เนื่ อ งจากความต้อ งการสิ น ค้า
และเมลามีน
70.0
ของอี กฝ่ ายเพื่ อ สนับ สนุ น และ
3. เป็ นตั ว แทนจํ า หน่ ายสิ นค้ า
สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของ
ให้ แ ก่ บ ริ ษัท ฯ และเป็ นคู่ ค ้า ที่
ตน โดยมี เ งื่ อ นไขการค้า และ
ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว ม กั น เ ป็ น
ร า ค า ภ า ย ใ ต้ ข อ บ เ ข ต ที่
ระยะเวลายาวนาน
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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รายงานประจําปี 2560

ชื่อบริษทั /ความสั มพันธ์

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ ารายการ
ความจําเป็ น/ความสมเหตุสมผล
ในปี พ.ศ. 2560
2. รายการเช่ าหรื อให้เช่ า 2. รายการให้เ ช่ า อสังหาริ มทรั พ ย์
อสังหาริ มทรั พ ย์ร ะยะ
ระยะสั้น เป็ นการให้เช่าสถานที่
สั้ น จํา นวน 0.84 ล้า น
และอาคารของบริ ษทั ฯ 1 แห่ ง
โดยทํา สั ญ ญาเช่ า ปี ต่ อ ปี และ
บาท
อัต ราค่ า เช่ า มี ค วามเหมาะสม
ตามสถานที่ต้ งั และเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ต ล า ด ต า ม ภ า ว ะ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ต ล อ ด จ น ร า ค า
ประเมิ น ของผู ้ป ระเมิ น ราคา
อิสระภายนอก

ผลิตและจัด
จําหน่าย
เครื่ องครัว
และ
เครื่ องเรื อน

1. รายการธุ รกิจปกติ รวม 1. รายการธุ ร กิ จปกติ เ ป็ นรายการ
จํานวน 2.35 ล้านบาท
ซื้ อ ข า ย สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง กั น
เนื่ อ งจากความต้อ งการสิ น ค้า
ของอี กฝ่ ายเพื่ อ สนับ สนุ น และ
สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของ
ตน โดยมี เ งื่ อ นไขการค้า และ
ราคาเหมื อ นบุ ค คลภายนอก
ทั่ ว ไปหรื อภายใต้ ข อบเขตที่
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้
2. ร า ย ก า ร ส นั บ ส นุ น 2. รายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ
ธุรกิจปกติ จํานวน 0.07
เป็ นการให้ เ ช่ า พื้ นที่ สํ า หรั บ
ล้านบาท
จําหน่ ายสิ นค้าในงานมหกรรม
ลด รา ค าซึ่ ง บริ ษั ท ฯ จั ด เ ป็ น
ป ร ะ จํ า ทุ กปี โ ด ย เ ป็ นอั ต ร า
เดี ยวกันกับที่ เรี ยกเก็บจากผูเ้ ช่ า
รายอื่น

บริ ษทั สยามเมลามีน มาร์ เก็ตติ้ ง
จํากัด (ต่อ)

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

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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รายงานประจําปี 2560

ชื่อบริษทั /ความสั มพันธ์

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ ารายการ
ในปี พ.ศ. 2560

ความจําเป็ น/ความสมเหตุสมผล

บริ ษั ท ส.สหธารา (ไทยแลนด์ )
จํากัด
รับจ้างพิมพ์ รายการธุ รกิ จ ปกติ รวม รายการธุรกิจปกติเป็ นรายการซื้ อขาย
1. เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
2. ผูบ้ ริ หารและญาติ ของผูบ้ ริ หาร สติ๊กเกอร์ จํานวน 3.05 ล้านบาท
สิ น ค้า ระหว่ า งกัน เนื่ อ งจากความ
ของบริ ษั ท ฯถื อ หุ ้ น รวมกั น
ต้ อ ง กา ร สิ นค้ า ขอ ง อี กฝ่ าย เ พื่ อ
เท่ากับร้อยละ 100.0 และเป็ น
สนั บ สนุ น และสร้ า งรายได้ใ ห้ แ ก่
กรรมการในบริ ษทั ส.สหธารา
ธุ ร กิ จ หลัก ของตน โดยมี เ งื่ อ นไข
(ไทยแลนด์) จํากัด
ก า ร ค้ า แ ล ะ ร า ค า เ ห มื อ น
บุ ค คลภายนอกทั่ ว ไปหรื อภายใต้
ขอบเขตที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
กําหนดไว้
บริ ษทั โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ผลิตและ ไม่มีรายการระหว่างกันใน
--2. ผูบ้ ริ หารและญาติ ของผูบ้ ริ หาร จําหน่ายโฟม ปี พ.ศ. 2560
ของบริ ษั ท ฯถื อ หุ ้ น รวมกั น กันกระแทก
เท่ากับร้อยละ 73.2 และเป็ น
กรรมการในบริ ษ ทั โตโฮโฟม
(ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั พี.ซี . คอนเทนเนอร์ จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ผลิตและ 1. รายการธุ รกิจปกติ รวม 1. รายการธุ ร กิ จปกติ เ ป็ นรายการ
2. ญาติ ข องผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯ จําหน่าย
จํานวน 0.03 ล้านบาท
ซื้ อ ข า ย สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง กั น
ถื อ หุ ้ น รวมกั น เท่ า กั บ ร้ อ ยละ ผลิตภัณฑ์
เนื่ อ งจากความต้อ งการสิ น ค้า
56.0 และเป็ นกรรมการใน พลาสติก
ของอี กฝ่ ายเพื่ อ สนับ สนุ น และ
บริ ษั ท พี . ซี . คอนเทนเนอร์
สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของ
จํากัด
ตน โดยมี เ งื่ อ นไขการค้า และ
ราคาเหมื อ นบุ ค คลภายนอก
ทั่ ว ไปหรื อภายใต้ ข อบเขตที่
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้
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ชื่อบริษทั /ความสั มพันธ์

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ ารายการ
ความจําเป็ น/ความสมเหตุสมผล
ในปี พ.ศ. 2560
2. รายการเช่ าหรื อให้เช่ า 2. รายการให้เ ช่ า อสังหาริ มทรั พ ย์
อสังหาริ มทรั พ ย์ร ะยะ
ระยะสั้น เป็ นการให้เช่าสถานที่
สั้ น จํา นวน 0.48 ล้า น
และอาคารของบริ ษทั ฯ 1 แห่ ง
บาท
โดยทํา สั ญ ญาเช่ า ปี ต่ อ ปี และ
อัต ราค่ า เช่ า มี ค วามเหมาะสม
ตามสถานที่ต้ งั และเทียบเคียงได้
กั บ ร า ค า ต ล า ด ต า ม ภ า ว ะ
เศรษฐกิจ

ผลิตและ
จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

รา ยกา รเ ช่ าห รื อ ใ ห้ เ ช่ า รายการให้เช่ าอสังหาริ มทรัพย์ระยะ
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ร ะยะสั้ น สั้น เป็ นการให้เช่าสถานที่และอาคาร
รวมจํานวน 0.18 ล้านบาท ของบริ ษทั ฯ 1 แห่ง โดยทําสัญญาเช่า
ปี ต่ อ ปี และอั ต ราค่ า เช่ ามี ค วาม
เ ห ม า ะ ส ม ต า ม ส ถ า น ที่ ตั้ ง แ ล ะ
เทียบเคียงได้กบั ราคาตลาดตามภาวะ
เศรษฐกิจ

บริ ษทั พี.ซี . คอนเทนเนอร์ จํากัด
(ต่อ)

บริ ษทั พี.อี.ที.คอนเทนเนอร์ จํากัด
1. เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
2. ญาติ ข องผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯ
ถือหุ ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
รวมกันเท่ากับร้อยละ 55.8 และ
เป็ นกรรมการในบริ ษทั พี.อี.ที .
คอนเทนเนอร์ จํากัด

หมายเหตุ : ผูบ้ ริ หารและญาติของผูบ้ ริ หาร หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายตามคํานิ ยามของหลักเกณฑ์ใน
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ งกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
แม้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯมีรายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่อาจมีความขัดแย้งหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยว
โยงกันดังกล่าว ก็เป็ นรายการระหว่างกันที่ เกิ ดขึ้ นเพื่อธุ รกิ จปกติ และ/หรื อสนับสนุ นธุ รกิ จปกติ ของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ และมีราคาและเงื่อนไขการค้าสอดคล้องกับที่แต่ละบริ ษทั คิดกับบุคคลภายนอกเป็ นเกณฑ์ใน
การทําธุรกรรมระหว่างกัน ซึ่ งก็เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของแต่ละบริ ษทั ในกรณี ที่มีความแตกต่างกับการทํากับ
บุคคลภายนอก ราคาและเงื่อนไขการค้าของรายการนั้นๆ ก็จะมีความแตกต่างไม่เกินขอบเขตที่คณะกรรมการบริ ษทั
ได้กาํ หนดไว้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันสําหรับปี พ.ศ. 2560 ไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หัวข้อ 30 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน หน้า 91 – 96
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯมีรายการระหว่างกันที่เป็ นลักษณะของการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั ย่อยซึ่ งเป็ นไปตามมติที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิไว้ดงั นี้
1. การคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่ อทางการค้ากับผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบให้แก่ Srithai (Hanoi) Company Limited
บริ ษทั ย่อยที่ Srithai (Vietnam) Company Limited ถือหุ น้ ร้อยละ 100.0 และเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยอ้อม
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- 150 -

รายงานประจําปี 2560

ของบริ ษทั ฯ ในวงเงิ น 0.5 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กา เพื่ อสนับสนุ นให้บริ ษทั ย่อยสามารถจัดหา
วัต ถุ ดิ บได้อ ย่า งคล่ องตัวด้วยต้นทุ นที่ เ หมาะสม โดยเป็ นการคํ้า ประกันแบบปี ต่ อปี และวงเงิ นคํ้า
ประกันก็เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559
2. การคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่ อให้แก่ Srithai Superware Manufacturing Private Limited บริ ษทั ย่อยที่
บริ ษทั ฯถือหุ น้ ร้อยละ 100.0 ด้วยการออก Standby Letter of Credit ให้แก่สถาบันการเงินในประเทศ
อินเดี ยแห่ งหนึ่ ง ในวงเงิ น 33.0 ล้านอินเดี ยรู ปี เพื่อสนับสนุ นธุ รกิ จของบริ ษทั ย่อย โดยเป็ นการคํ้า
ประกันแบบปี ต่อปี และวงเงินคํ้าประกันได้ถูกปรับลดจาก 65.5 ล้านอินเดียรู ปี หรื อลดลงจํานวน 32.5
ล้านอินเดียรู ปี เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการใช้วงเงินสิ นเชื่ อและ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริ ษทั ย่อย
2. ความจําเป็ นของการทํารายการระหว่ างกัน
เนื่ องจากบริ ษทั ฯให้ความสําคัญต่อการลงทุนในธุ รกิจที่ มีความสัมพันธ์และ/หรื อเกี่ ยวเนื่ องกับสายธุ รกิ จ
พลาสติกซึ่ งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ เพื่อลดการพึ่งพาธุ รกิจนอกกลุ่ม การครอบคลุมตลาด ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันและการเติบโตของกลุ่มบริ ษทั จึงทําให้บริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะธุ รกิจ
และประเภทผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน หรื อเป็ นส่ วนสนับสนุ นให้แก่ธุรกิ จหลักของบริ ษทั ฯ กลุ่มบริ ษทั จึ งมักมี
รายการระหว่างกันเกิดขึ้นอยูเ่ สมอ ด้วยความจําเป็ นที่จะต้องซื้ อหรื อขายสิ นค้าและบริ การของอีกฝ่ ายเพื่อสนับสนุน
และสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเอง และ/หรื อการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จาํ เป็ นต่อการดําเนิ นธุ รกิจ
แก่บริ ษทั ย่อย เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของบริ ษทั ย่อยเหล่านั้นสามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ การทํารายการกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้าง
กลุ่มบริ ษทั ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการทํารายการกับตัวแทนจําหน่ายของบริ ษทั ฯนั้น ก็เป็ นไปด้วยเหตุผลของธุ รกิจการค้า
และความต้องการสิ นค้าของอีกฝ่ ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเองเช่นเดียวกัน
3. ขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่ างกัน
แต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั มีฝ่ายบริ หารของตนเอง ทุกบริ ษทั ต่างก็ม่งุ เอาผลประโยชน์สูงสุ ดของตนเองเป็ น
เกณฑ์ ดังนั้น หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น ในหลักการแต่ละบริ ษทั ก็จะกําหนดเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าและ
บริ การตามปกติการค้ากับบุคคลภายนอกทัว่ ไป มีการเปรี ยบเทียบเงื่อนไขที่ได้รับกับแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อความ
สมเหตุสมผลและเงื่อนไขราคาที่เหมาะสมของการเข้าทํารายการระหว่างกัน เว้นแต่บางกรณี ที่แต่ละบริ ษทั ต้องการ
ส่ งเสริ มการขายของตนเองหรื อการทํารายการกับบริ ษทั ที่ เป็ นคู่คา้ กันมานาน ก็จะมีการพิจารณาเงื่ อนไขพิเศษให้
เป็ นรายกรณี ไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ก็มีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิด
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ให้ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
ส่ วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั ย่อยนั้น บริ ษทั ฯจะนําเสนอข้อมูลวงเงิน ลักษณะของการ
ให้ความช่ วยเหลือทางการเงิ น รวมถึงเหตุผลและความจําเป็ น ให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเป็ นรายครั้ง โดย
บริ ษทั ฯต้องประเมินสภาพธุรกิจและความต้องการการสนับสนุนของบริ ษทั ย่อยเหล่านั้น เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง
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การเงินมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั ย่อยเหล่านั้นมากที่สุด ตลอดจนพิจารณาถึงสัดส่ วนของ
การถือหุน้ ของบริ ษทั ฯในบริ ษทั ย่อยกรณี ที่บริ ษทั ฯไม่ได้ถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยนั้นร้อยละ 100
อนึ่ ง บริ ษ ทั ฯได้ปฏิ บัติ ต ามหลักเกณฑ์ใ นการทํา รายการที่ เ กี่ ย วโยงกันที่ ไ ด้รั บอนุ มตั ิ ใ นหลักการจาก
คณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการกําหนดราคาซื้ อขายสิ นค้า/บริ การ และระยะเวลาการเก็บหนี้/ชําระหนี้ ของบริ ษทั ฯ/
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั ฯทุกแห่ งตามนิ ยามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พ ย์ และประกาศของหน่ วยงานกํากับดู แลที่ เกี่ ย วข้อง โดยมอบอํานาจให้ฝ่ ายบริ หารในการ
พิจารณาอนุ มตั ิ การเข้าทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกันในขอบเขตของอํานาจการอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้
อย่างไรก็ตาม หากรายการที่ เกี่ ยวโยงกันดังกล่าวมีลกั ษณะและขนาดรายการเกิ นขอบเขตที่ คณะกรรมการบริ ษทั
กําหนด บริ ษทั ฯจะนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิและ/หรื อนําเสนอ
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบตั ิของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
4. นโยบายและแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
กลุ่มบริ ษทั มี นโยบายให้แต่ละบริ ษทั ในกลุ่มมีอิสระเต็มที่ ในการค้าขายกับผูใ้ ดก็ได้ ดังนั้น ราคาสิ นค้า
หรื อบริ การและเงื่ อนไขการค้าจึ งเป็ นเกณฑ์ประกอบการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ หารของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่ม และมี
แนวโน้มว่าปริ มาณการทํารายการระหว่างกันจะไม่ผนั ผวนมากในแต่ ละปี ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั ความต้องการสิ นค้าและ
บริ การ ความสามารถในการผลิตสิ นค้าและการให้บริ การ และการขยายตัวของธุรกิจของแต่ละบริ ษทั
ส่ วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริ ษทั ฯในอนาคต อาจเพิ่มขึ้นได้ตามความจําเป็ นและขึ้นอยู่กบั
นโยบายในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเติบโตของกลุ่มบริ ษทั โดยเฉพาะบริ ษทั ย่อย

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ
13.1 งบการเงิน
13.1.1 สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และมีรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตซึ่ งแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไขดังรายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตสําหรับงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในส่ วนของ
เอกสารแนบ

13.1.2 ตารางสรุ ปงบการเงินรวม

สรุ ปงบแสดงฐานะการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ – สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

2560

290
0
2,205
53
1,673
101
4,322

2559

272
30
2,007
165
1,802
86
4,362

หน่วย : ล้านบาท
2558

621
4
1,928
104
1,658
85
4,400
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สรุ ปงบฐานะการเงินรวม (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกันและเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ
สิ ทธิการเช่า – สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2560

2559

หน่วย : ล้านบาท
2558

71
347
130
5,489
42
155
145
25
6,404
10,726

68
345
126
6,065
47
119
110
62
6,942
11,304

59
356
123
5,852
45
106
113
53
6,707
11,107

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

1,952
771
1,010
250
40
4,023

1,671
775
851
311
40
3,648

1,752
661
959
333
58
3,763

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

1,770
1
384
2,155
6,178

2,345
1
377
2,723
6,371

1,995
13
379
2,387
6,150

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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สรุ ปงบฐานะการเงินรวม (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ส่วนเกินทุนจากหุน้ สามัญซื้อคืน
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

2560
2,710
20
1,772
(212)
4,290
258
4,548
10,726

2559
2,710
20
2,005
(41)
4,694
239
4,933
11,304

หน่วย : ล้านบาท
2558
2,710
20
2,020
(38)
4,712
245
4,957
11,107
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สรุ ปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้ น
รายได้เงินปั นผล
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สําหรับปี – สุ ทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท
2558

2559

9,577
(8,162)
1,415
6
69
(1,295)
(181)
38
52
21
73

9,285
(7,707)
1,578
7
73
(1,288)
(169)
83
284
(20)
264

9,763
(7,915)
1,848
8
102
(1,316)
(163)
79
558
(80)
478

(6)

0

(45)

1
(5)

0
0

9
(36)

4
(174)

3
(4)

(28)
86

(1)

(1)

6

(171)
(176)
(103)

(2)
(2)
262

64
28
506
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สรุ ปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

การแบ่ งปันกําไร
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสําหรับปี

2560

หน่วย : ล้านบาท
2558

2559
42
31
73

256
8
264

445
33
478

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(134)
31
(103)

253
9
262

477
29
506

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

0.02

0.09

0.16

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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สรุ ปงบกระแสเงินสดรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

กําไรก่ อนภาษีเงินได้ สําหรับปี
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจ่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ดอกเบี้ยรับและรายได้เงินปั นผล
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ต้นทุนทางการเงิน – ดอกเบี้ยจ่าย
อื่นๆ
การเปลีย่ นแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
อื่นๆ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ได้รับคืน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

2560

52

หน่วย : ล้านบาท
2559
2558
284
558

818
19
32
7
24

790
13
0
(7)
33

722
13
5
(16)
28

3
(12)
(38)
181
(7)

0
(13)
(84)
169
5

27
(17)
(79)
163
35

(205)
97
19
184
(26)
7
1,155
(179)
(43)
13
946

(95)
(162)
9
(120)
(35)
(4)
783
(169)
(66)
0
548

130
(58)
18
(79)
(21)
5
1,434
(162)
(75)
0
1,197
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สรุ ปงบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาสิ นทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินปั นผลจ่าย
อื่นๆ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

2560

2559

หน่วย : ล้านบาท
2558

32
(576)
18
6
81
(439)

(34)
(1,050)
6
6
59
(1,013)

2
(1,250)
32
7
111
(1,098)

330
273
(768)
(283)
(13)
(461)
46
272
(28)
290

(81)
1,161
(697)
(286)
(10)
87
(378)
621
29
272

299
805
(734)
(281)
(10)
79
178
473
(30)
621
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13.2 อัตราส่ วนทางการเงินที่สําคัญจากงบการเงินรวม
อัตราส่ วน
สภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ(1)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชําระหนี้
วงจรเงินสด (Cash Cycle)(2)
ความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นต้นต่อยอดขาย
อัตรากําไรจากการดําเนินงานต่อยอดขาย
อัตรากําไรอื่นต่อรายได้รวม(3)
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุ ทธิ ต่อรายได้รวม(3), (4)
อัตราผลตอบแทนผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร(5)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของเจ้าของ
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล(6)

หน่ วย

2560

2559

2558

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.07
0.63
0.25
4.51
79.79
8.89
40.48
8.78
41.03
79.25

1.20
0.68
0.15
4.67
77.15
8.42
42.74
8.52
42.27
77.63

1.17
0.71
0.33
4.93
72.95
9.14
39.37
8.21
43.84
68.48

%
%
%
%
%
%

14.77
1.65
0.77
598.36
0.76
1.54

17.00
3.12
0.85
189.19
2.82
5.34

18.92
5.46
1.11
224.51
4.84
9.87

%
%
เท่า

0.66
14.79
0.88

2.36
17.11
0.84

4.42
20.77
0.91

เท่า
เท่า
เท่า
%

1.36
6.54
0.58
66.77

1.29
4.64
0.27
60.94

1.24
8.84
0.53
65.86

(1)

คํานวณเฉพาะสิ นค้าสําเร็ จรู ปไม่รวมสิ นค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ วัสดุคงเหลือ แม่พิมพ์มีไว้เพื่อขาย และสิ นค้า
ระหว่างทาง (สิ นค้าคงเหลือก่อนหักค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยและค่าเผื่อสิ นค้าที่มีราคาทุนสูงกว่าราคาที่คาดว่าจะได้รับ)
(2)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาชําระหนี้
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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รายได้รวม = รายได้จากการขายและการให้บริ การ + รายได้เงินปันผล + รายได้อื่น
กําไรสุ ทธิ = กําไรสําหรับปี ซึ่ งรวมส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่และส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่
มีอาํ นาจควบคุม
(5)
สิ นทรัพย์ถาวร = ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ + สิ ทธิ การเช่า-สุ ทธิ
(6)
เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ กําหนดให้บริ ษทั ฯจ่ายจากเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ดังนั้น เฉพาะอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แสดงข้างต้น จึงคํานวณโดยเปรี ยบเทียบเงินปั นผลจ่ายในรอบ
ปี บัญชีปัจจุบนั กับกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของรอบปี บัญชีก่อนหน้าที่แสดงตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ งใช้เป็ นฐานใน
การประกาศจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ
(4)

วิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงินจากงบการเงินรวม
สภาพคล่ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราสภาพคล่องลดลงจาก 1.20 เท่า ในปี พ.ศ. 2559 เป็ น 1.07
เท่า ในปี พ.ศ. 2560 และอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วลดลงจาก 0.68 เท่า ในปี พ.ศ. 2559 เป็ น 0.63 เท่า ในปี พ.ศ.
2560 เนื่ องจากสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่ ลดลงจากสิ นค้าคงเหลือเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งเป็ นผลจากการบริ หารปริ มาณการ
จัดเก็บวัตถุดิบและสิ นค้าให้มีความสัมพันธ์กบั ยอดขายและแผนการผลิตของกลุ่มบริ ษทั ตลอดจนการส่ งมอบสิ นค้า
ของบริ ษทั ย่อยในช่วงปลายปี ขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นและเจ้าหนี้ การค้า จากการบริ หาร
จัดการหนี้ เงิ นกูเ้ พื่อลดต้นทุนทางการเงิ นของบริ ษทั ใหญ่และการสั่งซื้ อวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์บางกลุ่มและสิ นค้า
เพื่อขายเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับแผนการขายและผลิต
แม้ว่าผลกําไรของกลุ่มบริ ษทั ในปี พ.ศ. 2560 จะลดลงเมื่ อกับปี ก่ อน แต่ ดว้ ยค่ าเสื่ อมราคาทรัพย์สินที่
เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดโดยเฉพาะในส่ วน
ของสิ นค้าคงเหลือและเจ้าหนี้ การค้า ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน
และในสัดส่ วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย กลุ่มบริ ษทั จึงมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เพิ่มขึ้นจาก 0.15 เท่า ในปี พ.ศ. 2559 เป็ น 0.25 เท่า ในปี พ.ศ. 2560
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) เพิ่มขึ้นจาก 77.63 วัน ในปี พ.ศ. 2559 เป็ น 79.25 วัน ใน
ปี พ.ศ. 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
1. ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ ยจากลูกหนี้ การค้าเพิ่ มขึ้ นจาก 77.15 วัน ในปี พ.ศ. 2559 เป็ น 79.79 วัน ในปี
พ.ศ. 2560 จากการลดลงของยอดขายส่ งออกของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่มีเครดิตเทอม
สั้นและธุรกิจเครื อข่ายที่ขายเป็ นเงินสด ตลอดจนลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายของบริ ษทั ย่อยใน
ประเทศเวียดนามและประเทศอินเดีย
2. ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ยลดลงจาก 42.74 วัน ในปี พ.ศ. 2559 เป็ น 40.48 วัน ในปี พ.ศ. 2560 จากการ
บริ หารปริ มาณการจัดเก็บสิ นค้าคงเหลือและการขายสิ นค้าลดราคาเพื่อระบายสิ นค้าคงเหลือ
3. ระยะเวลาชําระหนี้ เจ้าหนี้ การค้าลดลงจาก 42.27 วัน ในปี พ.ศ. 2559 เป็ น 41.03 วัน ในปี พ.ศ. 2560
จากบริ หารการสั่งซื้ อวัตถุดิบและสิ นค้าเพื่อขาย ควบคู่กบั การเจรจาเงื่ อนไขการชําระเงิ นเพื่ อให้ได้
ราคาที่เหมาะสม
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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เมื่อพิจารณาจากอัตราส่ วนดังกล่าวข้างต้นแล้วสรุ ปได้วา่ ในปี พ.ศ. 2560 ตัวเลขอัตราส่ วนที่แสดงถึงสภาพ
คล่องของกลุ่มบริ ษทั ยังอยู่ในระดับที่ ไม่ได้แตกต่างจากปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 อย่างมีนยั สําคัญ โดยกลุ่ม
บริ ษทั พิ จารณาเห็ นว่าสภาพคล่องทางการเงิ นและวงจรเงิ นสดอยู่ในระดับที่ เหมาะสม มี กระแสเงิ นสดจากการ
ดําเนิ นธุ รกิ จที่ เพียงพอต่อการดําเนิ นงาน รวมถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิ นต่างๆ ที่เพียงพอ ซึ่ งจะ
ช่วยสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั สามารถดําเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
ความสามารถในการหากําไร
กลุ่มบริ ษทั มีอตั รากําไรขั้นต้นต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 17.00 ในปี พ.ศ. 2559 เป็ นร้อยละ 14.77 ในปี
พ.ศ. 2560 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มี อตั ราการใช้กาํ ลังการผลิ ต ที่ ลดลงตามการลดลงของยอดขายส่ งออกของกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนและส่ งผลให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้น ตลอดจนการลดลงของยอดขายของกลุ่มธุ รกิ จ
เครื อข่ายซึ่ งมีอตั รากําไรขั้นต้นสู ง ขณะที่ ยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมแม้จะเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
แต่ก็มีผลิตภัณฑ์บางกลุ่มมี อตั รากําไรขั้นต้นที่ ลดลงจากผลกระทบของราคาวัตถุดิบที่ ปรับตัวสู งขึ้ น การแข่ งขัน
ทางด้านราคา และการรับคําสัง่ ซื้ อพิเศษที่มีกาํ ไรตํ่าเพื่อรักษายอดขาย
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อนจากการรวมแสดงผลขาดทุน
จากการด้อยค่ าของสิ นทรัพย์และผลขาดทุนจากการขายสิ นทรั พย์ซ่ ึ งเป็ นรายการพิเศษที่ เกิ ดขึ้ นเฉพาะในปี พ.ศ.
2560 ต้นทุ นทางการเงิ นที่ เพิ่ มขึ้ นจากการกูย้ ืมเงิ นเพื่อการลงทุนของบริ ษทั ย่อย ตลอดจนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงิ น
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่ลดลง ทําให้กาํ ไรสําหรับปี พ.ศ. 2560 ของกลุ่มบริ ษทั ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ
72.34 และกลุ่มบริ ษทั มีอตั รากําไรสุ ทธิ ต่อรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 2.82 ในปี พ.ศ. 2559 เป็ นร้อยละ 0.76 ในปี
พ.ศ. 2560 ส่ วนอัตราผลตอบแทนผูเ้ ป็ นเจ้าของลดลงจากร้อยละ 5.34 ในปี พ.ศ. 2559 เป็ นร้อยละ 1.54 ในปี พ.ศ.
2560 ตามผลกําไรที่ลดลงและส่ วนของเจ้าของเฉลี่ยที่ลดลงภายหลังการจ่ายเงินปั นผล
ประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวรลดลงจากร้อยละ 17.11 ในปี พ.ศ. 2559
เป็ นร้อยละ 14.79 ในปี พ.ศ. 2560 ตามผลประกอบการที่ลดลงจากปี ก่อน ในขณะที่มูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สุ ทธิ ลดลงจากค่าเสื่ อมราคา การตัดจําหน่ าย และการตั้งสํารองค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์ แม้ว่ากลุ่มบริ ษทั มีการ
จัดหาสิ นทรัพย์เพื่อการดําเนินงานเพิ่มเติมในระหว่างปี แต่ในสัดส่ วนที่ลดลงจากปี ก่อน
นโยบายการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นจาก 1.29 เท่า ในปี พ.ศ. 2559 เป็ น 1.36 เท่า ในปี
พ.ศ. 2560 แม้ว่าหนี้ สินรวมจะลดลงจากยอดหนี้ เงินกูค้ งเหลือที่ลดลงเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ส่วนของเจ้าของก็ลดลงใน
สัดส่ วนที่สูงกว่าจากการจ่ายเงินปันผลประจําปี และผลประกอบการที่ลดลงจากปี ก่อน
นอกจากนี้ การที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนใน
สัดส่ วนที่ สูงกว่าการเพิ่มขึ้ นของรายจ่ายดอกเบี้ ย ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ ยเพิ่มขึ้ น
จาก 4.64 เท่า ในปี พ.ศ. 2559 เป็ น 6.54 เท่า ในปี พ.ศ. 2560 ประกอบกับในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันที่
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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ลดลงจากปี ก่อนจากการรายจ่ายลงทุนในสิ นทรัพย์ที่ลดลง ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนความสามารถชําระภาระ
ผูกพันเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจาก 0.27 เท่า ในปี พ.ศ. 2559 เป็ น 0.58 เท่า ในปี พ.ศ. 2560
อัตราการจ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60.94 ในปี พ.ศ. 2559 เป็ นร้อยละ 66.77 ในปี พ.ศ. 2560 จาก
การจ่ายปั นผลในอัตราต่อหุ ้นที่ เท่าเดิ มในขณะที่ ผลประกอบการปี พ.ศ. 2559 ตํ่ากว่าปี พ.ศ. 2558 โดยอัตราการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริ ษทั ฯกําหนดไว้ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50.00
ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
อนึ่ ง อัต ราส่ ว นความสามารถชํา ระภาระผูกพันใช้นิย ามสู ต รการคํา นวณตามแนวทางของสํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งแตกต่างจากสู ตรการคํานวณอัตราส่ วนความสามารถชําระ
ภาระผูกพันตามข้อกําหนดทางการเงินที่บริ ษทั ฯผูกพันอยูก่ บั ธนาคารเจ้าหนี้ ดังนั้น ผลลัพธ์จากการคํานวณดังกล่าว
จึงไม่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยรายละเอียดของข้อกําหนดทางการเงินตามสัญญาเงินกูไ้ ว้
ในหัวข้อ 14.1 (5) ข้อกําหนดทางการเงินตามสัญญาเงินกู้

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 วิเคราะห์ การดําเนินงานและฐานะการเงิน
1. ภาพรวมผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั มียอดขายรวมเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 3.1 อัตรากําไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ
17.0 เป็ นร้อยละ 14.8 ของยอดขาย โดยมีกาํ ไรสุ ทธิ สาํ หรับปี จํานวน 73 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นกําไรสุ ทธิ เฉพาะส่ วนของผู ้
ถือหุ น้ ของบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 42 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 จํานวน 214 ล้านบาท หรื อร้อยละ 83.5 กําไรต่อ
หุ ้น 0.02 บาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 ซึ่ งมี ก ํา ไรต่ อ หุ ้น 0.09 บาท โดยมี ร ายการที่ มิ ไ ด้เ กิ ด ขึ้ นเป็ นประจํา ที่ มี
สาระสําคัญต่ องบการเงิ น (ส่ วนหนึ่ ง) ในปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ การรั บรู ้ ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าสิ นทรั พย์ถาวร
จํานวน 29 ล้านบาท สําหรับโครงการฝาพลาสติกสําหรับขวดแก้ว และขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์จาํ นวน 7
ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม
ภาพรวมงบกําไรขาดทุนรวม

กําไรขั้นต้น
กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
กําไรสุทธิต่อยอดขาย
กําไรต่อหุ้น

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

หน่วย

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

%
ล้านบาท
%
บาท

17.0%
256
2.8%
0.09

14.8%
42
0.4%
0.02
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2. วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานของปี พ.ศ. 2560
2.1 ยอดขายรวมแยกตามส่ วนงาน

สั ดส่ วนยอดขายแยกธุรกิจ

สัดส่ วนยอดขายแยกตามส่ วนงานเปรี ยบเทียบปี พ.ศ. 2560 กับปี พ.ศ. 2559 เปลี่ยนแปลงดังนี้
- สายธุรกิจพลาสติกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 96.7 เป็ นร้อยละ 97.4 ประกอบด้วยส่ วนงานผลิตภัณฑ์เพื่อ
งานอุ ต สาหกรรมสัด ส่ ว นยอดขายเพิ่ มขึ้ นจากร้ อยละ 72.4 เป็ นร้ อยละ 76.3 ขณะที่ ส่ ว นงาน
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนสัดส่ วนยอดขายลดลงจากร้อยละ 24.3 เป็ นร้อยละ 21.1
- สายธุรกิจเครื อข่ายและแม่พิมพ์สดั ส่ วนยอดขายลดลงจากปี ก่อนจากร้อยละ 3.3 เป็ นร้อยละ 2.6

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

- 165 -

รายงานประจําปี 2560

1) สายธุรกิจพลาสติก
1.1) ส่ วนงานผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
ยอดขายของส่ วนงานผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนลดลงในปี พ.ศ. 2560 จํานวน 233 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับปี ก่อน หรื อร้อยละ 10.3 โดยแบ่งตามฐานการดําเนินงาน ดังนี้
• กิจการในประเทศ
ยอดขายส่ งออกรวมของกลุ่มบริ ษทั ลดลง เนื่องจาก
- ในปี ก่อนได้รับคําสัง่ ซื้ อพิเศษจากลูกค้าประเทศแคนาดา
- ลูกค้าในตลาดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ชะลอคําสั่งซื้ อจากการปรับตัวของห้างสรรพสิ นค้า เนื่ องจาก
ลูกค้าเริ่ มเปลี่ยนรสนิยมและซื้ อของในห้างลดลง
- ตลาดประเทศมาเลเซี ยได้รั บผลกระทบจากเงิ นริ งกิ ตอ่อนค่ าลงอย่างมาก ซึ่ งกระทบต่ อภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดค้าปลีก
- การชะลอตัวของเศรษฐกิจของกลุ่มตลาดตะวันออกกลาง ภาวะความขัดแย้งทางการเมืองและการ
ก่อการร้าย รวมถึงการออกกฎระเบี ยบควบคุ มการนําเข้าของลูกค้าอียิปต์ เพื่ อควบคุ มสกุลเงิ น
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
อย่างไรก็ตาม ยอดขายผ่านช่องทางธุ รกิ จขายตรงเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จากผลของการปรับทิ ศทางการตลาด
และการขายสู่ทอ้ งถิ่นมากขึ้นในลักษณะ Localization โดยผ่านสาขาต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อขยายตลาดเชิ งรุ กในพื้นที่
ที่แต่ละสาขารับผิดชอบ และทํางานร่ วมกับผูบ้ ริ หารการขายด้วยการสื่ อสารสู่ ลูกค้าผ่านทาง Social Media ประกอบ
กับการทําการตลาดในลักษณะ Digital Marketing รู ปแบบของ Content ซึ่ งช่วยขยายฐานสมาชิกกลุ่มใหม่ได้มากขึ้น
• กิจการในต่างประเทศ
ยอดขายลดลง เนื่ องจากในปี ก่อนได้รับคําสั่งซื้ อพิเศษของสิ นค้าเมลามีนประเภทรับจ้างผลิต เพื่อใช้เป็ น
สิ นค้า Premium ในประเทศเวียดนาม ซึ่ งไม่มีในปี พ.ศ. 2560 แต่ยอดขายกลุ่มตลาด HORECA เพิ่มขึ้น ตามความ
ต้องการของลูกค้า
ยอดขายจากบริ ษทั ย่อยในประเทศอิ นเดี ยเพิ่ มสู งขึ้ น เนื่ องจากการขยายระยะเวลาการส่ งเสริ มการขาย
สําหรับช่วงเทศกาล Diwali และการวางตลาดสิ นค้าใหม่สาํ หรับกลุ่ม HORECA
1.2) ส่ วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ยอดขายของส่ วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้ นในปี พ.ศ. 2560 จํานวน 584 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 8.7 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน โดยแบ่งตามฐานการดําเนินงาน ดังนี้
• กิจการในประเทศ
ยอดขายเพิ่มขึ้นจาก
- กลุ่มสิ นค้าชิ้นส่ วนรถยนต์ของบริ ษทั ย่อย เนื่ องจากการผลิตแบบ mass production ของรถยนต์รุ่ น
ใหม่ๆ ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสแรกของปี
- กลุ่มสิ นค้าเปลือกแบตเตอรี่ และพาเลทซึ่ งได้รับคําสัง่ ซื้ อจากโครงการขนาดใหญ่
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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- กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่มเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูป้ ระกอบการเครื่ องดื่มมีการทําโปรโมชัน่ กันมากขึ้น
• กิจการในต่างประเทศ
ยอดขายจากสิ นค้ากลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ มได้รับคําสั่งซื้ อจากลูกค้ารายใหญ่เพิ่มขึ้ น รวมถึงการเพิ่มขึ้ น
ของยอดขายกลุ่มสิ นค้าเปลือกแบตเตอรี่ ถังสี ลังบรรจุภณ
ั ฑ์และชิ้นส่ วนประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
2) สายธุรกิจเครื อข่ายและแม่พิมพ์
ยอดขายสายธุรกิจเครื อข่ายและแม่พิมพ์ลดลงในปี พ.ศ. 2560 เมื่อเทียบกับปี ก่อนจํานวน 59 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 19.2 เนื่องจาก
• ยอดขายของธุ ร กิ จเครื อ ข่ า ยลดลง เนื่ องมาจากการการปรั บลดโครงสร้ า งและขนาดธุ ร กิ จ การ
เปลี่ยนแปลงคณะผูบ้ ริ หารภายในทําให้มีผลกระทบต่อความเชื่ อมัน่ และการย้ายเข้าออกของผูน้ าํ และสมาชิ กทําให้
ขาดความต่อเนื่องในการสร้างยอดขาย
สูงขึ้น

• ยอดขายของธุรกิจแม่พิมพ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่ องจากแม่พิมพ์ผลิตเสร็ จและครบกําหนดส่ งมอบในปี นี้

2.2 กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
ยอดขายและกําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่ วนงาน

กําไรจากการดําเนินงานตามส่ วนงานของปี พ.ศ. 2560 เมื่อเทียบกับปี ก่อนลดลง 147 ล้านบาท หรื อร้อยละ
50.8 สรุ ปได้ดงั นี้
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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1) สายธุรกิจพลาสติก
1.1) ส่ วนงานผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
กําไรจากการดําเนิ นงานของส่ วนงานผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อนลดลงจากปี ก่อน โดยอัตรากําไรจาก
การดําเนิ นงานต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 6.8 เป็ นร้อยละ 5.5 เนื่ องจากกําลังการผลิตที่ลดลงจากยอดขายส่ งออก
และคําสั่งซื้ อสิ นค้า Premium ที่ ลดลง ขณะที่ ค่าใช้จ่ายขายและบริ หารเพิ่ มขึ้ น จากการขยายตัวของยอดขายใน
ประเทศผ่านช่องทาง direct sales และค่าส่ งเสริ มการขายและค่าขนส่ งของบริ ษทั ย่อยในอินเดีย
1.2) ส่ วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
กําไรจากการดําเนิ นงานของส่ วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมลดลงจากปี ก่อน โดยอัตรากําไรจาก
การดําเนิ นงานต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 3.6 เป็ นร้ อยละ 1.7 เนื่ องจากกําไรขั้นต้นของกลุ่มสิ นค้าบรรจุภณ
ั ฑ์
เครื่ องดื่มลดลงจากราคาวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น การแข่งขันด้านราคา ตลอดจนคําสัง่ ซื้ อจากโครงการพาเลทซึ่ งมีกาํ ไร
ตํ่า ขณะที่ค่าส่ งเสริ มการขายและค่าขนส่ งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
2) สายธุรกิจเครื อข่ายและแม่พิมพ์
สายธุ รกิ จเครื อข่ ายและแม่พิมพ์มีผลขาดทุนจากการดําเนิ นงาน 90 ล้านบาท และอัตราขาดทุ นจากการ
ดําเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 36.1 ซึ่ งอัตราขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน เนื่องจากกลุ่มสิ นค้าของสายธุ รกิจเครื อข่ายที่มี
อัตรากําไรขั้นต้นสู งมียอดขายลดลง จากการปรั บโครงสร้างธุ รกิ จภายใน ประกอบกับค่ าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หารลดลงในสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่า
2.3 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของปี พ.ศ. 2560 จํานวน 1,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนจํานวน
7 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.5 เนื่ องจากมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และผลขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
ซึ่ งเป็ นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะในปี พ.ศ. 2560 ขณะที่กลุ่มบริ ษทั มีค่านายหน้าและรายการส่ งเสริ มการขายของ
สายธุรกิจเครื อข่าย และค่าใช้จ่ายส่ งออกลดลงตามยอดขาย อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั มีสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริ หารต่อยอดขายของปี พ.ศ. 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนจากร้อยละ 13.9 เป็ นร้อยละ 13.5
3. วิเคราะห์ ฐานะการเงินรวม
ข้ อมูลฐานะการเงินรวม (บางส่ วน)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
รวมสินทรัพย์ *

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

31-ธ.ค.-59
จํานวนเงิน
2,007
1,802
6,065
11,304

เปลี่ยนแปลงจาก 31-ธ.ค.-59
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
% +(-)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2,205
198
9.9%
1,673
(129)
(7.2%)
5,489
(576)
(9.5%)
31-ธ.ค.-60

10,726

(578)

(5.1%)
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หน่วย : ล้านบาท
รายการ

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจาก 31-ธ.ค.-59
จํานวนเงิน
% +(-)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
281
16.8%
159
18.7%
(577)
(18.5%)
7
1.9%

เงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

1,671
851
3,119
377

1,952
1,010
2,542
384

รวมหนี้สิน *

6,371

6,178

(193)

(3.0%)

กําไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

1,755
239

1,515
258

(240)
19

(13.7%)
7.9%

รวมส่วนของเจ้าของ *
หมายเหตุ : * ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

4,933

4,548

(385)

(7.8%)

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ฐานะการเงิ นรวมที่ เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญเมื่อเปรี ยบเที ยบกับ ณ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้แก่
• ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น มาจากลูกหนี้การค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
• สิ นค้าคงเหลือลดลง จากวัตถุดิบของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ กระบวนการผลิตและ
ส่ งมอบในเดื อนสุ ดท้า ยของปี และการส่ งมอบแม่ พิ มพ์ร อการขายของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยใน
ประเทศ
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากค่าเสื่ อมราคาและการตัดจําหน่าย และการตั้งสํารองค่าเผื่อการด้อย
ค่าสิ นทรัพย์ สุ ทธิ จากการจัดหาเพิ่มเติมในระหว่างปี
• เงินกูย้ ืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น จากการเบิกถอนเพื่อใช้ในการดําเนินงานและหมุนเวียนในกิจการ
• เจ้าหนี้ การค้าเพิ่มขึ้น จากเจ้าหนี้ การค้าวัตถุดิบของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมตามคําสัง่ ซื้ อ
เพื่อผลิตและส่ งมอบในช่วงใกล้สิ้นปี และยังไม่ถึงกําหนดชําระเงิน
• เงินกูย้ ืมระยะยาวลดลงจากการจ่ายชําระคืนตามกําหนด
• ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้ นจากการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานตามกฎหมายและภาระผูกพันอื่นในระหว่างปี สุ ทธิ จากการจ่ายชําระในระหว่างงวด
• กําไรสะสม-ยังไม่ไ ด้จัดสรรลดลงจากปี ก่ อน จํานวน 240 ล้านบาท จากการจ่ า ยเงิ นปั นผลจากผล
ประกอบการปี พ.ศ. 2559 จํานวน 271 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นจํานวนเงินมากกว่ากําไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่สาํ หรับปี พ.ศ. 2560 และการตั้งสํารองตามกฎหมายจํานวน 7 ล้านบาท
• ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น จากกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยที่สูงขึ้นในปี พ.ศ. 2560 สุ ทธิ จาก
การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี พ.ศ. 2559 ของบริ ษทั ย่อย

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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4. วิเคราะห์ สภาพคล่ อง
ข้ อมูลกระแสเงินสดรวม (บางส่ วน)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(378)
621
29
272

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
46
272
(28)
290

ในงวด 12 เดือน ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดรับ/จ่ายที่สาํ คัญ ดังนี้
1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากสิ นค้าคงเหลือที่ลดลง
เจ้าหนี้ การค้าที่เพิ่มขึ้น การจ่ายภาษีเงิ นได้ลดลงตามผลประกอบการที่ลดลง และการขอคืนภาษีของ
บริ ษทั ย่อย
2) กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนลดลงจากปี ก่อน เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีการจัดหาสิ นทรัพย์ถาวร
ในระหว่างปี ลดลงจากปี ก่อน ประกอบกับได้รับเงินปั นผลจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วม
ค้าเพิ่มขึ้น
3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง เนื่ องจากการเบิกถอนเงินกูย้ ืมระยะยาวตํ่ากว่าการชําระคืน
ในปี นี้

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ยังมีวงเงิ นสิ นเชื่ อที่ ยงั ไม่ได้เบิ กถอน ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นเบิ กเกิ น
บัญชี เงินกูย้ ืมระยะยาว และเงินกูห้ มุนเวียนโดยรวมประมาณ 5,000 ล้านบาท ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ทํา
ให้เชื่อมัน่ ได้วา่ กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อการดําเนินงาน และลงทุนเพิ่มเติมได้
5. ข้ อกําหนดทางการเงินตามสั ญญาเงินกู้
สัญญาเงินกูใ้ นปัจจุบนั ของบริ ษทั ฯไม่มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานหรื อ
การขยายธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ โดยมีเพียงข้อกําหนดที่ เกี่ยวกับอัตราส่ วนทางการเงิ นตามงบการเงิ นเฉพาะกิจการซึ่ ง
บริ ษทั ฯต้องดํารงไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกูด้ งั นี้
1. อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (Debt to Equity Ratio – D:E Ratio) ไม่เกิน 2.0 เท่า
นิยามและสูตรการคํานวณ
D:E Ratio = หนี้สิน ÷ ส่ วนของเจ้าของ (ตามงบแสดงฐานะการเงิน)
2. อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio - “DSCR”) ไม่ต่าํ กว่า 1.1 เท่า
นิยามและสูตรการคํานวณ
DSCR = EBITDA ÷ (ดอกเบี้ยจ่าย + ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่กาํ หนดชําระในหนึ่งปี )
EBITDA หมายถึ ง กํา ไรก่ อนต้นทุ นทางการเงิ นและค่ าใช้จ่า ยภาษี เ งิ นได้ (ตามงบกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ) + ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (ตามงบกระแสเงินสด)
ดอกเบี้ยจ่าย หมายถึง ต้นทุนทางการเงิน (ตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ)
ส่ วนของเงิ นกู้ยืมระยะยาวที่ กาํ หนดชําระในหนึ่ งปี หมายถึ ง เงิ นต้นของเงิ นกู้ยื มระยะยาวที่ ค รบ
กําหนดชําระในปี นั้นๆ (ตามงบแสดงฐานะการเงินของปี ก่อนปี ที่ใช้ในการคํานวณอัตราส่ วน)
ผลจากการคํานวณตามสู ตรการคํานวณด้วยตัวเลขจากงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ซึ่ งระบุ ในสัญญาเงิ นกู้
ดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนทางการเงินดังนี้
(หน่ วย : เท่ า)
ข้ อกําหนด
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2559
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของเจ้าของ
ไม่เกิน 2.0
0.95
0.94
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้
ไม่ต่าํ กว่า 1.1
1.13
1.64
อัต ราส่ ว นหนี้ สิ นต่ อส่ ว นของเจ้า ของสํา หรั บปี พ.ศ. 2560 ใกล้เ คี ย งกับปี ก่ อน และแม้ว่าอัต ราส่ ว น
ความสามารถในการชํา ระหนี้ จะลดลงจากปี ก่ อนตามผลการดํา เนิ นงานที่ ลดลง แต่ บริ ษ ทั ฯก็ด าํ รงอัต ราส่ ว น
ความสามารถในการชําระหนี้ ไว้ได้ตามข้อกําหนดทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ด้วยแผนงานประจําปี พ.ศ. 2561 ที่
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิไว้ และความระมัดระวังในการใช้จ่ายลงทุนและการก่อหนี้ เพิ่ม ทําให้บริ ษทั ฯเชื่ อมัน่
ว่าไม่มีปัญหาในการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินดังกล่าว

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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6. เหตุการณ์ สําคัญที่เกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งเหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายการบัญชี ใหม่เพิ่มเติมจากปี ก่อน แต่มีเหตุการณ์ที่สาํ คัญต่างๆ ซึ่ ง
รวมถึงเหตุการณ์ที่บริ ษทั ฯได้รายงานต่อสาธารณชนเมื่อคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ อนุมตั ิในวาระนั้นๆ แล้วตาม
หลักเกณฑ์การเปิ ดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยผ่านทาง ELCID, website ตลอดจน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. ด้ านเงินกู้
1.1 วงเงินสิ นเชื่อระยะยาว
ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯได้เบิกถอนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ
แห่ งหนึ่ ง จํานวน 250 ล้านบาท ตามสัญญาเงิ นกูท้ ี่ บริ ษทั ฯได้ลงนามในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560
จํานวน 1 ฉบับ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อการผลิตและการดําเนินงาน
ส่ วนแผนงานลงทุนประจําปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯคาดว่าจะจัดหาเงิ นกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มเติ มตาม
ความเหมาะสมของฐานะการเงินและแผนงานลงทุนของบริ ษทั ฯ
ในการก่อภาระหนี้เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนสําหรับสนับสนุนการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้บริ ษทั ฯมีตน้ ทุน
ทางการเงินและเงื่อนไขเงินกูท้ ี่มีความเหมาะสม ตลอดจนเพื่อไม่ให้บริ ษทั ฯต้องประสบปั ญหาในการ
ชํา ระคื นหนี้ เ งิ นกู้ หรื อ มี ค วามเสี่ ย งต่ อการไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ต ามข้อกํา หนดทางการเงิ นที่ ผูกพัน
บริ ษทั ฯตามสัญญาเงิ นกู้ อนึ่ ง ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯมีสภาพคล่องทางการเงิ นสําหรับรองรับการดําเนิ น
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯในระดับที่ เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนไม่มีปัญหาในการชําระคืนหนี้ เงิ นกูแ้ ต่
อย่างใด รายละเอียดของภาระหนี้ เงินกูย้ ืมระยะยาวของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวม
จํานวน 1,897 ล้านบาท แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 หัวข้อ 20 เงินกูย้ ืมระยะยาว หน้า 78 – 82
1.2 การคํา้ ประกันให้ แก่ บริษทั ย่ อยโดยอ้ อม
ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯได้ออกหนังสื อคํ้าประกันการชําระเงินค่าวัตถุดิบของ Srithai
(Hanoi) Company Limited (“SHN”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ Srithai (Vietnam) Company Limited
(“SVN”) และเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยอ้อมของบริ ษทั ฯให้ผจู ้ าํ หน่ายวัตถุดิบในประเทศไทยวงเงิน 0.50 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา เพื่อสนับสนุนให้บริ ษทั ย่อยสามารถจัดหาวัตถุดิบได้อย่างคล่องตัวด้วยต้นทุนที่
เหมาะสม และเมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯได้ต่ออายุการคํ้าประกันดังกล่าวในวงเงิ นเท่าเดิ ม ทั้งนี้
บริ ษทั ฯจะพิจารณาการให้การสนับสนุนในรู ปแบบการคํ้าประกันปี ต่อปี โดยประเมินจากฐานะการเงิน
ผลประกอบการ และความสามารถในการพึ่งพาตนเองของ SHN และ SVN
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2. อืน่ ๆ
2.1 โครงการฝาพลาสติกสํ าหรับขวดแก้ ว (Returnable Glass Bottle Closure Project) (“RGB”)
ในปี พ.ศ. 2554 บริ ษทั ฯได้รับการติดต่อจากลูกค้าผูผ้ ลิตนํ้าอัดลมรายใหญ่ในต่างประเทศ ให้เริ่ ม
โครงการผลิตฝาที่ ทาํ จากพลาสติ กสําหรับขวดแก้ว (“RGB”) บริ ษทั ฯจึ งได้เริ่ มจัดหาทรัพย์สินส่ วน
หนึ่ งตามโครงการ แต่ภายหลังผูผ้ ลิตนํ้าอัดลมดังกล่าวเปลี่ยนนโยบายฝาขวดแก้วซึ่ งใช้กบั ผูผ้ ลิตทุก
ราย ส่ งผลให้ฝ าขวดแก้วที่ ออกแบบและผ่านการอนุ มตั ิ ตามแนวคิ ดเดิ มนั้นไม่ผ่า นการอนุ มตั ิ ตาม
มาตรฐานใหม่ของฝาขวด จึงต้องเริ่ มการพัฒนาใหม่ซ่ ึ งใช้เวลาค่อนข้างนาน ประกอบกับต่อมาบริ ษทั
ลูกค้ารายนี้ ถูกซื้ อกิจการ และมีนโยบายลดการใช้ขวดแก้วโดยเน้นการใช้ขวดพลาสติกแทน บริ ษทั ฯ
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการนี้ ไม่คุม้ ทุนในเชิ งพาณิ ชย์ที่จะพัฒนาต่อไป จึ งตัดสิ นใจยุติโครงการ
โดยทรัพย์สินบางส่ วนที่ลงทุนไปแล้วบริ ษทั ฯสามารถหาผูซ้ ้ื อทรัพย์สินต่อได้ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯต้อง
รับรู ้ค่าใช้จ่ายเป็ นรายการ “ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์” ซึ่ งแสดงรวมอยู่ภายใต้รายการ
“ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร” และรายการ “ค่าใช้จ่ายอื่น-ขาดทุนสุ ทธิ จากการขายสิ นทรัพย์” ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2.2 ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาว่าจ้างบริ ษทั จัดหาแรงงานต่างด้าวแห่ ง
หนึ่งที่จดทะเบียนในประเทศกัมพูชาเพื่อจัดหาและจัดส่ งแรงงานกัมพูชาเข้ามาทํางานในประเทศไทย
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริ ษทั ฯตกลงชําระค่าบริ การตัวแทนการจัดหาแรงงานต่างด้าวให้บริ ษทั
จัดหาแรงงานต่างด้าวเมื่อแรงงานต่างด้าวได้ใบอนุ ญาตทํางานจากทางราชการและทํางานครบตาม
สัญญา ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ชาํ ระเงิ นค่าบริ การให้บริ ษทั จัดหาแรงงานต่างด้าวเรี ยบร้อยแล้วตามเงื่ อนไขใน
สัญญาและเอกสารเรี ยกเก็บค่าบริ การที่บริ ษทั ฯได้รับ
ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั จัดหาแรงงานต่างด้าวได้ยื่นฟ้ องคดีกบั บริ ษทั ฯ โดย
กล่าวอ้างว่า บริ ษทั ฯผิดนัดไม่ชาํ ระค่าบริ การตัวแทนการจัดหาแรงงานต่างด้าว และให้บริ ษทั ฯชดใช้
ค่าเสี ยหาย พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระคดีเสร็ จ
สิ้ น ต่ อมาบริ ษทั ฯได้แต่ งตั้งทนายความและมอบหมายตัวแทนบริ ษทั ฯ เพื่อดําเนิ นการต่อสู ้คดี ตาม
ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาของศาลว่า บริ ษทั ฯไม่ได้ผิดสัญญา และฟ้ องกลับเรี ยกค่าเสี ยหายจาก
บริ ษทั จัดหาแรงงานต่างด้าวซึ่ งเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา ทั้งนี้ศาลสื บพยานโจทก์และจําเลยเสร็ จสิ้ นแล้ว
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ศาลชั้นต้นมีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ฯชําระเงินจํานวน 4.77 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้ยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์ในเดือน
สิ งหาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจากมีหลักฐานและข้อมูลสําคัญเพิ่มเติมที่จะต่อสู ้คดี และเชื่ อมัน่ ว่าหลักฐาน
และข้อมูลสําคัญดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึงไม่ต้ งั สํารองหนี้ สินสําหรับคดีความ
ดังกล่าวในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ และคาดว่าจะทราบผลการอุทธรณ์ภายในปี
พ.ศ. 2561
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2.3 การเปลีย่ นแปลงกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการ
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
เมื่ อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เนื่ องด้วยปั ญหาสุ ขภาพ และคณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่ งตั้ง
นายเอ้ง ฮัก นนทิ ก าร กรรมการตรวจสอบ ดํา รงตํา แหน่ ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว กรรมการอิสระ ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมี
ผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคลใดเพื่อทดแทน
ตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ที่วา่ งลง
ผู้บริหาร
1) แต่งตั้ง นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิ ชย์ ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการส่ วนบัญชีและการเงิน โดยมี
ผลตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2) นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านธุ รกิ จเครื อข่าย พ้นจากตําแหน่ งเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เนื่ องจากลาออกจากการเป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯได้
แต่งตั้งนายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์ ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการขายตรง ดํารงตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการ
ส่ วนการขายตรงและธุ รกิ จเครื อข่าย โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่ อ
รับผิดชอบงานด้านธุรกิจเครื อข่ายแทน
3) นายอนุ พช ภาษวัธน์ ผูอ้ าํ นวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ ม พ้นจากตําแหน่ ง
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เนื่ องจากครบกําหนดสัญญาจ้าง และบริ ษทั ฯได้มอบหมาย
ให้ผจู ้ ดั การโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม รับผิดชอบโรงงานผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์
เครื่ องดื่มทั้งหมดแทน
2.4 การจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิและการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯได้จดั สรรเงิ นกําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี พ.ศ. 2559 เพื่ อสํา รองตามกฎหมายเป็ นจํา นวนเงิ น
22,000,000 บาท และจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในปี พ.ศ. 2560 อัตราหุ น้ ละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงิน
จํานวน 270,990,480 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 66.77 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตาม
มติที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 36 (ประจําปี พ.ศ. 2560)
นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อย 3 แห่ง คือ บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด (“KTT”) บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา
จํากัด (“SMW”) และ Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล ดังนี้
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ชื่อบริษทั

KTT
SMW
SVN

รวม

เงินปันผลทั้งสิ้น
(ล้ านบาท)

อัตราเงินปันผล
ต่ อหุ้น (บาท)

150
24
12
(8,200 ล้าน
เวียดนามดอง)
186

50.0
20.0
-

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นร้ อยละ

รายได้ เงินปันผล
ส่ วนของบริษทั ฯ
(ล้ านบาท)
100.0
150
51.0
12
12
100.0
(8,200 ล้าน
เวียดนามดอง)
174

2.5 ผลการประเมินการกํากับ ดู แลกิจการและผลการประเมินคุ ณ ภาพการประชุ มผู้ ถื อ หุ้ นสามัญ
ประจําปี พ.ศ. 2560
ในปี พ.ศ. 2560 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยได้ประเมินการกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษทั ฯ ด้วยผลการประเมินระดับ “ดี เลิศ” (Excellent) และสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยได้ประเมิน
คุณภาพการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ ด้วยคะแนนร้อยละ 97 ซึ่ งสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ ของบริ ษทั ฯในการ
รักษามาตรฐานการทํางาน
2.6 เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
• การอนุมตั จิ ดั สรรเงินกําไรสุ ทธิและการจ่ ายเงินปันผล
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิเสนอให้จดั สรรเงินกําไรสุ ทธิ
ประจําปี พ.ศ. 2560 ของผลการดําเนิ นงานงวดเดื อนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อสํารองตาม
กฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 7,000,000 บาท และเสนอจ่ายเงิ นปั นผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ในปี พ.ศ. 2561 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 135,495,240 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 107.60 ของกําไรสุ ทธิ ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การอนุมตั ิเสนอให้จดั สรรเงินกําไรสุ ทธิ และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
จะได้นาํ เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 37 (ประจําปี พ.ศ. 2561) เพื่อพิจารณาต่อไป
14.2 การคาดการณ์ ภาพรวมธุรกิจในปี พ.ศ. 2561
1) สายธุรกิจพลาสติก
1.1) ส่ วนงานผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ในครัวเรือน
กิจการในประเทศ
• ธุรกิจขายตรงคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น จากผลของการปรับรู ปแบบธุ รกิจให้เป็ นแบบดิจิตอล (Digital
Platform) การสร้างเครื่ องมือการค้า (Business Tools) ในรู ปแบบ Affiliate Marketing เพื่อให้สอดคล้องกับการทํา
ธุ รกิจในยุคปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นสิ่ งจูงใจให้นกั ธุ รกิจอิสระมีความพึงพอใจในรู ปแบบการทํางานที่ สอดคล้องกับกระแส
นิยมของรู ปแบบธุรกิจที่หลากหลายทั้งแบบ B2C และ B2B ผ่านกลยุทธ์ O2O (Online to Offline) เป็ นหลัก
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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• ตลาดส่ งออกมี แ นวโน้มที่ ดี ในปี พ.ศ. 2561 เนื่ องจากสิ นค้า เมลามี นมี การขยายตัวของตลาดกลุ่ ม
HORECA ในสหรัฐอเมริ กาและยุโรป ประกอบกับการรักษาตลาด Retail พร้อมกับการมุ่งเน้นตลาดกลุ่ม Premium
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีศกั ยภาพดีในแถบภูมิภาคเอเชีย
กิจการในต่างประเทศ
• บริ ษทั ย่อยในประเทศอินเดีย คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2561 จากการวางตลาดสิ นค้าใหม่
สําหรับกลุ่ม HORECA และจะออกสิ นค้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ตลอดปี เพื่อนําเสนอสิ นค้าที่มีความหลากหลายสําหรับ
ลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้น
• บริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนาม คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2561 จากผลของการปรับกลยุทธ์
ทางการตลาด การเพิ่มช่องทางการจําหน่าย การขยายฐานลูกค้ากลุ่ม Modern Trade และการขยายตลาดกลุ่มลูกค้า
HORECA
1.2) ส่ วนงานผลิตภัณฑ์ เพือ่ งานอุตสาหกรรม
กิจการในประเทศ
• สิ นค้ากลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม : ในปี พ.ศ. 2561 ยอดขายสิ นค้ากลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม
จะสูงขึ้น จากการขยายตลาด Preform สู่ ตลาดล่าง การส่ งออก Closure ไปยังลูกค้าในกลุ่มประเทศ ASEAN เพิ่มขึ้น
ขณะที่ Blowing ลดลงเล็กน้อยจากการเปลี่ยนโครงสร้างราคาขาย โดยลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั หาวัตถุดิบเอง สําหรับยอดขาย
สิ นค้ากลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารจะเติบโตตามลูกค้ารายหลัก และมีภาพยนตร์ที่น่าสนใจเข้าฉายเพิ่มขึ้น
• สิ นค้ากลุ่มอื่นของผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม : ยอดขายจะเพิ่มขึ้ น เนื่ องจากการเลื่อนคําสั่งซื้ อ
สิ นค้า premium ของผูป้ ระกอบการร้านสะดวกซื้ อมาในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 การเปลี่ยนนวัตกรรมของเปลือก
แบตเตอรี่ รุ่นใหม่ รวมทั้งคําสัง่ ซื้ อสิ นค้าชิ้นส่ วนรถยนต์ของบริ ษทั ย่อยยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง
กิจการในต่างประเทศ
• ยอดขายของบริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามยังคงเติบโตได้ดี
- กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่มคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม
มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ และกลุ่มที่ใช้เทคนิ ค
ปลอดเชื้อ (Aseptic)
- ส่ วนยอดขายสิ นค้ากลุ่มอื่ นของผลิตภัณฑ์เพื่ องานอุตสาหกรรมคาดว่าจะเพิ่ มขึ้ นต่อเนื่ อง จาก
คําสัง่ ซื้ อเปลือกแบตเตอรี่ ถังสี ลัง และชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ าจากการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น
2) สายธุรกิจเครือข่ ายและแม่ พมิ พ์
สายธุรกิจเครื อข่าย
• ยอดขายในปี พ.ศ. 2561 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการปรับลดขนาดธุรกิจลง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย
สายธุรกิจแม่พิมพ์
• ยอดขายแม่พิมพ์แนวโน้มดีข้ ึนในปี พ.ศ. 2561 จากการปรับเปลี่ยนชิ้นส่ วนรถยนต์ใหม่
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
1. ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
1) นายสนั่น อังอุบลกุล
อายุ

: 71 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ ดั การ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

: 1 มกราคม พ.ศ. 2536

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
440,823,510
16.27
0
0.00
0
0.00
440,823,510
16.27

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

เอกสารแนบ 1

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

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
440,823,510
16.27
0
0.00
0
0.00
440,823,510
16.27

: ก่อนปี พ.ศ. 2560
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ นที่ 4/2544
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
: ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี –
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การอบรมอืน่

: ก่อนปี พ.ศ. 2560
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์
รุ่ นที่ 2 (TEPCoT2)
สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 7 (2551)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
: ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี -

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

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุรกิจ

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

การตลาด
การจัดการ
วิศวกรรมการผลิต
สังคมศาสตร์

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

เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ,
กรรมการผูจ้ ดั การ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

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

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ ดั การ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
2. บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
3. บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
1. บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
2. บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
3. บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด

ตําแหน่ ง
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

2.2) บริษทั อืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
1. บริ ษทั ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จํากัด
2. บริ ษทั โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั อื่น
1. บริ ษทั แอลเอ็น ศรี ไทย คอม จํากัด
2. บริ ษทั นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จํากัด
3. บริ ษทั ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จํากัด
4. บริ ษทั โรงแรมชายทะเล จํากัด
5. บริ ษทั ศรี ไทย สวนเกษตร จํากัด

เอกสารแนบ 1

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

: ไม่มี

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

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง

จัดประชุม 2 ครั้ง

เข้าประชุม 2 ครั้ง

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

อายุ

: 88 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

: 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

เอกสารแนบ 1

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

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
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การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2560
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 3/2543
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 22/2551
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่ น 8/2553
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ น 24/2553
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่ น 5/2556
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่ น 19/2558
: ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี -

การอบรมอืน่

: ก่อนปี พ.ศ. 2560
Certified Professional Internal Auditors (CPIA)
Certified Public Accountant (Thailand) (CPA)
Audit Committee Financial Expert (ACFE)
: ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

The American University,
Washington D.C., U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
เอกสารแนบ 1

สาขาวิชาหลัก
พาณิ ชยศาสตรบัณฑิต และ
นิติศาสตรบัณฑิต
การบัญชี

บริ หารธุรกิจ
การบัญชี
การเงินการธนาคาร
ผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมือง
การบัญชี
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ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

ตําแหน่ ง
รองปลัดกระทรวง
อธิ บดี
อธิ บดี
อธิ บดี
อธิ บดี

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

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

ตําแหน่ ง
กรรมการ
นายกสมาคม
นายกสมาคม
ที่ปรึ กษา
ประธานนักศึกษาและนายกสมาคมศิษย์เก่า

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

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

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษทั อืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน
1. บริ ษทั เซ็นทรัลหัวหิ นบีชรี สอร์ท จํากัด
2. บริ ษทั วีพีบี ออดิท จํากัด
เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
กรรมการ
ประธานกรรมการ
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3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
-

การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุ มของกรรมการอิสระกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯเข้าร่ วม

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 3 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

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

อายุ

: 61 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

: 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
59,000
0.00
0
0.00
59,000
0.00

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
เอกสารแนบ 1

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

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
59,000
0.00
0
0.00
59,000
0.00

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

: ไม่มี
: ก่อนปี พ.ศ. 2560
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
: ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุรกิจ

ตําแหน่ ง
รองผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบริ หารเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริ หารเงินและ
ตราสารหนี้
กรรมการ

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

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

บริ ษทั ทริ ส คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

พ.ศ. 2548 – 2554
พ.ศ. 2555 – 2559

พ.ศ. 2556 – 2559

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

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
-

การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- การประชุ มของกรรมการอิสระกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯเข้าร่ วม
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง

จัดประชุม 2 ครั้ง

เข้าประชุม 2 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

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

อายุ

: 58 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

: 21 สิ งหาคม พ.ศ. 2545

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

เอกสารแนบ 1

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

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

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
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ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2560
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
: ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี -

การอบรมอืน่

: ก่อนปี พ.ศ. 2560
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
: ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี -

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

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ปริ ญญาโท

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

ตําแหน่ ง
เจ้าหน้าที่บริ หารและค้าเงินตรา
ต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การ

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2528 – 2529

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริ กา

เอกสารแนบ 1

พ.ศ. 2529 – 2537
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ประสบการณ์ ในการทํางาน (ต่ อ) :
ชื่อหน่ วยงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริ ษทั หลักทรัพย์ แอสเซ็ท พลัส จํากัด
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออก
ฟายแนนซ์ (1991) จํากัด (มหาชน)
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
คณะกรรมาธิ การ การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน สภาผูแ้ ทนราษฎร
มหาวิทยาลัยสยาม
บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม
บริ ษทั สยามซิ นเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด
(มหาชน)
คณะกรรมาธิ การ การพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาผูแ้ ทนราษฎร
บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด

ตําแหน่ ง
อาจารย์พิเศษ
ด้านการเงินปริ ญญาโท
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2537 – 2539
พ.ศ. 2539 – 2540

ฝ่ ายขาย
ที่ปรึ กษาประจํา

พ.ศ. 2540 – 2541
พ.ศ. 2542 – 2543

อาจารย์พิเศษ
ด้านการเงินปริ ญญาโท
กรรมการ

พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544 – 2545

กรรมการ

พ.ศ. 2544 – 2545

ที่ปรึ กษาประจํา

พ.ศ. 2544 – 2548

ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

พ.ศ. 2545 – 2549

การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
1. บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
3. บริ ษทั ไพลอน จํากัด (มหาชน)
4. บริ ษทั สาลี่ พริ้ นท์ติ้ง จํากัด (มหาชน)
5. บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ
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2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษทั อืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน
1. บริ ษทั แพรคติคมั เอนจิเนียริ่ ง จํากัด
2. บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิ ตอล จํากัด
3. บริ ษทั สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จํากัด
4. บริ ษทั สตีล พลัส แฟบบริ เคชัน่ จํากัด
5. บริ ษทั ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
6. บริ ษทั ไนท์ คลับ แคปปิ ตอล โฮลดิ้ง จํากัด
7. บริ ษทั แอคมิ 1975 จํากัด
8. บริ ษทั เค เจ เค เอสเตท จํากัด
9. บริ ษทั ทีเจ อินเตอร์ เซอร์วิส จํากัด
10. บริ ษทั ทีอีเอส แพรคติคมั จํากัด
11. บริ ษทั สวนส้มเชียงดาว จํากัด
12. บริ ษทั เอ.แอล.เอ็ม. (ประเทศไทย) จํากัด
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
-

การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การประชุ มของกรรมการอิสระกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯเข้าร่ วม

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

เอกสารแนบ 1

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

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

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

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

: 71 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

: 3 มีนาคม พ.ศ. 2551

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

เอกสารแนบ 1

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

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

: ก่อนปี พ.ศ. 2560
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)
หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)
: ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี -
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คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Pennsylvania State University

วุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Certificate

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

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

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

ตําแหน่ ง
รองอธิ บดี (นักบริ หาร 9)

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2540 – 2543

อธิ บดี (นักบริ หาร 10)

พ.ศ. 2543 – 2545

อธิ บดี (นักบริ หาร 10)

พ.ศ. 2545 – 2549

ที่ปรึ กษา

พ.ศ. 2549 – 2550

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

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
เอกสารแนบ 1

- 190 -

รายงานประจําปี 2560

2.2) บริษทั อืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน
1. บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
2. บริ ษทั ซุย้ -สิ ริพนั ธ์ จํากัด
3. บริ ษทั ไศละสุ วรรณ จํากัด
4. บริ ษทั เอสพีเอ็น กรี น (ประเทศไทย) จํากัด
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ตําแหน่ ง
ที่ปรึ กษา
สํานักพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพองค์กร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- การประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- การประชุ มของกรรมการอิสระกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯเข้าร่ วม
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง

จัดประชุม 2 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 2 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

: 10 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบนั )
6) นายศุภโชค เลีย่ มแก้ ว

อายุ

: 63 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

: 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

เอกสารแนบ 1
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การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

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

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี : ปี พ.ศ. 2560
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมอืน่

: ก่อนปี พ.ศ. 2560
- หลักสูตร การพัฒนาผูบ้ ริ หาร 1-3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร ผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 21
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leadership Program
NIDA & Wharton University, U.S.A.
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ
สําหรับนักบริ หารระดับสูง (ปศส.)
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรวุฒิบตั ร การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรหลักประจําวิทยาลัยการทัพบก รุ่ นที่ 51
วิทยาลัยการทัพบก

เอกสารแนบ 1
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การอบรมอืน่ (ต่ อ)

: ก่อนปี พ.ศ. 2560 (ต่อ)
- หลักสูตร Advanced Senior Executive Program (ASEP)
SASIN & Kellogg School of Management (U.S.A.)
- หลักสูตร Market Planning & Analysis for Chemical,
Petrochemical and Plastics Industry (IHS)
: ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

วุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
เคมี
รัฐประศาสนศาสตร์

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย

ตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรม
สถานีบริ การ,
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายตลาดรัฐและ
อุตสาหกรรม, และ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขนส่ งปิ โตรเลียม
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีและการกลัน่
บริ ษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
กรรมการ /
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด
ประธานบริ ษทั
บริ ษทั พีทีที เอ็มซี ซี ไบโอเคม จํากัด
กรรมการ
บ ริ ษั ท โ ร ง กลั่ น นํ้ า มั น ร ะ ย อ ง จํ า กั ด
กรรมการ
(มหาชน)

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2539 – 2548

พ.ศ. 2549 – 2558
พ.ศ. 2549 – 2555
พ.ศ. 2552 – 2556 /
พ.ศ. 2555 – 2556
พ.ศ. 2556 – 2558
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2558

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

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

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- การประชุ มของกรรมการอิสระกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีผบู ้ ริ หารบริ ษทั ฯเข้าร่ วม
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

: 2 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบนั )
7) นายณพล เลิศสุ มติ รกุล

อายุ

: 56 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการ, และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

: 31 ธันวาคม พ.ศ. 2536

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

เอกสารแนบ 1

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

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

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
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ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: เป็ นพี่ชายนางสาวบุญนภา เลิศสุ มิตรกุล

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2560
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU)
: ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี -

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

วุฒิการศึกษา
Associate of Applied Science

สาขาวิชาหลัก
Business Management

ตําแหน่ ง
กรรมการ, และ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2529 - ปัจจุบนั

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

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

ตําแหน่ ง
กรรมการ, และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด

เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
กรรมการ
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2.2) บริษทั อืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน
1. บริ ษทั ศรี ไทย สวนเกษตร จํากัด
2. บริ ษทั ซุปเปอร์แวร์ เฮ้าส์ซิ่ง จํากัด
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

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

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง

: 24 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบนั )
8) นายมานิต อติวานิชยพงศ์

อายุ

: 72 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: กรรมการ, และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

: 1 มกราคม พ.ศ. 2536

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

เอกสารแนบ 1

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
10,087,200
0.37
1,500,000
0.06
0
0.00
11,587,200
0.43

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

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
10,087,200
0.37
1,500,000
0.06
0
0.00
11,587,200
0.43
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ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2560
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
: ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด

ตําแหน่ ง
Account Executive

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2510 – 2517

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

ตําแหน่ ง
กรรมการ, และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
2. Srithai Superware Manufacturing Private Limited
3. Srithai Superware India Limited
บริ ษทั ร่ วม
1. บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
2. PT. Srithai Maspion Indonesia

เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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2.2) บริษทั อืน่

: ไม่มี

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

: ไม่มี

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

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 3 ครั้ง

: 25 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบนั )
9) นายปริญช์ ผลนิวาศ

อายุ

: 61 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

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

วันที่เริ่มเป็ นกรรมการ

: 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
เอกสารแนบ 1

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
2,000,000
0.07
0
0.00
0
0.00
2,000,000
0.07

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

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
2,000,000
0.07
0
0.00
0
0.00
2,000,000
0.07
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ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2560
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ (RCC)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy
หลักสูตร D&O Insurance Mitigating Directors Liabilities Risk
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
หลักสูตร แนวปฏิบตั ิที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
หลักสูตร ASEAN CG Scorecard
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
หลักสูตร Anti – Corruption : The Practical Guide
หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
: ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี -

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

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บัญชี
บัญชี

ตําแหน่ ง
หัวหน้ากองวิเคราะห์และ
วางแผนการเงิน
ฝ่ ายการเงินและการบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2525 – 2532

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย

บริ ษทั ซันนี่ส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด
เอกสารแนบ 1

พ.ศ. 2532 – 2535
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ประสบการณ์ ในการทํางาน (ต่ อ) :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั เทเลคอมเอเซี ย จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การอาวุโส
กองระบบข้อมูลบัญชี ฝ่ ายบัญชี
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ การตลาดและการจัด จํา หน่ า ย ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านบัญชี
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
และการเงิน

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2535 – 2536
พ.ศ. 2536 – 2543

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

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

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
2. Srithai (Vietnam) Company Limited
3. Srithai (Hanoi) Company Limited
4. Srithai Superware Manufacturing Private Limited
5. Srithai Superware India Limited
6. บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
1. บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
2. Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.
3. บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
4. บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
5. PT. Srithai Maspion Indonesia
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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2.2) บริษทั อืน่

: ไม่มี

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

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
-

การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

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

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

: 16 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั )
10) นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ
(พ้ นจากตําแหน่ งเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)

อายุ

: 56 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านธุรกิจเครื อข่าย

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
เอกสารแนบ 1

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

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

: ไม่มี
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ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุรกิจ
Executive MBA

ตําแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2545 – 2548

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

พ.ศ. 2548 – 2550

ผูอ้ าํ นวยการภาคพื้นเอเชีย
แปซิ ฟิกตะวันออกเฉี ยงใต้

พ.ศ. 2550 – 2553

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ออริ เฟลม คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษัท ซิ น เนอร์ จ้ ี เวิ ล ด์ ไ วด์ มาร์ เ ก็ ต ติ้ ง
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เอเจล เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย)
จํากัด
การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านธุรกิจเครื อข่าย
(พ้นจากตําแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เนื่องจากลาออกจากการเป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ)

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

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี

เอกสารแนบ 1

จัดประชุม 1 ครั้ง

ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
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11) นางสาวบุญนภา เลิศสุ มติ รกุล
อายุ

: 55 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
80,000,000
2.95
0
0.00
0
0.00
80,000,000
2.95

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

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: เป็ นน้องสาวนายณพล เลิศสุ มิตรกุล

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
80,000,000
2.95
0
0.00
0
0.00
80,000,000
2.95

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
City of London Polytechnic

วุฒิการศึกษา
Diploma

สาขาวิชาหลัก
การตลาด

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2527 - ปัจจุบนั

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

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษทั อืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน
1. บริ ษทั ศรี ไทย สวนเกษตร จํากัด
2. บริ ษทั ซุปเปอร์แวร์ เฮ้าส์ซ่ิ ง จํากัด
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

12) นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
อายุ

: 59 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, และ
ผูอ้ าํ นวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

เอกสารแนบ 1

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
1,420
0.00
0
0.00
0
0.00
1,420
0.00

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

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
1,420
0.00
0
0.00
0
0.00
1,420
0.00
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ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
เครื่ องกล

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการโรงงานอาวุโสผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2526 - ปัจจุบนั

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

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

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

ตําแหน่ ง

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

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

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 12 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 12 ครั้ง

13) นายภาวัต เฉลิมพงศ์
อายุ

: 57 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

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

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
1,150,000
0.04
0
0.00
0
0.00
1,150,000
0.04

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

เอกสารแนบ 1

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
100,000
ไม่มี
ไม่มี
100,000

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
1,250,000
0.05
0
0.00
0
0.00
1,250,000
0.05

: ก่อนปี พ.ศ. 2560
หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE)
: ปี พ.ศ. 2560
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คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Webster University, St. Louis, U.S.A.

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด
บริ หารธุรกิจ

ตําแหน่ ง
เจ้าหน้าที่บริ หารงานลูกค้า

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2530 – 2531

ฝ่ ายการค้าต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การการเงิน

พ.ศ. 2531 – 2533
พ.ศ. 2533 – 2536

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

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

2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด
2. บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
1. บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
2. Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด

เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
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2.2) บริษทั อืน่ :
ชื่อหน่ วยงาน
1. บริ ษทั ฟิ วเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
2. ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ฟิ วเจอร์โกลบอล เน็ตเวิร์ค
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 12 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 11 ครั้ง

14) นายพงษ์ ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์
อายุ

: 59 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาดผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
2,000,000
0.07
0
0.00
0
0.00
2,000,000
0.07

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
เอกสารแนบ 1

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
400,000
ไม่มี
ไม่มี
400,000

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
2,400,000
0.09
0
0.00
0
0.00
2,400,000
0.09

: ไม่มี
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ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
ชีวเคมี
บริ หารธุรกิจ (การตลาด)

ตําแหน่ ง
Technical Sales Representative
Marketing Officer
Senior Marketing Manager

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

Vice President

พ.ศ. 2536 – 2550

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

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์

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

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี

เอกสารแนบ 1

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

- 209 -

รายงานประจําปี 2560

15) นายราเกส ซิงห์
อายุ

: 54 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ผูอ้ าํ นวยการส่ วนพัฒนากลยุทธ์และ
ปฏิบตั ิการองค์กร

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

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

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

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

วุฒิการศึกษา
Diploma

สาขาวิชาหลัก
-

Post Diploma

Plastics Mold Design

ตําแหน่ ง
Plant Manager
General Manager

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

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั รอยัลอินดัสตรี ส์ (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั มาลาพลาส จํากัด
เอกสารแนบ 1
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ประสบการณ์ ในการทํางาน (ต่ อ) :
ชื่อหน่ วยงาน
K.P.N. Plastics Public Company Limited
บริ ษทั ที ที เทคโนพลาส จํากัด

ตําแหน่ ง
Managing Director
Managing Director

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

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

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบตั ิการองค์กร

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

ตําแหน่ ง

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

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

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

ตําแหน่ ง
กรรมการ

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี

จัดประชุม 1 ครั้ง

ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม

16) นายชัยชาญ เจริญสุ ข
อายุ

: 48 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
และผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาดต่างประเทศ

เอกสารแนบ 1
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อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

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

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

: ก่อนปี พ.ศ. 2560
หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP)
: ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยชินวัตร

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
เคมีวิศวกรรม

ปริ ญญาเอก

วิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ
วิทยาการจัดการ

ตําแหน่ ง
วิศวกรผลิต

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2534 – 2537

นักวิเคราะห์โครงการ

พ.ศ. 2538 – 2540

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
(กลุ่มบริ ษทั เอสซี จี)
บริ ษทั เคมีภณ
ั ฑ์ซิเมนต์ไทย จํากัด
(กลุ่มบริ ษทั เอสซี จี)
เอกสารแนบ 1

- 212 -

รายงานประจําปี 2560

ประสบการณ์ ในการทํางาน (ต่ อ) :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั ไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
(กลุ่มบริ ษทั เอสซี จี)
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
Sales and Logistics Manager

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2540 – 2545

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจส่ งออก

พ.ศ. 2546 – 2548
พ.ศ. 2549 – 2554

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

ตําแหน่ ง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
และผูอ้ าํ นวยการส่ วนการตลาดต่างประเทศ

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

ตําแหน่ ง

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

กรรมการ
กรรมการ

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

ตําแหน่ ง
กรรมการ

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

เอกสารแนบ 1

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 12 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 12 ครั้ง
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17) นายอนุพช ภาษวัธน์
(พ้ นจากตําแหน่ งเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
อายุ

: 65 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ผูอ้ าํ นวยการโรงงานผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

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

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

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

วุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาหลัก
วิศวกรรมเครื่ องกล

ตําแหน่ ง
วิศวกรโรงงาน
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน

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

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

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม
(พ้นจากตําแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เนื่องจากครบกําหนดสัญญาจ้าง)

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

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

18) นายไชยโรจน์ เอีย่ งธนรัตน์
อายุ

: 56 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง, และ
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการขายตรง

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
เอกสารแนบ 1

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
1,000
0.00
0
0.00
1,000
0.00

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

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
1,000
0.00
0
0.00
1,000
0.00
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ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2560
หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP)
: ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุรกิจ
สาขาการเงิน การธนาคาร

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

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2531 – 2548

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

พ.ศ. 2548 – 2551
พ.ศ. 2551 – 2555

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

ตําแหน่ ง
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
และผูอ้ าํ นวยการส่ วนการขายตรง

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

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

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 12 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 12 ครั้ง

19) นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์
(ดํารงตําแหน่ งเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)
อายุ

: 48 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ผูอ้ าํ นวยการส่ วนบัญชีและการเงิน

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

เอกสารแนบ 1

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

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

: ก่อนปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี : ปี พ.ศ. 2560
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 248/2560
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การอบรมอืน่

: ก่อนปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี : ปี พ.ศ. 2560
- หลักสูตร CFO In Practice Certification Program
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Fundamentals for Corporate Secretaries
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตร IR Professional Development Program
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
London Business School, U.K.
University of Chicago,
Booth School of Business, U.S.A.

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
(เทียบปริ ญญาโท)
ปริ ญญาโท (M.B.A.)
International Exchange Program

สาขาวิชาหลัก
การบัญชี
การสอบบัญชี

ตําแหน่ ง
ผูส้ อบบัญชีอาวุโส
Senior Associate
ฝ่ ายวานิชธนกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ด้านบัญชีและการเงิน

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2534 – 2537
พ.ศ. 2541 – 2544

การเงิน

ประสบการณ์ ในการทํางาน :
ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จํากัด
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด

พ.ศ. 2545 – 2560

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

เอกสารแนบ 1

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

ตําแหน่ ง

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด
2.2) บริษทั อืน่

กรรมการ
: ไม่มี

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

: ไม่มี

การเข้ าประชุม

: ไม่มี

2. หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้ดาํ รงตําแหน่ ง “เลขานุการบริษทั ” ของบริษทั ฯ
เลขานุ การบริ ษทั มีหน้าที่ ความรั บผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้
1. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
1.1 จัด การประชุ ม เข้า ร่ วมประชุ ม และบันทึ กรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั และการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.2 ติดต่อประสานงานในการรวบรวมและจัดทําเอกสารเพื่อจัดส่ งให้กบั กรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้
1.3 ติดตามและทบทวนระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
1.4 รวบรวมและจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
1.5 ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ
2.1 ดูแลให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ
2.2 ควบคุมและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
2.3 ติ ด ตามให้บริ ษ ทั ฯและคณะกรรมการบริ ษ ัท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อง เช่ น การจัด ทํา
ทะเบียนกรรมการ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ เป็ นต้น
2.4 ติ ด ตามให้บริ ษ ทั ฯและคณะกรรมการบริ ษ ทั ปฏิ บัติต ามข้อกํา หนดของตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูล ตลอดจนข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ในฐานะของการเป็ นบริ ษัท ที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตให้เ สนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชน
เอกสารแนบ 1
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2.5 ทบทวนความก้าวหน้าและให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา และส่ งเสริ มในเรื่ องการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี
(Good Corporate Governance) และบทบาทหน้าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร (Code of Best Practice for Directors)
3. การจัดเตรี ยม รวบรวม และเผยแพร่ ขอ้ มูล
3.1 จั ด เตรี ยมร่ างสาส์ น ของคณะกรรมการบริ ษัท และรายงานแสดงความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯในรายงานประจําปี
3.2 ประสานงานในการจัดทําและเผยแพร่ รายงานประจําปี และงบการเงินให้ผถู ้ ือหุ น้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ พนักงาน หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น กรมสรรพากร ตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย สํา นักงานคณะกรรมการกํา กับหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ และที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน เป็ นต้น
3.3 รวบรวมข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯและทําข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และติดต่อ
ขอความร่ วมมือกับนายทะเบียน
3.4 ติ ดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น เพื่อเฝ้ าระวังการถือครองหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ฯโดยบุคคลใดที่ อาจเข้าข่ ายการเข้าถื อหลักทรั พย์เพื่ อครอบงํากิ จการ รวมถึ งติ ดต่ อ
ประสานงานที่ จาํ เป็ นเพื่ อทํา ให้บริ ษทั ฯมี การปฏิ บัติที่ ครบถ้วนตามที่ กฎหมายและระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องกําหนดเมื่อบริ ษทั ฯได้รับคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์
3.5 รวบรวมข้อมูลและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว
3.6 การจัดทํารายงานสารสนเทศต่างๆ ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เช่ น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ เป็ นต้น
4. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
4.1 แนะนําและช่วยเหลือการบริ หารงาน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของบริ ษทั ฯ
4.2 เป็ นสื่ อกลางการติดต่อสื่ อสารและให้ขอ้ มูลกับกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
4.3 ติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ในการแจ้งหรื อประกาศต่างๆ เช่น การจ่ายเงินปันผล เป็ นต้น
4.4 ติดต่อสื่ อสารข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานอื่นๆ และมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่ องกฎหมาย การเงินและ
การบัญชี และนโยบายการบริ หารในด้านต่างๆ
4.5 ทําหน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations : IR) ซึ่ งดูแลเรื่ องการเผยแพร่ ข่าวสารของบริ ษทั ฯ
ต่ อ สาธารณชนรวมถึ ง นัก ลงทุ นทั่ว ไป ตลอดจนการเป็ นอี ก หนึ่ ง ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ ของ
บุคคลภายนอกกับบริ ษทั ฯ
4.6 ติดตามแหล่งความรู ้ ตลอดจนหลักสูตรอบรมเสนอกรรมการบริ ษทั เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
4.7 ทําหน้าที่หน่วยงาน Compliance Unit ซึ่ งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ใน เอกสาร
แนบ 3 : รายละเอี ยดเกี่ ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
เอกสารแนบ 1
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4.8 เรื่ องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
3. ประวัตกิ รรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่ วง 5 ปี ที่ ผ่านมา อันเนื่ องมาจากการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
โดยเฉพาะความผิดในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. การกระทําการโดยไม่สุจริ ต หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิ ดเผย หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูล หรื อข้อความอันเป็ นเท็จที่อาจทําให้สาํ คัญผิด หรื อปกปิ ดข้อความจริ ง
ที่ ควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญซึ่ งอาจมี ผลกระทบต่ อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุ น หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
3. การกระทําอันไม่เป็ นธรรมหรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุ นในการซื้ อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
รายชื่ อกรรมการของ Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) และบริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
(“SMW”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยเพียงสองแห่งที่มีรายได้จากการขายและการให้บริ การในปี พ.ศ. 2560 คิดเป็ นมูลค่าเกิน
กว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและการให้บริ การของกลุ่มบริ ษทั ตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
รายชื่อ
SVN
SMW
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
กรรมการ
--นายสันติ วิศวเมธี กลุ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
--นายจรุ ง ศรี สกุล*
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
--นายสมศักดิ์ โตรักษาสกุล
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
--นายสนัน่ อังอุบลกุล
--ประธานกรรมการ
นายณพล เลิศสุ มิตรกุล
--กรรมการ
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิ ต
--กรรมการ
นางสาวลัดดา นําจารุ เสถียรชัย
--กรรมการ
นายเซอิชิโร มิยากาวา
--กรรมการ
นายชินโก มิยากาวา
--กรรมการ
นายมาซาโนบุ เทรากุระ
--กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
* นายจรุ ง ศรี สกุล ลาออกจากการเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารของ SVN โดยดํารงตําแหน่งจนถึงสิ้ นปี พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ SVN ยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคลใดทดแทนในตําแหน่งดังกล่าว

เอกสารแนบ 2
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั
1. ข้ อมูลของหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล

: นายธนัช ศรี ปาน

อายุ

: 51 ปี

สั ญชาติ

: ไทย

ตําแหน่ งปัจจุบัน

: ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน,
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่
กําหนดในหนังสื อรับรอง

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษทั :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
134,000
0.00
0
0.00
0
0.00
134,000
0.00

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี

ประวัตกิ ารกระทําผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

: ไม่มี

การผ่ านหลักสู ตรอบรมของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

เอกสารแนบ 3

จํานวนหุ้นที่เปลีย่ นแปลง
สุ ทธิระหว่ างปี (เพิม่ /ลด)
66,000
ไม่มี
ไม่มี
66,000

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
200,000
0.01
0
0.00
0
0.00
200,000
0.01

: ก่อนปี พ.ศ. 2560
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)
หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
: ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี - 223 -
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การอบรมอืน่

: ก่อนปี พ.ศ. 2560
- หลักสูตร Enterprise Risk Management
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร การบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- หลักสูตร ผูต้ รวจสอบภายในจะช่วยงาน Audit Committee ได้อย่างไร
สภาวิชาชีพบัญชีฯ
- หลักสูตร Governance Risk Management and Compliance
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริ ส คอร์ปอเรชัน่
- หลักสูตร Risk Management Specialist
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริ ส คอร์ปอเรชัน่
- หลักสูตร Business for Internal Audit
สภาวิชาชีพบัญชีฯ
- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย
(CPIAT รุ่ นที่ 46)
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
: ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี
การจัดการทัว่ ไป

ตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ช่ วงเวลา
พ.ศ. 2544 – ปัจจุบนั

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

เอกสารแนบ 3

ตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน, และ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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2) กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษทั ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษทั อืน่
: ไม่มี
3) กิจการอืน่ ที่แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้ าประชุม :
- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวนพนักงานใน
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง

: 4 คน (รวมผูจ้ ดั การฝ่ าย)

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

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้รั บ การแต่ ง ตั้ง จาก
คณะกรรมการบริ ษทั ในปี พ.ศ. 2548 เพื่ อทําหน้าที่ ช่วยคณะกรรมการบริ ษทั ให้การสรรหาและการพิจารณา
ค่าตอบแทนให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส มีความเป็ นธรรมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
กลุ่ม ตลอดจนมีประสิ ทธิ ภาพต่อกิ จการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯชุดปั จจุบนั มีวาระการดํารงตําแหน่งถึงสิ้ นปี
บัญชี พ.ศ. 2561
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสรรหาฯได้จดั ประชุมรวมทั้งสิ้ น 2 ครั้ง โดยการเข้าร่ วมประชุมของ
กรรมการสรรหาฯ เป็ นดังนี้
รายชื่อ
นางสิ ริพร
นายสนัน่
นายเอ้งฮัก

ไศละสูต
อังอุบลกุล
นนทิการ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ

การเข้ าร่ วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
2/2
2/2
2/2

ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี พ.ศ. 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
1. พิจารณาต่อวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ที่ครบวาระเพื่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 36 (ประจําปี พ.ศ. 2560)
2. กําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการเพื่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเสนอที่ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งที่ 36 (ประจําปี พ.ศ. 2560)
3. พิจารณาปรับเงินเดือนผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ ประจําปี พ.ศ. 2560
4. แต่งตั้งผูบ้ ริ หารใหม่เพื่อรองรับการเกษียณอายุการทํางานของนายปริ ญช์ ผลนิ วาศ รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริ หาร และเลขานุการบริ ษทั
5. พิจารณาค่าตอบแทน (โบนัส) ให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ สําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี
พ.ศ. 2560
6. พิจารณาผังองค์กรและการจัดแบ่งส่ วนงานหลักของบริ ษทั ฯ
เอกสารแนบ 4
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7. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ประจําปี พ.ศ. 2560
8. จัดทํารายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจําปี พ.ศ.
2560

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

นางสิ ริพร ไศละสูต
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เอกสารแนบ 4
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รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการที่ดี เป็ นคณะกรรมการชุ ดย่อย ในปี พ.ศ.
2555 มีหน้าที่ รับผิดชอบช่ วยคณะกรรมการบริ ษทั ในการกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี พัฒนา สนับสนุนการควบคุมและติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริ ษทั ฯ รวมถึงมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ได้แต่งตั้งคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะทํางานย่อยการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ทําหน้าที่ประสานงานและดําเนิ นการร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้นโยบายการ
กํา กับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี และนโยบายการต่ อต้า นการทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั่น ได้นํา ไปปฏิ บัติ อย่า งครอบคลุ ม และเป็ น
ประโยชน์ต่อทุกภาคส่ วนผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างมีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ
ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการกํา กับดูแ ลกิ จการที่ ดีมีการประชุ มรวม 4 ครั้ ง โดยกรรมการกํากับดูแ ล
กิจการที่ดีทุกคนเข้าร่ วมประชุมครบทุกครั้ง ดังนี้
การเข้ าร่ วมประชุม/
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4/4
นางสิ ริพร ไศละสูต
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4/4
นายมานิต อติวานิชยพงศ์ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4/4
นายปริ ญช์ ผลนิวาศ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเลขานุการฯ
4/4
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้กาํ หนดให้บริ ษทั ฯดําเนิ นการตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี
ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 และนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ฉบับปรับปรุ ง
ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2559) สรุ ปผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2560 ได้ดงั นี้
1. จัดให้ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ ระดับรองผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้ นไป เข้ารั บการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ
(Workshop) เพื่ อมุ่งเน้นและผลักดันการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นของ
หน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ
2. สื่ อสารและเผยแพร่ จรรยาบรรณทางธุ รกิจ นโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดการคํานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยการจัดการฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ (Workshop) ให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม 4 บริ ษทั
3. จัดให้มีหวั ข้อนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
อบรมพนักงานใหม่ของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู ้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่ อง เช่น การอบรมที่
หน้างาน (On the Job Training) การสื่ อสารผ่านสิ่ งพิมพ์ หรื อกระจายเสี ยงภายในสํานักงาน เป็ นต้น
เอกสารแนบ 4

- 228 -

รายงานประจําปี 2560

4. จัดให้มีการทดสอบความรู ้ ความเข้าใจนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่นแก่ พนักงานของบริ ษทั ฯทุ กรายไตรมาส ซึ่ งปรากฏว่าพนักงานมี ส่วนร่ วมมากขึ้ น
ตลอดจนมีความรู ้และความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าวด้วยผลคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ ดี ได้ติดตามผลตามนโยบายที่ มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯดําเนินการดังนี้
1. ติดตามผลเรื่ องร้องเรี ยนในระบบ Whistle Blower ผ่านช่องทางต่างๆ โดยคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ ดีเห็นชอบให้บริ ษทั ฯแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนิ นการด้วยความเป็ นธรรมและ
คุม้ ครองผูแ้ จ้งข่าวสาร โดยในปี พ.ศ. 2560 มีเรื่ องร้องเรี ยนรวม 3 เรื่ อง ซึ่ งคณะกรรมการสอบสวนได้
ตรวจสอบข้อมูลและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องแล้ว สรุ ปได้ว่าเป็ นเรื่ องร้องเรี ยนการปฏิ บตั ิ งานโดยทัว่ ไป ที่
มิ ไ ด้ข ัดแย้งกับนโยบายการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี หรื อมิ ไ ด้เ ป็ นพฤติ กรรมที่ เ กี่ ย วข้องกับการทุ จริ ต
คอร์รัปชัน่ แต่อย่างใด
2. สนับสนุ นให้บริ ษทั ฯเข้าร่ วมโครงการสํารวจการกํากับดูแ ลกิ จการของบริ ษทั จดทะเบี ยนไทย ซึ่ ง
ดําเนิ นการโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยอย่างต่อเนื่ องนับจากปี พ.ศ. 2551 เป็ นต้น
มา โดยในปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯได้รับการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเลิศ” เป็ นปี ที่สองติดต่อกัน
3. ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตในปี พ.ศ. 2557
และเมื่อปลายปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ ดี ร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้
เสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ นําส่ งข้อมูลแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ให้คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริ ต (“คณะกรรมการแนวร่ วมฯ”) เพื่อขอการรับรองเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่ งคณะกรรมการแนวร่ วมฯได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 ให้การ
รับรองบริ ษทั ฯเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต โดยใบรับรอง
ดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี
อนึ่ง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบทั้งคณะสําหรับปี พ.ศ. 2560 ซึ่ ง
ผลการประเมินสรุ ปได้ว่า คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ครบถ้วนตามกฎบัตรฯที่ กาํ หนดไว้
อย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิ ทธิ ภาพ
ในนามคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่ อรายงานทางการเงิน
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั ฯ รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้นโยบายการบัญชี ที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ โดยการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง การประมาณการที่สมเหตุผล รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูล
สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงิน
สดอย่างแท้จริ ง อันเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ น้ และนักลงทุนทัว่ ไป งบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและให้
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตที่เป็ นอิสระ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่กาํ กับดูแลและพัฒนาระบบธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุ รกิจ การต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งจัดให้มีและทบทวนระบบการบริ หารความเสี่ ยง ระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายใน เพื่ อ ให้มน่ั ใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงิ นมี ค วามถูกต้อง ครบถ้วน เพี ย งพอที่ จะดํา รงรั กษาไว้ซ่ ึ ง
ทรัพย์สิน และเพื่อป้ องกันการทุจริ ตหรื อการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คนที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดของ
หน่ ว ยงานกํา กับดู แ ล ทําหน้าที่ กาํ กับ ดูแ ล สอบทานความน่ า เชื่ อถื อและความถูกต้องของรายงานทางการเงิ น
ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้แสดงความเห็ นเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าวในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ ปรากฏในรายงาน
ประจําปี
คณะกรรมการบริ ษทั มี ความเห็ นว่า ระบบการควบคุ มภายในโดยรวมของบริ ษทั ฯมี ความเพี ยงพอและ
เหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินรวมของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงิ น
เฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในนามคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
นายสนัน่ อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ
เอกสารแนบ 4
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน
3 คน ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ และมี ประสบการณ์ ดา้ นการเงิ น การบัญชี กฎหมายภาษี อากรและการบริ หาร และมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล ได้แก่
1. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเอ้งฮัก นนทิการ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีผจู ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุ มทั้งสิ้ น 5
ครั้งประกอบด้วยการประชุ มจํานวน 4 ครั้งร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่ อ
รับทราบ ตลอดจนหารื อเกี่ยวกับความเห็นของผูส้ อบบัญชี ในประเด็นที่พบจากการสอบทานและการตรวจสอบงบ
การเงิน การซักถามเกี่ยวกับงบการเงินบริ ษทั ฯ รวมถึงมีขอ้ เสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ นอกจากนี้ มีการประชุม
จํานวน 1 ครั้ง ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯและมีกรรมการอิสระอีก 2 คน โดยไม่มีผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เพื่อรับ
ฟั งความเห็นจากผูส้ อบบัญชี อย่างเป็ นอิสระ สรุ ปสาระสําคัญของการปฏิ บตั ิ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิ นทั้งรายไตรมาสและประจําปี ของบริ ษทั ฯ และงบการเงิ นรวมที่นาํ เสนอ
โดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากที่ได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า งบการเงิ นรายไตรมาสและงบการเงิ นประจําปี พ.ศ. 2560 มีความถูกต้องตามที่ ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา
และได้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ความเห็นชอบ
2. สอบทานการบริ หารความเสี่ ยง แผนงานการบริ หารความเสี่ ยง และติ ดตามความคื บหน้าของการ
บริ หารความเสี่ ยงที่ สําคัญตามที่ คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงรายงานเป็ นประจําทุกไตรมาส
พร้ อมทั้งให้ความเห็ นและข้อเสนอแนะ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ นว่า บริ ษทั ฯมี การ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการดําเนินธุรกิจในปัจจุบนั
3. สอบทานด้านการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ ซึ่ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
เอกสารแนบ 4
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4. สอบทานการทํา รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ง ทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า การทํา รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน เป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความโปร่ งใส
สมเหตุสมผล เป็ นธรรมและประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ โดยไม่มีการทํารายการใดที่ มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อเวลา
5. สอบทานประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายในตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจําปี ที่อนุมตั ิ
ไว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบอย่างทันท่วงที โดยไม่พบข้อบกพร่ องที่
สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานและงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน(Quality
Assurance Review) โดยผูป้ ระเมินอิสระ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดําเนิ นการปรับปรุ ง
งานตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินให้สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบภายในต่อไป
6. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็ นอิ สระ และความน่ าเชื่ อถือของผูส้ อบบัญชี รวมถึงเสนอแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ฯสําหรับงบการเงินประจําปี พ.ศ.
2561 ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นชอบเสนอแต่ งตั้งบริ ษ ทั สํา นักงาน อี วาย จํา กัด โดยมี นายปรี ช า
อรุ ณนารา เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี 5800 หรื อนางสาวสุ พรรณี ตริ ยานันทกุล เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี
4498 หรื อนางสาววราพร ประภาศิริกุล เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี 4579 คนใดคนหนึ่ ง เป็ นผูส้ อบบัญชี
ประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ของบริ ษทั ฯ โดยมีค่าตอบแทนรวม 2,100,000 บาท
7. ร่ วมกับคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
มาตรการป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และพิจารณาข้อมูลจากระบบการแจ้งข้อร้องเรี ยนจากบุคคล
ทัว่ ไป (Whistle Blower) ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
8. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็ นว่า ผลการประเมิ นการปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ข องตนเอง มี ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผ ล บรรลุ ต าม
เป้ าหมายของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิ บัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ ง
กําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็ นไปตามประกาศตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
คุ ณ สมบัติ แ ละขอบเขตการดํา เนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 อย่ า งครบถ้ว น ด้ว ยความรู ้
ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ ความเป็ นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์
สู งสุ ดอย่างยัง่ ยืนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย คณะกรรมการตรวจสอบเชื่ อมัน่ ว่า งบการเงินรวมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
เอกสารแนบ 4

- 232 -

รายงานประจําปี 2560

และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯมีความถูกต้อง เชื่ อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผล มีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4

- 233 -

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ
เงินลงทุนในการรวมคา
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ
สิทธิการเชา - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

7
8
9
30.1
10

8
11
12.1
12.1
12.1
13
14
15
16
17
18

290,400,589
2,205,300,285
46,869,817
6,390,233
1,672,512,091
100,245,668
4,321,718,683

271,532,509
30,438,167
2,007,304,785
118,673,686
46,275,827
1,801,816,172
86,379,731
4,362,420,877

135,536,473
1,663,033,180
22,251,003
30,743,757
1,243,719,600
4,085,965
3,099,369,978

118,424,926
1,622,136,224
39,440,823
52,453,191
1,265,208,171
7,447,499
3,105,110,834

5,671,210
65,400,000
218,516,385
15,177,219
113,016,354
129,587,403
5,489,409,225
41,596,896
155,017,024
145,102,754
25,792,413
6,404,286,883

6,342,178
61,800,000
214,373,746
17,662,526
113,016,354
125,877,331
6,064,936,976
47,013,859
118,939,129
110,186,229
61,505,368
6,941,653,696

65,400,000
1,925,122,362
184,113,258
4,999,800
47,169,970
494,985,246
3,392,452,271
18,712,174
108,725,029
14,059,677
6,255,739,787

61,800,000
1,925,122,362
184,113,258
4,999,800
47,169,970
491,275,174
3,654,727,644
18,696,217
84,601,837
19,287,282
6,491,793,544

10,726,005,566 11,304,074,573

9,355,109,765

9,596,904,378

กรรมการ ………………………………………………………. กรรมการ ……………………………………………………..

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้น
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้การคา - กิจการอื่น
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการอื่น
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

19
20
30.1
21
30.1

20
24

รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 2,709,904,800 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 2,709,904,800 หุน
มูลคาที่ชําระแลวหุนละ 1 บาท
สวนเกินทุนจากหุนสามัญซื้อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
รวมสวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

1,951,614,000
771,531,600
922,922,403
86,760,615
248,822,399
533,659
40,890,227
4,023,074,903

1,670,857,600
774,800,940
735,482,508
115,078,839
311,349,852
307,530
40,272,688
3,648,149,957

1,445,000,000
554,980,000
580,410,962
122,697,698
165,901,457
6,574,486
24,515,137
2,900,079,740

1,300,000,000
539,877,280
470,786,147
145,690,368
206,046,547
942,873
32,041,352
2,695,384,567

1,770,491,100
917,298
383,821,340
2,155,229,738

2,344,620,300
1,377,990
376,702,255
2,722,700,545

1,342,225,000
306,958,187
1,649,183,187

1,647,205,000
301,481,786
1,948,686,786

6,178,304,641

6,370,850,502

4,549,262,927

4,644,071,353

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

257,000,000
1,514,943,558
(211,745,411)

250,000,000
1,755,336,043
(40,679,009)

257,000,000
1,798,677,618
20,336,000

250,000,000
1,955,543,805
17,456,000

4,290,031,367
257,669,558
4,547,700,925

4,694,490,254
238,733,817
4,933,224,071

4,805,846,838
4,805,846,838

4,952,833,025
4,952,833,025

10,726,005,566 11,304,074,573

9,355,109,765

9,596,904,378

25

25
26

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดเงินปนผล
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น - ขาดทุนสุทธิจากการขายสินทรัพย
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมุลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชนหลังออกจากงาน
ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

12.3
17.3

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

9,576,881,678 9,284,815,420 6,253,955,739 6,536,385,916
(8,161,924,133) (7,706,835,011) (5,370,989,690) (5,431,827,159)
1,414,957,545 1,577,980,409
882,966,049 1,104,558,757
5,811,100
6,913,900
215,528,613
348,049,951
68,762,406
72,923,222
94,887,959
120,083,051
(768,639,969) (840,524,703) (603,705,009) (691,083,776)
(517,725,007) (447,618,737) (374,687,180) (342,382,540)
(7,489,592)
(5,435,613)
(181,374,624) (169,311,144) (104,269,198) (115,553,837)
38,022,065
83,858,809
52,323,924
284,221,756
105,285,621
423,671,606
20,747,389
(20,035,321)
20,638,672
(17,794,962)
73,071,313
264,186,435
125,924,293
405,876,644

(6,000,000)

-

(6,000,000)

-

1,200,000

-

1,200,000

-

(4,800,000)

-

(4,800,000)

-

3,600,000
(173,923,709)

3,240,000
(4,965,500)

3,600,000
-

3,240,000
-

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี

(720,000)

(648,000)

(720,000)

(648,000)

(171,043,709)
(175,843,709)

(2,373,500)
(2,373,500)

2,880,000
(1,920,000)

2,592,000
2,592,000

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

(102,772,396)

261,812,935

124,004,293

408,468,644

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ

42,397,995

256,199,696

125,924,293

405,876,644

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

30,673,318

7,986,739

-

-

73,071,313

264,186,435

125,924,293

405,876,644

(133,468,407)

253,107,102

124,004,293

408,468,644

30,696,011

8,705,833

-

-

(102,772,396)

261,812,935

124,004,293

408,468,644

0.02

0.09

0.05

0.15

หมายเหตุ
การแบงปนกําไร

กําไรสําหรับป
การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
กําไรสําหรับป
การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชน
หลังออกจากงาน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
เงินปนผลจาย
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
กําไรสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
เงินปนผลจาย
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

29

ทุนที่ออก สวนเกินทุนจาก
และชําระแลว หุนสามัญซื้อคืน
(หมายเหตุ 25) (หมายเหตุ 25)

งบการเงินรวม (บาท)
สวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรสะสม
สวนที่จัดสรรแลว
รวม
กําไรสะสม
องคประกอบอื่น
- ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
สวนที่ยัง
การแปลงคา
เงินลงทุน
ของสวนของ
(หมายเหตุ 26)
ไมไดจัดสรร
งบการเงิน
เผื่อขาย
เจาของ

รวมสวนของ
ผูเปนเจาของ
ของบริษัทใหญ

สวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม

รวมสวนของ
เจาของ

2,709,904,800
-

19,928,420
-

250,000,000
-

1,755,336,043
42,397,995

(58,135,009)
-

17,456,000
-

(40,679,009)
-

4,694,490,254
42,397,995

238,733,817
30,673,318

4,933,224,071
73,071,313

2,709,904,800

19,928,420

7,000,000
257,000,000

(4,800,000)
(270,990,480)
(7,000,000)
1,514,943,558

(173,946,402)
(232,081,411)

2,880,000
20,336,000

(171,066,402)
(211,745,411)

(4,800,000)
(171,066,402)
(270,990,480)
4,290,031,367

22,693
(11,760,270)
257,669,558

(4,800,000)
(171,043,709)
(282,750,750)
4,547,700,925

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

19,928,420
19,928,420

228,000,000
22,000,000
250,000,000

1,792,122,837
256,199,696
(270,986,490)
(22,000,000)
1,755,336,043

(52,450,415)
(5,684,594)
(58,135,009)

14,864,000
2,592,000
17,456,000

(37,586,415)
(3,092,594)
(40,679,009)

4,712,369,642
256,199,696
(3,092,594)
(270,986,490)
4,694,490,254

244,728,245
7,986,739
719,094
(14,700,261)
238,733,817

4,957,097,887
264,186,435
(2,373,500)
(285,686,751)
4,933,224,071

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
11

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
กําไรสําหรับป
การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชนหลังออกจากงาน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
เงินปนผลจาย
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
กําไรสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
เงินปนผลจาย
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

29

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไรสะสมสวนที่
จัดสรรแลว
กําไร(ขาดทุน)
รวม
ทุนที่ออกและ สวนเกินทุนจาก
- ทุนสํารอง
กําไรสะสม
เบ็ดเสร็จอื่น องคประกอบอื่น
ชําระแลว หุนสามัญซื้อคืน
ตามกฎหมาย
สวนที่ยัง
เงินลงทุน
ของสวนของ
(หมายเหตุ 25) (หมายเหตุ 25) (หมายเหตุ 26)
ไมไดจัดสรร
เผื่อขาย
เจาของ

รวมสวนของ
เจาของ

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

19,928,420
19,928,420

250,000,000
7,000,000
257,000,000

1,955,543,805
125,924,293
(4,800,000)
(270,990,480)
(7,000,000)
1,798,677,618

17,456,000
2,880,000
20,336,000

17,456,000
2,880,000
20,336,000

4,952,833,025
125,924,293
(4,800,000)
2,880,000
(270,990,480)
4,805,846,838

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

19,928,420
19,928,420

228,000,000
22,000,000
250,000,000

1,842,653,651
405,876,644
(270,986,490)
(22,000,000)
1,955,543,805

14,864,000
2,592,000
17,456,000

14,864,000
2,592,000
17,456,000

4,815,350,871
405,876,644
2,592,000
(270,986,490)
4,952,833,025

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
12

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
กําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับป
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคา
14, 15
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
16
คาตัดจําหนายสิทธิการเชา
18
คาตัดจายสินทรัพย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
คาเผื่อสินคาลาสมัยและคาเผื่อสินคาที่มีราคาทุนสูงกวา
ราคาที่คาดวาจะไดรับ (โอนกลับ)
10
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
12.2
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถาวร
15
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยอื่น
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตน
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
- โครงการผลประโยชนระยะยาวอื่น
24
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
ดอกเบี้ยรับ
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
12.3
รายไดเงินปนผลจากเงินลงทุนในบริษทั ยอย บริษัทรวม และการรวมคา 30
รายไดเงินปนผลจากเงินลงทุนอื่น
ตนทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจาย
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยอื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินจายผลประโยชนพนักงาน

24

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

52,323,924

284,221,756

105,285,621

423,671,606

800,536,365
14,012,202
3,348,340
18,749,642
(968,577)

774,549,104
14,169,999
1,268,853
13,490,176
(10,241,150)

513,903,138
6,777,600
17,727,788
(1,600,000)

517,852,299
8,314,608
12,246,544
20,565,000

(5,774,398)
29,586,961
2,084,544
7,489,592
23,801,508

14,710,362
220,156
(7,427,377)
32,839,881

29,586,961
2,084,544
5,435,613
16,438,378

3,000,000
25,090,500
220,156
(32,022,339)
25,489,492

3,000,000
(144,076)
(6,588,302)
(38,022,065)
(5,811,100)
181,374,624
1,078,999,184

230,383
(6,212,763)
(83,858,809)
(6,913,900)
169,311,144
1,190,357,815

3,000,000
(144,076)
(2,895,012)
(209,717,513)
(5,811,100)
104,269,198
584,341,140

1,860,657
(3,865,044)
(341,136,051)
(6,913,900)
115,553,837
769,927,365

(227,880,978)
23,074,795
96,894,240
19,903,514
(1,458,161)
187,990,214
(4,146,306)
7,087,870
(25,682,424)

(94,921,004)
(160,142)
(161,901,000)
(11,836,118)
21,488,963
(110,316,544)
(10,312,047)
(4,253,745)
(35,056,053)

(40,262,517)
17,190,785
20,962,540
6,366,054
2,153,458
88,110,925
4,831,111
(2,831,455)
(19,961,978)

34,830,209
17,889,838
(31,919,482)
9,437,387
1,799,017
(55,074,040)
(34,698,061)
(3,217,528)
(31,885,819)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
ภาษีเงินไดไดรับคืน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

1,154,781,948
(178,699,813)
(42,685,512)
13,090,138
946,486,761

783,090,125
(168,683,557)
(66,070,213)
548,336,355

660,900,063
(101,796,887)
(10,703,800)
548,399,376

677,088,886
(116,036,434)
(29,549,913)
531,502,539

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดจายลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดจายเพื่อซื้อสิทธิการเชา
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

31,530,725 (27,616,652)
111,000
(6,437,570)
(552,452,656) (1,033,545,946)
(15,578,345) (15,876,591)
(7,699,500)
17,919,357
5,521,126
5,828,969
6,070,306
75,426,592
49,605,929
5,811,100
9,313,900
(439,102,758) (1,012,965,498)

(381,880,586)
(12,541,915)
38,235,678
2,894,047
232,061,607
5,811,100
(115,420,069)

(79,105,000)
(467,781,488)
(1,731,270)
225,963,177
3,869,818
309,275,379
9,313,900
(195,484)

330,148,500
273,190,000
(768,496,940)
(12,586,855)
(270,990,480)
(11,760,252)
(460,496,027)

(80,745,600)
1,160,462,400
(697,181,921)
(10,172,885)
(270,986,490)
(14,700,261)
86,675,243

145,000,000
250,000,000
(539,877,280)
(270,990,480)
(415,867,760)

(390,000,000)
600,000,000
(534,352,000)
(270,986,490)
(595,338,490)

46,887,976
271,532,509
(28,019,896)
290,400,589

(377,953,900)
620,970,007
28,516,402
271,532,509

17,111,547
118,424,926
135,536,473

(64,031,435)
182,456,361
118,424,926

878,000

901,869

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินปนผลจาย
เงินปนผลจายใหแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
รายการที่ไมใชเงินสด
รายการซื้อสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน

12.2

20
20
29

7

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ขอมูลและกระแสเงินสดเพิ่มเติมประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ซื้อสินทรัพย (หมายเหตุ 15)
เจาหนี้สินทรัพยถาวรตนป
เจาหนี้สินทรัพยถาวรปลายป
สินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นโดยสัญญาเชาการเงิน
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

506,228,565
66,992,304
(19,890,213)
(878,000)
552,452,656

1,020,612,548
80,827,571
(66,992,304)
(901,869)
1,033,545,946

338,584,908
66,190,224
(22,894,546)
381,880,586

465,252,834
68,718,878
(66,190,224)
467,781,488

สินทรัพยไมมีตัวตน
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (หมายเหตุ 16)
เจาหนี้สินทรัพยไมมีตัวตนตนป
เจาหนี้สินทรัพยไมมีตัวตนปลายป
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

15,578,345
15,578,345

15,838,071
38,520
15,876,591

12,541,915
12,541,915

1,692,750
38,520
1,731,270

เงินปนผลรับ
เงินปนผลจากเงินลงทุนใน
- บริษัทยอย (หมายเหตุ 30.2)
- บริษัทรวม (หมายเหตุ 30.2)
- การรวมคา (หมายเหตุ 30.2)
เงินปนผลคางรับตนป
เงินปนผลคางรับปลายป
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา

31,082,676
3,999,840
45,000,000
(4,800,000)
144,076
75,426,592

94,836,312
(45,000,000)
(230,383)
49,605,929

174,634,997
31,082,676
3,999,840
45,000,000
(22,799,982)
144,076
232,061,607

246,299,739
94,836,312
14,999,985
(45,000,000)
(1,860,657)
309,275,379

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
1

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึงจัดตังขึนในประเทศไทยและดําเนินงาน
ตามทีอยูท่ ีได้จดทะเบียนไว้ดงั นี
15 ถนนสุขสวัสดิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ 10140 ประเทศไทย
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยว่าเป็ น “กลุ่มกิจการ”
กลุ่มกิ จการดําเนิ นธุ รกิ จหลักในการผลิ ตและจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์พลาสติ กโดยแบ่ งกลุ่มสิ น ค้าหลักออกเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์
เครื องใช้ในครัวเรื อน ผลิตภัณฑ์เพืองานอุตสาหกรรม และสายธุรกิจซือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีทีสําคัญทีใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี

2.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การได้จ ัด ทํา ขึ นตามหลัก การบัญ ชี ที รั บ รองทัวไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พ
บัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอ
รายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นเรื องทีอธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ทีรับรองทัวไปในประเทศไทยกําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี
ทีสําคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ งจัดทําขึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือ
ปฏิบตั ิ กิ จการเปิ ดเผยเรื องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารหรื อความซับซ้อนหรื อเกียวกับข้อสมมติฐานและประมาณการ
ทีมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็ นฉบับภาษาไทย ใน
กรณี ทีมีเนือความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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2.2

มาตรฐานการายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที มี ก ารปรั บ ปรุ ง ซึ งมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั งแต่ วั น ที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ที มี
การเปลียนแปลงอย่ างสาระสําคัญ มีดงั ต่ อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื อง การร่ วมการงาน

กลุ่มกิจการได้ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยผูบ้ ริ หาร
ของกลุ่มกิจการได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงิน
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที มี ก ารปรั บ ปรุ ง ซึ งมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั งแต่ วั น ที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที มี
การเปลียนแปลงอย่ างมีส าระสํ าคัญ ซึ งกลุ่ม กิจการไม่ ได้ นํ ามาตรฐานทีปรั บ ปรุ งใหม่ ดังกล่ าวมาถื อ ปฏิ บั ติก่อ น
วันบังคับใช้ มีดงั ต่ อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2560) เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่วนได้เสี ย
ในกิจการอืน
ผูบ้ ริ ห ารของกลุ่ม กิ จ การได้ป ระเมิ น และเห็ น ว่าการปรั บ ปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังกล่าวจะไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
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2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ งรวมถึงกิ จการเฉพาะกิจ) ที กลุ่มกิ จการควบคุม กลุ่มกิ จการควบคุมกิจการเมือกลุ่มกิ จการ
มี การเปิ ดรั บ หรื อมี สิทธิ ในผลตอบแทนผัน แปรจากการเกี ยวข้องกับ ผูไ้ ด้รับการลงทุ น และมี ค วามสามารถทําให้เกิ ด
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํ นาจเหนื อผูไ้ ด้รับการควบคุ ม กลุ่มกิ จการรวมงบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยไว้ใน
งบการเงิ นรวมตังแต่วนั ที กลุ่มกิ จการมี อาํ นาจในการควบคุมบริ ษ ทั ย่อย กลุ่มกิ จการจะไม่นํางบการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อย
มารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันทีกลุ่มกิจการสูญเสี ยอํานาจควบคุม
กลุ่มกิจการบันทึกบัญชี การรวมธุรกิ จที ไม่ใช่การรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซือ สิ งตอบแทน
ทีโอนให้สําหรับการซื อบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีผูซ้ ื อโอนให้และหนี สิ นที ก่อขึนเพือจ่าย
ชําระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ ูกซื อและส่วนได้เสี ยในส่วนของเจ้าของทีออกโดยกลุ่มกิจการ สิ งตอบแทนทีโอนให้รวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี สิ นทีผูซ้ ื อคาดว่าจะต้องจ่ายชําระตามข้อตกลง ต้นทุนที เกี ยวข้องกับการซื อจะรับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน มูลค่าเริ มแรกของสิ นทรัพย์ทีระบุได้ทีได้มาและหนี สิ น และหนี สิ นทีอาจเกิดขึนทีรับมาจากการ
รวมธุ รกิ จจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที ซื อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง กลุ่มกิ จการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซือด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิทีระบุได้ของผูถ้ ูกซือตามสัดส่ วนของหุ ้น
ทีถือโดยส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่ วนเกินของมูลค่าสิ งตอบแทนที โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ยที ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื อ
ธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื อทีผูซ้ ื อถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจทีมากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ณ วันทีซื อ
ของสิ นทรัพย์สุทธิ ทีระบุได้ทีได้มาต้องรับรู ้เป็ นค่าความนิ ยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ งตอบแทนทีโอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื อทีผูซ้ ื อ
ถืออยู่ก่อนการรวมธุ รกิ จ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยที ได้มาเนื องจากการซื อในราคา
ตํากว่ามูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกําไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกําไรทียังไม่ได้เกิดขึนจริ งระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนทียัง
ไม่เกิดขึนจริ งก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนันมีหลักฐานว่าสิ นทรัพย์ทีโอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า
นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกปรับปรุ งเพือให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
รายการกับส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กลุ่มกิ จการปฏิ บตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที ไม่มีอาํ นาจควบคุมเช่นเดี ยวกันกับส่ วนที เป็ นของเจ้าของของกลุ่มกิ จการ
สําหรับการซือส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนทีจ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ
ของหุน้ ทีซือมาในบริ ษทั ย่อยและกําไรหรื อขาดทุนจากการขายส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ

18

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า (ต่อ)
การจําหน่ายบริ ษทั ย่อย
เมือกลุ่มกิ จการสู ญเสี ยการควบคุมต้องหยุดรวมบริ ษ ทั ย่อยในการจัดทํางบการเงิ นรวม ส่ วนได้เสี ยในกิจการที เหลืออยู่
จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนันจะถือเป็ น
มูลค่าตามบัญชีเริ มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพือวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนทีเหลืออยูใ่ น
รู ปของบริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนทีเคยรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในส่ วน
ทีเกียวข้องกับกิจการนันจะถูกปฏิบตั ิเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีเกียวข้องนันออกไป
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการทีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมหรื อควบคุมร่ วม ซึ งโดยทัวไปก็คือ
การที กลุ่มกิ จการถือหุ ้น ที มีสิทธิ ออกเสี ยงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทังหมด เงิ นลงทุ นใน
บริ ษทั ร่ วมรับรู ้โดยใช้วธิ ีส่วนได้เสี ยในการแสดงในงบการเงินรวม
การร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็ นการดําเนิ นงานร่ วมกันหรื อการร่ วมค้า โดยขึนอยูก่ บั สิ ทธิ และภาระผูกพัน
ตามสัญญาของผูเ้ ข้าร่ วมการงานนันมากกว่าโครงสร้างรู ปแบบทางกฏหมายของการร่ วมการงาน กลุ่มกิจการได้ประเมิน
ลักษณะของการร่ วมการงานทีมีและพิจารณาว่าเป็ นการร่ วมค้าเนืองจากกลุ่มกิจการถือสิ ทธิในการออกเสี ยงร้อยละ 50 ของ
การร่ วมการงานของกลุ่มกิ จการ กลุ่มกิ จการมี การควบคุ มร่ วมในการงานนี เนื องจากภายใต้สัญญาที ตกลงร่ วมกันได้
กําหนดว่าการตัดสิ นใจใดๆ เกี ยวกับกิ จกรรมที เกี ยวข้องจะต้องได้รับความเห็ นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผูท้ ี ร่ วมกัน
ควบคุมการงานแล้วเท่านัน การร่ วมการงานของกลุ่มกิจการได้จดั ตังขึนในรู ปแบบบริ ษทั จํากัดและให้สิทธิ ในสิ นทรัพย์
สุทธิ ของบริ ษทั จํากัดนี แก่กลุ่มกิจการและผูร้ ่ วมการงานอืนภายใต้ขอ้ ตกลงร่ วมกัน เงินลงทุนในการร่ วมค้ารับรู ้โดยใช้วิธี
ส่วนได้เสี ย
การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ภายใต้วิธีส่วนได้เสี ย กลุ่มกิ จการรับรู ้เงิ นลงทุนเมือเริ มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนนี จะเพิมขึนหรื อ
ลดลงในภายหลังวันที ได้มาด้วยส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนของผูไ้ ด้รับการลงทุนตามสัดส่ วนที ผูล้ งทุนมีส่วนได้เสี ยอยู่
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าได้รวมค่าความนิยมทีระบุได้ ณ วันทีซือเงินลงทุน
ถ้าส่ วนได้เสี ยของเจ้าของในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้านันลดลงแต่ยงั คงมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญ กิจการต้องจัดประเภท
รายการที เคยรั บรู ้ ในกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื นเข้ากําไรหรื อขาดทุ น เฉพาะสัด ส่ วนในส่ วนได้เสี ยของเจ้าของที ลดลง
กําไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
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2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า (ต่อ)
การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย (ต่อ)
ส่วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าทีเกิดขึนภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกําไรหรื อ
ขาดทุ น และส่ วนแบ่ งในกําไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จอื นที เกิ ด ขึ นภายหลังการได้ม าจะรวมไว้ในกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื น
ผลสะสมของการเปลียนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุ งกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมือส่วนแบ่ง
ขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรื อเกินกว่ามูลค่าส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้านัน ซึ งรวมถึงส่ วนได้เสี ยระยะยาวใดๆ ซึ งโดยเนื อหาแล้วถือเป็ นส่ วนหนึ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ของกลุ่มกิจการ
ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้านัน กลุ่มกิจการจะไม่รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในหนี
ของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าหรื อรับว่าจะจ่ายหนีแทนบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสิ นรอบระยะเวลาบัญชีวา่ มีขอ้ บ่งชีทีแสดงว่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าเกิดการ
ด้อยค่ าหรื อไม่ หากมี ขอ้ บ่ งชี เกิ ดขึ นกลุ่ม กิ จการจะคํานวณผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า โดยเปรี ยบเที ยบมูลค่าที คาดว่า
จะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู ้ผลต่างไปทีส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้าในกําไรหรื อขาดทุน
รายการกําไรที ยังไม่ได้เกิ ดขึนจริ งระหว่างกลุ่มกิจการกับบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าจะตัดบัญชีตามสัดส่ วนที กลุ่มกิจการ
มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้านัน รายการขาดทุนทียังไม่ได้เกิดขึนจริ งก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เว้นแต่
รายการนันมีหลักฐานว่าสิ นทรัพย์ทีโอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าจะเปลียนนโยบายการบัญชี
เท่าทีจําเป็ นเพือให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า จะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า
ต้นทุนจะมีการปรับเพือสะท้อนการเปลียนแปลงสิ งตอบแทนทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าของสิ งตอบแทนทีคาดว่า
ต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงทีเกียวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี
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2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
ก) สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการที รวมในงบการเงิ น ของแต่ ละบริ ษ ัท ในกลุ่ ม กิ จ การถูก วัดมู ล ค่ าโดยใช้ส กุลเงิ น ของสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจหลักทีบริ ษทั ดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซึงเป็ นสกุลเงิน
ทีใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใช้นาํ เสนองบการเงินของบริ ษทั
ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิด
รายการหรื อวัน ที ตี ราคาหากรายการนันถูกวัดมู ลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุ น ที เกิ ด จากการรั บ หรื อ
จ่ายชําระที เป็ นเงิ น ตราต่างประเทศ และที เกิ ดจากการแปลงค่ าสิ น ทรั พย์และหนี สิ น ที เป็ นตัวเงิ น ซึ งเป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลียน ณ วันสิ นปี ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมือมี การรับรู ้รายการกําไรหรื อขาดทุ นของรายการที ไม่เป็ นตัวเงิ นไว้ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื น องค์ประกอบ
ของอัตราแลกเปลียนทังหมดของกําไรหรื อขาดทุนนันจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนด้วย ในทางตรงข้าม
การรับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุ นของรายการที ไม่เป็ นตัวเงิ นไว้ในกําไรหรื อขาดทุ น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลียน
ทังหมดของกําไรหรื อขาดทุนนันจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย
ค) กลุ่มกิจการ
การแปลงค่าผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงิ นของบริ ษทั ในกลุ่มกิ จการ (ที มิ ใช่ สกุลเงิ นของเศรษฐกิ จที มีภาวะ
เงินเฟ้ อรุ นแรง) ซึ งมีสกุลเงิ นที ใช้ในการดําเนิ นงานแตกต่างจากสกุลเงินทีใช้นาํ เสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ น
สกุลเงินทีใช้นาํ เสนองบการเงินดังนี
•

•
•

สิ น ทรั พ ย์และหนี สิ น ที แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ นแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที ของแต่ล ะ
งบแสดงฐานะการเงินนัน
รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลีย และ
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนทังหมดรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ค่าความนิ ยมและการปรั บมูลค่ายุติธรรมที เกิ ดจากการซื อหน่ วยงานในต่างประเทศถื อเป็ นสิ น ทรัพ ย์และหนี สิ น
ของหน่วยงานในต่างประเทศนันและแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด
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2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดรวมถึง เงิ นสดในมือ เช็คในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เมื อทวงถาม และเงิ น ลงทุ นระยะสันอื นที มี สภาพคล่องสู งซึ งมี อายุไม่เกิ นสามเดื อนนับจากวัน ที ได้มาทังนี ไม่รวมถึ ง
เงินฝากธนาคารส่วนทีติดภาระคําประกัน เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนีสิ นหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.6

ลูกหนีการค้ า
ลูกหนี การค้ารั บรู ้ เริ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงิ น ที เหลื ออยู่หักด้วยค่าเผือหนี
สงสัยจะสู ญ ซึ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ นงวด โดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ ายบริ หารเกียวกับ
ความสู ญเสี ยที อาจจะเกิ ดขึนจากยอดลูกหนี ที คงค้างอยู่ ณ วันสิ นงวด การประเมินผลดังกล่าว ได้คาํ นึ งถึงประสบการณ์
การชําระเงินในอดีตและปั จจัยอย่างอืน ซึ งรวมทังการพิจารณาถึงการเปลียนแปลงในส่วนประกอบและปริ มาณของลูกหนี
ความสัมพันธ์ของยอดค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ค่าเผือหนีสงสัย
จะสู ญหมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ของลูกหนี การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับจากลูกหนี การค้า
หนีสูญทีเกิดขึนจะรับรู ้ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึงของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2.7

สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนของสิ นค้าใช้ราคาต้นทุ น
มาตรฐานและปรับให้เป็ นต้นทุนจริ งที คํานวณโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก ต้นทุนของการซื อประกอบด้วยราคาซื อ และ
ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องโดยตรงกับการซื อสิ นค้านัน ได้แก่ ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดที เกี ยวข้องทังหมด
ส่ วนยอมให้หรื อเงิ นที ได้รับคืน ต้นทุ นของสิ นค้าสําเร็ จ รู ปและงานระหว่างทําที ผลิตขึนเองประกอบด้วยค่าออกแบบ
ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอืนทางตรง และค่าโสหุย้ ในการผลิต ซึ งปั นส่วนตามเกณฑ์การดําเนินงานปกติแต่ไม่รวม
ต้นทุนการกูย้ มื งานตามสังแสดงตามราคาต้นทุนจริ ง
มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับประมาณจากราคาปกติทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นเพือให้สินค้านัน
สําเร็ จรู ปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย และเสื อมคุณภาพ
เท่าทีจําเป็ น
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2.8

เงินลงทุน
กลุ่มกิ จการจัดประเภทเงินลงทุนที นอกเหนื อจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าเป็ น 3 ประเภท คือ
1. เงิ นลงทุนที ถือไว้จนครบกําหนด 2. เงินลงทุนเผือขาย และ 3. เงินลงทุนทัวไป การจัดประเภทขึนอยู่กบั จุดมุ่งหมาย
ขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าํ หนดการจัดประเภททีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภท
เป็ นระยะ
(1) เงินลงทุนทีถือไว้จนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที มีกาํ หนดเวลาและผูบ้ ริ หารตังใจแน่ วแน่และมีความสามารถถือไว้
จนครบกําหนด
(2) เงิ น ลงทุ น เผือขาย คื อ เงิ น ลงทุ นที จะถื อไว้โดยไม่ ระบุ ช่ วงเวลาและอาจขายเพื อเสริ ม สภาพคล่อ งหรื อ เมื ออัต รา
ดอกเบียเปลียนแปลง
(3) เงินลงทุนทัวไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่มีตลาดซือขายคล่องรองรับ
เงินลงทุนทัง 3 ประเภท รับรู ้มูลค่าเริ มแรกด้วยราคาทุน ซึ งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ งตอบแทนที ให้ไปเพือให้ได้มา
ซึงเงินลงทุนนันรวมทังค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
เงิ นลงทุ นที จะถือไว้จนครบกําหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุ นตัดจําหน่ ายตามอัตราดอกเบี ยที แท้จริ ง
หักด้วยค่าเผือการด้อยค่า
เงิ นลงทุ นเผือขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกําไรและขาดทุ นที ยังไม่เกิ ดขึ นจริ งของเงิ นลงทุ น
เผือขายรับรู ้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
เงินลงทุนทัวไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า
กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนเมือมีขอ้ บ่งชีว่าเงินลงทุนนันอาจมีคา่ เผือการด้อยค่าเกิดขึน หากราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผือการด้อยค่า รวมไว้
ในกําไรหรื อขาดทุน
ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิ ทีได้รับจากการจําหน่ายเมือเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนันจะบันทึกรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน กรณี ทีจําหน่ายเงินลงทุนทีถือไว้ในตราสารหนีหรื อ
ตราสารทุนชนิ ดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนทีจําหน่ายจะกําหนดโดยใช้วธิ ี ถวั เฉลียถ่วงนําหนัก
ด้วยราคาตามบัญชีจากจํานวนทังหมดทีถือไว้
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2.9

อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์ทีถือครองโดยกลุ่มกิจการเพือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากการเพิมขึนของมูลค่าของสิ นทรัพย์
หรื อทังสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิ จการในกลุ่มกิ จการจะถูกจัดประเภทเป็ นอสังหาริ มทรั พย์เพือการลงทุ น
รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้างหรื อพัฒนาเพือเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนในอนาคต
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนของกลุ่มกิจการ ได้แก่ ทีดินและอาคารทีถือครองไว้เพือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าและ
ทีดินทีถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนรับรู ้รายการเมือเริ มแรกด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทํารายการ
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญชีของสิ นทรัพย์จะกระทําก็ต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มกิจการ
จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตในรายจ่ายนัน และต้นทุ นสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื อถื อ ค่าซ่ อมแซม
และบํารุ งรักษาทังหมดจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน เมือมีการเปลียนแทนชิ นส่ วนของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนทีถูกเปลียนแทนออก
หลังจากการรับรู ้เมือเริ มแรก อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนจะบันทึ กด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ที ดิ น ไม่มีการหักค่าเสื อมราคา ค่าเสื อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุ นอื นๆ จะคํานวณตามวิธีเส้นตรงเพือที
ปั นส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ ดังนี
อาคาร

20 ปี
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2.10 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื อมราคาสะสม ต้นทุนเริ มแรกจะรวมราคาซื อสิ นทรัพย์ทงที
ั
เป็ นเงินสดและจํานวนเทียบเท่าเงินสด และต้นทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการซื อสิ นทรัพย์นนมาอยู
ั
ใ่ นสถานทีหรื อ
ในสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามทีประสงค์ไว้
ต้นทุนทีเกิดขึนภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ งตามความเหมาะสม
เมือต้นทุนนันเกิดขึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่าเชือถือ มูลค่าตามบัญชีของชินส่ วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตัดรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาอืนๆ
กลุ่มกิจการจะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่าเสื อมราคา
ทีดินไม่มีการคิดค่าเสื อมราคา ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์อืนคํานวณโดยใช้วธิ ีเส้นตรง เพือลดราคาทุนของสิ นทรัพย์แต่ละ
ชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ทีประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี
อาคาร
ค่าปรับปรุ งทีดิน
ค่าปรับปรุ งอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

18 ถึง 30 ปี
5 ถึง 10 ปี
4 ถึง 20 ปี
3 ถึง 20 ปี
3 ถึง 10 ปี
6 ถึง 15 ปี

ทุ กสิ นรอบระยะเวลารายงานกลุ่มกิ จการได้มี การทบทวนและปรั บปรุ งมูล ค่าคงเหลื อและอายุการให้ประโยชน์ ของ
สิ นทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณี ทีมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
ทันที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน 2.12)
ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกิดจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์คาํ นวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ งตอบแทนสุทธิ ทีได้รับ
จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และรับรู ้บญั ชีผลกําไรหรื อขาดทุนอืนสุทธิในกําไรหรื อขาดทุน
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2.11 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
2.11.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือใช้ ในการดําเนินงาน
สิ ทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีการซื อมามีลกั ษณะเฉพาะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการ
ได้มาและการดําเนิ นการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นนสามารถที
ั
นํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ าย
ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี
2.11.2 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน
รายจ่ายทีเกิดขึนเพือให้ได้มาซึ งสิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ และเครื องหมายทางการค้า ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาทุน
หักด้วยค่าเสื อมราคาสะสมโดยจะตัดจําหน่ายโดยใช้ วิธีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์เป็ นระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี
2.12 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
สิ น ทรั พ ย์ที มี อ ายุการให้ป ระโยชน์ ไม่ท ราบแน่ ชัด ซึ งไม่ มี การตัด จําหน่ ายจะถู กทดสอบการด้อ ยค่าเป็ นประจําทุ ก ปี
สิ นทรัพย์อืนทีมีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมือมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชีว่าราคาตามบัญชีอาจสู ง
กว่ามูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมือราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ
ที คาดว่าจะได้รับคื น ซึ งหมายถึงจํานวนที สู งกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุ นในการขายเที ยบกับมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยทีเล็กทีสุ ดทีสามารถแยกออกมาได้เพือวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์
ที ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ นนอกเหนื อจากค่าความนิ ยมซึ งรั บรู ้รายการขาดทุ นจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมิ น
ความเป็ นไปได้ทีจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
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2.13 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุ น ยกเว้นส่ วนภาษี เงิ น ได้ที เกี ยวข้องกับรายการที รับ รู ้ในกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื นหรื อรายการที รั บ รู ้
โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ ในกรณี นีภาษี เงิ นได้ตอ้ งรับรู ้ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ อืนหรื อโดยตรงไปยังส่ วนของ
เจ้าของตามลําดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีทีมีผลบังคับใช้อยู่ หรื อทีคาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผล
บังคับใช้ภายในสิ นรอบระยะเวลาทีรายงานในประเทศที บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นงานอยู่และเกิดรายได้เพือเสี ยภาษี
ผูบ้ ริ หารจะประเมินสถานะของการยืนแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวดๆ ในกรณี ทีมีสถานการณ์ทีการนํากฎหมายภาษีไป
ปฏิ บัติขึนอยู่กบั การตีความ และจะตังประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี ทีเหมาะสมจากจํานวนที คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษี
แก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีรับรู ้ตามวิธีหนี สิ น เมือเกิดผลต่างชัวคราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี สิ น และราคาตาม
บัญชี ทีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิ จการจะไม่รับรู ้ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี ทีเกิ ดจากการรับรู ้เริ มแรกของ
รายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี สิ น ที เกิ ดจากรายการที ไม่ใช่การรวมธุ รกิ จ และ ณ วันที เกิ ดรายการ รายการนันไม่มี
ผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุนทังทางบัญชี หรื อทางภาษี ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี คาํ นวณจากอัตราภาษีและกฎหมายภาษี
อากรทีมีผลบังคับใช้อยู่ หรื อทีคาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ นรอบระยะเวลาทีรายงาน และคาดว่าอัตรา
ภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมือสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทีเกียวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรื อหนีสิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มกิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอทีจะนํา
จํานวนผลต่างชัวคราวนันมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิ จการได้ตงภาษี
ั เงินได้รอตัดบัญชี ของผลต่างชัวคราวของเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการ
ผลต่างชัวคราวและการกลับรายการผลต่างชัวคราวมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะไม่เกิ ดขึ นได้ภายในระยะเวลา
ทีคาดการณ์ได้ในอนาคต
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี สิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมาย
ทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนีสิ นภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทังสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีและหนีสิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกียวข้องกับภาษีเงินได้ทีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
โดยการเรี ยกเก็ บ เป็ นหน่ วยภาษี เดี ยวกัน หรื อ หน่ ว ยภาษี ต่ างกัน ซึ งตังใจจะจ่ ายหนี สิ น และสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ข อง
งวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
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2.14 สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน
สิ ทธิการเช่า
สิ ทธิ การเช่ าที ดิ นแสดงด้วยราคาทุ นหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม วิธีตดั จําหน่ ายจะใช้วิธีเส้นตรง เพื อปั นส่ วนต้นทุ น ของ
สิ ทธิการเช่าตามอายุประมาณการให้ประโยชน์เป็ นระยะเวลา 42 ปี , 43 ปี และ 99 ปี
แม่พิมพ์รอตัดบัญชี
แม่ พิ ม พ์ร อตัด บัญ ชี เป็ นเงิ น ที จ่ า ยล่ ว งหน้ า เพื อแม่ พิ ม พ์ สํ า หรั บ ลู ก ค้า ซึ งแม่ พิ ม พ์ มี ไ ว้ใ ช้ใ นการผลิ ต ชิ นส่ ว นงาน
อุตสาหกรรมสําหรับลูกค้าแต่ละราย กลุ่มกิ จการรับรู ้แม่พิมพ์รอตัดบัญชี ดงั กล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีตดั จําหน่ ายตาม
จํานวนชินงานการผลิตทีเกิดขึนจริ งตามคําสังซือจากลูกค้าในช่วงระยะเวลา 3 ถึง 6 ปี
2.15 สัญญาเช่ าระยะยาว
ก) กรณีทกลุ
ี ่ มกิจการเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่ าดําเนินงาน
สัญญาระยะยาวเพือเช่าสิ นทรัพย์ซึงผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่
สัญญาเช่านันถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินทีต้องจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ งตอบแทนจูงใจทีได้รับ
จากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพิมทีต้องจ่ายให้แก่ผใู ้ ห้เช่า เป็ นต้น
จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทีการยกเลิกนันเกิดขึน
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2.15 สัญญาเช่ าระยะยาว (ต่อ)
ก) กรณีทกลุ
ี ่ มกิจการเป็ นผู้เช่ า (ต่อ)
สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ซึงผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทังหมด
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิ น ซึ งจะบันทึ กเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีเช่าหรื อมูลค่าปั จจุบัน
สุทธิของจํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า
จํานวนเงิ นที ต้องจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี สิ นและค่าใช้จ่ายทางการเงิ น เพือให้ได้อตั ราดอกเบี ยคงที ต่อ
หนี สิ นคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึ กเป็ น
หนีสิ นระยะยาว ส่วนดอกเบียจ่ายจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพือทําให้อตั ราดอกเบียแต่ละ
งวดเป็ นอัตราคงที สําหรับยอดคงเหลือของหนี สิ นที เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ทีได้มาตามสัญญาเช่าการเงิ นจะคิดค่าเสื อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ทีเช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
ข) กรณีทกลุ
ี ่ มกิจการเป็ นผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่ าดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ทีให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ นในส่ วนที ดิ น อาคารและอุปกรณ์
และตัดค่าเสื อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ของกลุ่มกิจการซึ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิ จากสิ งตอบแทนจูงใจทีได้จ่ายให้กบั ผูเ้ ช่า) รับรู ้ดว้ ยวิธี
เส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
2.16 เงินกู้ยืม
เงินกูย้ มื รับรู ้เริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ งตอบแทนทีได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการทีเกิดขึน เงินกูย้ มื วัดมูลค่า
ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง ผลต่างระหว่างเงินทีได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํา
รายการทีเกิดขึนเมือเทียบกับมูลค่าทีจ่ายคืนเพือชําระหนีนันจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
ค่าธรรมเนียมทีจ่ายไปเพือให้ได้เงินกูม้ าจะรับรู ้เป็ นต้นทุนการจัดทํารายการเงินกูใ้ นกรณี ทีมีความเป็ นไปได้ทีจะใช้วงเงินกู้
บางส่วนหรื อทังหมด ในกรณี นีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู ้จนกระทังมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานทีมีความเป็ นไปได้
ทีจะใช้วงเงินบางส่ วนหรื อทังหมด ค่าธรรมเนี ยมจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริ การสภาพคล่องและ
จะตัดจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ีเกียวข้อง
เงินกูย้ ืมจัดประเภทเป็ นหนี สิ นหมุนเวียนเมือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิ อนั ปราศจากเงือนไขให้เลือนชําระหนี ออกไปอีกเป็ น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
29

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.17 ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูย้ ืมทีกูม้ าทัวไปและทีกูม้ าโดยเฉพาะทีเกี ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิต
สิ นทรัพย์ทีเข้าเงือนไขต้องนํามารวมเป็ นส่วนหนึงของราคาทุนของสิ นทรัพย์นนั โดยสิ นทรัพย์ทีเข้าเงือนไขคือสิ นทรัพย์ที
จําเป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรี ยมสิ นทรัพย์นนให้
ั อยูใ่ นสภาพพร้อมที จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมที จะขาย
การรวมต้น ทุ น การกู้ยืม เป็ นราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ต ้อ งสิ นสุ ด ลงเมื อการดําเนิ น การส่ วนใหญ่ ที จําเป็ นในการเตรี ย ม
สิ นทรัพย์ทีเข้าเงือนไขให้อยูใ่ นสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมทีจะขายได้เสร็ จสิ นลง
รายได้จากการลงทุนที เกิ ดจากการนําเงิ นกู้ยืมที กูม้ าโดยเฉพาะ ที ยังไม่ได้นําไปเป็ นรายจ่ายของสิ นทรัพย์ทีเข้าเงื อนไข
ไปลงทุนเป็ นการชัวคราวก่อน ต้องนํามาหักจากต้นทุนการกูย้ มื ทีสามารถตังขึนเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ มื อืนๆ ต้องถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิดขึน
2.18 ผลประโยชน์ พนักงาน
2.18.1 ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มกิจการได้จดั ให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานในหลายรู ปแบบ กลุ่มกิจการมีทงโครงการสมทบเงิ
ั
น
และผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ
โครงการสมทบเงิน
สําหรั บโครงการสมทบเงิ นกลุ่มกิ จการจะจ่ายเงิ นสมทบให้กองทุ นในจํานวนเงิ นที คงที กลุ่มกิ จการไม่มีภาระ
ผูกพันทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานทีจะต้องจ่ายเงินเพิมเมือได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้กองทุน
ไม่มีสิน ทรัพ ย์เพี ยงพอที จะจ่ ายให้พนักงานทังหมดสําหรั บการให้บริ การจากพนักงานทังในอดี ตและปั จจุบัน
กลุ่มกิ จการจะจ่ ายสมทบให้กับ กองทุ นสํารองเลี ยงชี พ ซึ งบริ ห ารโดยผูจ้ ดั การกองทุ นภายนอกตามเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานเมือถึงกําหนดชําระ สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืน
หรื อหักออกเมือครบกําหนดจ่าย
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2.18 ผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
2.18.1 ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน (ต่อ)
ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ
สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุทีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ งจะกําหนด
จํานวนเงินผลประโยชน์ทีพนักงานจะได้รับเมือเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึนอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น อายุ จํานวนปี
ทีให้บริ การ และค่าตอบแทน เป็ นต้น ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจ้างงานของกลุ่มกิจการ
พนักงานที ทํางานครบ 120 วัน มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยเนื องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิด
ตามระเบี ยบข้อบังคับ เกี ยวกับ การทํางาน หรื อเมื อทํางานครบอายุเกษี ยณ 60 ปี ตามอัตราที กฎหมายกําหนด
โดยขึ นอยู่กับระยะเวลาทํางาน ซึ งอัตราที ใช้ในปั จ จุบัน กําหนดไว้ 300 วันของเงิ นเดื อนเดื อนสุ ดท้าย และอาจ
ปรับปรุ งเพิมเติมตามดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
หนี สิ น สําหรั บ โครงการผลประโยชน์ เมื อเกษี ยณอายุจะรั บ รู ้ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ด้วยมู ล ค่าปั จจุ บัน ของ
ภาระผูกพัน ณ วันที สิ นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันนี คํานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธี
คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที ประมาณการไว้ ซึ งมู ล ค่ าปั จ จุ บัน ของโครงการผลประโยชน์ จ ะประมาณโดยการคิ ด ลด
กระแสเงิ นสดออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรั ฐบาล ซึ งเป็ นสกุลเงิ นเดี ยวกับ
สกุ ล เงิ น ที จะจ่ า ยภาระผู ก พัน และวัน ครบกําหนดของพัน ธบัต รรั ฐ บาลใกล้เคี ย งกับ ระยะเวลาที ต้อ งชํา ระ
ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุ น จากการวัดมู ล ค่ าใหม่ ที เกิ ด ขึ นจากการปรั บ ปรุ งจากประสบการณ์ ห รื อการเปลี ยนแปลงใน
ข้อสมมติฐานจะรับรู ้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในงวดทีเกิดขึนและได้รวมอยูใ่ นกําไรสะสม
ในงบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
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2.18 ผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
2.18.2 ผลประโยชน์ ระยะยาวอืน
กลุ่มกิ จการมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนโดยการมอบทองคําและเงิ นตอบแทนให้แก่พนักงานที ทํางาน
ครบทุก 5 ปี แต่สูงสุดไม่เกิน 8 รอบ
หนี สิ นสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
ณ วันทีสิ นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันนีคํานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ทีประมาณการไว้ ซึ งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต
โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพัน ธบัตรรัฐบาล ซึ งเป็ นสกุล เงิ น เดี ยวกับสกุลเงิ น ที จะจ่ ายภาระผูกพัน
และวันครบกําหนดของพันธบัตรรั ฐบาลใกล้เคี ยงกับระยะเวลาที ต้องชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอืน
กําไรและขาดทุ น จากการวัดมู ล ค่ าใหม่ ที เกิ ด ขึ นจากการปรั บ ปรุ งจากประสบการณ์ ห รื อการเปลี ยนแปลงใน
ข้อสมมติฐานจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนในงวดทีเกิดขึน
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
2.18.3 ผลประโยชน์ เมือเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์ เมื อเลิ กจ้างจะจ่ ายเมื อกลุ่ม กิ จ การยกเลิ กการจ้างงานก่ อนวัน เกษี ยณตามปกติ หรื อเสนอที จะให้
ผลประโยชน์ เมื อเลิ กจ้าง เพื อสนับ สนุ น การออกจากงานด้วยความสมัครใจของพนักงาน กลุ่ม กิ จ การจะรั บ รู ้
ผลประโยชน์เมือเลิกจ้างเฉพาะเมือวัดใดวันหนึ งเกิดขึนก่อน 1) เมือบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ประโยชน์
และ 2) เมือกลุ่มกิ จการรับรู ้ตน้ ทุนสําหรับการปรับโครงสร้างที อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 37
และเกี ยวข้องกับการจ่ ายชําระผลประโยชน์เมื อเลิ กจ้าง ในส่ วนของการเสนอที จะให้ผลประโยชน์เมื อเลิกจ้าง
ด้วยความสมัครใจนันจะคํานวณจากจํานวนพนักงานที คาดว่าจะยอมรับข้อเสนอ ผลประโยชน์ทีมีกาํ หนดชําระ
เกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงานต้องคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
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2.19 ประมาณการหนีสิน
ประมาณการหนี สิ นจะรับรู ้ก็ต่อเมือ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงทีจัดทําไว้อนั เป็ น
ผลสื บเนื องมาจากเหตุการณ์ในอดี ต ซึ งการชําระภาระผูกพันนันมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ จะส่ งผลให้กลุ่มกิจการ
ต้องสูญเสี ยทรัพยากรออกไป และประมาณการจํานวนทีต้องจ่ายได้อย่างน่าเชือถือ
ในกรณี ทีมีภาระผูกพันทีคล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกําหนดความน่าจะเป็ นทีกลุ่มกิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากร
เพือจ่ายชําระภาระผูกพันเหล่านัน โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทังประเภท แม้วา่ ความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มกิจการจะสูญเสี ยทรัพยากรเพือชําระภาระผูกพันบางรายการทีจัดอยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํา
กลุ่มกิ จการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี สิ น โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ
ภาระผูกพันโดยใช้อตั ราก่อนภาษี ซึ งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเสี ยงเฉพาะของหนีสิ นทีกําลังพิจารณาอยู่ การเพิมขึนของประมาณการหนีสิ นเนืองจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู ้
เป็ นดอกเบียจ่าย
2.20 หุ้นทุนซื อคืน
กรณี ทีบริ ษทั ใดก็ตามในกลุ่มกิ จการซื อคื นหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั กลับคื น (หุ ้นทุ นซื อคืน) สิ งตอบแทนที จ่ ายไปรวมถึ ง
ต้นทุนเพิมเติมทีเกียวข้องโดยตรง(สุ ทธิ จากภาษีเงินได้) จะรับรู ้เป็ นหุ ้นทุนซื อคืนและแสดงเป็ นรายการหักจากยอดรวม
ของส่ วนของเจ้าของของบริ ษทั จนกว่าหุ ้นทุนซื อคืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรื อจําหน่ายออกไปใหม่ เมือมีการจําหน่ าย
หุ ้นทุนซื อคืนออกไปใหม่ สิ งตอบแทนใดๆ ที ได้รับจากการขายหรื อนําหุ ้นทุนซื อคืนออกจําหน่ ายใหม่สุทธิ จากต้นทุน
เพิมเติมทีเกียวข้องโดยตรงสุทธิจากภาษีเงินได้ทีเกียวข้องจะแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของ
ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด (ฉบับที 2) พ.ศ. 2544 ว่าด้วยการซื อหุ ้นคืน การจําหน่ ายหุ ้นที ซื อคืน
และการตัดหุ ้นทีซื อคืนของบริ ษทั บริ ษทั ต้องจําหน่ายหุ ้นทีซื อคืนให้เสร็ จสิ นภายในระยะเวลาทีกําหนด นับจากวันทีซื อ
หุน้ คืนเสร็ จสิ น ถ้าบริ ษทั ไม่จาํ หน่ายหุ ้นทุนซือคืนภายในระยะทีกําหนด ให้บริ ษทั ลดทุนทีชําระแล้วโดยตัดกับหุ ้นทุนซือคืน
ทังนีในกรณี ทีบริ ษทั ลดทุน ผลต่างจากราคาซือทีตํากว่ามูลค่าหุน้ ทีตราไว้จะบันทึกในบัญชีส่วนเกินทุนจากหุน้ สามัญซื อคืน
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2.21 การรับรู้ รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมทีจะได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การซึ งเกิดขึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ
รายได้จะแสดงด้วยจํานวนเงินสุทธิ จากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการ
สําหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมือผูซ้ ื อรับโอนความเสี ยงและผลตอบแทนที เป็ นสาระสําคัญของ
ความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
รายได้อืนรับรู ้ตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
•
•
•
•

รายได้ค่าเช่ารับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างซึงเป็ นไปตามเนือหาของสัญญาทีเกียวข้อง
รายได้ดอกเบียรับรู ้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
รายได้เงินปั นผลรับรู ้เมือสิ ทธิทีจะได้รับเงินปั นผลนันเกิดขึน
รายได้จากการขายเศษซากรับรู ้เมือมีการขายเกิดขึนจริ ง

2.22 การจ่ ายเงินปันผล
เงิ นปั นผลที จ่ายไปยังผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จะรับรู ้ในด้านหนี สิ นในงบการเงิ นของกลุ่มกิ จการในรอบระยะเวลาบัญชี ซึง
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลระหว่างกาลจะรับรู ้เมือได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
2.23 สินทรัพย์ ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน ลูกหนี การค้า
ลูกหนีอืน เงินลงทุนเผือขาย เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เงินลงทุนในการร่ วมค้า และเงินลงทุนระยะยาวอืน
หนี สิ นทางการเงิ นในงบแสดงฐานะการเงิ นประกอบด้วย เงิ นกูย้ ืมระยะสัน เจ้าหนี การค้า เจ้าหนี อื น เงินกูย้ ืมระยะยาว
และหนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน ซึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อ
ทีเกียวข้อง
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2.24 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนิ น งานได้ถูกรายงานในลักษณะเดี ยวกับ รายงานภายในที นําเสนอให้ผูม้ ี อ าํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนิ นงาน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึงบุคคลทีมีหน้าทีในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของส่วนงานดําเนินงาน ซึงพิจารณาว่าคือกรรมการผูจ้ ดั การทีทําการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
กลุ่มกิจการนําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็ นรู ปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณา
จากโครงสร้างการบริ หารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มกิจการเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่ วนงาน ตามทีแสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 6
3

การจัดการความเสียงทางการเงิน

3.1

ปัจจัยความเสียงทางการเงิน
กลุ่มกิจการต้องเผชิญกับความเสี ยงทางการเงินทีสําคัญ ได้แก่ ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
และความเสี ยงจากสิ นเชือ กลุ่มกิจการได้กยู้ มื เงินเพือใช้ในการลงทุนและดําเนิ นงานซึ งต้องจ่ายอัตราดอกเบียทังแบบคงที
และแบบลอยตัว โดยเงินกูส้ ่ วนใหญ่จะเป็ นเงินบาท ยกเว้นเงินกูใ้ นบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศจะเป็ นเงินตราต่างประเทศ
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน 19 และ 20) รายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ และการซือเครื องจักรและอุปกรณ์
มีบางส่วนทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ และความเสี ยงจากสิ นเชือเกิดจากการขายสิ นค้าและให้บริ การเป็ นเงินเชือ
กลุ่มกิ จการได้ทาํ สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าสําหรับการซื อสิ นค้าและเครื องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศและ
การขายสิ นค้าไปต่างประเทศ กลุ่มกิ จการมีแผนการจัดการความเสี ยงโดยรวมของกลุ่มกิ จ การที จะแสวงหาวิธีการลด
ผลกระทบทีทําให้เสี ยหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยทีสุดเท่าทีเป็ นไปได้
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3.1

ปัจจัยความเสียงทางการเงิน (ต่อ)
ผูบ้ ริ หารด้านการเงิ นมีหน้าที รับผิดชอบในการบริ หารสิ นเชื อ เงิ นตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี ย รายงานผูบ้ ริ หาร
ประจําเดื อนประกอบด้วย รายละเอียดของต้นทุน และราคาตลาดของเครื องมือทางการเงิ นทังหมด รวมถึงสัญญาอัตรา
แลกเปลียนล่วงหน้า นอกจากนี ยังได้มีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความเสี ยงที มีอยูก่ บั ระดับความเสี ยงทีกรรมการบริ หาร
กําหนดให้เป็ นระดับความเสี ยงทีสามารถรองรับได้ ระดับความเสี ยงทีสามารถรองรับได้ครอบคลุมถึงความเสี ยงในเรื อง
ดังต่อไปนี
ก) ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
เนื องจากกลุ่ มกิ จ การมี การส่ งออก และการนําเข้าวัต ถุดิ บ สิ น ค้าสําเร็ จ รู ป เครื องจักรและอุ ป กรณ์ บ างชนิ ด ซึ งมี
ความเสี ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ทําให้ไม่สามารถประมาณการรายได้และต้นทุน
ของกลุ่มกิจการได้อย่างแม่นยํา กลุ่มกิจการจึงได้ทาํ สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าเพือป้ องกันความเสี ยงจากการผันผวน
ของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนัน การทําสัญญาดังกล่าวทําให้
กลุ่มกิ จการสามารถทราบรายได้และต้นทุ น ของสิ น ค้าที แน่ นอน และการกําหนดกลยุทธ์ต่ างๆ ที เหมาะสมของ
กลุ่มกิจการได้ นอกจากนี การเจรจาและเสนอราคาขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าเป็ นเงินสกุลหลักต่างๆ ตามความเหมาะสม
ก็เป็ นการกระจายความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียนและลดผลกระทบจากการพึงพิงเงินสกุลใดสกุลหนึ งมากเกิ นไป
และ/หรื อการพิจารณาใช้วธิ ีบริ หารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศให้มีความสมดุล (Natural Hedge)
ข) ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
รายได้และกระแสเงิ น สดจากการดําเนิ นงานของกลุ่ม กิ จการส่ วนใหญ่ ไม่ขึ นกับ การเปลี ยนแปลงอัตราดอกเบี ย
ในตลาด ธุ รกรรมทังหมดที ใช้อนุ พนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี ยต้องได้รับอนุ มตั ิจากกรรมการบริ หารก่อนเข้าทํารายการ
กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพย์ทีต้องอ้างอิงอัตราดอกเบียอย่างมีนยั สําคัญ
กลุ่มกิ จการได้กูย้ ืมเงินเพือใช้ในการลงทุ นและดําเนิ นงาน ซึ งต้องจ่ายอัตราดอกเบี ยทังแบบคงที และแบบลอยตัว
อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิ จการมีแนวทางรองรับเพือลดความเสี ยงจากอัตราดอกเบี ยโดยการจัดเตรี ยมแผนการลงทุนไว้
ล่วงหน้าเพือที จะได้มีเวลาเพียงพอในการจัดหาและพิจารณาแหล่งวงเงินสิ นเชือต่างๆ ทีมีเงือนไขอัตราดอกเบี ยที ดี
และมีความเหมาะสมกับกลุ่มกิจการตามสภาวการณ์ในขณะนัน การบริ หารให้เงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบียทังแบบคงที
และแบบลอยตัวที สมดุลกัน (Natural Hedge) การพิจารณากูย้ ืมเงิ นที มีเงื อนไขด้วยอัตราดอกเบี ยแบบลอยตัวอืนๆ
ทีไม่ใช่ MLR หรื อใช้เครื องมือทางการเงินตามความเหมาะสมเพือกระจายความเสี ยงและลดผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบียและกลุ่มกิจการสามารถทราบภาระต้นทุนทางการเงินทีแน่นอน ตลอดจนพิจารณาชําระคืนเงินต้น
ก่ อ นกําหนดเพิ มเติ ม ตามความเหมาะสมหากกลุ่ ม กิ จ การมี ส ภาพคล่ องส่ วนเกิ น ซึ งสามารถกระทําได้โดยไม่ มี
ค่าใช้จ่ายส่วนเพิมและไม่ผิดต่อเงือนไขในสัญญาเงินกู้
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3.1

ปัจจัยความเสียงทางการเงิน (ต่อ)
ค) ความเสี ยงด้านการให้สินเชือ
รายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการได้แก่ การผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึงในการบริ หารสิ นเชือ กลุ่มกิจการ
ได้กาํ หนดเกณฑ์การจัดระดับความน่าเชือถือของลูกค้า และผูบ้ ริ หารมีความเห็นว่าความเสี ยงจากการขายเป็ นเงินเชือ
ไม่มีสาระสําคัญ การกระจุกตัวของความเสี ยงด้านการให้สินเชือทีเกียวกับลูกหนี การค้าอยูใ่ นระดับเหมาะสม แม้วา่
ลูกค้าของบางสายธุ รกิ จจะมี น้อยรายก็ตาม เนื องจากเป็ นลูกค้าขนาดใหญ่ มี ความน่ าเชื อถือด้านฐานะทางการเงิ น
ประกอบกับกลุ่มกิ จการยังมี ลูกค้ารายอืนอีกเป็ นจํานวนมาก และมี การกระจายครอบคลุมทังผูผ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่ าย
และลูกค้าเหล่านันมี ตลาดที กระจายอย่างหลากหลาย ด้วยเหตุผลเหล่านี และจากประสบการณ์ การเก็บหนี ในอดี ต
ทําให้ฝ่ายบริ หารเชื อว่า จะไม่มีความเสี ยงทางด้านการให้สินเชื อเพิมเติ มจากจํานวนที ได้บันทึ กไว้เป็ นค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญแล้ว
นอกจากนี กรณี ลูกค้าต่างประเทศ ส่ วนใหญ่กลุ่มกิ จการก็จะกําหนดเงือนไขการชําระเงินด้วยเลตเตอร์ ออฟเครดิ ต
หรื อต้องโอนชําระเงินก่อนบางส่ วนหรื อทังหมดสําหรับลูกค้ารายใหม่ หรื อลูกค้าทีกลุ่มกิจการยังไม่มีความมันใจใน
ฐานะการเงิน
ง) ความเสี ยงด้านสภาพคล่อง
จํานวนเงินสดทีมีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการ
หาแหล่งเงิ นทุ นพบได้จากการที มีวงเงิ นสิ นเชื อในการกู้ยืมที ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หาร
การเงินของกลุ่มกิจการได้ตงเป้
ั าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่ ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสิ นเชือทีตกลงไว้
ให้เพียงพอในระดับหนึ ง เพือรองรับการเปลียนแปลงของกระแสเงินสดทีอาจจะเกิดขึนได้ นอกจากนี กลุ่มกิจการได้
ฝากเงินสดและเงินฝากธนาคารไว้กบั สถาบันการเงินทีมีคุณภาพด้านความน่าเชือถือสูง

3.2

การบัญชีสําหรับอนุพนั ธ์ ทเป็ี นเครื องมือทางการเงินและกิจกรรมป้องกันความเสียง
กลุ่ม กิ จ การเป็ นคู่สัญ ญาในอนุ พ นั ธ์ที เป็ นเครื องมื อ ทางการเงิ น ซึ งส่ วนมากจะประกอบด้วยสัญ ญาอัตราแลกเปลี ยน
ล่วงหน้า เครื องมือดังกล่าวไม่รับรู ้ในงบการเงินในวันเริ มแรก
สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าช่ วยป้ องกันกลุ่มกิ จ การจากความเคลือนไหวของอัตราแลกเปลียนซึ งมี ผลกระทบต่อ
สิ นทรัพย์และหนี สิ นในสกุลเงินต่างประเทศ กลุ่มกิจการได้ทาํ สัญญาเพือกําหนดอัตราแลกเปลียนทีจะรับชําระสิ นทรัพย์
หรื อจ่ ายชําระหนี สิ นที เป็ นสกุลเงินต่างประเทศในอนาคต ซึ งกลุ่มกิ จการจะยังไม่รับรู ้รายการสัญญาอัตราแลกเปลี ยน
ล่วงหน้าในงบการเงินจนกว่าจะได้ชาํ ระหรื อรับชําระตามสัญญา โดยรายการกําไร(ขาดทุน)ทีเกิดขึนจริ งจากการรับชําระ
หรื อจ่ายชําระสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าจะแสดงรวมอยูใ่ นบัญชี “กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลียน” ในกําไรหรื อ
ขาดทุน ค่าธรรมเนียมในการทําสัญญาแต่ละฉบับจะตัดจําหน่ายตามอายุของแต่ละสัญญา
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3.3

การประมาณมูลค่ ายุตธิ รรม
เครื องมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถ
แสดงได้ดงั นี
•

•

•

ข้อมูลระดับที 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ น
อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับที 2 ได้แก่ ข้อมูลอืนนอกเหนื อจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1 ทังทีสามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรื อ โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีคํานวณมาจากราคา) สําหรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนัน
ข้อ มู ล ระดับ ที 3 ได้แ ก่ ข้อ มู ลสําหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อหนี สิ น ซึ งไม่ ได้ม าจากข้อมู ล ที สามารถสังเกตได้จ ากตลาด
(ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด เงิ นลงทุนระยะสัน ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน และ
หนี สิ นทางการเงิ น อันได้แก่ เงินกูย้ ืมระยะสัน เจ้าหนี การค้า และเจ้าหนี อืน มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี
เนืองจากมีระยะเวลาครบกําหนดทีสัน
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมอันได้แก่เงินลงทุนเผือขาย
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 สําหรับการเปิ ดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 สําหรับการเปิ ดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะยาว
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3.3

การประมาณมูลค่ ายุตธิ รรม
เครื องมือทางการเงินใน ระดับ 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินทีซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื อขาย ณ วันทีในงบแสดง
ฐานะการเงิน ราคาเสนอซือขายทีใช้สาํ หรับสิ นทรัพย์ทางการเงินทีถือโดยกลุ่มกิจการได้แก่ราคาเสนอซื อปั จจุบนั ทีอ้างอิง
จากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ ณ วันที 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน)
เครื องมือทางการเงินนีรวมอยูใ่ นระดับ 1
เครื องมือทางการเงินในระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินทีไม่ได้มีการซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง (ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุพนั ธ์ทีมีการ
ซื อขายในตลาดรองที ไม่ได้มีการจัดตังอย่างเป็ นทางการ (over-the-counter)) วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่า
ซึงใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากข้อมูลในตลาดทีสังเกตได้ทีมีอยูแ่ ละอ้างอิงจากประมาณการของกลุ่มกิจการเองมาใช้นอ้ ยทีสุ ด
เท่ าที เป็ นไปได้ ถ้าข้อมูลที เป็ นสาระสําคัญ ทังหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที สังเกตได้ เครื องมื อนัน
จะรวมอยูใ่ นระดับ 2
ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชันมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
กลุ่มกิจการมีนโยบายการบัญชีในการกําหนดการโอนระหว่างระดับชันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
ไม่มีการเปลียนแปลงวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี
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ประมาณการทางบัญชีทสํี าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานทีเกียวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับผลที เกิ ดขึ นจริ ง ประมาณทางการบัญชี ทีสําคัญและข้อสมมติ ฐานที มี ความเสี ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญ ที
อาจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนีสิ นในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี
ก) ค่ าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ นงวด โดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ ายบริ หาร
เกียวกับความสู ญเสี ยทีอาจจะเกิดขึนจากยอดลูกหนีทีคงค้างอยู่ ณ วันสิ นงวด การประมาณการค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ในเบืองต้นโดยคิดเป็ นร้อยละของยอดลูกหนี คงเหลือตามช่วงอายุหนี ทีค้างชําระ อัตราร้อยละที ใช้เป็ นการประมาณ
โดยข้อมูลจากประสบการณ์ การรับชําระเงินในอดี ต นอกจากนี ผูบ้ ริ หารยังพิจารณายอดลูกหนี ที เกิ นกําหนดชําระ
แต่ละรายและปรับปรุ งค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี เหล่านัน โดยพิจารณาจากเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงและ
สาเหตุทีทําให้ลูกหนีเหล่านันไม่สามารถชําระเงินได้ตามกําหนด
ข) การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมแสดงโดยใช้วิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิ จการ และปรับปรุ งด้วยค่าเผือ
การด้อยค่าเนื องจากราคาทุนของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสู งกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนซึงประเมิน
จากมูลค่าจากการใช้ โดยผูบ้ ริ หารได้ทาํ การประเมินและพิจารณาจากผลประกอบการในอดีต ความผันผวนของปั จจัย
ภายนอกอื นที คาดว่าจะมี ผลกระทบต่อการดําเนิ น งาน และได้จัด ทําและสอบทานประมาณการทางการเงิ นและ
ประมาณการกระแสเงินสดของผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับจากบริ ษทั เหล่านันในอนาคตเพือประกอบการประเมิน
กลุ่มกิจการใช้อตั ราถัวเฉลียถ่วงนําหนักของต้นทุนเงินทุนของกลุ่มกิจการเป็ นอัตราคิดลดทีใช้ในการประมาณมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์
ค) ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวบางรายการซึ งมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจะใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีโดยการประมาณการของผูบ้ ริ หาร ซึ งมีขอ้ สมมติฐานจากการคาดการณ์ผลกําไรทีคาดว่าจะเกิดขึน
ในอนาคต และปรับปรุ งด้วยปั จจัยความผันผวนภายนอกอย่างอืนทีคาดว่าจะกระทบต่อประมาณผลกําไรทีคาดว่าจะเกิดขึน
รวมทังการพิจารณาการใช้ผลขาดทุนทางภาษีในอดีต ซึงผูบ้ ริ หารได้พิจารณาด้วยหลักความระมัดระวังรอบคอบ
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
4

ประมาณการทางบัญชีทสํี าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดลุ ยพินิจ (ต่อ)
ง) ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึนอยูก่ บั หลายปั จจัยที ใช้ในการคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกียวกับอัตราคิดลด การเปลียนแปลงของข้อสมมติฐาน
เหล่านีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มกิ จการได้พิจารณาอัตราคิดลดที เหมาะสมในแต่ละปี ซึ งได้แก่อตั ราดอกเบี ยที ควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่า
ปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตรา
คิดลดที เหมาะสม กลุ่มกิ จการพิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ งเป็ นสกุลเงิ นเดี ยวกับ
สกุลเงิ นที ต้องจ่ายชําระผลประโยชน์เมือเกษี ยณอายุ และมีอายุครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที ต้องจ่ายชําระ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานทีเกียวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอืนๆ สําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานได้เปิ ดเผยข้อมูลเพิมเติมในหมายเหตุ 24

5

การจัดการความเสียงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริ หารทุนของบริ ษทั นันเพือดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื อง
ของกลุ่มกิจการเพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยอืน และเพือดํารงไว้ซึงโครงสร้าง
ของทุนทีเหมาะสมเพือลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ การซือหุน้ ทุนคืน หรื อการขายทรัพย์สินเพือลดภาระหนี
เพือให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีกลุ่มกิจการจะต้องดํารงไว้ซึงเงินทุนขันตําตามทีกําหนดในแต่ละบัตรส่งเสริ มการลงทุน
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
6

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ก่อนปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิ จ การได้แสดงข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานเป็ นสายธุ รกิ จหลัก โดยแยกตามผลิ ตภัณฑ์จากฐาน
การผลิ ต ในประเทศ และฐานการผลิ ต ในต่ า งประเทศ ตังแต่ ว นั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่ ม กิ จ การเปลี ยนแปลง
การนําเสนอข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน โดยพิจารณาจากสายธุ รกิ จหลัก แยกตามฐานการดําเนิ น งานในประเทศและ
ฐานการดําเนิ น งานในต่างประเทศ โดยแบ่ งออกเป็ นสายธุ รกิ จ พลาสติ ก ประกอบด้วยส่ วนงานผลิ ต ภัณ ฑ์เครื องใช้
ในครัวเรื อน ส่ วนงานผลิตภัณฑ์เพืองานอุตสาหกรรม และสายธุ รกิ จเครื อข่ายและแม่พิมพ์ตามโครงสร้างการรายงาน
ทางการเงินภายในของกลุ่มกิจการเพือพิจารณากําไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่ วนงาน ยอดรายได้ได้ตดั รายการระหว่างกัน
ออกแล้ว กําไร(ขาดทุ น)จากการขายคํานวณจากยอดรายได้หักด้วยต้นทุ นขายและการให้บริ การ ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ส่วนรายได้อืนไม่สามารถปั นส่วนได้
กลุ่มกิจการได้มีการปรับย้อนหลังข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานของปี พ.ศ. 2559 เพือวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ
ซึงการเปลียนแปลงดังกล่าวกระทบเพียงการเปิ ดเผยข้อมูลเท่านัน และไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน
และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
6

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (พันบาท)
สายธุรกิจพลาสติก
ส่ วนงานผลิตภัณฑ์ เครื องใช้ ในครัวเรื อน
ส่ วนงานผลิตภัณฑ์ เพืองานอุตสาหกรรม
สายธุรกิจเครื อข่ าย
กิจการในประเทศ กิจการในต่ างประเทศ
กิจการในประเทศ กิจการในต่ างประเทศ
และแม่ พมิ พ์
รายได้จากการขาย
รายได้ระหว่างบริ ษทั ย่อย
รวมรายได้จากการขาย
กําไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุ ทธิ
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายอืน
- ขาดทุนสุ ทธิ จากการขายสิ นทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
สิ นทรัพย์ถาวรของส่วนงาน
สิ นทรัพย์ถาวรทีไม่สามารถปันส่วนได้
สิ นทรัพย์อืนทีไม่สามารถปันส่วนได้
สิ นทรัพย์ทงสิ
ั นในงบการเงินรวม
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ยอดรวม

1,972,164
(279,482)
1,692,682

357,610
(25,857)
331,753

5,704,468
(131,172)
5,573,296

1,742,241
(12,743)
1,729,498

285,718
(36,065)
249,653

10,062,201
(485,319)
9,576,882

126,124

(15,101)

99,970

21,653

(90,151)

142,495
(13,902)
74,573
(7,489)
(181,375)
38,022
52,324
20,747
73,071

747,772

4,533,509

162,175

5,443,456
45,953
5,236,596
10,726,005

93,905

699,911

20,733

814,549
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
6 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (พันบาท)
สายธุรกิจพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ เครื องใช้ ในครัวเรื อน
กิจการในประเทศ กิจการในต่ างประเทศ

รายได้จากการขาย
รายได้ระหว่างบริ ษทั ย่อย
รวมรายได้จากการขาย
กําไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน
กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุ ทธิ
รายได้อืน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ผลิตภัณฑ์ เพืองานอุตสาหกรรม
กิจการในประเทศ กิจการในต่ างประเทศ

สายธุรกิจเครื อข่ าย
และแม่ พมิ พ์

ยอดรวม

2,243,237
(451,795)
1,791,442

479,491
(13,787)
465,704

5,500,231
(115,668)
5,384,563

1,358,192
(23,935)
1,334,257

343,999
(35,150)
308,849

9,925,150
(640,335)
9,284,815

176,060

(22,193)

214,464

26,143

(104,637)

289,837
5,562
74,275
(169,311)
83,859
284,222
(20,035)
264,187

กําไรสําหรับปี
สิ นทรัพย์ถาวรของส่วนงาน
สิ นทรัพย์ถาวรทีไม่สามารถปันส่วนได้
สิ นทรัพย์อืนทีไม่สามารถปันส่วนได้

796,741

5,031,408

180,791

6,008,940
55,997
5,239,138
11,304,075

97,429

666,271

25,019

788,719

สิ นทรัพย์ทงสิ
ั นในงบการเงินรวม
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
เงินสดในมือ
เช็คในมือ
เงินฝากธนาคาร
- บัญชีกระแสรายวัน
- บัญชีออมทรัพย์
- บัญชีเงินฝากประจํา
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

4,961
16,248

5,548
26,763

2,508
16,248

2,934
26,763

134,992
134,010
190
290,401

97,888
141,176
158
271,533

20,634
96,146
135,536

88,628
100
118,425

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์มีดอกเบียในอัตราร้อยละ 0.05 ถึง 0.38 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.05 ถึง 0.85 ต่อปี )
เงิ นฝากประจําธนาคารระยะเวลา 1 เดือน ถึง 3 เดื อน มีดอกเบี ยในอัตราร้อยละ 1.00 ถึง 3.50 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ
1.00 ถึง 2.25 ต่อปี )
8

เงินลงทุนระยะสันและเงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
เงินฝากประจํา
รวมเงินลงทุนระยะสัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

-

30,438
30,438

-

-

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน

5,671

6,342

-

-

รวมเงินลงทุนระยะสันและเงินฝากธนาคาร
ทีติดภาระคําประกัน

5,671

36,780

-

-

เงินฝากประจําของบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินฝากประจําธนาคารระยะเวลา 3 เดื อน ถึง 12 เดือน มีอตั ราดอกเบี ยร้อยละ 6.50 ถึง
6.75 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 6.50 ถึง 7.00 ต่อปี )
บริ ษทั ย่อยได้นาํ บัญชีเงินฝากประจําธนาคารจํานวน 5.67 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 6.34 ล้านบาท) ใช้เป็ นหลักคําประกันภาษี
และคําประกันการใช้ไฟฟ้า
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
9

ลูกหนีการค้ า - สุ ทธิ

ลูกหนีการค้ากิจการอืน
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีการค้ากิจการอืน - สุทธิ
ลูกหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 31.1)
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนีการค้า - สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

1,873,656
(15,796)
1,857,860

1,695,103
(16,802)
1,678,301

1,318,196
(7,561)
1,310,635

1,220,864
(9,161)
1,211,703

347,440
347,440

329,004
329,004

402,398
(50,000)
352,398

460,433
(50,000)
410,433

2,205,300

2,007,305

1,663,033

1,622,136

ลูกหนีการค้ากิจการอืน สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนีทีเกินกําหนดระยะเวลาชําระหนีดังนี

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือนขึนไป
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีการค้ากิจการอืน - สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

1,258,910
510,330
53,192
27,631
23,593
1,873,656
(15,796)
1,857,860

813,260
419,199
50,286
22,460
12,991
1,318,196
(7,561)
1,310,635

1,204,054
386,297
42,623
32,628
29,501
1,695,103
(16,802)
1,678,301

785,020
352,633
35,620
25,426
22,165
1,220,864
(9,161)
1,211,703

กลุ่มกิจการและบริ ษทั มีนโยบายการให้สินเชือทางการค้าสําหรับลูกหนี การค้าทีไม่ใช่กิจการทีเกียวขัองกันเป็ นเวลา 30 ถึง
90 วัน
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
9

ลูกหนีการค้ า - สุ ทธิ (ต่อ)
ลูกหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกัน สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนีทีเกินกําหนดระยะเวลาชําระหนีดังนี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือนขึนไป
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกัน - สุทธิ

233,171
106,290
7,979
347,440
347,440

236,463
88,604
3,417
520
329,004
329,004

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
228,858
78,817
8,891
2,094
83,738
402,398
(50,000)
352,398

306,164
63,718
10,990
17,718
61,843
460,433
(50,000)
410,433

กลุ่มกิจการและบริ ษทั มีนโยบายการให้สินเชือทางการค้าสําหรับลูกหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกันเป็ นเวลา 30 ถึง 180 วัน
10

สินค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุคงเหลือ
แม่พิมพ์มีไว้เพือขาย
หัก ค่าเผือสิ นค้าล้าสมัย
ค่าเผือสิ นค้าทีมีราคาทุนสูงกว่าราคาทีคาดว่าจะได้รับ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวมสิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

921,596
266,721
319,530
148,295
953
1,657,095
(25,475)
(5,679)
1,625,941
46,571
1,672,512

741,497
158,329
221,886
136,698
770
1,259,180
(14,920)
(1,200)
1,243,060
660
1,243,720

914,112
268,485
435,246
125,689
61,996
1,805,528
(27,578)
(10,269)
1,767,681
34,135
1,801,816

715,432
162,047
270,167
114,585
18,019
1,280,250
(10,120)
(6,000)
1,264,130
1,078
1,265,208
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
10

สินค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ (ต่อ)
ค่าเผือสิ นค้าล้าสมัยและค่าเผือสิ นค้าทีมีราคาทุนสูงกว่าราคาทีคาดว่าจะได้รับ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ค่าเผือสิ นค้าล้าสมัย
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุคงเหลือ
รวมค่าเผือสิ นค้าล้าสมัย
ค่าเผือสิ นค้าทีมีราคาทุนสูงกว่าราคาทีคาดว่าจะได้รับ
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
รวมค่าเผือสิ นค้าทีมีราคาทุนสูงกว่าราคาทีคาดว่าจะได้รับ
รวมค่าเผือสิ นค้าล้าสมัยและค่าเผือสิ นค้าทีมี
ราคาทุนสูงกว่าราคาทีคาดว่าจะได้รับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

18,489
3,314
1,500
2,172
25,475

20,564
1,633
3,161
2,220
27,578

11,300
320
1,500
1,800
14,920

6,500
320
1,500
1,800
10,120

5,367
312
5,679

10,228
41
10,269

1,200
1,200

6,000
6,000

31,154

37,847

16,120

16,120

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือทีรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายและรวมอยูใ่ นต้นทุนขายเป็ นจํานวน 8,133.14 ล้านบาท และ 5,370.99 ล้านบาท
(พ.ศ. 2559 : จํานวน 7,653.35 ล้านบาท และ 5,428.83 ล้านบาท) ในงบกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการตามลําดับ
กลุ่มกิจการบันทึกโอนกลับรายการค่าเผือสิ นค้าล้าสมัยและค่าเผือสิ นค้าทีมีราคาทุนสู งกว่าราคาทีคาดว่าจะได้รับจํานวน
5.77 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (พ.ศ. 2559 : บันทึกรายการค่าเผือเพิมขึนจํานวน 14.71 ล้านบาท และ 3.00
ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการตามลําดับ)

48

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
11

เงินลงทุนเผือขาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
เงินลงทุนในตราสารทุน
- บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ยูเนียน พลาสติก จํากัด (มหาชน) - ราคาทุน
บวก การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขาย
รวมเงินลงทุนเผือขาย - มูลค่ายุติธรรม

39,980
25,420
65,400

39,980
21,820
61,800

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

39,980
25,420
65,400

39,980
21,820
61,800

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขายอ้างอิงจากราคาเสนอซื อล่าสุ ดจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันที 29 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 (วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน) มูลค่ายุติธรรมนี ถูกจัดอยูใ่ นระดับที 1 ของลําดับชันของ
มูลค่ายุติธรรม
การเปลียนแปลงในราคาตามบัญชีของเงินลงทุนเผือขาย ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
การตีราคาใหม่ของเงินลงทุนเผือขาย
ราคาตามบัญชีปลายปี

61,800
3,600
65,400

58,560
3,240
61,800

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
61,800
3,600
65,400

58,560
3,240
61,800
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า

12.1

บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่ วย : พันบาท)
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
สั ดส่ วนของการถือหุ้น (ร้ อยละ)
จัดตังขึน

บริษัทย่ อย
บริษัทในประเทศ
บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
บริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด
บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
บริ ษทั พี.อี.ที. บโลว์ จํากัด

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ค่าเผือการ
ด้ อยค่า

ราคาตาม
บัญชี - สุ ทธิ

ราคาทุน

ค่าเผือการ
ด้ อยค่า

ราคาตาม
บัญชี - สุ ทธิ

ประเภทกิจการ

ในประเทศ

ทุนชําระแล้ ว

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ราคาทุน

ผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตแม่พิมพ์และผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตแม่พิมพ์และผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
จดทะเบียนเลิกบริ ษทั แล้ว

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

30,000,000
40,000,000
100,000,000
120,000,000

100.0
100.0
71.0
51.0

100.0
100.0
71.0
51.0

30,000
40,756
82,000
61,200

-

30,000
40,756
82,000
61,200

30,000
40,756
82,000
61,200

-

30,000
40,756
82,000
61,200

ประเทศไทย

20,000,000

100.0

100.0

20,000

(20,000)

-

20,000

(20,000)

-

233,956

(20,000)

213,956

233,956

(20,000)

213,956

1,229,036
482,130
25,090

(25,090)

1,229,036
482,130
-

1,229,036
482,130
25,090

(25,090)

1,229,036
482,130
-

1,736,256

(25,090)

1,711,166

1,736,256

(25,090)

1,711,166

1,970,212

(45,090)

1,925,122

1,970,212

(45,090)

1,925,122

และอยูใ่ นระหว่างการชําระบัญชี
บริษัทต่างประเทศ
Srithai (Vietnam) Co., Ltd.
Srithai Superware Manufacturing Pvt. Ltd

ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและเมลามีน
ผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน

Srithai Superware India Ltd.

ค้าขายผลิตภัณฑ์เมลามีน

ประเทศเวียดนาม 782,082 ล้านเวียดนามดอง
ประเทศอินเดีย
720.00 ล้านอินเดียรู ปี
ประเทศอินเดีย

42.50 ล้านอินเดียรู ปี

100.0
100.0

100.0
100.0

82.4

82.4

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ราคาทุน (หน่ วย : ล้ านเวียดนามดอง)

บริษัทย่ อยโดยอ้ อม
บริษัทย่ อยของ Srithai (Vietnam) Co., Ltd.
Srithai (Hanoi) Co., Ltd.

ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประเทศเวียดนาม 424,920 ล้านเวียดนามดอง

100.0

100.0

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

424,920
(เทียบเท่า 663 ล้านบาท)

424,920
(เทียบเท่า 663 ล้านบาท)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า (ต่อ)

12.1

บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี (ต่อ)

งบการเงินรวม (หน่ วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่ วย : พันบาท)
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

สั ดส่ วนของการถือหุ้น (ร้ อยละ)
ประเทศที
จดทะเบียน

ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตผงเมลามีน
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและ
เมลามีน
ผลิตบรรจุภณั ฑ์
จดทะเบียนเลิกบริ ษทั แล้ว
และอยูใ่ นระหว่างการชําระบัญชี
จดทะเบียนเลิกบริ ษทั แล้ว
และอยูใ่ นระหว่างการชําระบัญชี

ประเภทกิจการ
บริษัทร่ วม
บริษัทในประเทศ
บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
บริ ษทั ชีวามาลา จํากัด
บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณั ฑ์ จํากัด
บริ ษทั เอส. เค. ไอ. เซรามิคส์ จํากัด(1)
บริ ษทั โซโค๊ะ ศรี ไทย จํากัด(1)

บริษัทต่างประเทศ
PT. Srithai Maspion Indonesia

ผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทุนชําระแล้ ว

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ประเทศไทย
ประเทศไทย

20,000,000
200,000,000

48.0
45.0

48.0
45.0

20,320
107,177

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

49,800,000
60,000,000
125,000,000

40.0
39.2
42.0

40.0
39.2
42.0

ประเทศไทย

250,000,000

24.0

24.0

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทุน

ค่าเผือการ
ด้ อยค่า

ราคาตาม
บัญชี - สุ ทธิ

ราคาทุน

ค่าเผือการ
ด้ อยค่า

ราคาตาม
บัญชี - สุ ทธิ

21,530
111,011

9,599
90,000

-

9,599
90,000

9,599
90,000

-

9,599
90,000

39,447
38,468
-

33,525
35,679
-

19,920
27,156
52,500

(52,500)

19,920
27,156
-

19,920
27,156
52,500

(52,500)

19,920
27,156
-

-

-

48,385

(48,385)

-

48,385

(48,385)

-

205,412

201,745

247,560

(100,885)

146,675

247,560

(100,885)

146,675

13,104

12,629

37,438

-

37,438

37,438

-

37,438

ประเทศ
อินโดนี เซี ย

10,394.1 ล้านรู เปี ย

32.5

32.5

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

13,104

12,629

37,438

-

37,438

37,438

-

37,438

218,516

214,374

284,998

(100,885)

184,113

284,998

(100,885)

184,113

15,177

17,663

5,000

-

5,000

5,000

-

5,000

15,177

17,663

5,000

-

5,000

5,000

-

5,000

การร่ วมค้า
บริษัทในประเทศ
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้
(ประเทศไทย) จํากัด
รวมเงินลงทุนในการร่ วมค้า

ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประเทศไทย

10,000,000

50.0

50.0

(1) บริ ษทั ร่ วมได้เลิกดําเนิ นกิจการแล้ว และอยูใ่ นระหว่างการชําระบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีผลขาดทุนสะสมในบริ ษทั ร่ วมเหล่านี ทีเกินกว่าเงินลงทุนจํานวน 7.37 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 7.37 ล้านบาท) ซึ งมิได้รับรู้ในงบการเงินของกลุ่มกิจการ
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า (ต่อ)

12.2 การเปลียนแปลงในราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี
บริ ษทั ย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

1,925,122
1,925,122

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

1,871,108
79,104
(25,090)
1,925,122

บริ ษทั ร่ วม
งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้ เสีย
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับ
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

214,374
36,508
(31,083)
(1,283)
218,516

226,845
82,501
(94,836)
(136)
214,374

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
184,113
184,113

184,113
184,113
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า (ต่อ)

12.2 การเปลียนแปลงในราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี (ต่อ)
การร่ วมค้า
งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้ เสีย
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินปันผลรับ
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

17,663
1,514
(4,000)
15,177

16,305
1,358
17,663

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
5,000
5,000

5,000
5,000

12.3 ส่ วนแบ่งรายได้จากบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าของกลุ่มกิจการ ซึ งไม่ได้เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์และหนีสิ นตามสัดส่วนได้เสี ยทีกลุ่มกิจการมีในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า สามารถแสดงได้ดงั ต่อไปนี
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กําไร(ขาดทุน)
สิ นทรัพย์
หนีสิ น
รายได้
สุ ทธิ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
บริษัทร่ วม
บริษัทในประเทศ
บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
บริ ษทั ชีวามาลา จํากัด
บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทต่ างประเทศ
PT. Srithai Maspion Indonesia
รวมบริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้ า
บริษัทในประเทศ
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
รวมการร่ วมค้า
รวมบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

83,172
152,348
60,791
70,095
366,406

59,253
43,136
18,384
32,610
153,383

167,356
389,658
50,419
71,623
679,056

5,989
11,016
10,722
5,142
32,869

23,441
23,441
389,847

10,337
10,337
163,720

40,087
40,087
719,143

3,639
3,639
36,508

36,688
36,688
426,535

21,157
21,157
184,877

58,974
58,974
778,117

1,514
1,514
38,022
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า (ต่อ)

12.3 ส่ วนแบ่งรายได้จากบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าของกลุ่มกิจการ ซึ งไม่ได้เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์และหนีสิ นตามสัดส่วนได้เสี ยทีกลุ่มกิจการมีในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า สามารถแสดงได้ดงั ต่อไปนี (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
กําไร(ขาดทุน)
สิ นทรัพย์
หนีสิ น
รายได้
สุ ทธิ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
บริษัทร่ วม
บริษัทในประเทศ
บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
บริ ษทั ชีวามาลา จํากัด
บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทต่ างประเทศ
PT. Srithai Maspion Indonesia
รวมบริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้ า
บริษัทในประเทศ
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด
รวมการร่ วมค้า
รวมบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

88,374
237,595
46,423
72,367
444,759

62,460
123,239
9,938
37,710
233,347

191,213
428,500
45,242
69,269
734,224

8,796
60,198
6,613
5,562
81,169

25,463
25,463
470,222

12,835
12,835
246,182

44,162
44,162
778,386

1,332
1,332
82,501

26,490
26,490
496,712

8,108
8,108
254,290

44,792
44,792
823,178

1,358
1,358
83,859

12.4 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมทีมีสาระสําคัญต่อกลุ่มกิจการตามความเห็นของกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายวัตถุดิบหลักสําหรับ
ผลิตภัณฑ์เครื องใช้ในครัวเรื อนของกลุ่มกิจการ

วิธีการวัดมูลค่ า
วิธีส่วนได้เสี ย

บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด เป็ นบริ ษทั จํากัดและหุ ้นของบริ ษทั นี ไม่มีราคาเสนอซือขายในตลาด บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวมีทุน
เรื อนหุ ้นทังหมดเป็ นหุ ้นสามัญ ซึงกลุ่มกิจการได้ถือหุ ้นทางตรง ประเทศทีจดทะเบียนจัดตังเป็ นแห่ งเดียวกับสถานทีหลัก
ในการประกอบธุรกิจกลุ่ม กิจการไม่มีหนีสิ นทีอาจเกิดขึนซึงเกียวข้องกับส่วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในบริ ษทั ร่ วม
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า (ต่อ)

12.4 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปสําหรับบริ ษทั ร่ วม
ข้อ มู ลทางการเงิ น ทังจํานวนของบริ ษ ัท ร่ วม (ก่ อ นแบ่ งส่ วนได้เสี ยของกลุ่ม กิ จการ) ที สําคัญ โดยสรุ ป ประกอบด้ว ย
รายละเอียดดังนี
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน (ไม่รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนีสินหมุนเวียน
หนีสิ นทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนีการค้า)
หนีสิ นหมุนเวียนอืน (รวมเจ้าหนีการค้า)
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน

สิ นทรัพย์สุทธิ

38,468
243,403
281,871

112,706
362,776
475,482

56,679

52,508

338,550

527,990

87,273
3,405
90,678

118,361
150,693
269,054

5,179

4,811

95,857

273,865

242,693

254,125
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า (ต่อ)

12.4 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ต่อ)
รายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
รายได้
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย

865,906
7,870
422
(14)

952,222
(8,978)
1,901
-

กําไรจากการดําเนินงานต่ อเนือง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรหลังภาษีจากการดําเนินงานต่ อเนือง

25,719
(4,151)
21,568

165,268
(31,681)
133,587

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

21,568

133,587

เงินปันผลทีบริษัทรับจากบริษัทร่ วม

14,850

76,050

ข้อมูลข้างต้นเป็ นจํานวนที แสดงในงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม และปรับปรุ งเกี ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชี
ของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ร่ วม
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12.4 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ต่อ)
การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุ ปกับมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยของกิ จการในบริ ษทั ร่ วม
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี
บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที 1 มกราคม
กําไรในระหว่างปี
เงินปันผลจ่าย
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม

254,125
21,568
(33,000)
242,693

289,538
133,587
(169,000)
254,125

มูลค่าตามบัญชีตามส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม เฉลียร้อยละ 45; (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 45)
ปรับปรุ งรายการกําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งตามวิธีส่วนได้เสี ย
มูลค่ าคงเหลือตามบัญชีปลายปี

109,212
(2,035)
107,177

114,356
(3,345)
111,011

บริ ษทั ร่ วมแต่ละบริ ษทั ทีไม่มีสาระสําคัญ
นอกเหนื อ จากส่ วนได้เสี ยในบริ ษ ัท ร่ ว มดังกล่ าวข้างต้น กลุ่ ม กิ จ การยัง มี ส่ ว นได้เสี ย ในบริ ษ ัท ร่ วมที แต่ ล ะรายไม่ มี
สาระสําคัญอีกจํานวนหนึง ซึงได้บนั ทึกเงินลงทุนโดยใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี

มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมซึงกิจการบันทึกบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ยแต่ละบริ ษทั ทีไม่มีสาระสําคัญ
จํานวนรวมของส่วนแบ่งในบริ ษทั ร่ วม;
กําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนือง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

111,339

103,363

25,492
25,492

22,303
22,303
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12.5 เงินลงทุนในการร่ วมค้า
การร่ วมค้า ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้
(ประเทศไทย) จํากัด

เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพืองานอุตสาหกรรม
ของกลุ่มกิจการ

วิธีการวัดมูลค่ า
วิธีส่วนได้เสี ย

บริ ษ ัท ศรี ไ ทย-อ๊อ ตโต้ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นบริ ษ ัท จํากัด และหุ ้ น ของบริ ษ ัท นี ไม่ มี ร าคาเสนอซื อขายในตลาด
การร่ วมค้าดังกล่าวมีทุนเรื อนหุ ้นทังหมดเป็ นหุ ้นสามัญ ซึ งกลุ่มกิจการได้ถือหุ ้นทางตรง ประเทศทีจดทะเบียนจัดตังเป็ น
แห่ งเดี ยวกับ สถานที หลักในการประกอบธุ รกิ จ กลุ่มกิ จ การไม่มี ห นี สิ น ที อาจเกิ ดขึ นซึ งเกี ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของ
กลุ่มกิจการในการร่ วมค้า
การร่ วมค้าทีแต่ละกิจการไม่มีสาระสําคัญ
กลุ่มกิ จ การมี ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้าที ไม่ มีสาระสําคัญ ซึ งได้บันทึ กเงิ น ลงทุ น โดยใช้วิธีส่ วนได้เสี ย ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี

มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้าซึงกิจการบันทึกบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ยแต่ละกิจการทีไม่มีสาระสําคัญ
จํานวนรวมของส่วนแบ่งในการร่ วมค้า;
กําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนือง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

15,177

17,663

1,514
-

1,358
-

1,514

1,358
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12.6 เหตุการณ์สาํ คัญ
การจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่ อย
บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด เมือวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ทีประชุมได้มี
มติ ใ ห้ จ่ ายเงิ น ปั น ผลในอัต ราหุ ้ น ละ 17.00 บาท เป็ นจํานวนเงิ น ทังสิ น 51.00 ล้านบาท โดยบริ ษ ัท ได้รั บ เงิ น ปั น ผล
เป็ นจํานวนเงิน 51.00 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100.00
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที 1 ของบริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด เมือวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทีประชุมได้มี
มติให้จ่ายเงินปั นผลจากการดําเนิ นงานปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 สิ นสุ ด ณ วันที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในอัตรา
หุ ้น ละ 14.00 บาท เป็ นจํานวนเงิ น ทังสิ น 42.00 ล้านบาท โดยบริ ษ ัท ได้รับ เงิ น ปั น ผลเป็ นจํานวนเงิ น 42.00 ล้านบาท
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100.00
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที 2 ของบริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด เมือวันที 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ทีประชุมได้มี
มติ ให้ จ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลสํ าหรั บปี พ.ศ. 2560 ในอัตราหุ ้ นละ 13.00 บาท เป็ นจํานวนเงิ น ทังสิ น 39.00 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ได้รับเงินปั นผลเป็ นจํานวนเงิน 39.00 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100.00
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด เมือวันที 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทีประชุมได้มีมติ
ให้ จ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่างกาลสําหรั บ ปี พ.ศ. 2560 ในอัต ราหุ ้ น ละ 6.00 บาท เป็ นจํานวนเงิ น ทังสิ น 18.00 ล้านบาท
โดยบริ ษทั จะได้รับเงินปั นผลเป็ นจํานวนเงิน 18.00 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100.00
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ของบริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด เมือวันที 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 20.00 บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิ น 24.00 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะได้รับ
เงินปั นผลเป็ นจํานวนเงิน 12.24 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 51.00
Srithai (Vietnam) Company Limited
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของ Srithai (Vietnam) Company Limited เมือวันที 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ที ประชุม
ได้มีมติให้จ่ายเงินปั นผลเป็ นจํานวนเงินทังสิ น 8,200.00 ล้านเวียดนามดองหรื อเทียบเท่า 12.40 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้รับ
เงินปั นผลทังจํานวนตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100.00
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เงินลงทุนระยะยาวอืน - สุ ทธิ
สัดส่ วนของการถือหุ้น (ร้ อยละ)
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

เงินลงทุนในตราสารทุน - 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
บริ ษทั อืนๆ

19.99
5.02
10.00
3.28

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

19.99
5.02
10.00
3.28

73,546
17,000
11,000
5,170
9,300
116,016
(3,000)
113,016

ถือหุ ้นน้อยกว่าร้อยละ 5 ถือหุ ้นน้อยกว่าร้อยละ 5

หัก ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวอืน - สุทธิ

73,546
17,000
11,000
5,170
9,300
116,016
(3,000)
113,016

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
15,200
17,000
8,670
9,300
50,170
(3,000)
47,170

15,200
17,000
8,670
9,300
50,170
(3,000)
47,170

กลุ่มกิจการและบริ ษทั ไม่มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญในบริ ษทั ดังกล่าวจึงพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอืน
การเปลียนแปลงในราคาตามบัญชีของเงินลงทุนระยะยาวอืน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การเปลียนแปลงระหว่างปี
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

113,016
113,016

113,016
113,016

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
47,170
47,170

47,170
47,170
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อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
ทีดิน พร้ อมสิง
ทีดิน
ปลูกสร้ าง
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

27,250
27,250

177,928
(82,693)
95,235

205,178
(82,693)
122,485

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ค่าเสื อมราคาสิ นทรัพย์
จัดประเภทบัญชีใหม่ (หมายเหตุ 15) - ราคาทุน
- ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

27,250
27,250

95,235
(5,788)
10,104
(924)
98,627

122,485
(5,788)
10,104
(924)
125,877

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

27,250
27,250

188,032
(89,405)
98,627

215,282
(89,405)
125,877

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ค่าเสื อมราคาสิ นทรัพย์
จัดประเภทบัญชีใหม่ (หมายเหตุ 15) - ราคาทุน
- ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

27,250
27,250

98,627
(5,905)
12,535
(2,920)
102,337

125,877
(5,905)
12,535
(2,920)
129,587

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

27,250
27,250

200,567
(98,230)
102,337

227,817
(98,230)
129,587

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

434,910

673,841

1,108,751

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

434,910

735,760

1,170,670
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
14

อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทีดิน พร้ อมสิง
ทีดิน
ปลูกสร้ าง
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

201,543
201,543

359,530
(73,190)
286,340

561,073
(73,190)
487,883

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ค่าเสื อมราคาสิ นทรัพย์
จัดประเภทบัญชีใหม่ (หมายเหตุ 15) - ราคาทุน
- ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

201,543
201,543

286,340
(5,788)
10,104
(924)
289,732

487,883
(5,788)
10,104
(924)
491,275

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

201,543
201,543

369,634
(79,902)
289,732

571,177
(79,902)
491,275

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ค่าเสื อมราคาสิ นทรัพย์
จัดประเภทบัญชีใหม่ (หมายเหตุ 15) - ราคาทุน
- ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

201,543
201,543

289,732
(5,905)
12,535
(2,920)
293,442

491,275
(5,905)
12,535
(2,920)
494,985

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

201,543
201,543

382,169
(88,727)
293,442

583,712
(88,727)
494,985

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

434,910

659,100

1,094,010

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

434,910

720,670

1,155,580
62

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
14

อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน - สุ ทธิ (ต่อ)
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนอ้างอิงจากวิธีเปรี ยบเที ยบราคาขายโดยใช้การประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
ซึงมีคุณสมบัติของผูเ้ ชียวชาญในวิชาชีพ และมีประสบการณ์ในทําเลทีตังและประเภทของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีมีการประเมินนัน มูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับ 2 ของลําดับชันมูลค่ายุติธรรม
จํานวนเงินทีเกียวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนทีได้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ได้แก่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
รายได้ค่าเช่า

6,289

5,946

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
5,803

5,535

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนเพิมขึนจากการจัดประเภทใหม่ของที ดิ นพร้อม
สิ งปลูกสร้าง โดยผูบ้ ริ หารมีการเปลียนวัตถุประสงค์ในการใช้งานจากเดิมใช้ในการดําเนินงาน เป็ นเพือหาผูเ้ ช่าเนืองจากการ
หยุดดําเนินงานของสาขา
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
15

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซือสิ นทรัพย์
ค่าเสื อมราคาสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื อมราคาสะสม
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื อมราคาสะสม
จัดประเภทบัญชีใหม่ (หมายเหตุ 14)
- ราคาทุน
- ค่าเสื อมราคาสะสม
การโอนระหว่างกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ทีดินและ
อาคาร
พันบาท

ส่ วนปรับปรุ ง
ทีดินและอาคาร
พันบาท

เครื องจักร
และอุปกรณ์
พันบาท

งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ งและ
อุปกรณ์ สํานักงาน
พันบาท

1,464,913
(458,485)
1,006,428

483,372
(389,297)
94,075

7,842,539
(3,502,871)
4,339,668

266,845
(212,395)
54,450

111,870
(72,612)
39,258

317,756
317,756

10,487,295
(4,635,660)
5,851,635

1,006,428
26,672
(55,158)
-

94,075
27,059
(32,028)
-

4,339,668
244,425
(657,053)
(23,794)
9,041
(28,462)
17,452

54,450
14,617
(18,544)
(3,410)
3,282
(572)
567

39,258
902
(5,978)
(5,222)
5,122
-

317,756
706,938
(850)
-

5,851,635
1,020,613
(768,761)
(32,426)
17,445
(29,884)
18,019

(92,871)
27,094
105,831
(3,178)
1,014,818

25,363
(6,240)
12,023
120,252

48,891
(7,577)
357,334
(3,617)
4,296,308

644
(111)
174
(121)
50,976

(2)
(14)
34,066

(475,362)
35
548,517

(17,975)
13,166
(6,895)
6,064,937

1,501,078
(486,260)
1,014,818

547,817
(427,565)
120,252

8,436,959
(4,140,651)
4,296,308

278,078
(227,102)
50,976

107,537
(73,471)
34,066

548,517
548,517

11,419,986
(5,355,049)
6,064,937

ยานพาหนะ
พันบาท

สิ นทรัพย์ถาวร
ระหว่ างติดตัง
พันบาท

รวม
พันบาท
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
15

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินรวม
ยานพาหนะ
พันบาท

สิ นทรัพย์ถาวร
ระหว่ างติดตัง
พันบาท

รวม
พันบาท

50,976
10,383
(17,649)
(7,480)
7,290
(97)
89
(79)
14
65
(820)
42,692

34,066
3,483
(6,060)
(23,133)
23,133
(317)
31,172

548,517
261,379
(592,548)
(28,033)
189,315

6,064,937
506,228
(794,631)
(86,408)
60,999
(34,771)
23,530
(12,671)
2,936
(29,587)
(211,153)
5,489,409

279,364
(236,672)
42,692

87,251
(56,079)
31,172

189,315
189,315

11,515,033
(5,996,037)
(29,587)
5,489,409

ทีดินและ
อาคาร
พันบาท

ส่ วนปรับปรุ ง
ทีดินและอาคาร
พันบาท

เครื องจักร
และอุปกรณ์
พันบาท

เครื องตกแต่ งและ
อุปกรณ์ สํานักงาน
พันบาท

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซือสิ นทรัพย์
ค่าเสื อมราคาสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื อมราคาสะสม
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื อมราคาสะสม
จัดประเภทบัญชีใหม่ - ราคาทุน
- ค่าเสื อมราคาสะสม
ค่าเผือด้อยค่าของสิ นทรัพย์
การโอนระหว่างกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

1,014,818
36,313
(49,992)
(12,535)
2,920
(20,214)
971,310

120,252
12,599
(26,498)
(1,879)
1,879
(6,022)
3,507
(805)
2,353
(2,771)
102,615

4,296,308
182,071
(694,432)
(53,916)
28,697
(28,652)
19,934
(57)
2
(28,782)
590,130
(158,998)
4,152,305

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,500,441
(529,131)
971,310

550,376
(446,956)
(805)
102,615

8,908,286
(4,727,199)
(28,782)
4,152,305
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
15

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซือสิ นทรัพย์
ค่าเสื อมราคาสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื อมราคาสะสม
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื อมราคาสะสม
จัดประเภทบัญชีใหม่ (หมายเหตุ 14)
- ราคาทุน
- ค่าเสื อมราคาสะสม
การโอนระหว่างกัน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องจักร เครื องตกแต่ งและ
และอุปกรณ์ อุปกรณ์ สํานักงาน
พันบาท
พันบาท

ยานพาหนะ
พันบาท

สิ นทรัพย์ถาวร
ระหว่ างติดตัง
พันบาท

รวม
พันบาท

235,333
(193,012)
42,321

84,857
(53,919)
30,938

126,740
126,740

7,699,420
(3,776,151)
3,923,269

2,887,228
189,101
(443,903)
(309,683)
109,025
(28,288)
17,371

42,321
7,204
(13,009)
(2,996)
2,872
(536)
535

30,938
(3,925)
(4,135)
4,135
-

126,740
251,335
(850)
-

3,923,269
465,253
(512,064)
(316,814)
116,032
(29,674)
17,906

10,342
91,265

182,416
2,603,267

36,391

27,013

(192,758)
184,467

(10,104)
924
3,654,728

489,810
(398,545)
91,265

5,744,565
(3,141,298)
2,603,267

239,005
(202,614)
36,391

80,722
(53,709)
27,013

184,467
184,467

7,808,081
(4,153,353)
3,654,728

ทีดินและ
อาคาร
พันบาท

ส่ วนปรับปรุ ง
ทีดินและอาคาร
พันบาท

1,079,616
(331,290)
748,326

461,855
(374,139)
87,716

5,711,019
(2,823,791)
2,887,228

748,326
(26,821)
-

87,716
17,613
(24,406)
-

(10,104)
924
712,325
1,069,512
(357,187)
712,325
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
15

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซือสิ นทรัพย์
ค่าเสื อมราคาสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื อมราคาสะสม
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื อมราคาสะสม
จัดประเภทบัญชีใหม่ (หมายเหตุ 14)
- ราคาทุน
- ค่าเสื อมราคาสะสม
ค่าเผือด้อยค่าของสิ นทรัพย์
การโอนระหว่างกัน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องจักร เครื องตกแต่ งและ
และอุปกรณ์ อุปกรณ์ สํานักงาน
พันบาท
พันบาท

ยานพาหนะ
พันบาท

สิ นทรัพย์ถาวร
ระหว่ างติดตัง
พันบาท

รวม
พันบาท

36,391
7,405
(12,411)
(7,171)
7,011
(97)
89

27,013
2,605
(4,155)
(20,620)
20,620
-

184,467
163,034
-

3,654,728
338,585
(507,998)
(122,323)
79,095
(32,514)
22,081

(28,782)
204,122
2,402,041

31,217

25,463

(204,196)
143,305

(12,535)
2,920
(29,587)
3,392,452

5,949,712
(3,518,889)
(28,782)
2,402,041

239,142
(207,925)
31,217

62,707
(37,244)
25,463

143,305
143,305

7,979,293
(4,557,254)
(29,587)
3,392,452

ทีดินและ
อาคาร
พันบาท

ส่ วนปรับปรุ ง
ทีดินและอาคาร
พันบาท

712,325
35,694
(26,703)
-

91,265
9,774
(19,068)
(1,879)
1,879
(6,022)
3,507

2,603,267
120,073
(445,661)
(92,653)
49,585
(26,395)
18,485

(12,535)
2,920
711,701

(805)
74
78,725

1,092,671
(380,970)
711,701

491,757
(412,227)
(805)
78,725
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
15

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
ในระหว่างปี การซื อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งรวมการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินจํานวน 0.88 ล้านบาท
(พ.ศ. 2559 : 0.90 ล้านบาท)
ในระหว่างปี เครื องจักรได้เกิดการด้อยค่าจํานวน 27.68 ล้านบาทเนื องจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินและเห็นสมควร
ให้ยกเลิกโครงการฝาพลาสติกสําหรับขวดแก้วเนื องจากเห็ นว่าโครงการดังกล่าวไม่คุม้ ทุนในเชิงพาณิ ชย์ มูลค่าทีคาดว่า
จะได้รับคืน (จํานวนที สู งกว่าระหว่างมูลค่าจากการใช้หรื อมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุ นในการขาย) ได้คาํ นวณโดยอ้างอิ ง
จากหน่วยทีก่อให้เกิดกระแสเงินสดซึงก็คือเครื องจักรในโครงการดังกล่าวทังหมด โดยกําหนดมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
จากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจําหน่ายของเครื องจักร ราคาขายสุทธิดงั กล่าวมาจากราคาเสนอซือจากบุคคลภายนอก
ภาระผูกพัน
กลุ่มกิ จการได้จาํ นองทีดิ น อาคาร และเครื องจักรส่ วนหนึ งไว้กบั ธนาคารเพือเป็ นหลักประกันเงิ นเบิกเกินบัญชี เงิ นกูย้ ืม
ระยะยาวและเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคาร ซึงประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ราคาทุน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
บริ ษทั ย่อย:
บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
- ทีดินและอาคาร
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
- ทีดิน อาคารและเครื องจักร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ราคาทุน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

26,182

26,182

-

-

207,472

291,481

-

-
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
16

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ลิขสิทธิและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพือใช้
ในการดําเนินงาน
พันบาท

งบการเงินรวม
งานระหว่าง
ติดตังโปรแกรม สิ ทธิบัตรทางด้ าน
คอมพิวเตอร์
เทคนิคการผลิต
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

107,987
(76,463)
31,524

2,660
2,660

38,090
(26,834)
11,256

148,737
(103,297)
45,440

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจําหน่าย
จําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ราคาทุน
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าตัดจําหน่ายสะสม
จัดประเภทบัญชีใหม่ - ราคาทุน
- ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
โอนระหว่างกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชี สุทธิ ปลายปี

31,524
13,574
(10,361)
(552)
552
360
(43)
2,074
(9)
37,119

2,660
2,264
(335)
(2,074)
(67)
2,448

11,256
(3,809)
7,447

45,440
15,838
(14,170)
(335)
(552)
552
360
(43)
(76)
47,014

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

123,396
(86,277)
37,119

2,448
2,448

38,090
(30,643)
7,447

163,934
(116,920)
47,014

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจําหน่าย
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าตัดจําหน่ายสะสม
จัดประเภทบัญชีใหม่ - ราคาทุน
- ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
โอนระหว่างกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชี สุทธิ ปลายปี

37,119
5,023
(11,618)
(546)
241
136
(16)
3,291
(1,328)
32,302

2,448
770
(3,291)
73
-

7,447
9,785
(2,394)
(38,090)
32,547
9,295

47,014
15,578
(14,012)
(38,636)
32,788
136
(16)
(1,255)
41,597

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

129,419
(97,117)
32,302

-

9,785
(490)
9,295

139,204
(97,607)
41,597
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
16

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ (ต่อ)

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจําหน่าย
จําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ราคาทุน
โอนระหว่างกัน
ราคาตามบัญชี สุทธิ ปลายปี
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจําหน่าย
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าตัดจําหน่ายสะสม
โอนระหว่างกัน
ราคาตามบัญชี สุทธิ ปลายปี
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ลิขสิ ทธิและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพือใช้
ในการดําเนินงาน
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งานระหว่ างติดตัง
โปรแกรม
สิ ทธิบัตรทางด้ าน
คอมพิวเตอร์
เทคนิคการผลิต
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

64,281
(50,712)
13,569

828
828

38,090
(26,834)
11,256

103,199
(77,546)
25,653

13,569
1,030
(4,505)
735
10,829

828
662
(335)
(735)
420

11,256
(3,809)
7,447

25,653
1,692
(8,314)
(335)
18,696

66,046
(55,217)
10,829

420
420

38,090
(30,643)
7,447

104,556
(85,860)
18,696

10,829
1,987
(4,384)
(421)
216
1,190
9,417

420
770
(1,190)
-

7,447
9,785
(2,394)
(38,090)
32,547
9,295

18,696
12,542
(6,778)
(38,511)
32,763
18,712

68,802
(59,385)
9,417

-

9,785
(490)
9,295

78,587
(59,875)
18,712
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
17

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

หมายเหตุ
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ทีจะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ทีจะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

17.1

หนีสินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
หนีสิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ทีจะจ่ายชําระภายใน 12 เดือน
หนีสิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ทีจะจ่ายชําระเกินกว่า 12 เดือน

17.2

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

24,857

6,575

23,888

5,263

135,244
160,101

116,728
123,303

89,921
113,809

83,703
88,966

-

-

-

-

(5,084)
(5,084)

(4,364)
(4,364)

(5,084)
(5,084)

(4,364)
(4,364)

155,017

118,939

108,725

84,602

ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ค ํา นวณจากผลแตกต่ า งชัวคราวตามวิธี ห นี สิ น โดยใช้อ ัต ราภาษี ร้ อ ยละ 15.00 ถึ ง 30.00
(พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 15.00 ถึง 20.00)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
17

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)

17.1 สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
งบการเงินรวม
1 มกราคม
พ.ศ. 2559
พันบาท
ขาดทุนสะสมทางภาษี
ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ระหว่างกันภายในกลุ่มกิจการ
อืน

24,177
75,784
7,524
2,512
109,997

ภาษีเพิม/(ลด) ภาษีเพิม/(ลด)
ในกําไรหรื อ ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
พันบาท
พันบาท
(443)
10,222
3,527
13,306

-

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พันบาท
24,177
75,341
17,746
6,039
123,303

ภาษีเพิม/(ลด) ภาษีเพิม/(ลด)
ในกําไรหรื อ ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
พันบาท
พันบาท
27,738
224
(369)
8,005
35,598

1,200
1,200

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท
27,738
24,177
76,765
17,377
14,044
160,101
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
17

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)

17.1 สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (ต่อ)

ภาษีเพิม/(ลด)
1 มกราคม ในกําไรหรื อ
พ.ศ. 2559
ขาดทุน
พันบาท
พันบาท
ขาดทุนสะสมทางภาษี
ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อืนๆ

24,177
61,575
745
86,497

(1,279)
3,748
2,469

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีเพิม/(ลด)
ภาษีเพิม/(ลด) ภาษีเพิม/(ลด)
ในกําไรขาดทุน 31 ธันวาคม ในกําไรหรื อ ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
พ.ศ. 2559
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
-

24,177
60,296
4,493
88,966

17,600
(105)
6,148
23,643

1,200
1,200

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท
17,600
24,177
61,391
10,641
113,809

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาํ หรับรายการขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู ้ไม่เกินจํานวนทีเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์
ทางภาษีนัน กลุ่มกิ จการไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้จาํ นวน 23.67 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 24.75 ล้านบาท) ที เกิ ดจากรายการขาดทุนจํานวน 81.76 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 87.40 ล้านบาท)
ทีสามารถยกไปเพือหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนทางภาษีดงั กล่าวจะหมดอายุใน พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
17

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)

17.2 หนีสินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

1 มกราคม
พ.ศ. 2559
พันบาท
เงินลงทุนเผือขาย

3,716

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีเพิม/(ลด)
ภาษีเพิม/(ลด)
ในกําไรขาดทุน
31 ธันวาคม ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
พ.ศ. 2559
เบ็ดเสร็จอืน
พันบาท
พันบาท
พันบาท
648

4,364

720

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท
5,084

17.3 ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายตัดจ่าย
ปรับปรุ งภาษีเงินได้งวดก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

12,826
3,004
15,830

30,823
2,683
33,506

3,004
3,004

17,581
2,683
20,264

(36,577)
(36,577)

(13,471)
(13,471)

(23,643)
(23,643)

(2,469)
(2,469)

(20,747)

20,035

(20,639)

17,795
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
17

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)

17.3 ภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภาษีเงินได้สาํ หรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจํานวนเงินทีแตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับอัตรา
ภาษีของประเทศทีบริ ษทั ใหญ่ตงอยู
ั ่ โดยมีรายละเอียดดังนี

กําไรก่อนภาษี
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีทีใช้
ผลกระทบ:
ผลกระทบจากรายได้ทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
และรายจ่ายทีมีสิทธิหกั ได้เพิมขึน
ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถหักทางภาษีได้
กําไรทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม
สิ ทธิพิเศษทีได้รับจากการส่งเสริ มการลงทุน
ขาดทุนทางภาษีงวดปั จจุบนั ทีไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากขาดทุนสะสมในงวดก่อน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ผลกระทบทางภาษีเนืองจากอัตราภาษี
ของบริ ษทั ย่อยทีแตกต่างกัน
ปรับปรุ งภาษีเงินได้งวดก่อน
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายตัดจ่าย
ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

52,324
ร้อยละ 20
10,465

284,222
ร้อยละ 20
56,844

105,286
ร้อยละ 20
21,057

423,672
ร้อยละ 20
84,734

(14,789)
11,077

(15,009)
5,836

(54,121)
9,421

(80,509)
17,408

(23,113)

(24,430)

-

(6,521)

11,224

11,462

-

-

(10,791)
(7,604)

(16,772)

-

-

(220)
3,004
(20,747)

(579)
2,683
20,035

3,004
(20,639)

2,683
17,795

อัต ราภาษี เงิ น ได้ถ ัว เฉลี ยที ใช้สําหรั บ กลุ่ ม กิ จ การและบริ ษ ัท คื อ อัต ราร้ อ ยละ -39.65 และร้ อ ยละ -19.60 ตามลําดับ
(พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 7.05 และร้อยละ 4.20 ตามลําดับ)
อัตราภาษีเงินได้ถวั เฉลียมีการเปลียนแปลงเนืองจากผลประกอบการของกลุ่มกิจการและบริ ษทั มีขาดทุนทางภาษี
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
18

สิทธิการเช่ า - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
สิ ทธิการเช่าส่วนทีครบกําหนดภายในหนึงปี
(แสดงอยูใ่ นลูกหนีอืน - กิจการอืน)
สิ ทธิการเช่าส่วนทีครบกําหนดเกินกว่าหนึงปี
รวมสิ ทธิการเช่า - สุทธิ

3,043
145,103
148,146

2,073
110,186
112,259

สิ ทธิ การเช่าที ดิ นของ Srithai Superware Manufacturing Private Limited ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย มีระยะเวลา 99 ปี บริ ษทั ย่อย
ได้ชาํ ระค่าสิ ทธิการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 98.46 ล้านอินเดียรู ปี หรื อเทียบเท่ากับ 48.72 ล้านบาท
สิ ทธิ การเช่าทีดินของ Srithai (Vietnam) Company Limited ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยมีระยะเวลา 42 ปี บริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระค่าสิ ทธิ
การเช่าเป็ นจํานวนเงิน 35,003.00 ล้านเวียดนามดอง หรื อเทียบเท่า 52.50 ล้านบาท
สิ ทธิ การเช่าทีดินของ Srithai (Hanoi) Company Limited ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยอ้อม มีระยะเวลา 43 ปี บริ ษทั ย่อยโดยอ้อม
ได้ชาํ ระค่าสิ ทธิการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 42,038.65 ล้านเวียดนามดอง หรื อเทียบเท่ากับ 63.06 ล้านบาท
การเปลียนแปลงของสิ ทธิการเช่า ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
สิ ทธิการเช่าเพิมขึน
จัดประเภทรายการใหม่
ค่าตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

112,259
7,699
44,805
(3,348)
(13,269)
148,146

114,616
(1,269)
(1,088)
112,259
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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เงินกู้ยืมระยะสัน

เงินกูย้ มื ระยะสันจากธนาคาร
- เงินบาท
- เงินเวียดนามดอง
รวมเงินกูย้ มื ระยะสัน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

1,533,000
418,614
1,951,614

1,445,000
1,445,000

1,359,000
311,858
1,670,858

1,300,000
1,300,000

เงิ นกูย้ ืมระยะสันจากธนาคารในประเทศเป็ นเงิ นบาท จํานวน 1,533.00 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 1,359.00 ล้านบาท) เป็ น
ตัวสัญญาใช้เงินแบบเรี ยกคืนเมือทวงถาม และแบบมีอายุไม่เกิน 3 เดือน มีดอกเบียในอัตราคงทีตลอดอายุเงินกู้ (พ.ศ. 2559 :
ดอกเบียอัตราคงทีตลอดอายุเงินกู)้
เงิ น กู้ยืม ระยะสันของบริ ษ ัท ย่อยในต่ างประเทศที เป็ นเงิ น เวียดนามดอง จํานวน 299,010.00 ล้านเวีย ดนามดอง หรื อ
เที ยบเท่าเงินบาทจํานวน 418.61 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : เป็ นเงิ นเวียดนามดอง จํานวน 194,910.75 ล้านเวียดนามดอง หรื อ
เทียบเท่าเงินบาทจํานวน 311.86 ล้านบาท) เป็ นสัญญาเงินกูย้ มื ระยะสันอายุไม่เกิน 6 เดือน มีดอกเบียในอัตรา Cost of Fund
ของธนาคารพาณิ ช ย์แ ห่ งหนึ งในประเทศเวียดนามบวกส่ วนเพิ ม (พ.ศ. 2559 : มี ด อกเบี ยในอัต รา Cost of Fund ของ
ธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึงในประเทศเวียดนามบวกส่วนเพิม)
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะสันมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนืองจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสําคัญ
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เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาว
- เงินบาท
- เงินเวียดนามดอง จํานวน 374,678 ล้านเวียดนามดอง
(พ.ศ. 2559 : 446,238 ล้านเวียดนามดอง)
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

2,017,474

2,405,440

1,897,205

2,187,082

524,549
2,542,023

713,981
3,119,421

1,897,205

2,187,082

การเปลียนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาว ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เงินกูเ้ พิม
จ่ายชําระคืน
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

3,119,421
273,190
(768,497)
(82,091)
2,542,023

2,187,082
250,000
(539,877)
1,897,205

2,655,667
1,160,462
(697,182)
474
3,119,421

2,121,434
600,000
(534,352)
2,187,082

เงินกูย้ มื ระยะยาวมีกาํ หนดชําระคืนดังนี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ถึงกําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ถึงกําหนดชําระเกินกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ถึงกําหนดชําระเกินกว่า 5 ปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

771,532

774,801

554,980

539,877

1,185,615
484,972
99,904
1,770,491
2,542,023

1,435,252
685,188
224,180
2,344,620
3,119,421

946,425
333,360
62,440
1,342,225
1,897,205

1,038,205
509,000
100,000
1,647,205
2,187,082

78

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
20

เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
เงินกูย้ มื ระยะยาวมีขอ้ กําหนดและเงือนไขของสัญญาเงินกูด้ งั ต่อไปนี
งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที
สั ญญา 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
เงินกู้ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
รายการที (ล้านบาท) (ล้ านบาท)
1

1,897.20

2,187.08

บริษทั
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ศรี ไทย
ซุปเปอร์ แวร์ จํากัด
(มหาชน)

วัตถุประสงค์
ของเงินกู้
เพือลงทุนใน
การปรับปรุ งอาคาร
เครื องจักร แม่พิมพ์
อุปกรณ์การผลิต และ
การลงทุนในบริ ษทั ย่อยใน
ต่างประเทศ

วงเงินรวม

อัตราดอกเบียและระยะเวลาชําระคืน

3,425.65
ล้านบาท
(สัญญาเงินกู้ 11
ฉบับ รวม 12
วงเงิน)

วงเงินกู้ 7 วงเงิน มีอตั ราดอกเบียคงทีตลอดอายุเงินกู้
วงเงินกู้ 5 วงเงิน มีอตั ราดอกเบียทังแบบอัตรา MLR หัก
ส่ วนลด อัตรา THBFIX 3 เดือนบวกส่วนเพิม อัตรา FDR
6 เดือนบวกส่ วนเพิม และอัตรา BIBOR 3 เดือนบวก
ส่ วนเพิม

การคําประกันและหลักประกัน
บริ ษทั ต้องไม่ทาํ นิติกรรมใดๆ เพือก่อให้เกิดภาระผูกพัน
หรื อสิ ทธิ ใดๆ ในทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างและเครื องจักร
ทังหมดของบริ ษทั ทังทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อทีจะมีขึนใน
อนาคตเว้น แต่จะได้รับความยินยอมจากผูใ้ ห้สินเชื อ

ชําระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน โดยงวดแรกเริ มชําระตังแต่
เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 และสิ นสุ ดในปี พ.ศ. 2567
2

11.59

14.67

บริ ษทั ย่อยในประเทศ
บริ ษทั ศรี ไทย โมลด์ส
จํากัด

เพือชําระค่าก่อสร้ าง
อาคาร

34.80
ล้านบาท

อัตรา MLR หักส่ วนลด
ชําระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน โดยงวดแรกเริ มชําระตังแต่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 สิ นสุ ดปี พ.ศ. 2565

บริ ษทั ย่อยจํานองทีดินและสิ งปลูกสร้างทีมีอยูแ่ ล้วและที
ปลูกสร้างขึนใหม่บนทีดินดังกล่าว (ตามทีได้กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 15)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
20

เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
เงินกูย้ มื ระยะยาวมีขอ้ กําหนดและเงือนไขของสัญญาเงินกูด้ งั ต่อไปนี (ต่อ)
งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที
สั ญญา 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
เงินกู้
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
รายการที (ล้านบาท) (ล้ านบาท)
3

4

รวม

108.68

203.68

บริษทั
บริ ษทั ย่อยในประเทศ
บริ ษทั ศรี ไทย
โครงการอนุรักษ์
มิยากาวา จํากัด
พลังงานและเพือ
ชําระค่าเครื องจักร
และค่าก่อสร้างอาคาร

บริ ษทั ย่อยต่างประเทศ
524.55
713.98
Srithai (Vietnam)
(374,678.10 (446,238.11 Company Limited
ล้าน
ล้าน
เวียดนามดอง) เวียดนามดอง)

2,542.02

3,119.42

วัตถุประสงค์
ของเงินกู้

วงเงินรวม
385.82 ล้านบาท

เพือชําระค่าสิ ทธิ การเช่า
438,640.00
ทีดิน การปรับปรุ งอาคาร ล้านเวียดนามดอง และ
เครื องจักร แม่พิมพ์
8.30 ล้านดอลลาร์
อุปกรณ์การผลิตและ
สหรัฐอเมริ กา
การลงทุนในบริ ษทั ย่อย (พ.ศ. 2559 : 438,640.00
ในประเทศเวียดนาม
ล้านเวียดนามดอง และ
8.78 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา)

อัตราดอกเบียและระยะเวลาชําระคืน

การคําประกันและหลักประกัน

อั ต ราดอกเบี ยมี ท ั งแบบคงที และอั ต รา MLR หั ก บริ ษทั ย่อยจํานองทีดิ น อาคารและเครื องจักร (ตามทีกล่าวไว้
ส่ วนลด
ในหมายเหตุ 15) และบริ ษัท ต้อ งไม่ นําที ดิ น จํา นวน 2
แปลง พร้ อมสิ งปลูกสร้ างอาคารโรงงานไปทํานิ ติกรรมใดๆ
ชําระคื นเงิ นต้นทุกเดื อนและทุก 3 เดื อน โดยงวดแรก หรื อก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลหรื อนิติบุคคลอืน
เริ มชําระตังแต่เดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 สิ นสุ ดในปี ตลอดอายุ สั ญ ญาเงิ น กู้ เว้น แต่ นิ ติ ก รรมได้ ท ํา ขึ นกั บ
พ.ศ. 2563
ธนาคารผูใ้ ห้กู้
อัตราร้ อยละ Cost of Fund บวกส่ วนเพิ ม ของธนาคาร บริ ษ ัท ย่อ ยต้อ งไม่ ท ํานิ ติ ก รรมใดๆ เพื อก่ อ ให้ เกิ ด ภาระ
แห่ งหนึ งในประเทศเวียดนาม
ผู ก พัน หรื อ สิ ท ธิ ใ ดๆ ในที ดิ น พร้ อ มสิ งปลู ก สร้ างและ
เครื องจักรทังหมดของบริ ษทั ทังทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั หรื อทีจะ
ชําระคืนเงินต้นทุก 3 เดื อน โดยงวดแรกเริ มชําระตังแต่ มี ขึ นในอนาคตเว้น แต่ จ ะได้ รั บ ความยิ น ยอมจากผู้ใ ห้
เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 สิ นสุด ปี พ.ศ. 2566
สิ นเชื อ

กลุ่มกิจการจะต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทีเกียวข้องกับเงินกูย้ มื ระยะยาวอืนๆ ตามทีระบุไว้ในสัญญา
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
20

เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบียของเงินกูย้ มื ของกลุ่มกิจการ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี

เงินกูย้ มื
อัตราดอกเบียคงที
อัตราดอกเบียลอยตัว

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

1,112,500
1,429,523
2,542,023

1,112,500
784,705
1,897,205

1,169,055
1,950,366
3,119,421

1,118,237
1,068,845
2,187,082

อัตราดอกเบียทีแท้จริ ง ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงินมีดงั นี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

ร้อยละ 2.75 ถึง ร้อยละ 2.77 ถึง ร้อยละ 2.75 ถึง ร้อยละ 2.77 ถึง
ร้อยละ 7.00 ร้อยละ 8.00 ร้อยละ 4.90 ร้อยละ 4.90

เงินกูย้ มื ระยะยาวมีราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี

เงินกูย้ มื ระยะยาว - ราคาตามบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - มูลค่ายุติธรรม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

2,542,023
2,425,376

1,897,205
1,797,142

3,119,421
2,972,265

2,187,082
2,065,246

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะยาวคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ งคิดลดด้วยอัตราดอกเบียเงินกูย้ ืมที เป็ นอัตรา
ดอกเบียอ้างอิงของธนาคารพาณิ ชย์และจัดอยูใ่ นข้อมูลระดับ 2 ของลําดับชันมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
20

เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
วงเงินสินเชื อทียังไม่ ได้ เบิกออกมาใช้
วงเงินสิ นเชือทียังไม่ได้เบิกออกมาใช้ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
วงเงินเบิก
วงเงินกู้ วงเงินเบิก
วงเงินกู้
เกินบัญชี หมุนเวียน
เกินบัญชี หมุนเวียน
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
อัตราดอกเบียลอยตัว
- ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาเบิกถอน
อัตราดอกเบียคงที
- ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาเบิกถอน

186,999

737,876

206,068

186,999

3,929,448
4,667,324

206,068

960,560
4,476,876
5,437,436

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
วงเงินเบิก
วงเงินกู้ วงเงินเบิก
วงเงินกู้
เกินบัญชี หมุนเวียน
เกินบัญชี หมุนเวียน
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
อัตราดอกเบียลอยตัว
- ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาเบิกถอน
อัตราดอกเบียคงที
- ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาเบิกถอน

154,999

-

174,068

-

154,999

3,874,350
3,874,350

174,068

4,468,876
4,468,876
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
21

เจ้ าหนีอืน - กิจการอืน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
เจ้าหนีสิ นทรัพย์ถาวร
เจ้าหนีอืน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานค้างจ่าย
ส่วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
อืนๆ
รวมเจ้าหนีอืน - กิจการอืน

22

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

19,890
40,380
39,400
17,393
31,363
24,753

66,992
38,087
54,829
23,486
31,243
23,626

18,742
34,855
9,246
16,594
28,742
20,984

66,190
36,485
7,707
22,371
28,722
17,196

1,287
74,356
248,822

12,183
60,904
311,350

36,738
165,901

27,376
206,047

หนีสินทีอาจเกิดขึนและหนังสื อคําประกัน

22.1 หนีสินทีอาจเกิดขึน
เมือวันที 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาว่าจ้างบริ ษทั จัดหาแรงงานต่างด้าวแห่งหนึงทีจดทะเบียนในประเทศ
กัมพูชาเพือจัด หาและจัดส่ งแรงงานกัมพูชาเข้ามาทํางานในประเทศไทยอย่างถูก ต้องตามกฎหมาย โดยบริ ษ ทั ตกลง
จะชําระค่าบริ การตัวแทนการจัดหาแรงงานต่างด้าวให้บริ ษทั จัดหาแรงงานต่างด้าวเมือแรงงานต่างด้าวได้ใบอนุญาตทํางาน
จากทางราชการและทํางานครบตามสัญญา ซึ งบริ ษ ทั ได้ชาํ ระเงิ นค่าบริ การให้บริ ษ ัทจัดหาแรงงานต่างด้าวเรี ยบร้ อยแล้ว
ตามเงือนไขในสัญญาและเอกสารเรี ยกเก็บค่าบริ การทีบริ ษทั ได้รับ
ต่อมาเมือวันที 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั จัดหาแรงงานต่างด้าวได้ยืนฟ้องคดีกบั บริ ษทั โดยกล่าวอ้างว่า บริ ษทั ผิดนัด
ไม่ชาํ ระค่าบริ การตัวแทนการจัดหาแรงงานต่างด้าว และให้บริ ษทั ชดใช้ค่าเสี ยหาย พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับตังแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระคดี เสร็ จสิ น ต่อมาบริ ษทั ได้แต่งตังทนายความและมอบหมายตัวแทนบริ ษทั
เพือดําเนิ นการต่อสู ้คดีตามขันตอนกระบวนการพิจารณาของศาลว่า บริ ษทั ไม่ได้ผิดสัญญา และฟ้องแย้งกลับเรี ยกค่าเสี ยหาย
จากบริ ษทั จัดหาแรงงานต่างด้าวซึงเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา ทังนีศาลสื บพยานโจทก์และจําเลยเสร็ จสิ นแล้ว
เมือวันที 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ศาลชันต้นมีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ชําระเงินจํานวน 4.77 ล้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ
7.5 ต่อปี อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้ยนอุ
ื ทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์ในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560 เนืองจากมีหลักฐานและข้อมูล
สําคัญเพิมเติมที จะต่อสู ้คดี และเชื อมันว่าหลักฐานและข้อมูลสําคัญดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั บริ ษทั จึ งไม่ตงั
สํารองหนีสิ นสําหรับคดีความดังกล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
22

หนีสินทีอาจเกิดขึนและหนังสื อคําประกัน (ต่อ)

22.2 หนังสื อคําประกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
คําประกันการใช้ไฟฟ้า
คําประกันอืนๆ

53,935
17,133

58,055
16,501

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
50,634
17,024

51,218
13,497

22.3 การคําประกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
คําประกันการซือวัตถุดิบให้แก่บริ ษทั ย่อยโดยอ้อม
คําประกันเงินกูย้ มื ของกิจการอืน
23

4,000

4,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
16,424
-

18,001
-

ภาระผูกพัน

23.1 ภาระผูกพันตามรายจ่ ายฝ่ ายทุน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ภาระผูกพันเกียวกับการซือทีดิน อาคาร
และอุปกรณ์
ภาระผูกพันจากการซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

36,935
150

201,391
1,040

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
27,604
150

169,413
180

84

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
23

ภาระผูกพัน (ต่อ)

23.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนินงาน
กลุ่มกิจการได้ทาํ สัญญาเช่าที ดิ น อาคาร รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ และการให้บริ การระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
โดยจํา นวนเงิ น ขันตําที ต้อ งจ่ า ยในอนาคตตามสั ญ ญาเช่ าดําเนิ น งานดังกล่ าว ที ไม่ ส ามารถยกเลิ ก ได้ ประกอบด้ว ย
รายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ถึงกําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ถึงกําหนดชําระเกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ถึงกําหนดชําระเกินกว่า 5 ปี
24

28,947
19,596
13,447
69,017
131,007

34,403
24,351
22,119
84,553
165,426

22,637
14,427
6,263
43,327

28,295
21,328
14,573
64,196

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

หมายเหตุ
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
หนีสิ นในงบแสดงฐานะการเงิน
(กําไร)หรื อขาดทุนทีรวมอยู่
ในกําไรจากการดําเนินงาน
ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
การวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
ต้นทุนบริ การในอดีต
การวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับ
ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ

24.1
24.2

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

263,842
119,979
383,821

255,295
121,407
376,702

209,207
97,751
306,958

202,058
99,424
301,482

16,020
8,478

21,543
11,976

10,870
6,265

18,948
7,221

3,000
(697)
26,801

(679)
32,840

3,000
(697)
19,438

(679)
25,490

6,000

-

6,000
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
24

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ในระหว่างปี มีพนักงานของกลุ่มกิ จการและบริ ษทั เลื อกเปลียนการเข้าร่ วมโครงการผลประโยชน์ไปเข้าร่ วมโครงการ
เงิ นสมทบจํานวน 56 คน (พ.ศ. 2559 : 46 คน) จึงทําให้ตน้ ทุนบริ การในอดีตลดลงเป็ นจํานวน 0.70 ล้านบาท และ 0.70
ล้านบาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2559 : จํานวน 0.68 ล้านบาท และ 0.68 ล้านบาท)
รายการเคลือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้มีดงั นี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
การวัดมูลค่าใหม่
ผลขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
ต้นทุนบริ การในอดีต
จ่ายชําระผลประโยชน์
ราคาตามบัญชีปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

376,702
14,575
9,923

378,919
21,701
11,817

301,482
9,620
7,515

307,878
16,965
9,204

9,000
(697)
(25,682)
383,821

(679)
(35,056)
376,702

9,000
(697)
(19,962)
306,958

(679)
(31,886)
301,482
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
24

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)

24.1 โครงการผลประโยชน์ เมือเกษียณอายุ
รายการเคลือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์เมือเกษียณอายุทีกําหนดไว้มีดงั นี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
การวัดมูลค่าใหม่
ผลขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ต้นทุนบริ การในอดีต
จ่ายชําระผลประโยชน์
ราคาตามบัญชีปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

255,295
9,045
6,975
271,315

255,258
12,950
8,592
276,800

202,058
5,722
5,148
212,928

203,148
12,329
6,619
222,096

6,000
(334)
(13,139)
263,842

(287)
(21,218)
255,295

6,000
(334)
(9,387)
209,207

(287)
(19,751)
202,058

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีใช้สาํ หรับโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุเป็ นดังนี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือนทีคาดไว้
อัตราการลาออกของพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

2.40% - 3.91% 2.40% - 3.91% 2.59% - 3.21% 2.59% - 3.21%
2.00% - 7.03% 2.00% - 7.03% 2.00% - 5.00% 2.00% - 5.00%
0.00% - 66.00% 0.00% - 66.00% 0.00% - 66.00% 0.00% - 66.00%
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
24

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)

24.1 โครงการผลประโยชน์ เมือเกษียณอายุ (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยเป็ นดังนี
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ เมือเกษียณอายุ
การเปลียนแปลง
ในข้ อสมมติ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

อัตราคิดลด

ลดลงร้อยละ 1.00 เพิมขึนร้อยละ 9.73 เพิมขึนร้อยละ 10.09 เพิมขึนร้อยละ 8.82 เพิมขึนร้อยละ 9.29
เพิมขึนร้อยละ 1.00 ลดลงร้อยละ 8.43 ลดลงร้อยละ 8.72 ลดลงร้อยละ 7.73 ลดลงร้อยละ 8.12

อัตราการเพิมขึน
ของเงินเดือน

ลดลงร้อยละ 1.00 ลดลงร้อยละ 7.93 ลดลงร้อยละ 7.45 ลดลงร้อยละ 7.01 ลดลงร้อยละ 6.59
เพิมขึนร้อยละ 1.00 เพิมขึนร้อยละ 8.61 เพิมขึนร้อยละ 8.01 เพิมขึนร้อยละ 8.00 เพิมขึนร้อยละ 7.50

อัตราการลาออก
ของพนักงาน

ลดลงร้อยละ 1.00 เพิมขึนร้อยละ 10.11 เพิมขึนร้อยละ 9.49 เพิมขึนร้อยละ 9.98 เพิมขึนร้อยละ 9.42
เพิมขึนร้อยละ 1.00 ลดลงร้อยละ 11.56 ลดลงร้อยละ 10.69 ลดลงร้อยละ 11.11 ลดลงร้อยละ 10.51

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี อ้างอิงจากการเปลียนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ งขณะที ให้ขอ้ สมมติอืนคงที
ในทางปฏิ บัติสถานการณ์ ดังกล่าวยากที จะเกิ ดขึ น และการเปลี ยนแปลงในข้อสมมติ บางเรื องอาจมี ความสัมพัน ธ์กัน
ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ทีมีต่อการเปลียนแปลงในข้อสมมติหลัก
ได้ใช้วิธีเดี ยวกับการคํานวณหนี สิ นโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุทีรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติทีใช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลียนแปลงจากปี ก่อน
กลุ่มกิจการมีความเสี ยงในหลายๆ ด้านที เกี ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุโดยความเสี ยงที มีนัยสําคัญ
มีดงั ต่อไปนี
การเปลียนแปลงในอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ งของพันธบัตร
อัตราผลตอบแทนทีแท้จริ งของพันธบัตรรัฐบาลทีลดลงจะทําให้หนีสิ นของโครงการเพิมสูงขึน
ระยะเวลาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุคือ 9 ถึง 32 ปี (พ.ศ. 2559 : 9 ถึง 32 ปี )
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
24

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)

24.2 โครงการผลประโยชน์ ระยะยาวอืน
รายการเคลือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวอืนทีกําหนดไว้มีดงั นี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
การวัดมูลค่าใหม่
ผลขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ต้นทุนบริ การในอดีต
จ่ายชําระผลประโยชน์
ราคาตามบัญชีปลายปี
25

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

121,407
5,530
2,948
129,885

123,661
8,751
3,225
135,637

99,424
3,898
2,367
105,689

104,730
4,636
2,585
111,951

3,000
(363)
(12,543)
119,979

(392)
(13,838)
121,407

3,000
(363)
(10,575)
97,751

(392)
(12,135)
99,424

ส่ วนเกินทุน
จากหุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
ซื อคืน
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินทุนจากหุ้นสามัญซื อคืน

จํานวนหุ้น
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559

2,709,904,800

2,709,905

19,928

2,729,833

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

2,709,904,800

2,709,905

19,928

2,729,833

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

2,709,904,800

2,709,905

19,928

2,729,833

ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั ประกอบด้วยหุ ้นสามัญจํานวน 2,709,904,800 หุ ้น (พ.ศ. 2559 : 2,709,904,800 หุ ้น) มูลค่าที
ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท (พ.ศ. 2559 : หุน้ ละ 1 บาท) หุน้ ทังหมดได้ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
26

สํารองตามกฎหมาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ยอดต้นปี
จัดสรรระหว่างปี
ยอดปลายปี

250,000
7,000
257,000

228,000
22,000
250,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
250,000
7,000
257,000

228,000
22,000
250,000

ตามพระราชบัญญัติ บริ ษ ัท มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ัทต้องสํารองตามกฏหมายอย่างน้อยร้ อยละห้ าของกําไรสุ ท ธิ
หลังจาก หักส่ วนของขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าสํารองนี จะมี มูลค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละสิ บ ของทุ นจดทะเบี ยน
สํารองนีไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
27

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าเสื อมราคา
ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่าขนส่งสิ นค้า
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าตัดจ่ายสิ นทรัพย์
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ - สุทธิ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 12.2)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(หมายเหตุ 15)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

1,515,449
800,536
219,427
181,770
188,893
50,628
17,361
18,750

1,472,593
774,549
288,016
175,382
192,623
50,422
15,439
13,490

935,072
513,903
194,132
150,025
110,838
33,396
6,778
17,728

996,727
517,852
255,158
145,007
123,416
36,343
8,315
12,247

13,902

(5,562)

20,469

(2,250)

-

-

-

25,090

29,587

-

29,587

-
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
28

กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย
ถ่วงนําหนักทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ โดยไม่รวมหุน้ สามัญซือคืน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
กําไรส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่ทีเป็ น
ของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีถืออยู่
ในระหว่างปี (จํานวนหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

42,398

256,200

125,924

405,877

2,709,905
0.02

2,709,905
0.09

2,709,905
0.05

2,709,905
0.15

บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี
29

เงินปันผล
พ.ศ. 2560
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ของบริ ษทั เมือวันที 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ประจําปี พ.ศ. 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิ น 270.99 ล้านบาท
และบริ ษทั ได้จ่ายชําระทังจํานวนแล้วในระหว่างปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

30

รายการกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลและกิจการทีมีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมโดยทีบุคคลหรื อกิจการนันมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั
ถูกควบคุ มโดยบริ ษ ทั หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันกับบริ ษทั รวมถึ งบริ ษทั ที ดําเนิ นธุ รกิ จ การลงทุ น บริ ษทั ร่ วม
การร่ ว มค้า และบุ ค คลหรื อ กิ จ การซึ งมี อิ ท ธิ พ ลอย่างเป็ นสาระสําคัญ เหนื อ บริ ษ ัท ผูบ้ ริ ห ารสําคัญ รวมทังกรรมการ
ของบริ ษ ัท ตลอดจนสมาชิ ก ในครอบครั วที ใกล้ชิ ด กับ บุ ค คลเหล่ านัน และกิ จ การที ถู ก ควบคุ ม หรื อ ถู ก ควบคุ ม ร่ ว ม
โดยบุคคลเหล่านัน ถือเป็ นบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพัน ธ์ระหว่างบุ คคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คํานึ งถึ งเนื อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบกฎหมาย
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
30

รายการกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน (ต่อ)
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 12.1
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั และกิจการทีเกียวข้องกันทีมีรายการระหว่างกันเป็ นดังต่อไปนี
ชื อบริษัท
บริ ษทั ศรี ไทยมาร์เก็ตติง จํากัด
บริ ษทั สยามเมลามีน มาร์เก็ตติง จํากัด
บริ ษทั ศรี ไทยสเตนเลส จํากัด
บริ ษทั ส. สหธารา (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั โตโฮ โฟม (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั พี.ซี. คอนเทนเนอร์ จํากัด
บริ ษทั พี.อี.ที. คอนเทนเนอร์ จํากัด

ความสัมพันธ์ กบั บริษัท
โดยญาติของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ และเป็ นกรรมการบริ ษทั
โดยญาติของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้
โดยญาติของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ และเป็ นกรรมการบริ ษทั
โดยผูบ้ ริ หารและญาติของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
เป็ นกรรมการบริ ษทั
โดยผูบ้ ริ หารและญาติของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
เป็ นกรรมการบริ ษทั
โดยญาติของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ และเป็ นกรรมการบริ ษทั
โดยญาติของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ และเป็ นกรรมการบริ ษทั

30.1 ยอดคงเหลือ ณ วันสินปี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ลูกหนีการค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน – สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการทีเกียวข้องกันอืน - ผูบ้ ริ หารและญาติของ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
เป็ นกรรมการบริ ษทั
รวมลูกหนีการค้า
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

109,070
36,694

111,462
13,104

107,312
109,070
36,658

190,445
111,462
12,571

201,676
347,440
347,440

204,438
329,004
329,004

149,358
402,398
(50,000)
352,398

145,955
460,433
(50,000)
410,433
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
30

รายการกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน (ต่อ)

30.1 ยอดคงเหลือ ณ วันสินปี (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย - เงินปั นผลค้างรับ
- ลูกหนีอืน
บริ ษทั ร่ วม - เงินปั นผลค้างรับ
- ลูกหนีอืน
การร่ วมค้า
กิจการทีเกียวข้องกันอืน - ญาติของผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ และเป็ นกรรมการบริ ษทั
รวมลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้ าหนีการค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการทีเกียวข้องกันอืน - ผูบ้ ริ หารและ
ญาติของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้
และเป็ นกรรมการบริ ษทั
รวมเจ้าหนีการค้า
เจ้ าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย - เจ้าหนีอืน
- เจ้าหนีสิ นทรัพย์ถาวร
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการทีเกียวข้องกันอืน - ญาติของผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ และเป็ นกรรมการบริ ษทั
รวมเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

4,800
1,359
156

45,000
1,052
158

18,000
6,354
4,800
1,359
156

6,177
45,000
1,052
158

75
6,390

66
46,276

75
30,744

66
52,453

74,164
77

103,945
38

66,769
48,017
77

69,843
65,727
38

12,520
86,761

11,096
115,079

7,835
122,698

10,082
145,690

306
225

306
-

1,914
4,153
279
225

636
306
-

3
534

1
307

3
6,574

1
943
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
30

รายการกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน (ต่อ)

30.2 รายการทีเกิดขึนในระหว่ างปี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
รายได้จากการขายและการให้ บริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการทีเกียวข้องกันอืน - ผูบ้ ริ หารและ
ญาติของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้
และเป็ นกรรมการบริ ษทั
รวมรายได้จากการขายและการให้ บริการ
รายได้อืน
รายได้จากการบริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการทีเกียวข้องกันอืน - ญาติของผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ และเป็ นกรรมการบริ ษทั
รวม
รายได้ค่าบริหารการจัดการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
รวม
รายได้เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
รวม
รวมรายได้อืน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

279,156
61,757

301,669
62,453

128,398
279,156
61,593

295,182
301,669
61,150

439,977
780,890

423,878
788,000

330,546
799,693

317,998
975,999

6,327
804

6,565
816

30,698
6,327
804

27,332
6,565
816

1,720
8,851

1,895
9,276

1,675
39,504

1,602
36,315

450
1,000
1,450

1,000
1,000

3,180
450
1,000
4,630

3,270
1,000
4,270

-

-

174,635
31,083
4,000
209,718

246,300
94,836
341,136

10,301

10,276

253,852

381,721
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
30

รายการกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน (ต่อ)

30.2 รายการทีเกิดขึนในระหว่ างปี (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
รายได้จากการขายสิ นทรัพย์ ถาวร
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวมรายได้จากการขายสิ นทรัพย์ ถาวร
ต้ นทุนขายและการให้ บริการ
การซื อสิ นค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการทีเกียวข้องกันอืน - ผูบ้ ริ หารและ
ญาติของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้
และเป็ นกรรมการบริ ษทั
รวม
ค่ าใช้ จ่าย
การใช้ บริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการทีเกียวข้องกันอืน - ญาติของผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ และเป็ นกรรมการบริ ษทั
รวม
ยอดซื อสิ นทรั พย์ ถาวร
บริ ษทั ย่อย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

-

99
99

23,084
23,084

212,180
99
212,279

464,267
284

562,838
41

304,135
277,082
284

317,729
355,749
41

50,794
515,345

42,838
605,717

35,764
617,265

30,548
704,067

1,627
210

1,143
-

5,450
1,627
210

3,646
1,143
-

7,414
9,251

8,859
10,002

7,414
14,701

8,467
13,256

-

-

14,742
14,742

6,474
6,474
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
30

รายการกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน (ต่อ)

30.3 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีสําคัญ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารทีสําคัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

2,237

2,292

2,237

2,292

109,311
3,758
30
115,336

108,721
3,907
31
114,951

61,494
2,759
25
66,515

60,715
2,758
25
65,790
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
31

สิทธิพเิ ศษทีได้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน
กลุ่มกิ จการได้รับสิ ทธิ พิเศษจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนและจะต้องปฏิ บัติตามเงื อนไขที เกี ยวข้องกับสิ ทธิ และประโยชน์ทีได้รับนันตามที ระบุ ไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุ น ซึ งมี
รายละเอียดดังนี
ชื อบริษัท
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

เลขทีบัตรส่ งเสริม

วันทีคณะกรรมการอนุมตั ิ

ระยะเวลา

ชื อผลิตภัณฑ์

สิ ทธิพเิ ศษทีสํ าคัญ

1872(2)/2554

18 มกราคม พ.ศ. 2554

8 ปี

ผลิตภัณฑ์เมลามีน

• การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบกิจการ
ทีได้รับการส่ งเสริ ม รวมกันไม่เกิ นร้อยละ 100 ของเงิ นลงทุ น ไม่รวมค่าที ดิ นและ
ทุนหมุนเวียน เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน
(วันที 19 กัน ยายน พ.ศ. 2555) และสามารถนําผลขาดทุ นในระหว่างเวลาที ได้รับ
ยกเว้นภาษี เงิ นได้มาหักออกจากกําไรสุ ทธิ ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที พ้นกําหนด
ระยะเวลา 8 ปี และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ร้อยละ 50
ของอัตราปกติ ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที พ้นกําหนดระยะเวลา 8 ปี (สิ นสุ ดวัน ที
18 กันยายน พ.ศ. 2568)

1529(2)/2555

6 มีนาคม พ.ศ. 2555

7 ปี

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

• การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบกิจการ
ทีได้รับการส่ งเสริ ม รวมกันไม่เกิ นร้อยละ 100 ของเงิ นลงทุ น ไม่รวมค่าที ดิ นและ
ทุนหมุนเวียน มีกาํ หนดเวลา 7 ปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน
(วันที 4 กันยายน พ.ศ. 2555) และสามารถนําผลขาดทุ นในระหว่างเวลาที ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ มาหักออกจากกําไรสุ ทธิ เป็ นเวลา 5 ปี นับจากพ้นกําหนดเวลา 7 ปี
(สิ นสุ ดวันที 3 กันยายน พ.ศ. 2567)

1872(2)/2556

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

7 ปี

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

• การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบกิจการ
ทีได้รับการส่ งเสริ ม รวมกันไม่เกิ นร้อยละ 100 ของเงิ นลงทุ น ไม่รวมค่าที ดิ นและ
ทุนหมุนเวียน มีกาํ หนดเวลา 7 ปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน
(วันที 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) และสามารถนําผลขาดทุ นในระหว่างเวลาทีได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ มาหักออกจากกําไรสุ ทธิ เป็ นเวลา 5 ปี นับจากพ้นกําหนดเวลา 7 ปี
(สิ นสุ ดวันที 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
31

สิทธิพเิ ศษทีได้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)
กลุ่มกิ จการได้รับสิ ทธิ พิเศษจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนและจะต้องปฏิ บัติตามเงื อนไขที เกี ยวข้องกับสิ ทธิ และประโยชน์ทีได้รับนันตามที ระบุ ไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุ น ซึ งมี
รายละเอียดดังนี (ต่อ)
ชื อบริษัท
บริ ษทั ย่อย : บริ ษทั ศรี ไทย โมลด์ส จํากัด

บริ ษทั ย่อย : บริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด

เลขทีบัตรส่ งเสริม

วันทีคณะกรรมการอนุมตั ิ

ระยะเวลา

ชื อผลิตภัณฑ์

สิ ทธิพเิ ศษทีสํ าคัญ

2458(5)/2554

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

8 ปี

ผลิตและซ่อมแซม
แม่พมิ พ์

• การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบกิจการ
ที ได้รับการส่ งเสริ ม เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที เริ มมี รายได้ (วันที 12 มี นาคม
พ.ศ. 2556) และนําผลขาดทุ นในระหว่างเวลาทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ มาหักออก
จากกําไรสุ ทธิ เป็ นเวลา 5 ปี นับจากวัน ที พ้น กําหนดระยะเวลา 8 ปี (สิ นสุ ด วัน ที
11 มีนาคม พ.ศ. 2569)

1268(5)/2556

5 มีนาคม พ.ศ. 2555

8 ปี

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

• การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบกิจการ
ทีได้รับการส่ งเสริ ม เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้ (วันที 20 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557) และนําผลขาดทุ นในระหว่างเวลาทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ มาหักออก
จากกําไรสุ ทธิ เป็ นเวลา 5 ปี (สิ นสุ ดวันที 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570)

1960(2)/2555

8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

7 ปี

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

• การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบกิจการ
ที ได้รับการส่ งเสริ ม รวมกัน ไม่เกิ น ร้ อยละ 100 ของเงิ นลงทุ นไม่ รวมค่าที ดิ นและ
ทุนหมุนเวียน เป็ นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน
(วันที 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2555) และสามารถนําผลขาดทุ น ในระหว่างเวลาที ได้รับ
ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้ม าหักออกจากกําไรสุ ทธิ เป็ นเวลา 5 ปี นับจากวันที พ้นกําหนด
ระยะเวลา 7 ปี (สิ นสุ ดวันที 9 สิ งหาคม พ.ศ. 2567)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
31

สิทธิพเิ ศษทีได้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)
กลุ่มกิ จการได้รับสิ ทธิ พิเศษจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนและจะต้องปฏิ บัติตามเงื อนไขที เกี ยวข้องกับสิ ทธิ และประโยชน์ทีได้รับนันตามที ระบุ ไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุ น ซึ งมี
รายละเอียดดังนี (ต่อ)
ชื อบริษัท
บริ ษทั ย่อย : บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด

เลขทีบัตรส่ งเสริม

วันทีคณะกรรมการอนุมตั ิ

ระยะเวลา

ชื อผลิตภัณฑ์

สิ ทธิพเิ ศษทีสํ าคัญ

1616(5)/2554

18 เมษายน พ.ศ. 2554

8 ปี

ผลิตภัณฑ์เมลามีน

• การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบกิจการ
ที ได้รับการส่ งเสริ ม เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่ว นั ที เริ มมี รายได้จากการประกอบ
กิจการนัน (วันที 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับกําไรสุ ทธิ ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ รวมทังสามารถนําผลขาดทุนในระหว่าง
เวลาทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้มาหักออกจากกําไรสุ ทธิ เป็ นเวลา 5 ปี นับจากวันทีพ้น
กําหนดเป็ นเวลา 8 ปี (สิ นสุ ดวันที 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
31

สิทธิพเิ ศษทีได้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
ผลการดําเนิ น งานจากกิ จ กรรมที ได้รั บ การส่ งเสริ ม และไม่ ไ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของบริ ษ ัท ประกอบด้ว ย
รายละเอียดดังนี
งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
ทีได้รับ ทีไม่ ได้รับ
ทีได้รับ ทีไม่ ได้รับ
การส่ งเสริม การส่ งเสริม
รวม การส่ งเสริม การส่ งเสริม
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ภายในประเทศ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต่างประเทศ
รวมรายได้จากการขายและการให้บริ การ

32

รวม

970,189

4,117,881

5,088,070

868,523

4,104,643

4,973,166

272,021
1,242,210

893,865
5,011,746

1,165,886
6,253,956

218,184
1,086,707

1,345,036
5,449,679

1,563,220
6,536,386

เหตุการณ์ ภายหลังวันทีในงบการเงิน
การอนุมตั เิ งินปันผล
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้อนุมตั ิเสนอให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม
ส่ วนที ยังไม่ได้จดั สรร ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 135.50 ล้านบาท ทังนี การอนุ มตั ิให้จ่ายเงิ นปั นผล
ดังกล่าวจะได้นาํ เสนอต่อทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 37 (ประจําปี พ.ศ. 2561) เพือพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป
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