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ข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินรวมโดยสรุป

2560

2559

หน่วย : ล้านบาท
2558

งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ

10,726
6,178
4,548

11,304
6,371
4,933

11,107
6,150
4,957

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
รายได้จากการขาย
ก�ำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

9,577
1,415
(1,295)
113
(181)
52
42

9,285
1,578
(1,288)
163
(169)
284
256

9,763
1,848
(1,316)
189
(163)
558
445

งบกระแสเงินสดรวม
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

946
(439)
(461)
290

548
(1,013)
87
272

1,197
(1,098)
79
621

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

1.07
79.79
40.48
41.03
14.77
0.76
0.66
1.36

1.20
77.15
42.74
42.27
17.00
2.82
2.36
1.29

1.17
72.95
39.37
43.84
18.92
4.84
4.42
1.24
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ผลการดำเนินงาน

กำไรตอหุน

(หนวย : บาท)

(หนวย : ลานบาท)

9,763

9,285

1,847

9,577

1,578

0.16

1,415

0.09
445

256

2558

2559

รายไดจากการขาย

2560

2558

มูลคาตามบัญช�ตอหุน
(หนวย : บาท)

6,178

2560
หนี้สิน

1.83

1.82

1.68

2558

2559

2560

4,548

4,933

2559
สินทรัพย

2560

(หนวย : ลานบาท)

6,371

4,957

2559

10,726

11,304

6,150

2558

กำไรสุทธ�สวนที่เปนของบร�ษัทใหญ

กำไรขั้นตน

สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ
11,107

0.02

42

สวนของเจาของ
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สารจากประธานกรรมการ

ปี พ.ศ. 2560 มีข่าวที่น่ายินดีก็คือเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวของบรรดาประเทศ
ผูน้ ำ� ทางเศรษฐกิจจากการเพิม่ สูงขึน้ ของอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic
Products) เป็นเครื่องบ่งชี้แนวโน้มการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจโลก ส่วนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเราแม้วา่ ระดับมหภาคเริม่ มีการขยายตัวดีขนึ้ แต่ระดับฐานรากยังไม่
ฟืน้ ตัวเท่าทีค่ วร ท�ำให้กำ� ลังซือ้ ของคนส่วนใหญ่ยงั ต�ำ่ อยูแ่ ละกระทบต่ออุปสงค์ในสินค้า
หลักของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เมลามีน นอกจากนี้
กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มก็ประสบปัญหาการแข่งขันด้านราคาจาก
ผูป้ ระกอบการรายย่อย ตลอดจน resin พลาสติกบางเกรดซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักก็มรี าคา
สูงขึน้ โดยบริษทั ฯไม่สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของราคา
วัตถุดบิ จึงมีผลต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของกลุม่ สินค้ารับจ้างผลิตหรือ OEM
ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักของบริษัทฯ ประกอบกับธุรกิจเครือข่ายศรีไทยเน็ทเวิร์คหดตัว
จากการปรับโครงสร้างการบริหารงาน การย้ายเข้าออกของผู้น�ำนักขายอิสระ และ
ภาวะเศรษฐกิจที่มีผลต่อภาคค้าปลีก
ส่วนธุรกิจในต่างประเทศ แม้ว่ายอดขายจะสูงขึ้นจากปีก่อนจากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม คือ Srithai
(Vietnam) Company Limited และ Srithai (Hanoi) Company Limited รวมถึง Srithai Superware Manufacturing Private Limited ใน
ประเทศอินเดียก็ตาม แต่บริษัทที่ Hanoi และอินเดียก็ยังใช้ก�ำลังการผลิตไม่เต็มที่ เนื่องจากเพิ่งเริ่มประกอบการไม่ถึง 2 ปี ท�ำให้ต้นทุนการ
ผลิตยังสูงอยู่
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมิได้นิ่งนอนใจ ได้วางแผนและก�ำหนดกลยุทธ์ส�ำหรับปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นรากฐานและปัจจัย
ช่วยผลักดันให้กลุ่มศรีไทยสามารถเติบโตในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อาทิ การเพิ่มยอดขายและขยายตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การน�ำเสนอสินค้าใหม่ๆ การเพิม่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์ การบริหารการลดต้นทุน การจัดการสินทรัพย์ทใี่ ช้ประโยชน์
ไม่เต็มที่ การควบรวมบางธุรกิจภายในกลุม่ เข้าด้วยกันเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการบริหารงาน การใช้เทคโนโลยีใหม่สำ� หรับกระบวนการผลิต
และการท�ำงานในส�ำนักงาน และหาโอกาสทางธุรกิจในการควบรวมกิจการนอกกลุ่มเพื่อขยายฐานธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีวา่ การด�ำเนินธุรกิจจ�ำเป็นต้องควบคูไ่ ปกับการเป็นพลเมืองทีด่ ขี องสังคม กลุม่ ศรีไทยจึงได้กำ� หนดพันธกิจ
ของการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี นอกเหนือไปจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ โดยมี
ส่วนร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตเมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 รวมถึงได้รบั การประเมินระดับดีเลิศด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง อันเป็นความภาคภูมใิ จ
ของชาวศรีไทยที่หน่วยงานก�ำกับดูแลให้การยอมรับการมีธรรมาภิบาลของกลุ่มบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม
ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มศรีไทย ที่ให้การสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของ
กลุ่มศรีไทยมาโดยตลอดกว่า 54 ปี ผมหวังว่าท่านจะยังคงให้การสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มศรีไทยให้มีความยั่งยืนในอนาคตและเป็นหนึ่งใน
บริษัทชั้นน�ำของคนไทยที่มีอายุยืนยาวสืบไป
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
บริษทั ฯได้ประกาศวิสยั ทัศน์และพันธกิจให้ผบู้ ริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับในองค์กรได้รบั ทราบ มีความเข้าใจร่วมกัน และประสาน
งานกัน เพื่อร่วมกันช่วยผลักดันให้บริษัทฯสามารถบรรลุเป้าหมายและก้าวไปในทิศทางที่ก�ำหนดไว้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ บริษัทฯได้เผยแพร่
วิสยั ทัศน์และพันธกิจแก่สาธารณชน คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ของบริษทั ฯ เพือ่ รับรูท้ ศิ ทางและอนาคตของบริษทั ฯ และด�ำเนินธุรกิจร่วม
กันกับบริษัทฯได้อย่างมั่นใจ
บริษัทฯก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์และ
พันธกิจได้รับการทบทวนทุกปี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งนี้ วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในปี พ.ศ. 2560 เป็นดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้ผลิตเมลามีนรายใหญ่ที่สุดในโลก
และเป็นผู้นำ�ในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกในอาเซียน
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้ และแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อน�ำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทุน
มนุษย์ (Human Capital)
2. พัฒนา เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ สมรรถนะในการแข่งขันห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)
3. ด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม (Social Capital)

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เริ่มด�ำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ “หจก.อุตสาหกรรม ศรีไทยพลาสติก” โดยนายสุมิตร
เลิศสุมิตรกุล เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2506 เพื่อท�ำธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายของใช้พลาสติกในครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2515 เปลี่ยนชื่อกิจการเป็น “หจก.อุตสาหกรรมศรีไทยซุปเปอร์แวร์” และปรับโครงสร้างการบริหารงานโดยแต่งตั้งนายสนั่น
อังอุบลกุล ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการโรงงาน และได้เพิ่มประเภทธุรกิจอีกประเภทหนึ่งคือ ผลิตเครื่องใช้เมลามีนบนโต๊ะอาหาร
ปี พ.ศ. 2522 เปลีย่ นสถานะของกิจการจากห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดเป็นบริษทั จ�ำกัด ภายใต้ชอื่ “บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด” ซึง่ กิจการ
ได้ขยายตัวเติบโตขึ้นตามล�ำดับ
บริษัทฯเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2534 โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 170
ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 470
ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2537 และเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกครั้งเป็น 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีห้นุ ทีเ่ รียก
ช�ำระมูลค่าครบแล้วจ�ำนวน 400 ล้านบาท และภายหลังการปรับโครงสร้างหนีจ้ ากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจในภาคพืน้ เอเชียแปซิฟคิ ท�ำให้
ทุนที่ช�ำระแล้วของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านบาท เป็น 2,857 ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตัง้ นายสนัน่ อังอุบลกุล กรรมการผูจ้ ดั การ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการ แทนนายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อดีตประธานกรรมการของบริษัทฯซึ่งได้ถึงแก่กรรม
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ปี พ.ศ. 2551 บริษทั ฯลดทุนจดทะเบียนและทีช่ ำ� ระแล้วจาก 2,857 ล้านบาท เป็น 2,709.9 ล้านบาท โดยการตัดหุน้ สามัญทีซ่ อื้ คืนและ
ไม่ได้จ�ำหน่ายภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น จากผลของโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นไปตาม
โครงการซื้อหุ้นสามัญคืนเพื่อการบริหารทางการเงินและขั้นตอนทางกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2558 บริษทั ฯจัดท�ำ rebranding และเริม่ ใช้โลโก้ใหม่เพือ่ ให้มคี วามเป็นสากล รองรับธุรกิจทีห่ ลากหลาย มีความทันสมัย และ
ลูกค้าจดจ�ำง่าย ดังนี้
Brand บริษัทฯ (Corporate Brand)
Brand สินค้า
Brand ประเภทธุรกิจ

เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณาย้ายกลุม่ อุตสาหกรรมของบริษทั ฯจากประเภท “สินค้าอุปโภค
บริโภค” ในหมวดธุรกิจ “ของใช้ในครัวเรือนและส�ำนักงาน” เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท “สินค้าอุตสาหกรรม” ในหมวดธุรกิจ “บรรจุภัณฑ์”
เพื่อความชัดเจนต่อผู้ลงทุนและความเหมาะสมต่อการด�ำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และรายได้ของบริษัทฯ
การด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั บริษทั ฯให้ความส�ำคัญและมุง่ เน้นขยายธุรกิจและฐานลูกค้าของสายธุรกิจพลาสติกทัง้ ผลิตภัณฑ์เพือ่ งาน
อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนซึง่ เป็นสายธุรกิจหลักของกลุม่ บริษทั อย่างต่อเนือ่ ง ควบคูก่ บั การขยายฐานการผลิตและลูกค้า
ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียน ซึง่ บริษทั ฯประสบความส�ำเร็จจากการลงทุนในประเทศเวียดนามผ่านบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
ทีม่ กี ารเติบโตทัง้ ในด้านธุรกิจและรายได้ และโอกาสเติบโตต่อเนือ่ งในอนาคตตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม รวมถึงการ
ลงทุนผ่านบริษัทย่อยในประเทศอินเดียเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการขยายตลาดในประเทศอินเดีย
นอกจากนี้ แผนกลยุทธ์ตา่ งๆ เพือ่ ขับเคลือ่ นธุรกิจ อาทิ การเจรจาเข้าซือ้ กิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ การสรรหานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ทัง้ จากในประเทศและต่างประเทศเพือ่ พัฒนาวัตถุดบิ หรือขยายตลาด E-commerce อยูเ่ สมอ ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับสังคมสมัย
ใหม่ในโลกยุคดิจทิ ลั ก็จะมีสว่ นช่วยให้ธรุ กิจของกลุม่ บริษทั สามารถแข่งขันและเติบโตต่อไปได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน บนรากฐานของการด�ำเนิน
ธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนธุรกิจเครือข่ายของบริษัทฯหรือ “ศรีไทย เน็ทเวิร์ค (Srithai Network)” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจภายใต้สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ์
ก็มงุ่ เน้นคัดสรรสินค้าทีห่ ลากหลายและเปีย่ มด้วยคุณภาพส�ำหรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ทผี่ า่ นการทดสอบจากการใช้งานจริง
และมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ มาวางจ�ำหน่ายในระบบการขายตรงแบบหลายชัน้ (Multi-level Marketing) เพือ่ เสริมสร้างรายได้ให้แก่บริษทั ฯ
และเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกของผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ควบคูไ่ ปกับการก้าวไปสูร่ ะบบธุรกิจเครือข่ายทีโ่ ดดเด่น จูงใจ และ
เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระและสมาชิกที่ต้องการสร้างเครือข่าย ปัจจุบันบริษัทฯให้ความส�ำคัญกับการคัดสรร
และลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจเครือข่ายให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง สะดวก และรวดเร็วยิ่ง
ขึ้น ทั้งในด้านการซื้อขายสินค้าและการรับช�ำระเงิน
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ สาย
ธุรกิจพลาสติกซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ์ โดย
รวมกลุ่มบริษัทย่อยที่ท�ำธุรกิจแม่พิมพ์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของสายธุรกิจพลาสติก และกลุ่มบริษัทในเครืออื่นๆ ที่ท�ำธุรกิจนอกเหนือจาก
ธุรกิจหลักทัง้ สองของบริษทั ฯ เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั ได้วางกลยุทธ์ให้การท�ำธุรกิจมีลกั ษณะครบวงจร ลดการพึง่ พาธุรกิจนอกกลุม่ เพือ่ เสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ – แยกตามสายธุรกิจ

บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
สายธุรกิจเครือข่าย
และแม่พิมพ์

สายธุรกิจพลาสติก
โคราช ไทย เทค

100.0%

ศรี ไทย-อ๊อตโต้

50.0%

ศรี ไทยโมลด์ส

71.0%

ศรี ไทย นาโนพลาส

100.0%

ศรี ไทย ซันโค

48.0%

ศรี ไทย มิยากาวา

51.0%

Srithai (Vietnam)

100.0%

Sanko Srithai
(Malaysia)

48.0%

ศรี ไทยบรรจุภัณฑ์

39.2%

Srithai (Hanoi)

100.0%

ไทย เอ็มเอฟซี

45.0%

Srithai Superware
Manufacturing

100.0%

ชีวามาลา

40.0%

PT. Srithai Maspion

32.5%

Srithai Superware India

82.4%
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ – แยกตามประเภทของเงินลงทุน

บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

กิจการร่วมค้า

โคราช ไทย เทค

100.0%

ศรี ไทย ซันโค

48.0%

ศรี ไทย นาโนพลาส

100.0%

Sanko Srithai (Malaysia)

48.0%

Srithai (Vietnam)

100.0%

ไทย เอ็มเอฟซี

45.0%

Srithai (Hanoi)

100.0%

ชีวามาลา

40.0%

Srithai Superware
Manufacturing

100.0%

ศรี ไทยบรรจุภัณฑ์

39.2%

PT. Srithai Maspion

32.5%

Srithai Superware India

82.4%

ศรี ไทยโมลด์ส

71.0%

ศรี ไทย มิยากาวา

51.0%

ศรี ไทย-อ๊อตโต้

50.0%

หมายเหตุ : การถือหุ้นร้อยละ 100.0 ใน Srithai (Hanoi) Company Limited และร้อยละ 48.0 ใน Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.
เป็นการถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทฯผ่าน Srithai (Vietnam) Company Limited ในประเทศเวียดนาม และบริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ำกัด ใน
ประเทศไทย ตามล�ำดับ
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของกลุม่ บริษทั ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้เงินปันผล รายได้อนื่ และส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและการร่วมค้า ดังต่อไปนี้
รายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินรวม
รายได้จากการขาย
สายธุรกิจพลาสติก
ส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ำกัด
Srithai (Vietnam) Company Limited
Srithai Superware Manufacturing
Private Limited
Srithai Superware India Limited
รวมส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
ส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พี.อี.ที. บโลว์ จ�ำกัด
บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด
Srithai (Vietnam) Company Limited
Srithai (Hanoi) Company Limited
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
   รวมส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ์
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
Srithai (Vietnam) Company Limited
บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
    รวมสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ์
รวมรายได้จากการขาย
รายได้เงินปันผลและรายได้อื่น
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
   และการร่วมค้า
รายได้รวมทั้งสิ้น

% การถือหุ้น
พ.ศ. 2560
ของบริษัทฯ ล้านบาท %

พ.ศ. 2559
ล้านบาท %

พ.ศ. 2558
ล้านบาท %

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

-

38

0.4

84

0.9

79

0.8

-

9,690

100.0

9,449

100.0

9,951

100.0

หมายเหตุ :
1. บริษัท พี.อี.ที. บโลว์ จ�ำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัทในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2559 และช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561
2. บริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หัวข้อ 6 ข้อมูล
จ�ำแนกตามส่วนงาน หน้า 42 – 44
รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
1.

สายธุรกิจพลาสติก

สายธุรกิจพลาสติกประกอบด้วย 2 กลุ่มส่วนงาน คือ ส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน ซึง่ เป็นการแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของผลิตภัณฑ์ บริษทั ฯได้จดั กลุม่ ของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

1.1 ส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
(ก)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

		

จ�ำแนกออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

		

กลุ่มที่ 1 บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

บรรจุภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ภาชนะพลาสติกส�ำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปแบบผนังบาง โดย
จ�ำแนกเป็นแต่ละประเภทดังนี้

10

•

บรรจุภัณฑ์ที่เน้นความสวยงามโดยใช้เทคโนโลยีการติดฉลากในแม่พิมพ์ IML (In Mould Labeling)

•

บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ลวดลายด้วยระบบ Offset

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

•

บรรจุภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่แข็ง และบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารแบบมีแถบป้องกันการเปิด (Tamper Evident)

บรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งดืม่ ได้แก่ ฝาเกลียว (Closure) และพรีฟอร์ม (Preform) ขวดน�ำ้ อัดลมและน�ำ้ ดืม่ PET รวมถึงการให้บริการ
เป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม (Blowing)

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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กลุ่มที่ 2 บรรจุภัณฑ์

ถั ง บรรจุ ภั ณ ฑ์ ได้แก่ ถังเพื่อใช้บรรจุสีทาบ้าน เคมีภัณฑ์
น�้ำมันเครื่อง และจาระบี

		

กลุ่มที่ 3 อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ

ลังบรรจุขวด คือ ลังพลาสติก ภายในแบ่งเป็นช่องๆ ส�ำหรับใช้
บรรจุขวด เช่น ขวดน�้ำอัดลม ขวดเบียร์ และเครื่องดื่มประเภท
ต่างๆ เป็นต้น

ลัง ได้แก่ ลังใส่ปลา กล่องอะไหล่ ลังใส่นม ลังใส่ผักผลไม้

12

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

พาเลท คือ แท่นวางสินค้า มีลกั ษณะเป็นแท่นสีเ่ หลีย่ มขนาดใหญ่
ใช้สำ� หรับวางสินค้าในสถานทีเ่ ก็บสินค้า ภายในแท่นมีชอ่ งส�ำหรับ
ให้งาของรถยกเสียบเพื่อยกแท่นได้

ถังขยะ ได้แก่ ถังขยะทั้งแบบมีล้อเคลื่อนที่ได้ ใช้วางริมทางเดิน
เท้า หรือในที่สาธารณะทั่วไป และแบบไม่มีล้อ

กลุ่มที่ 4 เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน

เฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้

ของใช้ในครัวเรือน ได้แก่ สินค้าจ�ำพวกอุปกรณ์อ�ำนวยความ
สะดวก อุปกรณ์ตกแต่ง และเครื่องใช้ต่างๆ

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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สินค้าพรีเมีย่ ม ได้แก่ สินค้าทีผ่ ลิตเพือ่ เป็นของแถมในรายการส่งเสริม
การขายของผู้ผลิตสินค้าหรือร้านค้าต่างๆ ซึ่งออกแบบโดยผู้ว่าจ้าง
ผลิตหรือบริษทั ฯเอง และเมือ่ ผลิตเสร็จแล้ว ต้องติดเครือ่ งหมายการค้า
ของเจ้าของสินค้า/ผู้ว่าจ้างผลิต

กลุ่มที่ 5 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยานยนต์และชิ้นส่วน
เปลือกแบตเตอรี่ คือ แบตเตอรี่เฉพาะส่วนนอกสุดซึ่งท�ำมาจากพลาสติก ประกอบด้วยตัวแบตเตอรี่และฝา รวมถึงขั้วแบตเตอรี่ ทั้ง
แบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

ชิ้นส่วนยานยนต์ คือ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ประกอบเป็นรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ชิ้ น ส่ ว นอุ ต สาหกรรม คือ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ประกอบเป็นสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ตู้อบไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น
เครื่องซักผ้า เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
(ข)
		

การตลาดและการแข่งขัน
ลักษณะลูกค้า
กลุ่มที่ 1
- บรรจุภัณฑ์อาหาร

		

- บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
กลุ่มที่ 2
- บรรจุภัณฑ์
กลุ่มที่ 3
- อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน โรงภาพยนตร์ทตี่ อ้ งการส่งเสริม
การขายและ ร้านสะดวกซื้อ
โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
โรงงานอุตสาหกรรมสีและเคมีภัณฑ์ หรือธุรกิจต่างๆ ที่จ�ำเป็นต้องใช้
บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับบรรจุสินค้าของตน
ได้แก่ ลังบรรจุขวด ลัง พาเลท และถังขยะ ซึ่งลูกค้าซื้อเพื่อน�ำไปใช้งาน
โดยตรง ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ธุรกิจโลจิสติกส์ หน่วยงาน
ราชการ หรือธุรกิจต่างๆ ที่จ�ำเป็นต้องใช้สินค้าประเภทนี้

กลุ่มที่ 4
- เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน
- สินค้าพรีเมี่ยม

ตัวแทนจ�ำหน่ายหรือร้านค้าปลีก เพือ่ จ�ำหน่ายต่อให้แก่ผบู้ ริโภค และกลุม่
ธุรกิจ HORECA ซึง่ ประกอบด้วย โรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant)
และธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering)
จ�ำหน่ายโดยตรงให้แก่เจ้าของสินค้าและร้านค้าต่างๆ ที่ต้องการส่งเสริม
การขาย

กลุ่มที่ 5
- ผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับยานยนต์และชิน้ ส่วน ได้แก่ ชิน้ ส่วนยานยนต์ เปลือกแบตเตอรี่ และชิน้ ส่วนอุตสาหกรรม ซึง่ ลูกค้า
สัง่ ซือ้ สินค้าจากบริษทั ฯเพือ่ น�ำไปประกอบเป็นสินค้าส�ำเร็จรูปเพือ่ ขายต่อไป
ระยะเวลาให้สินเชื่อ		 สินค้าพลาสติกมีระยะเวลาให้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้าประมาณ 30-120 วัน ยกเว้นการขายในงาน
มหกรรมจะขายเป็นเงินสด
กลยุทธ์การแข่งขัน
• เน้นสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงและแตกต่างจากสินค้าคูแ่ ข่งด้วยเทคโนโลยีในการผลิตทีท่ นั สมัย
			
• เพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
			
• เน้นความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ครบวงจร รวมถึงการรับจ้างเป่าขึ้นรูป
บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มและบริการผลิตแม่พิมพ์ให้ลูกค้าโดยบริษัทย่อย
			

• ร่วมวิจยั และพัฒนาสินค้ากับลูกค้า ผูผ้ ลิตวัตถุดบิ และผูผ้ ลิตแม่พมิ พ์ เพือ่ ให้สนิ ค้ามีรปู แบบ
ตรงกับความต้องการและ/หรือช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า

			

• มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ในประเทศเวียดนามและสิทธิบตั รในตัวสินค้า ซึง่ ช่วยสร้างความ
มั่นใจให้แก่ลูกค้าและเสริมกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทฯ

			

• เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบสินค้านอกเหนือจากสินค้าที่บริษัทฯเป็นผู้ผลิต โดยการ
จัดหาสินค้าคุณภาพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจ�ำหน่าย

ช่องทางการจ�ำหน่าย		
				
				
				

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมมีช่องทางการจ�ำหน่ายดังนี้
ส่งออกต่างประเทศ 8%
ขายภายในประเทศ 92%
จ�ำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

สัดสวนยอดขาย พ.ศ. 2560

สัดสวนยอดขาย พ.ศ. 2559
เฟอรนิเจอรและ
ของใชในครัวเร�อน

เฟอรนิเจอรและ
ของใชในครัวเร�อน
บรรจ�ภัณฑอาหาร
และเคร�่องดื่ม

ผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับยานยนต
และชิ�นสวน

8%
42%

26%

บรรจ�ภัณฑอาหาร
และเคร�่องดื่ม

41%

27%
8% 15%

8% 16%
บรรจ�ภัณฑ

ผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับยานยนต
และชิ�นสวน

9%

อุปกรณ
ขนถายวัสดุ

บรรจ�ภัณฑ

อุปกรณ
ขนถายวัสดุ

ตัวแทนจ�ำหน่ายภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด บริษัท สยามเมลามีน มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด บริษัท ธนศิริ
อินดัสทรีส์ จ�ำกัด และบริษทั ส.ศิรไิ ทย เทรดดิง้ จ�ำกัด ซึง่ เป็นคูค่ า้ ทีด่ ำ� เนินธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน นอกจากนี้ บริษทั ตัวแทน
จ�ำหน่ายที่อยู่ภายในกลุ่มบริษัท ได้แก่ บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ำกัด

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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(ค)

สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน

ผู้ผลิตสินค้าพลาสติกส่วนใหญ่เน้นการท�ำธุรกิจกับกลุ่มสินค้าใดกลุ่มสินค้าหนึ่ง เพื่อแข่งขันเฉพาะในตลาดที่ตนเองถนัด เช่น
โรงงานฉีดพลาสติกเครือ่ งใช้ในครัวเรือนก็จะผลิตเฉพาะเครือ่ งใช้ในครัวเรือนเท่านัน้ จะไม่ผลิตสินค้าชนิดอืน่ เป็นต้น โรงงานพลาสติก
ทั่วประเทศมีจ�ำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนน้อยและเทคโนโลยีตำ�่ โรงงาน
พลาสติกขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตสินค้าพลาสติกป้อนให้แก่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่างๆ มีจ�ำนวนไม่มาก เพราะต้องใช้เงินลงทุน
สูง มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและต้องมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดี นอกจากนั้น ชื่อหรือตรายี่ห้อก็เป็นสิ่งส�ำคัญมากในการสร้าง
ความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าโดยเฉพาะโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เพราะเป็นสินค้าที่ต้องการคุณภาพและการส่งมอบตรงเวลา
กลุ่มบริษัทเป็นผู้น�ำในวงการสินค้าพลาสติก มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น ตลอดจน
เป็นทางเลือกในอันดับต้นๆ ให้แก่ลูกค้าได้ ด้วยจุดแข็งและเหตุผลดังนี้
• ธุรกิจที่ด�ำเนินมาอย่างยาวนานมากกว่า 50 ปี บนรากฐานของความมั่นคง
• ตราสินค้าที่แพร่หลาย เป็นที่จดจ�ำและยอมรับจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
• มีโรงงานส�ำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรม 3 โรงงาน ซึง่ ทันสมัยด้วยก�ำลังการผลิตรวมกันเป็นอันดับต้นๆ ของ
ประเทศไทย
• กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีขั้นสูง
• สิทธิบัตรในตัวสินค้า
• สินค้ามีคุณภาพสูง รูปแบบสวยงาม ปลอดภัย ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนองตอบความต้องการของลูกค้า
ที่หลากหลายได้
• ความเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง ได้แก่ บรรจุภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่ม ด้วยความสามารถในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคเฉพาะด้านของบริษัทฯ
• การเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งทั่วโลกที่สามารถผลิตฝา (Closure) ที่มีน�้ำหนักเบาและผลิตได้เร็ว
• การได้รับการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวสินค้าและกระบวนการผลิต ตลอดจนการได้รับรางวัลจากการ
เข้าประกวดในระดับนานาชาติหลายครั้ง ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการได้รับการยอมรับและความไว้วางใจในระดับสากล
• แนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิต ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ ลด
การใช้แรงงาน และลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ตลอดจนเป็นแนวทางของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการท�ำ CSR ของบริษัทฯและลูกค้าของบริษัทฯ
• สัมพันธภาพและความร่วมมือที่ดีจากผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบและพันธมิตรในต่างประเทศที่แข็งแกร่ง ตลอดจนลูกค้า ที่ร่วม
วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และตัวผลิตภัณฑ์ ให้มีความก้าวล�้ำทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
แตกต่างจากคู่แข่งทางการค้า ตลอดจนสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
• ความสามารถในการสนองตอบความต้องการของลูกค้าทีห่ ลากหลาย และ/หรือเป็น Solution Provider ให้แก่ลกู ค้า อาทิ
การให้บริการที่ครบวงจรครอบคลุมการเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแก่กลุ่มลูกค้าบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม และการน�ำ
เสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการจัดเก็บสินค้าและการขนส่งให้แก่
ลูกค้ากลุ่มโลจิสติกส์และคลังสินค้า
• การมุ่งเน้นท�ำธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องการสินค้าคุณภาพสูงและมีความต้องการสินค้าจ�ำนวนมาก
โดยกลุ่มบริษัทจะไม่ท�ำธุรกิจแข่งขันกับโรงงานพลาสติกขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วๆ ไป ซึ่งมีการแข่งขันด้าน
ราคาค่อนข้างสูงและไม่ได้เน้นคุณภาพ
• ฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในประเทศเวียดนาม และการประสบความส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจของบริษัทย่อยในประเทศ
เวียดนาม รวมถึงความสามารถในการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในด้านธุรกิจและการผลิตระหว่างบริษัทฯและบริษัท
ย่อย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กัน
• ฐานะการเงินที่มั่นคงและมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอส�ำหรับการขยายธุรกิจ
• การมีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในต่างประเทศต่อไปโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ควบคู่กับการลงทุนใน
เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยในการพัฒนาวัตถุดบิ หรือลงทุนซือ้ กิจการในธุรกิจใหม่ๆ เพือ่ ต่อยอดความส�ำเร็จและร่วมผลักดันให้ธรุ กิจ
และรายได้ของบริษัทฯเติบโตต่อไปในอนาคต
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ประกอบกับปัจจัยภายนอกทั้งการเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและเวียดนาม
และกระแสนิยมในการใช้ชีวิตของสังคมคนเมืองสมัยใหม่ ท�ำให้บริษัทฯมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
ส่วนงานผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมของบริษัทฯที่จะเติบโตเคียงคู่อุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างมั่นคงในอนาคต
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ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
บริษทั ฯไม่สามารถเทียบขนาดกับคูแ่ ข่งขันได้โดยตรง เนือ่ งจากโรงงานพลาสติกขนาดกลางและขนาดเล็กมีจำ� นวนนับพันแห่ง
อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีในการผลิต ก�ำลังการผลิตในปัจจุบนั ตลอดจนความหลากหลายของสินค้า ท�ำให้บริษทั ฯเป็นผูผ้ ลิตและ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพือ่ งานอุตสาหกรรมในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ทีล่ กู ค้าให้การยอมรับและไว้วางใจในคุณภาพสินค้า
ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯได้ประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักดังนี้
ประเภทผลิตภัณฑ์
เปลือกแบตเตอรี่
ลังบรรจุขวด
ถังบรรจุภัณฑ์
ลัง
พาเลท
ถังขยะ
เฟอร์นิเจอร์
กลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
(ง)

%
70
70
50
60
40
30
30
20

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานสุขสวัสดิ์ โรงงานบางปู และโรงงานอมตะนคร
ชลบุรี ซึ่งผลิตสินค้าแตกต่างกันดังนี้

โรงงานสุขสวัสดิ์
ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหาร และถังบรรจุภัณฑ์

โรงงานบางปู
ผลิตเปลือกแบตเตอรี่
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โรงงานอมตะนคร ชลบุรี
ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภททั้งชิ้นงาน
ขนาดเล็กและชิน้ งานขนาดใหญ่ ได้แก่ พาเลท ลังบรรจุขวด ถังขยะ
บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ กล่องบรรจุแผ่นซีดแี ละดีวดี ี อุปกรณ์
ตกแต่ง เปลือกแบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามอีก 2 โรงงาน ภายใต้บริษัทย่อยสอง
แห่งที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 คือ Srithai (Vietnam) Company Limited และ Srithai (Hanoi) Company Limited

Srithai (Vietnam) Company Limited
ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ลังบรรจุขวด ถังบรรจุภัณฑ์ เปลือก
แบตเตอรี่ ของใช้ในครัวเรือน หมวกกันน็อค และชิน้ ส่วนอุตสาหกรรม

Srithai (Hanoi) Company Limited
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งดืม่ และกลุม่ ผลิตภัณฑ์ Material Handling

วัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่บริษทั ฯซือ้ ภายในประเทศจากตัวแทนจ�ำหน่ายของผูผ้ ลิตหลายรายซึง่
ไม่มปี ญ
ั หาคุณภาพวัตถุดบิ และไม่มปี ญ
ั หาการขาดแคลนวัตถุดบิ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ราคาเม็ดพลาสติกมักจะมีการเปลีย่ นแปลง
ตามราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลก หากราคาเม็ดพลาสติกมีความผันผวนมาก บริษัทฯจะสั่งซื้อวัตถุดิบบ่อยครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การขึ้นลงของราคา ตลอดจนต่อรองเงื่อนไขทางการค้ากับผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบเพื่อให้บริษัทฯได้ราคาวัตถุดิบที่เหมาะสม โดยผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการจัดซือ้ วัตถุดบิ ของบริษทั ฯ ซึง่ จะติดตามและประเมินการเคลือ่ นไหวของราคาวัตถุดบิ จากผูข้ ายและผูผ้ ลิต
ภายในประเทศและต่างประเทศ พิจารณาปริมาณการใช้ รวมถึงการเจรจาต่อรองราคากับผูจ้ ำ� หน่าย นอกจากนี้ เมือ่ ราคาวัตถุดบิ มีการ
ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯก็สามารถปรับราคาขายกับลูกค้าได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางกลุ่มมีการก�ำหนดราคาขายในลักษณะของต้นทุน
บวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus) หรือในกรณีที่มีการตกลงกันมาก่อน โดยบริษัทฯจะหลีกเลี่ยงการรับค�ำสั่งซื้อล่วงหน้านานๆ
แม้ว่ากระบวนการผลิตของบริษัทฯไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวกับด้าน
สิง่ แวดล้อม แต่บริษทั ฯก็ให้ความส�ำคัญต่อการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมอยูเ่ สมอ โดยยังคงประสิทธิภาพในกระบวนผลิต และประสิทธิภาพ
ในการใช้งานของตัวสินค้า เพือ่ เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดอย่างมีคณ
ุ ค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสว่ นร่วม
ในการช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ บริษัทฯได้ให้ความส�ำคัญต่อการศึกษาและวิจัยร่วมกับองค์กร
และสถาบันการศึกษาชั้นน�ำเพื่อพัฒนาสินค้าพลาสติกที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และน�ำไปสู่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในเชิง
พาณิชย์มากขึ้นในอนาคต
18
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(จ)

งานที่ยังไม่ส่งมอบ

ด้วยฐานลูกค้าของบริษทั ฯค่อนข้างกว้างตามประเภทของผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย ประกอบกับการมีประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตและการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าของลูกค้า บริษัทฯจึงไม่มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม

1.2 ส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
(ก)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนประกอบด้วย 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจาก
เมลามีน ได้แก่ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวซึ่งผลิตมาจากผงเมลามีนโดยมีรูปทรงหลากหลายและพิมพ์ลวดลายให้สวยงาม
เช่น จาน ชาม โถใส่ข้าว ทัพพี ช้อน ถ้วยน�้ำ เป็นต้น และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนอื่นที่บริษัทฯจัดหาจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมาจ�ำหน่าย เพือ่ เสริมให้สว่ นงานผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนมีสนิ ค้าทีต่ อบสนองความต้องการใช้ในครัวเรือนและชีวติ
ประจ�ำวันมากขึ้น
1)

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน

บริษัทฯจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีนตามแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ต้องการขยายตลาดไปยัง
กลุ่มลูกค้าทั้งระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง และเพื่อให้บริษัทฯจัดท�ำแผนการพัฒนาและผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งในด้านคุณภาพ การออกแบบ และราคา ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจ�ำแนกได้ดังนี้
กลุ่มที่ 1 Niche Market
ได้แก่ กลุ่มสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีรูปแบบและลวดลายที่สวยงาม ทันสมัย เข้ากับกระแสนิยม ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีก�ำลังซื้อ
สูง หรือเน้นการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องกระเบื้อง แต่มีความคงทนต่อการใช้งานมากกว่า เพื่อสนองความต้องการ
ของธุรกิจโรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering) หรือ HORECA
•

กลุ่มลูกค้าที่มีก�ำลังซื้อสูง
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•

ธุรกิจโรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering) หรือ HORECA

		

กลุ่มที่ 2 Mass Market

ได้แก่ กลุม่ สินค้าทีว่ างจ�ำหน่ายทัว่ ไป มีลวดลายและรูปแบบสวยงาม หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทงั้ ใน
ด้านคุณภาพและราคา และกลุม่ สินค้าพรีเมีย่ มซึง่ ผลิตเพือ่ เป็นของแถมหรือแลกซือ้ ในรายการส่งเสริมการขายของผูป้ ระกอบการต่างๆ

20
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กลุ่มที่ 3 New Emerging Market
		

2)

ได้แก่ กลุ่มสินค้าที่ผู้ใช้ไม่เน้นความสวยงามเป็นหลัก แต่มีความคงทน ราคาไม่แพง

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนอื่น

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯจัดหาจากทั้งภายในประเทศและน�ำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ชุดเครื่องนอน ภาชนะที่ใช้ในการ
ประกอบอาหารต่างๆ กล่องถนอมอาหารระบบล็อกพิเศษจากประเทศเกาหลีใต้
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(ข)

การตลาดและการแข่งขัน
ลักษณะลูกค้า		จ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย (Wholesale) ระบบการขายตรง (Direct Sales)
โดยขายตรงแก่ผบู้ ริโภค กลุม่ ธุรกิจ HORECA ซึง่ ประกอบด้วย โรงแรม (Hotel)
ภัตตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering) และส่งออกไปต่าง
ประเทศ
1) ขายในระบบการขายตรง (Direct Sales) แบบ Single-level Marketing
ส่วนใหญ่เป็นเงินสด

ระยะเวลาให้สินเชื่อ

2) ขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ให้เครดิตเทอม
ประมาณ 30-150 วัน
3) ขายลูกค้าทัว่ ไปในต่างประเทศ มีทงั้ ทีเ่ ป็นเงินสดและให้เครดิตเทอมประมาณ
30-60 วัน
4) ขายในงานมหกรรมลดราคาจะขายเป็นเงินสด
• เน้นสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลวดลาย สีสันที่งดงาม ตามรูปแบบการ
ใช้ชีวิตและความนิยมของกลุ่มลูกค้าในแต่ละระดับและแต่ละประเทศ

กลยุทธ์การแข่งขัน

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และบริหารจัดการต้นทุน เพื่อให้
สินค้ามีราคาที่แข่งขันได้และเหมาะสมกับตลาดลูกค้านั้นๆ
• น�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาช่วยในการเพิม่ ช่องทางการขายและอ�ำนวยความ
สะดวกมากขึ้นในการซื้อขายสินค้าและการช�ำระเงิน
• เพิม่ ความหลากหลายของรูปแบบสินค้านอกเหนือจากสินค้าทีบ่ ริษทั ฯเป็น
ผูผ้ ลิต โดยการจัดหาสินค้าคุณภาพจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมา
จ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนมีสดั ส่วนยอดขายตามช่องทางการจ�ำหน่ายใน
ปี พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2559 ดังนี้

ช่องทางการจ�ำหน่าย

สัดสวนยอดขาย พ.ศ. 2560

สัดสวนยอดขาย พ.ศ. 2559
ขายตรง

ขายตรง
ตัวแทนจำหนาย
และอื่นๆ

41%

24%

สงออก

35%

ตัวแทนจำหนาย
และอื่นๆ

44%

18%

สงออก

38%

ตัวแทนจ�ำหน่ายภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท สยามเมลามีน มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด และบริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็น
คู่ค้าที่ด�ำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน
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(ค)

สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำด้วย “ผงเมลามีน” เป็นสารพลาสติกที่สามารถทนทานต่อความร้อนได้สูงถึง 100 องศา
เซลเซียส เหมาะที่จะใช้ท�ำเป็นภาชนะใส่อาหารเพราะปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีผู้ผลิตในประเทศอยู่เพียงไม่กี่ราย
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนของบริษทั ฯมีความแข็งแรงทนทาน มีลวดลายและสีสนั สวยงาม ประกอบกับคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคด้วยวัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตมาจากผงเมลามีน 100% และการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของบริษัทฯเป็นที่นิยมของตลาดโดยทั่วไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯส่งออกไป
ยังประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และตลาดยังมีลู่ทางที่จะขยายตัวได้อีก
บริษทั ฯมีตราสินค้าหลักของผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนทีท่ ำ� ด้วยเมลามีน 7 ตรา ได้แก่ Superware, Vanda, Flowerware,
Melamineware, Unica, Ektra และ The Potters ทัง้ นี้ บริษทั ฯเป็นผูจ้ ำ� หน่ายผลิตภัณฑ์เมลามีนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยทีม่ รี ะบบ
ขายตรง

กลุ่มสินค้าล่าสุดของบริษัทฯภายใต้ตราสินค้า “เดอะ พอตเตอร์ส (The Potters)” เป็นกลุ่มสินค้าที่ไม่เพียงให้ความส�ำคัญกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านัน้ หากแต่ยงั ให้ความส�ำคัญกับการออกแบบเพือ่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มคี วามแปลกใหม่ มีชวี ติ ชีวา และเติม
ความสดใสให้ชวี ติ ประจ�ำวัน ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะซึง่ สะท้อนความเป็นตัวตนของผูใ้ ช้สนิ ค้าทีเ่ ป็นกลุม่ คนรุน่ ใหม่มากขึน้ โดยถ่ายทอด
เรื่องราวอันเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจผ่านตัวละครการ์ตูนหลากหลายบทบาทที่ออกแบบขึ้นใหม่เป็นพิเศษส�ำหรับเดอะ พอตเตอร์ส
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าภายใต้การออกแบบแนวคลาสสิค (Classic) ของยุโรปในศตวรรษที่ 18 แต่แฝงความร่วมสมัย
(Contemporary) สินค้าของเดอะ พอตเตอร์ส ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์
เมลามีน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากผ้า ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ถุงมือจับ
ของร้อน กระเป๋า และหมอนอิง เป็นต้น เพื่อการใช้งานในลักษณะของ
Collection Set ปัจจุบันเดอะ พอตเตอร์ส วางจ�ำหน่ายทั่วไปที่แผนก
เครื่องครัวของห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
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ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนได้รบั ผลกระทบจากการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ เนือ่ งจากมีผปู้ ระกอบการน�ำเข้าสินค้าด้อยคุณภาพ
จากต่างประเทศ ผูป้ ระกอบการในต่างประเทศมีการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและ
อีกหลายๆ ประเทศที่ซบเซาและก�ำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯก็ยังคงเป็นผู้น�ำในวงการผลิตภัณฑ์เมลามีน และ
มั่นใจว่าจะสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทยและขยายตลาดในต่างประเทศ ส่งผลให้ภาพรวมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ในครัวเรือนของกลุ่มบริษัทยังเติบโตต่อเนื่อง ด้วยจุดแข็ง กลยุทธ์และการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทดังนี้
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•

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ผลิตภาชนะเมลามีน 100% รายใหญ่ที่สุดในโลก มีก�ำลังการผลิตกว่า 18,000 ตันต่อปี จากฐานการ
ผลิตขนาดใหญ่ในประเทศไทยของบริษัทฯ และในประเทศเวียดนามและอินเดียของบริษัทย่อย ซึ่งสามารถรองรับการ
ขยายตัวของปริมาณค�ำสั่งซื้อ

•

คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจในระดับสากล

•

การร่วมศึกษาค้นคว้ากับสถาบันการศึกษาอยูเ่ สมอเพือ่ หาแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพและ
เป็นอัตโนมัติมากขึ้น

•

การมีทมี งานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสบการณ์ (Knowledge Management Team) ในการจัดเก็บ รักษา และถ่ายทอดองค์
ความรูท้ เี่ ป็นเทคนิคเฉพาะด้านของบริษทั ฯให้พนักงานรุน่ ต่อๆ ไป อย่างเป็นระบบ เพือ่ รักษามาตรฐาน สร้างทีมงานต้นแบบ
ที่แข็งแกร่งและมีความพร้อมส�ำหรับการขยายธุรกิจโดยเฉพาะการขยายฐานการผลิตในต่างประเทศ

•

การน�ำเอาระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร หรือ Total Innovation Management (“TIM”) มาใช้ในการคิดค้น
นวัตกรรมและพัฒนาสินค้าร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กรในลักษณะของ Value
Chain Creation ตลอดทัง้ กระบวนการ ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพือ่ ประเมินทิศทางและแนวโน้มของ
การออกแบบ รสนิยม และความต้องการของลูกค้า จากนัน้ จึงน�ำไปสูข่ นั้ ตอนของการพัฒนาและผลิตเพือ่ ให้ได้สนิ ค้าทีต่ รง
ตามความต้องการของลูกค้าด้วยต้นทุนทีแ่ ข่งขันได้ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้สนิ ค้าและตราสินค้าซุปเปอร์แวร์
ของบริษัทฯ ตลอดจนให้มีความแตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งมากที่สุด

•

การขยายฐานการตลาดและการผลิตในประเทศเวียดนามและอินเดีย ซึง่ เป็นประเทศทีม่ ปี ระชากรวัยท�ำงานจ�ำนวนมาก
และมีอตั ราค่าแรงทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีด่ แี ละก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคในประเทศเวียดนาม จะส่ง
ผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนในประเทศเวียดนามมีการเติบโตทีด่ ี ในขณะทีก่ ารมีชอ่ งทางผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
หลายรายและโรงงานผลิตสินค้าของ Srithai Superware Manufacturing Private Limited จะมีส่วนช่วยขยายตลาดใน
ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นโอกาสและลู่ทางที่ดีในการเติบโตของธุรกิจและยอดขาย ตลอดจนพัฒนาเป็นฐานการผลิตเพื่อ
ส่งออกไปยังประเทศข้างเคียง หรือกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางต่อไปในอนาคต

•

การมีรา้ นขายปลีกสินค้าจากโรงงาน หรือ ศรีไทย ซุปเปอร์เอาท์เล็ท ทีจ่ งั หวัดชลบุรี ซึง่ เป็นเอาท์เล็ทแห่งแรกและแห่งเดียว
ทีเ่ ป็นศูนย์รวมจ�ำหน่ายสินค้าเครือ่ งใช้ในครัวเรือนแบบครบวงจรด้วยสินค้าทีบ่ ริษทั ฯเป็นผูผ้ ลิต และสินค้าอืน่ ๆ จากทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ช่วยให้บริษัทฯเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง
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•

•

การพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ทันการเปลีย่ นแปลงของตลาด โดยร่วมกับผูผ้ ลิตวัตถุดบิ ผูผ้ ลิตแม่พมิ พ์ และผูผ้ ลิต Decal ในการคิดค้นนวัตกรรม จัดหา
สีสันและเทคนิคใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวสินค้าอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนให้ความส�ำคัญต่อการน�ำวัสดุธรรมชาติ
มาผสมกับผงเมลามีนเพื่อลดสัดส่วนการใช้ผงเมลามีนและเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทฯมีผลิตภัณฑ์
เมลามีนทีเ่ ป็นผลมาจากนวัตกรรมใหม่ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Porceline ซึง่ เป็นภาชนะจานชามทีใ่ ห้ความรูส้ กึ เหมือนภาชนะ
กระเบื้อง ทั้งทางด้านผิวสัมผัส ความเงางาม รวมถึงท�ำความสะอาดง่าย แต่มีจุดเด่นที่เหนือกว่าภาชนะกระเบื้องคือ
ไม่แตกหักง่าย ผลิตภัณฑ์ทมี่ สี สี นั เรืองแสง และผลิตภัณฑ์ทมี่ ลี วดลายและสีสนั คล้ายภาชนะทีท่ ำ� จากวัสดุตา่ งๆ ทัง้ โลหะ
หิน ไม้ และกลุ่มวัสดุกระเบื้องเคลือบและสังกะสีเคลือบ (Enamel)

ผลิตภัณฑ์ Porceline

•

•

ผลิตภัณฑ์ทมี่ ลี วดลายและสีสนั คล้ายไม้

ผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายและสีสัน
คล้ายโลหะ
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•

•

ผลิตภัณฑ์ทมี่ ผี วิ สัมผัสและลวดลาย
คล้ายเครื่องปั้นดินเผา

ผลิตภัณฑ์ที่มีผิวสัมผัสและลวดลาย
คล้ายเครื่องเคลือบ

•

การปรับรูปแบบแนวทางการด�ำเนินงานของสมาชิก กลุม่ ผูน้ ำ� และผูบ้ ริหารการขายของธุรกิจขายตรงในประเทศ เพือ่ ให้
ทันการเปลีย่ นแปลงค่านิยมของสังคมยุคใหม่โดยเน้นการจัดการด้านทุนมนุษย์ ทัง้ ส่งเสริมให้ความรู้ ปลูกจิตส�ำนึกให้รสู้ กึ
ร่วมเป็นเจ้าของ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างผลประโยชน์ตอบแทน ปรับรูปแบบธุรกิจให้เป็นแบบดิจิตอล (Digital Platform)
และน�ำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการขยายตลาด E-commerce ทั้งในด้านงานขายและการช�ำระเงิน รวมถึงให้การ
สนับสนุนทั้งด้านการส่งเสริมการขายและสร้างโอกาสในการขายให้สมาชิกตัวแทนขาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ
และแรงจูงใจในการร่วมผลักดันให้ธุรกิจและยอดขายมีการเติบโต

ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
บริษัทฯมีก�ำลังการผลิตมากที่สุดในประเทศไทยและมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 80 ของตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีนในประเทศไทย ซึ่งมากกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

26
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(ง)

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั ฯผลิตสินค้าประเภทเครือ่ งใช้ในครัวเรือนทีส่ าขาโรงงาน
โคราช ภายในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพือ่
จ�ำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ วัตถุดิบ
ที่ส�ำคัญ คือ ผงเมลามีนซึ่งส่วนใหญ่สั่งซื้อจากผู้ผลิตภายใน
ประเทศ บริษทั ฯมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูผ้ ลิตวัตถุดบิ วัตถุดบิ ที่
ใช้ไม่มปี ญ
ั หาด้านคุณภาพหรือการขาดแคลนแต่อย่างไร และ
กระบวนการผลิตไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษทั ฯยังมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนทีท่ ำ� จากเมลามีนอีก 3 โรงงาน ภายใต้บริษทั ย่อยสามแห่งที่
บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 คือ บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ำกัด Srithai (Vietnam) Company Limited ประเทศเวียดนาม และ
Srithai Superware Manufacturing Private Limited ประเทศอินเดีย

Srithai (Vietnam) Company Limited

Srithai Superware Manufacturing Private Limited

บริษัทฯซื้อผงเมลามีนจากบริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของยอดสั่งซื้อผงเมลามีน
ทัง้ หมดในแต่ละปี เนือ่ งจากเป็นบริษทั ในกลุม่ จึงซือ้ ผงเมลามีนได้ในราคาทีเ่ หมาะสมและคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ ไม่มี
ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
(จ)

งานที่ยังไม่ส่งมอบ

การขายของบริษัทฯกระจายไปยังลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นทั้งลูกค้ารายย่อยและตัวแทนจ�ำหน่าย
บริษัทฯไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เกินกว่า 10% ของรายได้รวม
รายงานประจำ�ปี 2560
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2.

สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ์
1.

สายธุรกิจเครือข่าย

สายธุรกิจเครือข่ายเป็นสายธุรกิจทีช่ ว่ ยเสริมสร้างรายได้ให้บริษทั ฯนอกเหนือจากรายได้หลักทีม่ าจากสายธุรกิจพลาสติก โดย
ด�ำเนินธุรกิจสรรหาสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย และเป็นที่นิยมของตลาดจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจ�ำหน่าย
ผ่านระบบเครือข่าย ดังนี้
(ก)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯจัดหามาจ�ำหน่ายผ่านระบบธุรกิจเครือข่าย ศรีไทย เน็ทเวิร์ค จ�ำแนกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักดังนี้

•

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมสุขภาพ
(Healthnovation)

•

28
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ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมความงาม
(Beautnovation)

•

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมครัวเรือน
(Homenovation)

•

(ข)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมเกษตร
(Agrinovation)

การตลาดและการแข่งขัน
ลักษณะลูกค้า

กลุ่มผู้บริโภคสินค้าโดยตรง

ระยะเวลาให้สินเชื่อ

ขายเป็นเงินสดผ่านระบบธุรกิจเครือข่าย ศรีไทย เน็ทเวิรค์ แบบ Multi-level
Marketing

กลยุทธ์การแข่งขัน

• เน้นความหลากหลายของสินค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยการสรรหาสินค้านวัตกรรม สินค้าคุณภาพที่มีความปลอดภัย
ทันสมัย และเป็นที่นิยมของตลาดหรือมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ
• ขยายฐานสมาชิกของระบบธุรกิจเครือข่ายแบบ Multi-level Marketing
• พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ ใช้รองรับการสัง่ ซือ้ สินค้าออนไลน์ผา่ นมือถือ
สมาร์ทโฟน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้
มากขึ้นมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สร้างความได้เปรียบเชิง
กลยุทธ์ ตลอดจนช่วยให้สินค้าติดตลาดและเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
อย่างแพร่หลาย

ช่องทางการจ�ำหน่าย

บริษทั ฯจ�ำหน่ายสินค้าผ่านระบบธุรกิจเครือข่ายแบบ Multi-level Marketing
ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90
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(ค)

สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯจ�ำหน่ายในสายธุรกิจเครือข่ายมีความหลากหลาย ซึ่งบริษัทฯให้ความส�ำคัญต่อการคัดสรรสินค้าที่มี
คุณภาพและความปลอดภัย สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าตามกระแสนิยมของตลาด และเป็นผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในชีวติ
ประจ�ำวันหรือเป็นผลิตภัณฑ์ทแี่ ตกต่างจากสินค้าทัว่ ไป หรือเป็นผลิตภัณฑ์ทผี่ า่ นการทดสอบจากการใช้งานจริงและมีตลาดขนาดใหญ่
รองรับ ท�ำให้สายธุรกิจเครือข่ายของบริษัทฯมีสินค้าที่มีคุณภาพมาน�ำเสนอเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคอยู่เสมอทั้งในส่วนที่เพิ่มเติม
หรือทดแทนสินค้าที่ความต้องการของตลาดถึงจุดอิ่มตัว หรือมีกระแสนิยมที่ลดลง ประกอบกับบริษัทฯได้จัดกิจกรรมกระตุ้นสมาชิก
ในการสร้างยอดขายและขยายธุรกิจผ่านกิจกรรมงานประชุมสัมมนาสมาชิกและการแสดงสินค้าอย่างสม�่ำเสมอ
ส�ำหรับปี พ.ศ. 2560 ธุรกิจเครือข่าย ศรีไทย เน็ทเวิร์ค ของบริษัทฯได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว
ภาระหนีส้ นิ ครัวเรือนทีส่ งู และความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคทีต่ ำ�่ ส่งผลต่อก�ำลังซือ้ และการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภคทีล่ ดลง การแข่งขันทีร่ นุ แรง
ของตลาดธุรกิจเครือข่ายขายตรง การเปลี่ยนแปลงภายในของคณะผู้บริหาร และการย้ายเข้าออกของผู้น�ำและสมาชิกที่ส่งผลให้ขาด
ความต่อเนือ่ งในการสร้างยอดขาย ท�ำให้ยอดขายธุรกิจเครือข่ายศรีไทย เน็ทเวิรค์ ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 ซึง่ บริษทั ฯได้ปรับแผนกลยุทธ์
ในการด�ำเนินธุรกิจของสายธุรกิจเครือข่าย ดังนี้
•

ย้ายส�ำนักงานของธุรกิจเครือข่ายมาที่ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯที่ถนนสุขสวัสดิ์ พร้อมทั้งปรับลดขนาดธุรกิจลง เพื่อ
ประหยัดค่าใช้จ่าย

•

แต่งตัง้ ผูอ้ ำ� นวยการส่วนการขายตรง ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง ผูอ้ ำ� นวยการส่วนการขายตรงและธุรกิจเครือข่าย เพือ่ รับผิดชอบ
งานด้านธุรกิจเครือข่ายด้วย เพื่อให้ทั้งสองธุรกิจเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันมากขึ้น

•

ใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและเพียบพร้อมให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ได้แก่ ฐานสมาชิกของระบบการขายตรง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค

•

มีแผนการจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งฐานะการเงินที่มั่นคงของบริษัทฯ

•

สรรหาสินค้าใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายและอยู่ในกระแสนิยมหรือมีการตอบรับจากผู้บริโภคที่ดี มาน�ำเสนอให้แก่
ผู้บริโภคและนักธุรกิจเครือข่ายอยู่เสมอ

•

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่ออ�ำนวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่นักธุรกิจเครือข่ายและผู้สนใจ
สินค้าให้สามารถเข้าถึงสินค้าของบริษัทฯได้ในทุกช่องทาง และสั่งซื้อสินค้าได้จากทุกที่ทุกเวลา เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ขายและสอดรับกับกระแสนิยมของสังคมสมัยใหม่ ตลอดจนสามารถดึงดูดคนรุน่ ใหม่มาเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายได้มากขึน้

•

ด�ำเนินแผนกลยุทธ์เชิงรุกทั้งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดสมาชิกใหม่เข้าสู่
ธุรกิจ ควบคู่กับแผนกลยุทธ์เชิงรับ ในการรับฟังและส�ำรวจความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อน�ำมาปรับปรุงแผนธุรกิจให้เข้า
กับสภาวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สายธุรกิจเครือข่ายเป็นสายธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก และหากสินค้าที่น�ำมาจ�ำหน่ายไม่สามารถท�ำก�ำไรหรือเป็นที่นิยม
ของตลาดได้ตามที่คาดการณ์ บริษัทฯก็สามารถเลิกจ�ำหน่ายสินค้าชนิดนั้นได้โดยไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ซึ่งเป็นข้อดีของธุรกิจ
ประเภทนี้
ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
บริษทั ฯไม่สามารถประเมินสภาพตลาดโดยรวมของแต่ละผลิตภัณฑ์ ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทั ฯทีช่ ดั เจน หรือเปรียบเทียบ
ขนาดกับคูแ่ ข่งขันได้โดยตรง เนือ่ งจากสินค้าทีบ่ ริษทั ฯน�ำมาจ�ำหน่ายมีชนิดและประเภทของการใช้งานทีแ่ ตกต่างกัน และมีคแู่ ข่งขันที่
มากมายหลากหลายขนาด แต่จากคุณภาพและคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ ตลอดจนสิทธิบตั รในตัวสินค้าทีบ่ ริษทั ฯน�ำมาจ�ำหน่าย ท�ำให้
สินค้าของบริษัทฯยากต่อการลอกเลียนแบบและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้บริโภคได้
(ง)

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตหลายรายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในการติดต่อกับผู้ผลิตสินค้าแต่ละรายเพื่อน�ำ
สินค้ามาจ�ำหน่ายนัน้ บริษทั ฯได้ศกึ ษาและพิจารณาถึงคุณภาพของตัวสินค้าและการเป็นทีย่ อมรับจากลูกค้าทัว่ ไป ขีดความสามารถใน
การผลิต ข้อมูลด้านการตลาด ตลอดจนข้อมูลด้านอืน่ ๆ ของผูผ้ ลิตสินค้าตามหลักเกณฑ์ของการเป็นคูค่ า้ ทีด่ ี (Good Supplier Selection
Program) เช่น การสนับสนุนด้านการตลาด การขนส่งและการกระจายสินค้า และการสนับสนุนด้านวิทยากร/ฝึกอบรม เป็นต้น ควบคู่
ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บริษทั ฯมีความมัน่ ใจได้วา่ บริษทั ฯจะไม่มปี ญ
ั หาขาดแคลนสินค้าทีจ่ ะน�ำมาจ�ำหน่าย
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(จ)

งานที่ยังไม่ส่งมอบ

เนือ่ งจากรายได้จากการขายของสายธุรกิจเครือข่ายมีสดั ส่วนน้อยไม่ถงึ ร้อยละ 5 เมือ่ เทียบกับรายได้รวม ประกอบกับบริษทั ฯมี
การจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่ลกู ค้าทีเ่ ป็นกลุม่ ผูบ้ ริโภคโดยตรงจ�ำนวนมากราย บริษทั ฯจึงไม่มงี านทีย่ งั ไม่สง่ มอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2560 เกินกว่า 10% ของรายได้รวม

2.

สายธุรกิจแม่พิมพ์

บริษทั ฯไม่ได้ดำ� เนินธุรกิจผลิตแม่พมิ พ์เองเพือ่ จ�ำหน่ายให้บคุ คลภายนอก แต่ธรุ กิจดังกล่าวด�ำเนินการโดยบริษทั ในกลุม่ ได้แก่
บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด และบริษทั ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด ซึง่ ทัง้ สองบริษทั ต่างก็เป็นบริษทั ทีด่ ำ� เนินธุรกิจรับจ้างผลิตแม่พมิ พ์ฉดี
พลาสติกส�ำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสุขภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแบบผนังบาง
(Thin Wall) ที่ชิ้นงานมีความละเอียด เที่ยงตรง

บริษทั ฯมีความจ�ำเป็นต้องใช้แม่พมิ พ์ในการผลิตสินค้าพลาสติกทัง้ ผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ใน
ครัวเรือน แม่พิมพ์จึงมีความส�ำคัญต่อสายธุรกิจพลาสติกมาก เนื่องจากแม่พิมพ์แต่ละชุดจะมีลักษณะและประสิทธิภาพในการผลิต
ชิ้นงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น หากน�ำแม่พิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิต ชิ้นงานที่ผลิตได้ก็จะไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน และ
อาจก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตได้ ปัจจุบันแม่พิมพ์สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1

แม่พมิ พ์สำ� หรับผลิตอุปกรณ์เครือ่ งใช้ตา่ งๆ ทีม่ รี ปู แบบเรียบง่าย ได้แก่ เครือ่ งใช้ในครัวเรือน และของเด็กเล่น ซึง่ ใช้ระบบ
การฉีดพลาสติกแบบธรรมดาในการผลิต ดังนั้น แม่พิมพ์จึงมีราคาไม่สูง และมีผู้ผลิตรายย่อยที่สามารถผลิตแม่พิมพ์ใน
กลุ่มนี้ได้เป็นจ�ำนวนมาก

กลุ่มที่ 2

แม่พมิ พ์สำ� หรับผลิตอุปกรณ์และชิน้ งานเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ชิน้ ส่วนยานยนต์และสุขภัณฑ์ตา่ งๆ ซึง่ ต้องใช้เทคนิคในการผลิต
และมีขั้นตอนในการผลิตค่อนข้างมาก โดยผู้ผลิตแม่พิมพ์ต้องใช้เงินลงทุนสูงในเครื่องจักรและ Software จึงจะสามารถ
ผลิตแม่พิมพ์ในกลุ่มนี้ได้

กลุ่มที่ 3

แม่พมิ พ์ทมี่ รี ปู ร่างทรงกลมหรือสีเ่ หลีย่ มและผิวเรียบ ได้แก่ แม่พมิ พ์สำ� หรับผลิตถัง แก้ว หรือบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่
แบบผนังบาง (Thin Wall) ซึ่งใช้กับเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ส่วนใหญ่ผู้ผลิตแม่พิมพ์ในประเทศไทยยัง
ไม่สามารถผลิตแม่พิมพ์ในกลุ่มนี้ได้ จึงต้องว่าจ้างผู้ผลิตในต่างประเทศและน�ำเข้ามาในราคาที่สูง

บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด และบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด จัดเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ที่มีความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์
ในกลุ่มที่ 2 และ 3
(ก)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เป็นการให้บริการผลิตและจัดหาแม่พิมพ์ส�ำหรับผลิตชิ้นงานพลาสติก หรือชิ้นงานเมลามีน ตามรูปแบบและขนาดที่ลูกค้า
ก�ำหนด พร้อมทั้งให้บริการซ่อมแก้ไขแม่พิมพ์ตามที่ลูกค้าต้องการ
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(ข)

การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจต่างๆ มีความต้องการผลิตชิน้ งานและสินค้าพลาสติกในแต่ละปีเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากผูผ้ ลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ มีการ
ออกแบบสินค้าใหม่อยูเ่ สมอ พร้อมกับพยายามลดต้นทุนด้วยการเปลีย่ นวัตถุดบิ จากเหล็กหรือโลหะต่างๆ ทีม่ รี าคาสูงมาเป็นพลาสติก
ที่มีราคาขายและต้นทุนการผลิตต�่ำกว่า ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์
และอื่นๆ ประกอบกับแม่พิมพ์เป็นส่วนส�ำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจผลิตสินค้าพลาสติก จึงท�ำให้มีผู้ประกอบการจ�ำนวนมาก
ทั้งคนไทยและต่างชาติลงทุนในธุรกิจรับจ้างท�ำแม่พิมพ์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้
จากการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ผู้ประกอบการ
ในประเทศมีความสามารถในการผลิตแม่พมิ พ์มากขึน้ และไม่ขาดแคลนบุคลากร ตลอดจนมีกำ� ลังการผลิตทีเ่ พียงพอต่อความต้องการ
แม่พิมพ์ในประเทศ โดยมีการน�ำเข้าจากต่างประเทศเฉพาะแม่พิมพ์ที่มีรูปร่างซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากตลาดแม่พมิ พ์เปิดกว้างมากขึน้ ผูผ้ ลิตสินค้าสามารถว่าจ้างผลิตแม่พมิ พ์จากผูป้ ระกอบการทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศโดยพิจารณาจากคุณภาพ ความสามารถในการผลิต และราคาแม่พิมพ์ ท�ำให้อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศไทย
ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติสูงขึ้นทั้งด้านราคาและความสามารถในการผลิต
(ค)

สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน

ศักยภาพและความพร้อมทางด้านบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจน Software Computer ท�ำให้บริษัท
ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด และบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด ผลิตแม่พิมพ์ที่มีความละเอียดและเที่ยงตรงสูง ตลอดจนผลิตและซ่อมแซม
แม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสุขภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแบบผนังบาง (Thin Wall) และอื่นๆ ได้
ปีละจ�ำนวนมากขึ้นอยู่กับความยากง่ายและขนาดของแม่พิมพ์ที่ผลิต โดยสามารถผลิตได้คุณภาพที่ใกล้เคียงกับผู้ผลิตชั้นแนวหน้า
ในต่างประเทศด้วยราคาที่แข่งขันได้กับราคาแม่พิมพ์ที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่กลุ่มบริษัทและลูกค้า
ทั่วไปในประเทศ แต่เนื่องจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นทางด้านราคา และอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยังทรงตัวตาม
ภาวะเศรษฐกิจและการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค ทัง้ สองบริษทั ได้พยายามลดต้นทุนการผลิตเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทางด้านราคา
ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย
ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด มีเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และก�ำลังคนทีส่ ามารถผลิตแม่พมิ พ์ขนาดน�ำ้ หนักตัง้ แต่ 200 กิโลกรัม ถึง
5,000 กิโลกรัม ส่วนบริษทั ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด สามารถผลิตขนาดใหญ่ได้ถงึ 15,000 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ปริมาณคูแ่ ข่งขัน
จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้ประกอบการแต่ละรายต่างก็มีลูกค้าและความช�ำนาญในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกของสินค้าแต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกัน
ท�ำให้ทั้งสองบริษัทยังมีการแข่งขันที่ไม่สูงในตลาดแม่พิมพ์ประเภทที่ทั้งสองบริษัทมีความช�ำนาญ
(ง)

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เหล็กเป็นวัตถุดิบในการผลิตแม่พิมพ์ ประเทศไทยมีตัวแทนจ�ำหน่ายและผู้น�ำเข้าจ�ำนวนมาก ซึ่งมีการแข่งขันสูง กลุ่มบริษัท
จึงสามารถจัดซื้อได้ง่ายและสะดวก ไม่มีปัญหาขาดแคลน
(จ)

งานที่ยังไม่ส่งมอบ

เนือ่ งจากต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในขัน้ ตอนการออกแบบ การผลิต และการทดสอบแม่พมิ พ์ นอกจากนี้ แม่พมิ พ์แต่ละประเภท
ก็ใช้เวลาในการผลิตต่างกัน ดังนัน้ หากในปีใดมีการรับงานแม่พมิ พ์ทมี่ คี วามซับซ้อนและต้องใช้เวลามากในการผลิต หรือมีปริมาณงาน
แม่พมิ พ์ทเี่ ข้ามามากในช่วงปลายปี ก็จะท�ำให้มงี านทีย่ งั ไม่สง่ มอบเมือ่ คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ผนั แปรตามมูลค่าของงานแม่พมิ พ์ใน
ลักษณะดังกล่าว
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด และบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด ไม่มีงานแม่พิมพ์ที่ยังไม่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 เกินกว่า 10% ของรายได้รวม
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สัดส่วนยอดขายของสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ์ ในปี พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2559 ดังนี้

สัดสวนยอดขาย พ.ศ. 2560

แมพ�มพ
84%

สัดสวนยอดขาย พ.ศ. 2559

ธุรกิจเคร�อขาย
16%

แมพ�มพ
50%

ธุรกิจเคร�อขาย
50%

2.3 ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์
(ก)
		

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ส�ำหรับสายธุรกิจพลาสติก
ประเภทของลูกค้าแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ
1. ผูน้ ำ� เข้าในต่างประเทศ มีทงั้ ประเภทน�ำเข้าเพือ่ ใช้งานเองและน�ำเข้าเพือ่ จัดจ�ำหน่ายในประเทศของตน เช่น ห้างสรรพสินค้า
และตัวแทนจ�ำหน่าย เป็นต้น โดยผู้น�ำเข้าจะสั่งซื้อจากบริษัทฯเป็นครั้งๆ ไป
2. ลูกค้าสถาบัน ได้แก่ บริษทั หรือองค์กรต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีซ่ อื้ สินค้าไว้ใช้เอง เช่น โรงงานผลิตน�ำ้ อัดลม
ซือ้ ลังบรรจุขวด หรือกลุม่ ธุรกิจ HORECA ซึง่ ประกอบด้วย กลุม่ ธุรกิจโรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และธุรกิจ
จัดเลีย้ ง (Catering) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีลกู ค้าสถาบันทีซ่ อื้ สินค้าเพือ่ น�ำไปประกอบหรือเพือ่ ใช้สนับสนุนธุรกิจของตน
เช่น ผูป้ ระกอบรถยนต์ ผูผ้ ลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้าน โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ และอุตสาหกรรมภาพยนตร์
เป็นต้น ลูกค้าประเภทนี้มีสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯและลูกค้าบางรายก็เป็นคู่ค้ากันมานาน
3. ระบบการขายตรง มีพธิ กี รหรือพนักงานขายตรงเป็นผูข้ ายสินค้าซึง่ เป็นผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ โดยมีรายได้หลักจากส่วนลด
ที่ได้รับจากราคาขายปลีกและค่านายหน้า
4. ตัวแทนจ�ำหน่าย เป็นนิตบิ คุ คลซึง่ มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษทั ฯมานาน และซือ้ สินค้าโดยได้รบั เครดิตทางการค้า
เพื่อน�ำไปจัดจ�ำหน่ายให้ผู้ค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าอีกทอดหนึ่ง
5. ขายเงินสดในงานมหกรรม เป็นการจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้า ซึง่ จัดขึน้ ปีละประมาณ 5-6 ครัง้ ตามโรงงานต่างๆ ของ
บริษทั ฯ สินค้าทีน่ ำ� มาขายได้แก่ สินค้ามีรอยต�ำหนิ สินค้าทีผ่ ลิตเกินค�ำสัง่ ซือ้ จากลูกค้า และสินค้าค้างสต็อก ลูกค้าส่วนใหญ่
เป็นแม่บ้าน และผู้บริโภคโดยตรง

(ข)

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ส�ำหรับสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ์
ประเภทของลูกค้าสามารถแบ่งได้ดังนี้
1. ระบบการขายตรงแบบ Multi-level Marketing หรือระบบธุรกิจเครือข่าย มีนกั ธุรกิจอิสระร่วมท�ำธุรกิจในลักษณะหุน้ ส่วน
ธุรกิจ (Srithai Network Business Partner) โดยนักธุรกิจอิสระจะมีรายได้หลักตามแผนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
2. บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด และบริษทั ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด มีผทู้ มี่ คี วามช�ำนาญในการผลิตแม่พมิ พ์ให้คำ� ปรึกษาและ
เสนอบริการผลิตแม่พมิ พ์แก่โรงงานอุตสาหกรรมทัง้ หลายทีต่ อ้ งการผลิตชิน้ ส่วนอุตสาหกรรม หรือผลิตเครือ่ งใช้พลาสติก
ลูกค้าที่ติดต่อจึงมักเป็นลูกค้าประจ�ำที่มีความสัมพันธ์ยาวนาน

2.4 บัตรส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับผลิตภัณฑ์หลายรายการ สิทธิ
ประโยชน์หลักเป็นการได้รับยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วงเวลาที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งบริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หัวข้อ 31 สิทธิพเิ ศษทีไ่ ด้รบั จากการส่งเสริมการลงทุน หน้า 97 – 100
รายงานประจำ�ปี 2560
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3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย
ในปี พ.ศ. 2560 กลุม่ บริษทั มีสดั ส่วนรายได้จากกลุม่ ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ ใกล้เคียงกับปีกอ่ นหรือคิดเป็น
ประมาณหนึง่ ในสามของรายได้หลักของกลุม่ บริษทั และสัดส่วนดังกล่าวยังมีโอกาสเพิม่ สูงขึน้ ได้อกี เนือ่ งจากเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วาม
ต้องการของตลาดสูงและมีอัตราการเติบโตของยอดขายที่ดีกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเฉพาะตลาดในประเทศเวียดนาม
เนือ่ งจากรายได้จากกลุม่ ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ ในปัจจุบนั มาจากการจ�ำหน่ายให้ผปู้ ระกอบการรายใหญ่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและโรงภาพยนตร์ 3-4 ราย และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 4-5 ราย โดยท�ำสัญญาขายสินค้ากับกลุ่มลูกค้า
ดังกล่าว ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่ไม่มากรายนัก ประกอบกับธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่งขันกับกลุ่ม
บริษัทอีกหลายราย และสินค้าบางรายการไม่ได้มีความซับซ้อนในการผลิตมากนัก จึงมีโอกาสที่ลูกค้าเปลี่ยนไปสั่งซื้อสินค้าบางส่วน
จากคู่แข่งขันหรือยอมลงทุนเพื่อผลิตสินค้าบางรายการด้วยตนเอง และหากกลุ่มบริษัทสูญเสียกลุ่มลูกค้าดังกล่าวไปโดยไม่สามารถ
หาลูกค้ามาทดแทนได้ทันที ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสม�่ำเสมอและต่อเนื่องของรายได้ หรือส่งผลให้รายได้ของกลุ่มบริษัทลดลง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต

		

แนวทางรองรับความเสี่ยง

สินค้าของบริษทั ฯมีจดุ แข็งทัง้ จากการมีสทิ ธิบตั รในตัวสินค้าและสินค้ามีคณ
ุ ภาพสูงจากการผลิตด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการ
ผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปแบบผนังบางและการติดฉลากในแม่พิมพ์ (In Mould Labeling)
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารของบริษัทฯใช้วัตถุดิบน้อยลงแต่มีความคงทนและสวยงาม ขณะที่สิทธิบัตรในตัวผลิตภัณฑ์
ฝาเกลียว (Closure) มีจุดเด่นที่มีน�้ำหนักเบาจากการใช้วัตถุดิบน้อยลงเช่นกัน ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทฯจึงสามารถ
ช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมการท�ำ CSR ให้แก่ลูกค้าได้ ซึ่งบริษัทฯได้รับสิทธิในการเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายภายใต้สิทธิบัตรดังกล่าว
ครอบคลุม 14 ประเทศ การมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ท�ำให้มีความพร้อมลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่มีมูลค่าสูง และการมีฐานการผลิตขนาดใหญ่ในประเทศไทยและเวียดนามของกลุ่มบริษัท
ทีส่ ามารถผลิตสินค้าแทนกันได้ ก็เป็นจุดแข็งทีท่ ำ� ให้ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ รายใหญ่มคี วามมัน่ ใจมากยิง่ ขึน้ ในคุณภาพ
ของสินค้า ความต่อเนื่องของการผลิต และการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่า
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม หรือยากที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขัน
เพิ่มเติม แต่บริษัทฯก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้วางแนวทางรองรับความเสี่ยงเพิ่มเติมดังนี้
1. รักษาความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ทัง้ ลูกค้าในปัจจุบนั และลูกค้ารายอืน่ ๆ ในอุตสาหกรรมทีบ่ ริษทั ฯยังไม่สามารถรับค�ำสัง่ ซือ้ ได้ใน
ปัจจุบันอันเนื่องมาจากความพร้อมของก�ำลังการผลิต และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้กลุ่มบริษัทรับค�ำสั่งซื้อจากลูกค้าราย
ใหญ่ซงึ่ มีความต้องการสินค้าจ�ำนวนมากได้ไม่กรี่ าย โดยการให้ความรูแ้ ละช่วยเหลือในด้านการผลิตตามความเหมาะสม
ของโอกาสและความจ�ำเป็น
2. เพิม่ ปริมาณผลผลิตด้วยการลงทุนขยายก�ำลังการผลิตทัง้ ในประเทศและต่างประเทศและ/หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
3. พิจารณาปรับเปลี่ยนอายุของสัญญาขายสินค้าตามความเหมาะสมของโอกาสและการเจรจาทางการค้ากับลูกค้า
4. ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ผู้ผลิตวัตถุดิบและผู้ผลิตแม่พิมพ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
5. จัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมจุดแข็งของตัวสินค้าอย่างต่อเนือ่ งโดยเฉพาะการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
เพื่อเสริมสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
34
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6. เน้นการให้บริการที่ครบวงจรควบคู่ไปกับการน�ำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ โดยการลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่องทั้งการลงทุน
โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้แก่ ธุรกิจรับจ้างเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระในการลงทุน
หรือการจัดหาผู้ผลิตรายอื่นของลูกค้าแล้ว ยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่งให้แก่ลูกค้าได้ โดยกลุ่มบริษัทก็ได้รับ
ผลตอบแทนเป็นค�ำสัง่ ซือ้ ในส่วนของฝาเกลียว (Closure) และหลอดพรีฟอร์ม (Preform) ทีส่ ม�ำ่ เสมอและแน่นอนมากขึน้
พร้อมกับรายได้ส่วนเพิ่มจากการรับจ้างเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
7. ปรับฐานลูกค้าและฐานการผลิตของธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ ด้วยการย้ายเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในการผลิต
ไปยังประเทศทีส่ นิ ค้ายังเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดหรือเป็นประเทศทีม่ กี ารเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง เช่น ประเทศ
เวียดนาม เป็นต้น ตามนโยบายของกลุม่ บริษทั ทีต่ อ้ งการขยายฐานการผลิตและตลาดในต่างประเทศ เพือ่ ให้มกี ารใช้งาน
ทรัพย์สินที่ลงทุนอย่างคุ้มค่า
8. ติดตามกระแสและทิศทางของเทคโนโลยีในการผลิตอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่อาจมา
แทนสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทฯสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและวางแผนกลยุทธ์
ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม แม้วา่ อาจจะไม่ได้เกิดขึน้ ง่ายๆ หรือบ่อยๆ ก็ตาม เนือ่ งจากจะมีผลกระทบต่อการปรับเปลีย่ น
ทั้งสายการผลิตของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญในด้าน
เทคโนโลยีการฉีดขึน้ รูปพลาสติก การวิจยั และพัฒนากระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง และการมีสมั พันธ์
ที่ดีกับองค์กรต่างๆ หรือผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของแวดวงธุรกิจพลาสติก จะเป็นส่วนเสริมให้บริษัทฯได้รับ
ทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงได้
9. มุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญกับการลงทุนและขยายฐานลูกค้าของกลุ่มสินค้าอื่นภายใต้ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมที่
มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของยอดขายตามการเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ Material Handling กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์จำ� พวกถังสี และผลิตภัณฑ์เปลือกแบตเตอรี่ เป็นต้น เพือ่ บรรเทาผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการลดค�ำสั่งซื้อหรือสูญเสียลูกค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

3.1.2 ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ
รายได้หลักของบริษทั ฯมาจากกลุม่ ผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรมเป็นสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ซึง่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
ใช้เม็ดพลาสติกประเภทต่างๆ เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ของต้นทุนผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันแม้บริษัทฯจะ
ซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่จากผู้ผลิตภายในประเทศ แต่เม็ดพลาสติกดังกล่าวซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน�้ำมัน ก็มีการเปลี่ยนแปลง
ราคาซือ้ ขายได้ตลอดเวลาตามราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลก ความผันผวนของของค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากราคาใน
ตลาดโลกทีซ่ อื้ ขายกันด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตลอดจนระดับของอุปสงค์และอุปทานของการผลิตและการบริโภคทัง้ ตลาด
ในประเทศและตลาดต่างประเทศ ดังนัน้ หากราคาเม็ดพลาสติกมีความผันผวนสูง ก็จะส่งผลให้บริษทั ฯมีความเสีย่ งต่อความผันผวน
ของต้นทุนผลิตภัณฑ์และการไม่สามารถก�ำหนดราคาขายทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนทีเ่ ปลีย่ นไปเมือ่ เกิดภาวะความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบได้

		

แนวทางรองรับความเสี่ยง
1. คณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบติดตามและประเมินการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบจากผู้ขายและผู้ผลิตภายในประเทศ
และต่างประเทศ พิจารณาปริมาณการใช้ รวมถึงการเจรจาต่อรองราคากับผู้จ�ำหน่าย
2. จัดหาแหล่งผลิตวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามทีบ่ ริษทั ฯก�ำหนดจากในประเทศและต่างประเทศเพิม่ เติม เพือ่ ให้
บริษทั ฯมีแหล่งผลิตวัตถุดบิ ทีเ่ พียงพอและเป็นทางเลือกในการสอบราคาวัตถุดบิ จากผูข้ ายหรือผูผ้ ลิตหลายรายก่อนการ
สั่งซื้อ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบเงื่อนไขที่ดีที่สุด
3. ตรวจและติดตามคุณภาพวัตถุดบิ ให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดอย่างสม�ำ่ เสมอ ด้วยวิธกี ารสุม่ ตรวจสอบวัตถุดบิ
โดยบริษัทกลางหรือหน่วยงานราชการที่รับบริการตรวจสอบคุณภาพ
4. หากวัตถุดิบมีแนวโน้มขึ้นราคา บริษัทฯจะซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ผลิตในระยะเวลาหนึ่งเพื่อ
สามารถผลิตและจัดส่งสินค้าได้ตามที่ตกลงไว้ล่วงหน้ากับลูกค้า หรือหากราคาวัตถุดิบมีความผันผวนมาก บริษัทฯก็จะ
สั่งซื้อวัตถุดิบบ่อยครั้งมากขึ้น
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5. กรณีที่ราคาวัตถุดิบในต่างประเทศต�่ำกว่าราคาภายในประเทศ บริษัทฯจะน�ำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
6. ใช้หลักการบริหารจัดการของ Supply Chain ในการประมาณการค�ำสัง่ ซือ้ ร่วมกับลูกค้าและประสานงานกับผูผ้ ลิตวัตถุดบิ
เพื่อให้การจัดส่งวัตถุดิบและการผลิตของบริษัทฯมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. เจรจาท�ำสัญญาหรือข้อตกลงขอปรับราคาขายสินค้ากับลูกค้าตามความเหมาะสม
8. ก�ำหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์บางกลุม่ ในลักษณะของต้นทุนบวกส่วนเพิม่ (Cost Plus) และการเปลีย่ นแปลงราคาขาย
ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบตามรอบระยะเวลาที่ตกลงร่วมกันกับลูกค้า ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯสามารถ
รักษาก�ำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่ผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบมากจนเกินไป
9. เจรจาเปลี่ยนแปลงเครดิตเทอมกับผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบเป็นครั้งคราวเพื่อให้ได้รับส่วนลดราคาวัตถุดิบที่คุ้มค่ากับต้นทุน
ทางการเงิน

3.1.3 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันของธุรกิจขายตรงและธุรกิจเครือข่าย
ตลาดของธุรกิจขายตรงและธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยมีมลู ค่าสูงและมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีคแู่ ข่งอยูเ่ ป็นจ�ำนวน
มากและมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ คูแ่ ข่งทีเ่ ป็นธุรกิจขายตรงและเครือข่ายภายในประเทศและธุรกิจแบบข้ามชาติ ซึง่ อาจ
ส่งผลให้ระบบธุรกิจขายตรงและเครือข่ายของบริษัทฯไม่เติบโตเท่าที่ควร ตลอดจนสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด หุ้นส่วนธุรกิจ และ
สมาชิกให้แก่บริษัทคู่แข่งได้

		

แนวทางรองรับความเสี่ยง
1. วางแผนการสั่งซื้อสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับปริมาณการขายของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท เพื่อเพิ่ม
อ�ำนาจต่อรองด้านราคาสินค้ากับผู้ผลิตโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ขายดีในอันดับต้นๆ หรือเป็นสินค้าที่มีการหมุนเวียนซื้อ
ขายเร็ว (Fast Moving) ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนของสินค้าส�ำเร็จรูปหรือปัญหาสินค้าหมดอายุได้
2. ใช้กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าเพือ่ สร้างฐานลูกค้าของธุรกิจให้มน่ั คงและมีความจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้า (Customer Royalty
Program) รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการสร้างความพึงพอใจในตัวสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้า
3. สร้างความเชือ่ มัน่ ให้หนุ้ ส่วนธุรกิจและสมาชิกด้วยแผนการจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนทีช่ ดั เจน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ อีกทั้งฐานะการเงินที่มั่นคงของบริษัทฯ
4. มุง่ เน้นแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมทัง้ ในด้านระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพือ่ สร้างความแตกต่างให้กบั ธุรกิจ และผลัก
ดันให้เป็นผู้น�ำด้านนวัตกรรมในตลาดของธุรกิจเครือข่าย
5. คัดสรรสินค้าโดยพิจารณาผู้จ�ำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยหลักเกณฑ์ในการเป็นคู่ค้าที่ดี (Good
Supplier Selection Program) ซึ่งเป็นการพิจารณาผู้จ�ำหน่ายสินค้าในด้านหลักๆ ได้แก่ การสนับสนุนด้านการตลาด
การขนส่งและการกระจายสินค้า และการสนับสนุนด้านวิทยากร/ฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งช่วยลดปัญหาสต็อกคงค้างและ
ก่อให้เกิดระบบการส่งสินค้าเมื่อต้องการใช้ (Just-in-time) นอกจากนี้ การคัดเลือกผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายที่ได้มาตรฐาน
การปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าที่ผลิต รวมถึงการท�ำสัญญารักษาความลับสูตร
การผลิตและข้อมูลผลิตภัณฑ์ จะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้สินค้าของบริษัทฯ
ตลอดจนช่วยป้องกันปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบ
6. มุง่ เน้นและให้ความส�ำคัญต่อสินค้าทีอ่ ยูใ่ นกระแสนิยมหรือมีการตอบรับจากผูบ้ ริโภคทีด่ ี รวมถึงขยายกลุม่ ผลิตภัณฑ์ให้
มีความหลากหลายมากขึ้นด้วยการน�ำเสนอสินค้าใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและนักธุรกิจขายตรงและ
เครือข่าย และมีตลาดรองรับในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากการวางตลาดสินค้าใหม่
7. ขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดความเสี่ยงของตลาดภายในประเทศ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และรองรับความต้องการของสมาชิกทีต่ อ้ งการขยายตลาดให้กว้างขวางขึน้ ภายใต้หลักแนวคิดทางธุรกิจแบบรหัสเดียว
ท�ำธุรกิจได้ทั่วโลก หรือ One Code One World
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8. สรรหาและร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารชั้นน�ำทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน เพื่อช่วยสนับสนุนและพัฒนาให้
ระบบการจ่ายช�ำระค่าสินค้าและการจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นย�ำและรวดเร็ว อีกทัง้ มีความ
ทันสมัยและโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รองรับการเติบโตของธุรกิจและสามารถตอบสนองความต้องการของ
นักธุรกิจขายตรงและเครือข่ายทั้งในด้านของการอ�ำนวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่นักขายและผู้สนใจสินค้าให้สามารถ
เข้าถึงสินค้าของบริษัทฯได้ในทุกช่องทาง และสั่งซื้อสินค้าได้จากทุกที่ทุกเวลา เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและสอดรับ
กับกระแสนิยมของสังคมสมัยใหม่ ตลอดจนสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่มาเข้าร่วมธุรกิจขายตรงและเครือข่ายได้มากขึ้น

3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
3.2.1 ความเสี่ยงด้านการผลิต
ผงเมลามีนซึ่งวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนซึ่งเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะและมีผู้ผลิตและจ�ำหน่ายใน
ประเทศไม่มากรายนัก ในขณะที่กลุ่มบริษัทมีความต้องการใช้ผงเมลามีนเพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน และการขยายฐานการผลิตในประเทศอินเดียและเวียดนาม ดังนั้น กลุ่มบริษัทอาจประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิต และส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของกลุ่มบริษัทไม่สามารถเติบโตได้ตามที่คาดการณ์

		

แนวทางรองรับความเสี่ยง
1. บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 45 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต
ผงเมลามีนรายส�ำคัญให้บริษัทฯ และจากการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบร่วมกัน ตลอดจนก�ำลังการผลิตของบริษัท ไทย
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด ที่มีอยู่อย่างเพียงพอต่อความต้องการของบริษัทฯและยังสามารถจ�ำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรายอื่นได้อีก
ท�ำให้บริษัทฯมีความมั่นใจว่ามีแหล่งวัตถุดิบผงเมลามีนที่มีคุณภาพและไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
2. บริษทั ฯมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูผ้ ลิตผงเมลามีนรายอืน่ และเป็นคูค่ า้ กันมานาน และมีการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูผ้ ลิต
วัตถุดิบที่มีคุณภาพในต่างประเทศ ท�ำให้บริษัทฯสามารถจัดหาวัตถุดิบได้ในราคาที่เหมาะสม และมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบ
จะมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตที่มีการขยายตัว หรือสามารถรองรับการขยายฐานการผลิตทั้งในประเทศและในกลุ่ม
ประเทศเป้าหมายได้

ส่วนของเม็ดพลาสติกซึง่ เป็นวัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญของผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรม บริษทั ฯไม่มคี วามเสีย่ งต่อการประสบปัญหา
การขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากมีผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายหลายราย ประกอบกับบริษัทฯสามารถจัดหาได้จากแหล่งทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ

3.2.2 ความเสี่ยงด้านแรงงาน
การปรับขึน้ ของอัตราค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ทัว่ ประเทศ การเติบโตของหลายอุตสาหกรรม และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท�ำให้
กลุม่ แรงงานมีฝมี อื ในประเทศไทยมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึน้ ประกอบกับประเทศไทยเริม่ เข้าสูก่ ารเป็นประเทศ
ของสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และมีจำ� นวนประชากรวัยท�ำงานในอัตราส่วนที่ลดลง จึงอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
แรงงานมีฝมี อื และต้นทุนแรงงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากการเพิม่ ค่าแรงพิเศษเพือ่ การจูงใจ ซึง่ เหตุปจั จัยดังกล่าวกระทบกระบวนการผลิตสินค้า
เมลามีน เนื่องจากบริษัทฯจ�ำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานมีฝีมือ และมีความต้องการแรงงานจ�ำนวนมากเพื่อรองรับแผนการขยายตลาด

		

แนวทางรองรับความเสี่ยง
1. บริหารจัดการแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ลดขัน้ ตอนการท�ำงานทีไ่ ม่จำ� เป็น และพัฒนากระบวนการท�ำงานใน
โรงงานเป็นแบบ Lean Manufacturing
2. จัดตัง้ ศูนย์ฝกึ อบรมเพือ่ ฝึกทักษะการผลิตให้พนักงานก่อนปฏิบตั งิ านจริง และเพิม่ ประสิทธิภาพก�ำลังคนเพือ่ เพิม่ ผลผลิต
ต่อคนให้มากขึ้น
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3. จัดโครงการอบรมผู้สืบทอดต�ำแหน่ง ภายใต้โครงการ DNA Connect เพื่อถ่ายทอดและพัฒนาพนักงานรุ่นต่อๆ ไป ให้มี
ความรูค้ วามเข้าใจในเทคนิคเฉพาะด้าน เสริมแนวคิดของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนได้เรียนรูใ้ นด้านอืน่ ๆ
เพิม่ เติมทัง้ ด้านการตลาด การผลิต การเงิน และการขนส่ง เพือ่ ให้มคี วามรูท้ หี่ ลากหลายมากขึน้ โดยในช่วง 4 ปีทผี่ า่ นมา
ได้มีการอบรมให้มีความรู้ด้านบริหารจัดการส�ำหรับการน�ำองค์ความรู้มาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน พร้อมทั้งให้มีความเข้าใจ
โจทย์และเงือ่ นไขของธุรกิจ เพือ่ หล่อหลอมและพัฒนาให้เป็น Srithai 4.0 ซึง่ หมายถึงตัวพนักงานจะต้องมีทงั้ ในเรือ่ งของ
Smart Technology, Smart Marketing และ Smart People ร่วมกัน
4. น�ำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายมาท�ำงานในบางกระบวนการผลิต
5. จัดให้มีสวัสดิการในปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ นอกเหนือจากค่าแรงตามที่กฎหมายก�ำหนด สิทธิในการได้รับการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และทักษะ รวมถึงโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ผ่าน
กระบวนการส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�ำนึกของการรักองค์กรและร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
พนักงานอยู่กับองค์กรในระยะยาว
6. ร่วมกับสถาบันการศึกษาชัน้ น�ำในการพัฒนาเครือ่ งจักรอัตโนมัตหิ รือกึง่ อัตโนมัตเิ พือ่ ลดการพึง่ พาแรงงาน ปัจจุบนั บริษทั ฯ
ประสบความส�ำเร็จในการน�ำมาใช้กบั สายการผลิตส่วนหนึง่ ซึง่ ช่วยลดปริมาณการใช้แรงงานคนและส่งผลให้ตน้ ทุนการ
ผลิตมีแนวโน้มที่ลดลงด้วย
7. ปรับเปลี่ยนชั่วโมงการท�ำงานของพนักงาน เพื่อวัตถุประสงค์ของการบริหารต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�ำงานโดยไม่ลดผลผลิต
8. ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่แรงงานมีศักยภาพในการผลิต ยังไม่เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน และมีอัตราค่าแรง
ที่เหมาะสม

3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน
3.3.1 ความเสี่ยงจากการผิดข้อกำ�หนดทางการเงิน
บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางการเงิน ซึ่งระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทฯกับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ และ
ยังคงมีผลอยู่จนกว่าบริษัทฯจะช�ำระคืนหนี้เงินกู้เสร็จสิ้น ดังนั้น หากบริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางการเงิน อาจท�ำให้
บริษัทฯตกอยู่ในสถานะการผิดข้อก�ำหนดทางการเงินได้

แนวทางรองรับความเสี่ยง
บริษัทฯได้จัดท�ำประมาณการงบการเงินขึ้นใช้ภายในองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการประมาณการอัตราส่วน
ทางการเงินต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนติดตามผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงวดเพื่อลดโอกาสของการปฏิบัติผิด
ข้อก�ำหนดทางการเงิน

3.3.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การส่งออกสินค้า และการน�ำเข้าวัตถุดบิ สินค้าส�ำเร็จรูป เครือ่ งจักรและอุปกรณ์บางชนิดของกลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งจากการ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ท�ำให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถประมาณการรายได้และต้นทุน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ตลอดจนกระแสเงินสดได้อย่างแม่นย�ำ
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แนวทางรองรับความเสี่ยง

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯมียอดขายส่งออกเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของรายได้หลัก โดยรายได้จากการส่งออกส่วน
ใหญ่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของรายได้จากการส่งออกทั้งหมด และจะเพิ่มสูงขึ้นตามการ
ขยายตัวของธุรกิจส่งออก ขณะทีก่ ารน�ำเข้าของบริษทั ฯส่วนใหญ่กส็ งั่ ซือ้ เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน แต่การใช้จา่ ย
จะผันแปรขึ้นอยู่กับงบลงทุนในสินทรัพย์ในแต่ละปี บริษัทฯได้บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้วิธีบริหาร
กระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศให้มคี วามสมดุล (Natural Hedge) ควบคูก่ บั การพิจารณาท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม การท�ำสัญญา
ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯสามารถทราบกระแสเงินสดที่แน่นอน ตลอดจนก�ำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ที่เหมาะสมของบริษัทฯได้
นอกจากนี้ บริษทั ฯได้เจรจาและเสนอราคาขายสินค้าให้ลกู ค้าในบางประเทศและบางรายเป็นเงินสกุลอืน่ นอกเหนือจากดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา อาทิ สกุลเงินบาทซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ฯมีสดั ส่วนรายได้จากการส่งออกเป็นสกุลเงินบาทประมาณร้อยละ 30 ของรายได้จาก
การส่งออกทั้งหมด ควบคู่กับการซื้อสินค้าด้วยสกุลเงินที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและลดผล
กระทบจากการพึง่ พิงเงินสกุลใดสกุลหนึง่ มากเกินไป ตลอดจนเจรจากับลูกค้าหลักเพือ่ ขอปรับราคาขาย เมือ่ อัตราแลกเปลีย่ นมีความ
ผันผวนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ส่วนของบริษัทย่อยในต่างประเทศมีรายได้เป็นเงินสกุลท้องถิ่นจากการจ�ำหน่ายให้ลูกค้าภายในประเทศมากกว่าร้อยละ 90
ขณะทีก่ ารน�ำเข้าวัตถุดบิ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์การผลิตส่วนใหญ่สง่ั ซือ้ เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และจะผันแปรตามปริมาณ
การใช้วตั ถุดบิ งบลงทุนในสินทรัพย์ในแต่ละปี บริษทั ย่อยได้บริหารจัดการเพือ่ ลดความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นโดยใช้แนวปฏิบตั เิ ช่น
เดียวกันกับของบริษัทฯตามสภาวการณ์ ทั้งการขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายรับสกุลเงินตราต่างประเทศ ควบคู่กับการ
หาผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบในประเทศเพื่อลดการน�ำเข้า หรือเจรจาขอซื้อสินค้าน�ำเข้าจากผู้จ�ำหน่ายเป็นเงินสกุลอื่นนอกเหนือจากดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและลดผลกระทบจากการพึ่งพิงเงินสกุลใดสกุลหนึ่งมากเกินไป
นอกจากนี้ การวางแผนการลงทุนและการพิจารณาท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยลด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่บริษัทย่อยได้

3.3.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ประกอบด้วย
1. วงเงินกู้หมุนเวียนของบริษัทฯมีอัตราดอกเบี้ยอิงอัตรา MOR หรือ Money Market Rate ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
2. เงินกูย้ มื ระยะยาวเพือ่ การลงทุนตามแผนงานขยายธุรกิจในแต่ละปี โดยมีเงือ่ นไขดอกเบีย้ ทัง้ แบบคงทีต่ ลอดอายุสญ
ั ญา
เงินกู้ และแบบลอยตัวอิงอัตรา MLR, THBFIX, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ และ BIBOR
ผันผวน

		

ท�ำให้บริษทั ฯมีความเสีย่ งของการขึน้ ลงของอัตราดอกเบีย้ ซึง่ อิงกับอัตราลอยตัวดังกล่าวเมือ่ อัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาดมีความ

แนวทางรองรับความเสี่ยง
บริษัทฯมีแนวทางรองรับเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้
•

จัดท�ำประมาณการเงินสดและแผนการลงทุนไว้ล่วงหน้าเพื่อที่บริษัทฯจะได้มีเวลาเพียงพอในการจัดหาและพิจารณา
แหล่งเงินต่างๆ ที่มีเงื่อนไขและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับบริษัทฯ

•

จัดหาวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้น

•

พิจารณาช�ำระคืนเงินต้นก่อนก�ำหนดเพิ่มเติมตามสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯและประเภทของอัตราดอกเบี้ยของ
วงเงินกู้ที่บริษัทฯวางแผนช�ำระคืน ซึ่งบางวงเงินกู้บริษัทฯสามารถกระท�ำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มและไม่ผิดต่อ
เงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
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•

ติดตามข้อมูลการเคลือ่ นไหวของภาวะอัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาดและปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย เพื่อใช้ประเมินทิศทางของอัตราดอกเบี้ยและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเมื่อ
บริษัทฯมีความจ�ำเป็นต้องจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มเติม พร้อมทัง้ เปรียบเทียบกับต้นทุนทางการเงินกรณีระดมเงินทุน
จากแหล่งอื่นที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ เช่น การออกหุ้นกู้ เป็นต้น

•

พิจารณาเลือกใช้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยที่อิงอัตราลอยตัวอื่นๆ ส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะ
จัดหาเพิ่มเติม เพื่อช่วยถ่วงดุลหรือกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด

•

พิจารณาใช้เครือ่ งมือทางการเงินอืน่ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ และบริษทั ฯสามารถทราบ
ภาระต้นทุนทางการเงินที่แน่นอน

3.3.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
การขายสินค้าให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นการขายเชื่อทั้งลูกค้าภายในและต่างประเทศ มีการจัดจ�ำหน่ายให้ลูกค้า
รายเก่าทีซ่ อื้ ขายกับบริษทั ฯมานาน และลูกค้ารายใหม่ๆ ตามฐานลูกค้าของบริษทั ฯทีเ่ พิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ รวมถึงมีระยะเวลาการให้เครดิต
แก่ลูกค้าที่ต่างๆ กัน ท�ำให้บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บช�ำระหนี้จากลูกค้าได้

		

แนวทางรองรับความเสี่ยง

บริษัทฯได้ก�ำหนดเกณฑ์การจัดระดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า และการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นก่อนการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ท�ำให้ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทฯไม่มีสาระส�ำคัญ การกระจุกตัวของ
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วกับลูกหนีก้ ารค้าอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ แม้วา่ ลูกค้าของบางสายธุรกิจจะมีนอ้ ยรายก็ตาม เนือ่ งจาก
เป็นลูกค้าขนาดใหญ่ และมีความน่าเชื่อถือด้านฐานะการเงิน ประกอบกับบริษัทฯยังมีลูกค้ารายอื่นอีกเป็นจ�ำนวนมาก มีตลาดที่
กระจายอย่างหลากหลาย มีประสบการณ์การเก็บหนีใ้ นอดีต การควบคุมการอนุมตั วิ งเงินสินเชือ่ ตลอดจนวิเคราะห์และติดตามความ
สามารถในการช�ำระเงินของลูกค้าอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยอาจปรับเปลีย่ นวงเงินและระยะเวลาการให้เครดิตอย่างเป็นระบบตามพฤติกรรม
การช�ำระเงินของลูกค้า ตลอดจนก�ำหนดมาตรการในการติดตามและเร่งรัดการช�ำระหนี้รายที่มีการช�ำระเงินล่าช้าเกินก�ำหนด ท�ำให้
ฝ่ายบริหารเชือ่ มัน่ ว่าจะไม่มคี วามเสีย่ งทางด้านการให้สนิ เชือ่ เพิม่ เติมจากจ�ำนวนเงินทีบ่ ริษทั ฯได้บนั ทึกไว้เป็นค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญแล้ว
กรณีลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าที่บริษัทฯยังไม่มีความมั่นใจในฐานะการเงิน บริษัทฯจะก�ำหนด
เงื่อนไขการช�ำระเงินด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือต้องโอนช�ำระเงินก่อนบางส่วนหรือทั้งหมด
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย
4.1.1 ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและการผลิต
1)

บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
•

ส�ำนักงานใหญ่ และโรงงาน 4 แห่ง คือ
1. ส�ำนักงานใหญ่และโรงงานสุขสวัสดิ์

เนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา

2. โรงงานบางปู			

เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา

3. โรงงานอมตะนคร ชลบุรี		

เนื้อที่ 49 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา

4. โรงงานโคราช			

เนื้อที่ 48 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา

•

ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าของธุรกิจขายตรงและธุรกิจเครือข่าย รวม 16 สาขา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัด
และศรีไทย ซุปเปอร์เอาท์เล็ท 1 สาขา (“ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า”)

•

เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตของโรงงานแต่ละสาขา

บริษัทฯเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น และมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ของ
ทรัพย์สินหลักของบริษัทฯดังนี้
ทรัพย์สิน
ส�ำนักงานใหญ่และโรงงานสุขสวัสดิ์
โรงงานบางปู
โรงงานอมตะนคร ชลบุรี
โรงงานโคราช
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า

ที่ดินและอาคาร
282.64

เครื่องจักรและอุปกรณ์
367.99

หน่วย : ล้านบาท
รวม
650.63

24.92

274.26

299.18

262.84

1,527.31

1,790.15

* 117.08

232.48

349.56

45.01

-

45.01

732.49
2,402.04
3,134.53
รวม
หมายเหตุ * รวมมูลค่าทีด่ นิ และอาคารของพืน้ ทีบ่ างส่วนทีไ่ ม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจหลัก โดยจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การ
ลงทุน ซึ่งหากไม่รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแล้ว มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินและอาคารโรงงานโคราชที่บริษัทฯ
ใช้ในการประกอบธุรกิจหลักเท่ากับ 96.29 ล้านบาท และมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวมของทรัพย์สินหลักของบริษัทฯเท่ากับ
3,113.74 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
แม้ว่าบริษัทฯมีการจัดหาทรัพย์สินเพิ่มเติม แต่มูลค่าสุทธิตามบัญชีของทรัพย์สินหลักดังกล่าวก็ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 จาก
ค่าเสื่อมราคา การตัดจ�ำหน่าย และการตั้งส�ำรองค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ บริษัทฯได้แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของมูลค่า
ตามบัญชีของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หัวข้อ 15 ทีด่ นิ
อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ หน้า 64 – 68
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นอกจากนี้ บริษัทฯได้เช่าพื้นที่อาคารส่วนหนึ่งเพื่อใช้เป็นส�ำนักงานขายของธุรกิจเครือข่ายศรีไทย เน็ทเวิร์ค มีระยะเวลา
การเช่า 1-3 ปี รวมถึงเช่าพืน้ ทีศ่ นู ย์จำ� หน่ายสินค้าอืน่ ๆ บางสาขาด้วย โดยในปี พ.ศ. 2560 บริษทั ฯมีคา่ เช่าพืน้ ทีแ่ ละค่าบริการเป็นเงิน
จ�ำนวนรวม 10.97 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ด้วยผลกระทบจากการลดลงของยอดขายของธุรกิจเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึง
ได้ปรับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของธุรกิจเครือข่ายโดยการย้ายส�ำนักงานของธุรกิจเครือข่ายมาที่ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯในช่วง
ต้นปี พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดภาระค่าเช่าในอนาคต
ปัจจุบนั บริษทั ฯไม่มที รัพย์สนิ ติดภาระจ�ำนองกับสถาบันการเงิน โดยภาระหนีเ้ งินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวน 1,897.21 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนทั้งหมดที่บริษัทฯมีอยู่กับทุกสถาบันการเงิน และวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่บริษัทฯจะ
จัดหาเพิม่ เติมในอนาคตเพือ่ การลงทุนตามแผนงานประจ�ำปี มีหลักประกันเป็นเพียงข้อตกลงทีจ่ ะไม่กอ่ ภาระผูกพันหรือท�ำนิตกิ รรมใดๆ
ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรทั้งหมดของบริษัทฯทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้นในอนาคต (Negative Pledge) เท่านั้น
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจัดหาวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ

2)

บริษัท โคราช ไทย เทค จำ�กัด

บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ำกัด (“KTT”) เช่าพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงงานโคราชของบริษัทฯเป็นที่ตั้งส�ำนักงานและโรงงาน เนื้อที่
4 ไร่ 3 งาน 57.5 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2560 KTT ได้ต่ออายุสัญญาเช่ากับบริษัทฯ ระยะเวลาการเช่า 1 ปี 6 เดือน และมีค่าเช่าต่อปี
เป็นเงินจ�ำนวน 1.50 ล้านบาท
นอกจากนี้ KTT ยังมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเป็นทรัพย์สินหลักโดยถือกรรมสิทธิ์ของตนเองและไม่ติดภาระจ�ำนอง
มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 36.31 ล้านบาท
ปัจจุบันวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ KTT มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศหนึ่งราย จ�ำนวน 10.0 ล้านบาท ไม่มีหลักประกัน
ทัง้ การจ�ำนองทรัพย์สนิ และการค�ำ้ ประกัน โดยมีหลักประกันเพียงข้อตกลงทีจ่ ะไม่กอ่ ภาระผูกพันหรือท�ำนิตกิ รรมใดๆ ในทรัพย์สนิ ของ
KTT ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้นในอนาคต (Negative Pledge) เท่านั้น

3)

บริษัท ศรี ไทย นาโนพลาส จำ�กัด

บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด (“SNP”) เช่าพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ ของโรงงานโคราชของบริษทั ฯเป็นทีต่ งั้ ส�ำนักงานและโรงงาน เนือ้ ที่
1 ไร่ 3 งาน 47.5 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2560 SNP ได้ต่ออายุสัญญาเช่าแบบปีต่อปีกับบริษัทฯ และมีค่าเช่าต่อปีเป็นเงินจ�ำนวน 0.57
ล้านบาท
นอกจากนี้ SNP ยังมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเป็นทรัพย์สินหลักโดยถือกรรมสิทธิ์ของตนเองและไม่ติดภาระจ�ำนอง
มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 11.58 ล้านบาท
ปัจจุบัน SNP ไม่มีภาระหนี้เงินกู้และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับสถาบันการเงินใดๆ

4)

Srithai (Vietnam) Company Limited
•

ส�ำนักงานใหญ่ และโรงงาน 2 แห่ง คือ
1. ส�ำนักงานใหญ่และโรงงานที่ 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

เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตของโรงงานแต่ละสาขา

ส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ได้เช่าจากผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม
ของประเทศเวียดนาม 2 แห่ง รวม 2 สัญญาเช่า ประกอบด้วย
สัญญาฉบับที่ 1 เป็นสัญญาเช่าทีด่ นิ ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของส�ำนักงานใหญ่และโรงงานที่ Song Than 1 Industrial Zone ซึง่ มีอายุของ
สิทธิการเช่ารวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 48 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมีค่าเช่าในปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 745 ล้านเวียดนามดอง หรือ
เทียบเท่า 1.12 ล้านบาท โดย SVN ถือกรรมสิทธิ์ของตนเองเฉพาะในส่วนของอาคารส�ำนักงานใหญ่และโรงงาน
สัญญาฉบับที่ 2 เป็นสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโรงงานที่ Viet Huong Industrial Zone ซึ่งอายุของสัญญาเช่ามี
ระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยมีค่าเช่าในปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 1,752 ล้านเวียดนามดอง หรือเทียบเท่า 2.63 ล้านบาท
SVN มีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าฉบับนี้ได้ครั้งละ 4 ปี รวม 4 ครั้ง รวมเป็นระยะเวลาที่ต่ออายุสัญญาเช่าได้ทั้งสิ้น 16 ปี ซึ่งจะท�ำให้
สัญญาสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2575
42
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โรงงานทัง้ สองแห่งไม่ตดิ ภาระจ�ำนอง และมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวนเงินเทียบเท่า 87.35
ล้านบาท
ส่วนเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในการผลิต SVN ถือกรรมสิทธิข์ องตนเองและไม่ตดิ ภาระจ�ำนองเช่นเดียวกัน มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวนเงินเทียบเท่า 759.74 ล้านบาท
นอกเหนือจากทรัพย์สินหลักข้างต้น SVN ยังมีที่ดินเปล่าที่อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของประเภทธุรกิจและช่วง
เวลาของการใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ ซึง่ มีเนือ้ ที่ 18 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา ตัง้ อยูไ่ ม่ไกลจากทีต่ งั้ ของโรงงานและส�ำนักงานใหญ่ของ SVN
โดยท�ำสัญญาเช่าที่ดินจากผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนามในปี พ.ศ. 2558 อายุสัญญาเช่า 43 ปี ค่าสิทธิการ
เช่าทัง้ หมดเป็นเงินจ�ำนวน 35,003 ล้านเวียดนามดอง หรือเทียบเท่า 52.50 ล้านบาท และไม่มคี า่ เช่ารายเดือน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ใช้กอ่ สร้างอาคารโรงงานส�ำหรับรองรับการขยายธุรกิจและก�ำลังการผลิตของ SVN ในอนาคต ทัง้ นี้ มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสิทธิการ
เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 34,085 ล้านเวียดนามดอง หรือเทียบเท่า 47.72 ล้านบาท
ภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวของ SVN ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 374,678 ล้านเวียดนามดอง หรือเทียบเท่า
524.55 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนทั้งหมดที่ SVN มีอยู่กับทุกสถาบันการเงินทั้งในประเทศเวียดนามและประเทศไทย และ
วงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ SVN จะจัดหาเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อการลงทุนตามแผนงานประจ�ำปี มีหลักประกันเป็นเพียงข้อตกลงที่จะไม่
ก่อภาระผูกพันหรือท�ำนิติกรรมใดๆ ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรทั้งหมดของ SVN ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้นใน
อนาคต (Negative Pledge) และ/หรือ Letter of Comfort ทีอ่ อกโดยบริษทั ฯเท่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามนโยบายการจัดหาวงเงินสินเชือ่ ของ
บริษัทฯส�ำหรับกลุ่มบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100 และมีผลประกอบการดี สามารถพึ่งพาตนเองได้

5)

Srithai (Hanoi) Company Limited

Srithai (Hanoi) Company Limited (“SHN”) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยที่ SVN ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ได้ทำ� สัญญาเช่าทีด่ นิ จาก
ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม เพื่อก่อสร้างเป็นส�ำนักงานและโรงงาน ด้วยเนื้อที่ 14 ไร่ 0 งาน 44.5 ตารางวา
อายุสัญญาเช่า 43 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ค่าสิทธิการเช่าทั้งหมดเป็นเงินจ�ำนวน 42,039 ล้านเวียดนามดอง หรือเทียบเท่า 63.06
ล้านบาท และไม่มีค่าเช่ารายเดือน ทั้งนี้ มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 39,100 ล้าน
เวียดนามดอง หรือเทียบเท่า 54.74 ล้านบาท
SHN ถือกรรมสิทธิ์ของตนเองในส่วนของอาคารส�ำนักงานและโรงงาน โดยไม่ติดภาระจ�ำนอง และมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวนเงินเทียบเท่า 151.97 ล้านบาท
ส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต SHN ถือกรรมสิทธิ์ของตนเองและไม่ติดภาระจ�ำนองเช่นเดียวกัน มีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวนเงินเทียบเท่า 332.57 ล้านบาท
วงเงินสินเชือ่ หมุนเวียนในปัจจุบนั ที่ SHN ได้รบั จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศเวียดนามและประเทศไทยรวมจ�ำนวน 7.0 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 223 ล้านบาท) มีหลักประกันเป็นการค�้ำประกันโดย SVN

6)

Srithai Superware Manufacturing Private Limited

Srithai Superware Manufacturing Private Limited (“SSMP”) ท�ำสัญญาเช่าที่ดินจากผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมของ
ประเทศอินเดีย เพือ่ ก่อสร้างเป็นส�ำนักงานและโรงงาน ด้วยเนือ้ ที่ 17 ไร่ 2 งาน 70.75 ตารางวา อายุสญ
ั ญาเช่า 99 ปี นับตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2556 และมีคา่ สิทธิการเช่าแบบช�ำระครัง้ เดียวทัง้ จ�ำนวนรวมเป็นเงิน 98.46 ล้านอินเดียรูปี หรือเทียบเท่า 48.72 ล้านบาท ทัง้ นี้ มูลค่า
สุทธิตามบัญชีของสิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 96.08 ล้านอินเดียรูปี หรือเทียบเท่า 45.69 ล้านบาท
SSMP ถือกรรมสิทธิข์ องตนเองในส่วนของอาคารส�ำนักงานและโรงงาน โดยไม่ตดิ ภาระจ�ำนอง และมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวนเงินเทียบเท่า 117.88 ล้านบาท
ส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต SSMP ถือกรรมสิทธิ์ของตนเองและไม่ติดภาระจ�ำนองเช่นเดียวกัน มีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวนเงินเทียบเท่า 119.88 ล้านบาท
วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนในปัจจุบันที่ SSMP ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศอินเดียจ�ำนวน 33.0 ล้านอินเดียรูปี (หรือ
ประมาณ 18 ล้านบาท) มีหลักประกันเป็น Standby Letter of Credit ที่ออกโดยบริษัทฯ
รายงานประจำ�ปี 2560
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7)

Srithai Superware India Limited

ส�ำนักงานและคลังสินค้าตั้งอยู่ในเมือง Gurgaon, Ahmedabad และ Guwahati โดยเป็นการท�ำสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่า
แต่ละราย และมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ทุกแห่งส�ำหรับปี พ.ศ. 2560 รวมเป็นเงินเทียบเท่า 0.76 ล้านบาท
และเนื่องจากธุรกิจของ Srithai Superware India Limited (“SSI”) เป็นธุรกิจซื้อมาขายไป ทรัพย์สินหลักรายการอื่นที่ SSI ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ จึงมีเพียงเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน

8)

บริษัท ศรี ไทยโมลด์ส จำ�กัด

ทรัพย์สินหลักที่บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด (“SMO”) ใช้ในการประกอบธุรกิจได้แก่ ส�ำนักงานและโรงงานตั้งอยู่บนเนื้อที่
14 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา และเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ถือกรรมสิทธิข์ องตนเอง มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 30.09 ล้านบาท และ 50.27 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีทรัพย์สินบางส่วนที่ติดจ�ำนองอยู่กับธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศ ได้แก่ ทีด่ นิ เนือ้ ที่ 10 ไร่ 3 งาน 32.6 ตารางวา พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง เพือ่ เป็นหลักประกันส�ำหรับส�ำหรับวงเงินกูย้ มื ระยะยาวและ
วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 SMO มีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 11.59 ล้านบาท และวงเงิน
สินเชื่อหมุนเวียนจ�ำนวน 37.0 ล้านบาท

9)

บริษัท ศรี ไทย มิยากาวา จำ�กัด

ทรัพย์สินหลักที่บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด (“SMW”) ใช้ในการประกอบธุรกิจได้แก่ ส�ำนักงานและโรงงานตั้งอยู่บนเนื้อที่
รวม 11 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา และเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ถือกรรมสิทธิ์ของตนเอง มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 167.19 ล้านบาท และ 405.60 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีทรัพย์สินบางส่วนที่ติดจ�ำนองอยู่กับธนาคาร
ผู้ให้สินเชื่อแต่ละรายดังนี้
1. ทีด่ นิ เนือ้ ที่ 5 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง และเครือ่ งจักรส่วนหนึง่ ติดจ�ำนองกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
และข้อตกลงที่จะไม่น�ำที่ดินจ�ำนวน 2 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างไปท�ำนิติกรรมใดๆ หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันตลอดอายุ
สัญญาเงินกู้ เพื่อเป็นหลักประกันส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2560 SMW มีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 46.18 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจ�ำนวน 40.0 ล้านบาท
ภายใต้สัญญาเงินกู้ส่วนนี้
2. เครือ่ งจักรส่วนหนึง่ ติดจ�ำนองกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ และข้อตกลงทีจ่ ะไม่นำ� ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ ำ� คัญ
ไปท�ำนิติกรรมใดๆ หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันตลอดอายุสัญญาเงินกู้ เพื่อเป็นหลักประกันส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวและ
วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 SMW มีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 37.50 ล้านบาท
และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจ�ำนวน 95.0 ล้านบาท ภายใต้สัญญาเงินกู้ส่วนนี้
3. ข้อตกลงทีจ่ ะไม่นำ� ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดไปท�ำนิตกิ รรมใดๆ หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ กับบริษทั ลิสซิง่
แห่งหนึ่งในประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 SMW มีภาระหนี้
เงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 25.00 ล้านบาท ภายใต้สัญญาเงินกู้ส่วนนี้

4.1.2 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯประกอบด้วย ลิขสิทธิ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน และสิทธิบัตรทาง
ด้านการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ สิทธิในการเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายฝาเครื่องดื่ม และสิทธิในการเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
บางรายการของสายธุรกิจซื้อมาขายไป สิทธิในการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าตามสัญญาต่างๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของลิขสิทธิ์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯมีอายุระหว่าง 5 – 10 ปี บริษทั ฯได้แสดงรายละเอียดและมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หัวข้อ 16 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน – สุทธิ หน้า 69 – 70
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ สายธุรกิจพลาสติก ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพือ่
งานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือน และสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พมิ พ์ ทีม่ ศี กั ยภาพในการสร้างผลก�ำไรและมีโอกาสในการ
เจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการท�ำก�ำไรของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความส�ำคัญแก่การลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์
หรือสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯตามแผนกลยุทธ์ที่ต้องการเน้นให้การท�ำธุรกิจมีลักษณะครบวงจร ลดการพึ่งพาธุรกิจนอกกลุ่ม เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากเป็นการลงทุนในกลุม่ ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ฯให้ความส�ำคัญตามนโยบายของบริษทั ฯ หรือมีความเชีย่ วชาญ
เป็นพิเศษด้วยเทคนิคเฉพาะทาง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Material Handling บริษัทฯก็มี
นโยบายทีจ่ ะลงทุนในสัดส่วนทีท่ ำ� ให้บริษทั นัน้ มีสถานะเป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯเพือ่ ให้บริษทั ฯมีอำ� นาจในการควบคุม ก�ำหนดนโยบาย และ
บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทนั้นได้
ในการดูแลและบริหารงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯจะส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจนั้นๆ เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในจ�ำนวนที่สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ หรือเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดย
ผูแ้ ทนของบริษทั ฯมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารจัดการ หรือออกเสียงในทีป่ ระชุมตามแนวทางหรือทิศทางทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดไว้

4.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน
บริษัทฯไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและการผลิตในปี พ.ศ. 2560

4.4 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทและถือครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว
หรือยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต โดยจัดเป็นสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามที่แสดงในงบการเงินของ
กลุ่มบริษัท ได้แก่ ที่ดินเปล่า ที่ดินและอาคาร และอาคารห้องชุด ซึ่งมีอยู่หลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
และมูลค่ายุตธิ รรมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 129.59 ล้านบาท และ 1,170.67 ล้านบาท ตามล�ำดับ บริษทั ฯ
ได้แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หัวข้อ 14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ หน้า 61 – 63
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1.

คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของเจ้าของ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

2.

คดีที่กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างมีนัยส�ำคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

3.

คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

อนึง่ บริษทั ฯมีคดีพพิ าทซึง่ ไม่เข้าข่ายหรือมีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญตามข้อ 1-3 ข้างต้น กับบริษทั จัดหาแรงงานต่างด้าวตัง้ แต่กลาง
ปี พ.ศ. 2559 โดยศาลชัน้ ต้นได้มคี ำ� พิพากษาเมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ให้บริษทั ฯช�ำระเงินจ�ำนวน 4.77 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ
7.5 ต่อปี ต่อมาบริษทั ฯก็ได้ยนื่ อุทธรณ์ตอ่ ศาลอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 และคดียงั ไม่เป็นทีส่ นิ้ สุด เนือ่ งจากบริษทั ฯมีหลักฐานและ
ข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติมที่จะสู้คดีและเชื่อมั่นว่าหลักฐานและข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯจึงยังไม่บันทึกหนี้สิน
ส�ำหรับคดีความดังกล่าวในงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้เปิดเผยรายการหนี้สินที่อาจเกิด
ขึน้ ในภายหน้าในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตลอดจนรายงานความคืบหน้าในค�ำชี้แจงข้อมูลทางการเงินของทุกไตรมาสในปี พ.ศ. 2560
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท :

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ :

SITHAI

เลขทะเบียนบริษัท :

0107536001516

ประเภทธุรกิจ :

1. ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
2. ธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ์ จัดหาสินค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจ�ำหน่าย
ผ่านระบบเครือข่าย และให้บริการผลิตและจัดหาแม่พิมพ์

ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว :

2,709,904,800 บาท
ประกอบด้วย หุ้นสามัญจ�ำนวน 2,709,904,800 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ตั้งบริษัท :

ส�ำนักงานใหญ่
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 66 2427 0088 โทรสาร 66 2428 9675
URL : www.srithaisuperware.com
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
1. โรงงานสุขสวัสดิ์
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 66 2427 0088 โทรสาร 66 2874 5010
2. โรงงานบางปู
610 ซอย 8 เอ เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�ำบลแพรกษา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 66 2324 0922-3 โทรสาร 66 2324 0924
3. โรงงานอมตะนคร ชลบุรี
700/13 หมู่ 1 เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต�ำบลคลองต�ำหรุ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 66 3821 3250 โทรสาร 66 3821 3234
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
โรงงานโคราช
335 หมู่ 6 เขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนราชสีมา-โชคชัย
ต�ำบลหนองระเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 66 4421 2100 โทรสาร 66 4421 2036
ส�ำนักงานขายตรงและธุรกิจเครือข่าย ศรีไทย เน็ทเวิร์ค
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 66 2428 8855, 66 2428 9706
โทรสาร 66 2427 7269, 66 2428 9677
URL : www.superwaredirectsales.com, www.srithainetwork.com
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รอบระยะเวลาบัญชี :

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

เลขานุการบริษัท/
หัวหน้าหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ :

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

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 2009 9000 โทรสาร 66 2009 9991

ผู้สอบบัญชี :

นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์
179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 66 2844 1000 โทรสาร 66 2286 5050

ที่ปรึกษากฎหมาย :

1. บริษัท ส�ำนักงานกฎหมายนิติปรีชา จ�ำกัด
69/33 ซอยโรงภาพยนตร์เอเธนส์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 2252 9494, 66 2251 3225
โทรสาร 66 2251 3226, 66 2255 5201
2. ส�ำนักงานกฎหมาย มารุต – รุจิระ บุนนาค
16-18 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 66 2221 2191-4 โทรสาร 66 2226 3321, 66 2622 1262

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

2. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
3. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
4. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

: บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด
: 325-328 นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี หมู่ที่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย
ต�ำบลหนองระเวียง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
: ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
: 0 4421 2650
: 0 4421 2649
: 40,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 4,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
: 40,000,000 บาท
: ร้อยละ 100.0 ของทุนช�ำระแล้ว
: Srithai (Vietnam) Company Limited
: 9 Street 2, Song Than 1 Industrial Park, Di An District,
Binh Duong Province, Socialist Republic of Vietnam
: ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
: 84 6503 790023-4
: 84 6503 790025
: เทียบเท่า 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
: เทียบเท่า 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
: ร้อยละ 100.0 ของทุนช�ำระแล้ว
: Srithai (Hanoi) Company Limited
: 1 Street 3, VSIP Bac Ninh, Tu Son District,
Bac Ninh Province, Socialist Republic of Vietnam
: ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
: 84 6503 790023-4
: 84 6503 790025
: 424,920 ล้านเวียดนามดอง
: 424,920 ล้านเวียดนามดอง
: ร้อยละ 100.0 ของทุนช�ำระแล้ว
(ทางอ้อมผ่าน Srithai (Vietnam) Company Limited)

5. ชื่อ
ที่ตั้ง

: Srithai Superware Manufacturing Private Limited
: SM-22, GIDC Sanand-II (Bol), Taluka Sanand, Ahmedabad-382170,
Gujarat, Republic of India
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
โทรศัพท์
: 91 271 761 8905
ทุนจดทะเบียน
: 720,000,000 อินเดียรูปี ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 72,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 อินเดียรูปี
ทุนช�ำระแล้ว
: 720,000,000 อินเดียรูปี (1)
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
: ร้อยละ 100.0 ของทุนช�ำระแล้ว
(1) เมื่อรวมกับจ�ำนวนเงินที่ช�ำระเป็นค่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ�ำนวน 179.975 ล้านอินเดียรูปี จะท�ำให้เงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อย
เท่ากับ 899.975 ล้านอินเดียรูปี
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6. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
7. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
8. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

: Srithai Superware India Limited
: A, A-1, A-2, Enkay Centre, Vanijya Nikunk, Udyog Vihar, Phase-V,
Gurgaon-122016, Haryana, Republic of India
: ค้าขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
: 91 124 411 0406
: 91 124 411 0505
: 50,000,000 อินเดียรูปี ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 5,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 อินเดียรูปี
: 42,500,000 อินเดียรูปี
: ร้อยละ 82.4 ของทุนช�ำระแล้ว
: บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
: 55/1 และ 55/6 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองซ�้ำซาก อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
: รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ และผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
: 0 3847 6352, 0 3847 6525-7
: 0 3847 6528
: 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
: 100,000,000 บาท
: ร้อยละ 71.0 ของทุนช�ำระแล้ว
: บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
: 539 หมู่ที่ 4 ต�ำบลแพรกษา อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
: รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ และผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
: 0 2324 0425-6
: 0 2324 0427
: 120,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
: 120,000,000 บาท
: ร้อยละ 51.0 ของทุนช�ำระแล้ว

บริษัทร่วม
1. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
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: บริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ำกัด
: 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
: ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
: 0 2427 0088, 0 2428 9936
: 0 2428 9935
: 20,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
: 20,000,000 บาท
: ร้อยละ 48.0 ของทุนช�ำระแล้ว

2. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
3. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
4. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
5. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

: Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.
: Lot 18, Jalan Sementa 27/91, Section 27, 40400 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
: ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
: 603 5191 4921
: 603 5191 4926
: 500,000 มาเลเซียริงกิต ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 มาเลเซียริงกิต
: 500,000 มาเลเซียริงกิต
: ร้อยละ 48.0 ของทุนช�ำระแล้ว (ทางอ้อมผ่านบริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ำกัด)
: บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
: 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
: ผลิตและจ�ำหน่ายผงเมลามีน
: 0 2586 3894-6
: 0 2586 4878
: 200,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
: 200,000,000 บาท
: ร้อยละ 45.0 ของทุนช�ำระแล้ว
: บริษัท ชีวามาลา จ�ำกัด
: 1/132 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
: ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
: 0 3449 0130-1
: 0 3449 0132
: 49,800,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 600,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 83 บาท
: 49,800,000 บาท
: ร้อยละ 40.0 ของทุนช�ำระแล้ว
: บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
: 30/27 หมู่ที่ 2 ต�ำบลโคกขาม อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
: ผลิตและจ�ำหน่ายกล่องกระดาษ
: 0 3445 2100-7
: 0 3445 2108-9
: 60,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 600,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
: 60,000,000 บาท
: ร้อยละ 39.2 ของทุนช�ำระแล้ว
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6. ชื่อ
ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

: PT. Srithai Maspion Indonesia
: Maspion Industrial Area unit 2, Tebel Village, Buduran, Sidoarjo,
East Java, Republic of Indonesia
: ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�ำจากเมลามีน
: 62 31 891 1061-3
: 62 31 891 3630
: 10,394,130,000 อินโดนีเซียรูเปียะ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 9,320 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,115,250 อินโดนีเซียรูเปียะ
: 10,394,130,000 อินโดนีเซียรูเปียะ
: ร้อยละ 32.5 ของทุนช�ำระแล้ว

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

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

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

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

6.2 ข้อมูลสำ�คัญอื่น
ในปี พ.ศ. 2560 และภายหลังวันที่ในงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯไม่มีข้อมูลและ/หรือเหตุการณ์
ใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่บริษัทฯได้เปิดเผยสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนอย่าง
เท่าเทียมกันผ่านช่องทาง ELCID ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทฯที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.srithaisuperware.com
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
บริษัทฯมีโครงสร้างเงินทุนจากการออกหุ้นสามัญประเภทเดียว และไม่มีการระดมทุนโดยการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น เช่น
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หลักทรัพย์แปลงสภาพ เป็นต้น บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 2,709,904,800 บาท ช�ำระทุนเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็น
หุ้นสามัญจ�ำนวน 2,709,904,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
บริษัทฯไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการ
บริหารงานของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯมีการก�ำหนดในข้อบังคับของบริษทั ฯเฉพาะข้อจ�ำกัดในการถือหุน้ สามัญของบริษทั ฯของคนต่างด้าว ซึง่ ระบุ
ให้คนต่างด้าวมีสิทธิถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 45 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึง่ เป็นวันทีบ่ ริษทั ฯปิดสมุดทะเบียนรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ สุดท้ายของปี พ.ศ. 2560 หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ที่ถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวมีจ�ำนวนร้อยละ 3.78

7.2 ผู้ถือหุ้นสามัญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
7.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมกำ�หนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ
รายชื่อ

อันดับ

จ�ำนวนหุ้น

%

ธุรกิจหลัก

1

440,823,510

16.27

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์

นายสนั่น อังอุบลกุล

7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ ไม่มีส่วนร่วมกำ�หนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ
รายชื่อ

อันดับ

จ�ำนวนหุ้น

%

นางมยุรี ศิริวัจนางกูร

2

163,073,490

6.02

นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล

3

150,000,000

5.54

นายสมยศ เลิศสุมิตรกุล

4

106,600,000

3.93

นายสมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล

5

103,500,000

3.82

นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล

6

80,000,000

2.95

นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์

7

80,000,000

2.95

นายสมบัติ เลิศสุมิตรกุล

8

78,100,000

2.88

นางสาวมิตดา เลิศสุมิตรกุล

9

70,000,920

2.58

นายไพศาล ชาติพิทักษ์

10

61,600,000

2.27

รวมจ�ำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

1,333,697,920

49.21

จ�ำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด

2,709,904,800

100.00
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หมายเหตุ :
(1)

แม้ว่าส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของนิยาม “ญาติสนิท” ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริษทั ฯพิจารณาเห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายในกลุม่ ดังกล่าวก็มคี วามต้องการ
ซือ้ หรือขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ตลอดจนแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงเป็นของตนเอง ซึง่ จากการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในหลาย
ปีที่ผ่านมา ก็ไม่เคยปรากฏเหตุการณ์ของการรวมกลุ่มกันใช้สิทธิออกเสียงร่วมกันอย่างมีสาระส�ำคัญเพื่อควบคุมมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ด้วยความเป็นอิสระต่อกันของผู้ถือหุ้นแต่ละรายดังกล่าว บริษัทฯจึงเปิดเผยการถือหุ้นเป็นรายบุคคล
โดยไม่ได้น�ำมารวมกันและแสดงการถือหุ้นในลักษณะของกลุ่มตระกูลเดียวกัน

(2)

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

7.3 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้
รายชื่อ
นายสนั่น อังอุบลกุล
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
นางสิริพร ไศละสูต
นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายณพล เลิศสุมิตรกุล
นายปริญช์ ผลนิวาศ
นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ (1)
นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
นายภาวัต เฉลิมพงศ์
นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์
นายราเกส ซิงห์
นายชัยชาญ เจริญสุข
นายอนุพช ภาษวัธน์ (1)
นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์
นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ (2)
รวมจ�ำนวนหุ้น
จ�ำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

จ�ำนวนหุ้น
440,823,510
0
59,000
0
0
0
11,587,200
0
2,000,000
0
80,000,000
1,420
1,250,000
2,400,000
0
0
0
1,000
0
538,122,130
2,709,904,800

จ�ำนวนหุ้น
440,823,510
0
59,000
0
0
0
11,587,200
0
2,000,000
0
80,000,000
1,420
1,150,000
2,000,000
0
0
0
1,000
0
537,622,130
2,709,904,800

(1) พ้นจากการด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯในระหว่างปี พ.ศ. 2560
(2) ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯในระหว่างปี พ.ศ. 2560
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%
16.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.43
0.00
0.07
0.00
2.95
0.00
0.05
0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.86
100.00

%
16.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.43
0.00
0.07
0.00
2.95
0.00
0.04
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.83
100.00

จ�ำนวนหุ้น
เพิ่ม / (ลด)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
400,000
0
0
0
0
0
500,000

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเงินก�ำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และบริษัทฯต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น
บริษัทฯสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปีและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่
ก�ำหนดไว้ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี สรุปได้ดังนี้
ปี

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น(1) (บาท)

0.15

0.16

0.15

0.16

0.17

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (1) (บาท)

0.10

0.10

0.10

0.10

0.11

66.77

60.94

65.86

63.95

64.89

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (2) (%)
(1)

จ�ำนวนหุน้ ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณอัตราส่วนข้างต้นเท่ากับ 2,709,904,800 หุน้ ซึง่ เป็นจ�ำนวนหุน้ สามัญทัง้ หมดหลังการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปี พ.ศ. 2557

(2)

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ ค�ำนวณด้วยสูตร = จ�ำนวนเงินปันผลทีป่ ระกาศจ่ายและได้รบั อนุมตั ิ (บาท) ÷ จ�ำนวนเงิน
ก�ำไรสุทธิตามงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ (บาท) x 100

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยแต่ละแห่งไม่ได้มีการก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้พิจารณาจ่ายเงินปันผล
ในแต่ละปีจากผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานและเมื่อไม่มีผลขาดทุนสะสม ซึ่งหากไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใด บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลใน
อัตราที่บริษัทย่อยเห็นเหมาะสมต่อสภาพฐานะทางการเงินของตนเองในขณะนั้น โดยพิจารณาจากผลก�ำไร สภาพการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทย่อย เงื่อนไขและข้อจ�ำกัดที่อาจระบุไว้ในนิติกรรมสัญญา ตลอดจนต้องเป็นไปตามระเบียบข้อก�ำหนดการจ่ายเงินปันผล
ของแต่ละประเทศที่บริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจอยู่
อนึง่ ในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีทผี่ า่ นมาของบริษทั ย่อย ไม่เคยปรากฏเหตุตดิ ขัดจากหน่วยงานภายนอกทีท่ ำ� ให้บริษทั ย่อย
ไม่สามารถด�ำเนินการจ่ายเงินปันผลตามที่ได้ประกาศไว้
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8. โครงสร้างการจัดการ

บริษทั ฯบริหารงานโดยคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่
เกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ในปี พ.ศ. 2560 บริษทั ฯมีกรรมการจ�ำนวน 9 คน ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการ
ทีเ่ ข้าร่วมประชุมต้องมีจำ� นวนอย่างน้อยครึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะถือเป็นครบองค์ประชุม กรรมการบริษทั ได้รบั การแต่งตัง้ โดย
ผู้ถือหุ้นมีวาระคราวละ 3 ปี กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกหากได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะผู้บริหารของบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานประจ�ำของบริษัทฯ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

แถวยืนจากซ้ายไปขวา : นายมานิต อติวานิชยพงศ์, นายปริญช์ ผลนิวาศ, นายณพล เลิศสุมิตรกุล,
					

นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว, นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

แถวนั่งจากซ้ายไปขวา : นางสิริพร ไศละสูต, นายสนั่น อังอุบลกุล, นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์, นายเอ้งฮัก นนทิการ
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8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2560
รายชื่อกรรมการ
นายสนั่น อังอุบลกุล

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ,
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเอ้งฮัก นนทิการ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นางสิริพร ไศละสูต
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน, และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว
กรรมการอิสระ
นายณพล เลิศสุมิตรกุล กรรมการ
นายมานิต อติวานิชยพงศ์ กรรมการ, และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นายปริญช์ ผลนิวาศ
กรรมการ, กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี,
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง, และเลขานุการบริษทั

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�ำนวนครั้งการ จ�ำนวนครั้งที่เข้า
ประชุม
ร่วมประชุม
6
6
6
6

4
6

6

6

6

6

6
6
6
6

6
6
6
6

บริษทั ฯได้แสดงข้อมูลของกรรมการตามทีป่ รากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

8.1.2 ผู้มีอำ�นาจควบคุมบริษัท
บริษทั ฯไม่มบี คุ คลทีเ่ ข้าข่ายเป็น ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั ตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึง่ โดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการ หรือการด�ำเนินงานของบริษทั ฯอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็น
บุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1) บุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ
2) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯได้
3) บุคคลทีต่ ามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ งึ่ รับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
ให้ปฏิบัติตามค�ำสั่งของตนในการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการด�ำเนินงานในบริษัทฯหรือมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯเยี่ยงกรรมการ
หรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีต�ำแหน่งซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯมีคณะผู้บริหารซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลที่เข้าข่ายนิยามค�ำว่า ผู้บริหาร ตามประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน จ�ำนวน 13 คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อผู้บริหาร
นายสนั่น อังอุบลกุล
นายปริญช์ ผลนิวาศ
นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ(1)
นายณพล เลิศสุมิตรกุล
นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รายชื่อผู้บริหาร
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
นายภาวัต เฉลิมพงศ์
นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์
นายราเกส ซิงห์
นายชัยชาญ เจริญสุข
นายอนุพช ภาษวัธน์(2)
นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์
นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์(3)

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
ผู้อ�ำนวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการองค์กร
ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ
ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
ผู้อ�ำนวยการส่วนการขายตรง
ผู้อ�ำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน

(1)

นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ

(2)

นายอนุพช ภาษวัธน์ ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เนื่องจากครบก�ำหนดสัญญาจ้าง

(3)

นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ ผู้อ�ำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัทฯได้แสดงข้อมูลของผู้บริหารตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท โดยมีแผนภาพโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
สำ�นักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สำ�นักนวัตกรรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
ด้านการเงินและบริหาร

ผูอ้ �ำ นวยการโรงงานอาวุโสผลิตภัณฑ์เพือ่ งาน
อุตสาหกรรม
ผอ. ส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์
เพื่องาน
อุตสาหกรรม

ผอ. ส่วน
การตลาดผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์

ผอ. ส่วน
การขายตรง

ผอ. ส่วน
การตลาด
ต่างประเทศ

ผอ. ส่วน
บัญชี
และการเงิน

ผอ. สำ�นักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ผอ. ส่วนพัฒนา
กลยุทธ์ และ
ปฏิบัติการ
องค์กร

หมายเหตุ : บริษัทฯได้พิจารณาบทบาทและอ�ำนาจในการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กรในปัจจุบันแล้ว เห็นสมควรก�ำหนดให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการเป็นบุคคลผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในล�ำดับที่สี่ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ

ตลาดทุน

58

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

8.3 เลขานุการบริษัท
ด�ำรงต�ำแหน่งโดยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คือ นายปริญช์ ผลนิวาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ข้อมูลของเลขานุการบริษัทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง “เลขานุการบริษัท” ของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ� นาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ฯมีหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลัน่ กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งได้ก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและมีความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับประเภทธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกันจากข้อมูลการส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ส่วนของกรรมการชุดย่อยนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปริมาณงานและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเป็น
ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับการก�ำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้บรรจุไว้เป็น
วาระเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ำกัด
นอกจากนี้ บริษทั ฯมีหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลัน่ กรองของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ผลงานที่สร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ และความเหมาะสมภายใต้
โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจ�ำปี เงินสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ รถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่ง
ในการพิจารณาอัตราการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจ�ำปีของผูบ้ ริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา
เสนอคณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบนโยบายอัตราการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัส ซึง่ ต้องสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษทั ฯ
ในแต่ละปี โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 2 คน ก�ำหนดหลักเกณฑ์ของการปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัส
ตลอดจนมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหารเป็นผู้พิจารณาอัตราการปรับเงินเดือน และอัตรา
การจ่ายโบนัสประจ�ำปีตามผลงานของผู้บริหารแต่ละคน
บริษทั ฯได้กำ� หนดแผนการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผบู้ ริหารรวมถึงกรรมการผูจ้ ดั การโดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ระยะสัน้ และผลประโยชน์
ระยะยาวดังนี้

•

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส ตามผลประเมินการปฏิบัติงานและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯประจ�ำปี
รวมถึงค่าดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Preformance Indicators) ของแต่ละส่วนงาน อาทิ
• ยอดขาย
• ผลผลิต
• อัตราก�ำไรขั้นต้น
• การควบคุมค่าใช้จ่าย
บริษัทฯ

•

นอกจากนี้ อาจพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัสด้วยอัตราพิเศษ ตามผลการด�ำเนินงานและค่าดัชนีชี้วัดผลงานดังกล่าวของ

ผลประโยชน์ระยะยาว

บริษัทฯจัดให้มีเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ รวมจนถึงสวัสดิการพิเศษส�ำหรับพนักงานทีม่ ไิ ด้
เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพซึง่ เป็นไปตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯก�ำหนด ได้แก่ เงินช่วยเหลือเพิม่ เติมพิเศษส�ำหรับพนักงานทีเ่ กษียณ
อายุ และรางวัลทองค�ำส�ำหรับพนักงานที่ครบรอบอายุการท�ำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดของผลประโยชน์พนักงานไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หัวข้อ 2 นโยบายการบัญชี ข้อย่อย 2.18 ผลประโยชน์
พนักงาน หน้า 30 – 32 และหัวข้อ 24 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน หน้า 85 – 89
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8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1)

ค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯก�ำหนดจ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมตาม
จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงเป็นดังนี้
รายชื่อ-ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ – นายสนั่น อังอุบลกุล
กรรมการ 8 คน ประกอบด้วย
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
นางสิริพร ไศละสูต
นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว
นายณพล เลิศสุมิตรกุล
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายปริญช์ ผลนิวาศ
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ – นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
กรรมการตรวจสอบ 2 คน ประกอบด้วย
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - นางสิริพร ไศละสูต
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 คน ประกอบด้วย
นายสนั่น อังอุบลกุล
นายเอ้งฮัก นนทิการ
รวมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี - นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 3 คน ประกอบด้วย
นางสิริพร ไศละสูต
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายปริญช์ ผลนิวาศ
รวมค่าตอบแทนกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งสิ้น
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จ�ำนวนเงิน (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

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 ค่าเบี้ยประชุมที่บริษัทฯจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนอยู่ภายในกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 2,490,000 บาท
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 (ประจ�ำปี พ.ศ. 2560) ดังนี้

1.1. ค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับคณะกรรมการบริษัท
		
ประธานกรรมการ					
จ�ำนวน 300,000 บาท/ปี
		
กรรมการ					
จ�ำนวน 150,000 บาท/ปี/คน
		
รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม				
จ�ำนวน 1,500,000 บาท/ปี/คณะ
1.2. ค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
		
ประธานกรรมการตรวจสอบ				
จ�ำนวน 350,000 บาท/ปี
		
กรรมการตรวจสอบ				
จ�ำนวน 150,000 บาท/ปี/คน
		
รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม				
จ�ำนวน 650,000 บาท/ปี/คณะ
1.3. ค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จ�ำนวน 50,000 บาท/ปี
		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
จ�ำนวน 40,000 บาท/ปี/คน
		
รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม				
จ�ำนวน 170,000 บาท/ปี/คณะ
1.4. ค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี			
จ�ำนวน 50,000 บาท/ปี
		
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี			
จ�ำนวน 40,000 บาท/ปี/คน
		
รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม				
จ�ำนวน 170,000 บาท/ปี/คณะ
อัตราค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป
2.
บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ดังนี้
ค่าตอบแทน

เงินเดือน
โบนัส
รวม

ปี 2560
จ�ำนวนราย
จ�ำนวนเงินรวม
(ล้านบาท)
13
54.79
13
6.60
13
61.39

ปี 2559
จ�ำนวนราย
จ�ำนวนเงินรวม
(ล้านบาท)
12
55.32
12
5.29
12
60.61

หมายเหตุ :
1.

รายชื่อผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้
1.1 นายสนั่น อังอุบลกุล
1.2 นายปริญช์ ผลนิวาศ
1.3 นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ
1.4 นายณพล เลิศสุมิตรกุล
1.5 นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
1.6 นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
1.7 นายภาวัต เฉลิมพงศ์
1.8 นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์
1.9 นายราเกส ซิงห์
1.10 นายชัยชาญ เจริญสุข
1.11 นายอนุพช ภาษวัธน์
1.12 นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์
1.13 นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์

2.

รวมโบนัสค้างจ่ายของปีด้วย
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8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น
		

1)

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

		
บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อยต่างๆ
		

2)

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

			

2.1)

				

ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย
•

เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

		
ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหารที่สมัครเป็นสมาชิก
3 คน รวมทั้งสิ้น 0.21 ล้านบาท
				

•

สวัสดิการอื่นๆ

		
บริษัทฯจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ แก่ผู้บริหารทั้งในส่วนของสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ เงิน
ประกันสังคมส่วนทีบ่ ริษทั ฯจ่ายสมทบ เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ และสวัสดิการพิเศษซึง่ เป็นไปตามเงือ่ นไขของ
บริษทั ฯ ได้แก่ เงินช่วยเหลือเพิม่ เติมพิเศษส�ำหรับพนักงานทีเ่ กษียณอายุ และรางวัลทองค�ำส�ำหรับพนักงานที่
ครบรอบอายุการท�ำงานและมิได้เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ โดยในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ
ได้จ่ายเงินส�ำหรับสวัสดิการอื่นๆ แก่ผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 2.68 ล้านบาท
			

2.2)

ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ รถประจ�ำต�ำแหน่ง

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

(หน่วย : คน)
ผู้บริหาร
สายงานสนับสนุน
สายงานการขายและการตลาด
สายงานการผลิต
รวม
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พ.ศ. 2560
โรงงาน
ส�ำนักงาน
10
165
332
0
507

สุขสวัสดิ์
0
0
0
415
415

โคราช

บางปู

0
0
0
1,292
1,292

0
0
0
347
347

อมตะนคร
ชลบุรี
1
0
0
730
731

รวม
11
165
332
2,784
3,292

พ.ศ. 2559
โรงงาน
ส�ำนักงาน
10
172
357
0
539

สุขสวัสดิ์

โคราช

บางปู

0
0
0
436
436

0
0
0
1,585
1,585

0
0
0
346
346

อมตะนคร
ชลบุรี
2
0
0
706
708

รวม
12
172
357
3,073
3,614

(หน่วย : คน)

พ.ศ. 2558
โรงงาน
ส�ำนักงาน

ผู้บริหาร
สายงานสนับสนุน
สายงานการขายและการตลาด
สายงานการผลิต
รวม

12
174
369
0
555

สุขสวัสดิ์
0
0
0
422
422

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 บริษัทฯมีผู้บริหารลาออกและครบก�ำหนดสัญญาจ้างรวม 2 คน ซึ่งดูแลรับผิดชอบในส่วนของสายงาน
การขายและการตลาด และสายงานการผลิต ตามล�ำดับ โดยยังไม่มกี ารแต่งตัง้ ทดแทนในทัง้ สองต�ำแหน่งดังกล่าว และ
บริษัทฯได้แต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติมจ�ำนวน 1 คน เพื่อรับผิดชอบสายงานสนับสนุน
2. อัตราก�ำลังคนในสายงานการผลิตของโรงงานโคราชเพิม่ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2559 แต่ลดลงในปี พ.ศ. 2560 ตามการเปลีย่ นแปลง
ของปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ขณะทีอ่ ตั ราก�ำลังคนในส่วนของส�ำนักงาน โรงงานสุขสวัสดิ์ โรงงานบางปู และโรงงานอมตะ
นคร ชลบุรี ในปี พ.ศ. 2560 ใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 จากการหมุนเวียนเข้าออกตามปกติของพนักงาน
3. บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน
บริษทั ฯจัดให้มผี ลตอบแทนแก่พนักงานทุกระดับชัน้ และทุกชนชาติอย่างเสมอภาคและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกัน มีความ
โปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม และจูงใจ ซึง่ สอดคล้องกับแผนการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผบู้ ริหาร ส�ำหรับผลประโยชน์ระยะสัน้ ซึง่ ประกอบ
ด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินโบนัสและเบีย้ ขยัน และเงินสมทบประกันสังคม จะมีการประเมินการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีและค่า
ดัชนีชวี้ ดั ผลงาน ควบคูก่ บั ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ส่วนผลประโยชน์ระยะยาวนัน้ บริษทั ฯจัดให้มเี งินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ รวมจนถึงสวัสดิการพิเศษส�ำหรับพนักงานทีม่ ไิ ด้เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพซึง่ เป็นไปตามเงือ่ นไขที่
บริษทั ฯก�ำหนด ได้แก่ เงินช่วยเหลือเพิม่ เติมพิเศษส�ำหรับพนักงานทีเ่ กษียณอายุ และรางวัลทองค�ำส�ำหรับพนักงานทีค่ รบรอบอายุการ
ท�ำงาน นอกจากนี้ บริษทั ฯยังจัดให้มกี ารอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานทุกระดับในเรือ่ งของการบริหารรายรับ-รายจ่าย และการออมเงิน
เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ยามออกจากงานหรือเมื่อเกษียณอายุ
ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่พนักงานทั้งองค์กรรวมทั้งสิ้น 904.39 ล้านบาท

8.5.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
ทรัพยากรบุคคลเป็นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯให้ความส�ำคัญอย่างมาก โดยถือว่า Employees Come First เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ทีจ่ ะผลักดันให้ธรุ กิจเดินต่อไปได้ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ขณะเดียวกันบุคลากรเหล่านัน้ ก็ตอ้ งท�ำงานอย่างมีความสุขด้วย ซึง่ บริษทั ฯ
ได้ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมพนักงานให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานและการด�ำรง
ชีวิต เพื่อให้รู้จักการพึ่งพาตนเองและสามารถช่วยเหลือแบ่งปันองค์ความรู้แก่สังคม อาทิ การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาในสาย
อาชีพแก่พนักงาน การสร้างวินัยทางการเงินเพื่อส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตให้พนักงานได้อยู่ดีมีสุข โดยได้มอบหมายให้ส�ำนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ก�ำหนดแผนงานและหลักสูตร รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา และเพิ่มศักยภาพพนักงานทุกคนใน
องค์กรให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนเองปฏิบัติ ตลอดจนมีความพร้อมและศักยภาพที่จะเติบโตต่อไป
ในอนาคต
ส�ำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดหลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้แก่พนักงานตามล�ำดับความส�ำคัญและความเร่งด่วนของงาน
โดยร่วมกับหน่วยงานภายในบริษัทฯในการผลักดันให้เกิดการฝึกอบรมในรูปแบบ On the Job Training (OJT) อย่างต่อเนื่องในทุก
หน่วยงานในองค์กร ที่เน้นการฝึกอบรมด้วยการปฏิบัติงานจริงโดยมีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ช�ำนาญงานนั้นๆ เป็นผู้สอนงานอย่างเป็น
ขั้นตอน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ท�ำให้เกิดทักษะในการท�ำงาน และฝึกฝนความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการท�ำงาน
ให้แก่ผู้รับการสอนงานในระหว่างการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และการแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ
ให้เกิดขึ้นในองค์กร
รายงานประจำ�ปี 2560
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บริษทั ฯจัดให้มกี ารอบรมและรณรงค์เรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบตั เิ รือ่ ง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯทุกส่วนงานและสาขา ตลอดจนได้ก�ำหนดมาตรการติดตามความ
เข้าใจเรื่องดังกล่าวผ่านกิจกรรมและแบบสอบถามบนระบบ Intranet อย่างสม�่ำเสมอ ผลคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการ
ตอบแบบสอบถามจะน�ำไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกแก่พนักงานถึง
การมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ การด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยุตธิ รรม สามารถตรวจสอบได้ และให้ถอื เป็นมาตรฐาน
ที่บริษัทฯต้องรักษาและพัฒนาต่อไป เพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
ตลอดปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯได้จัดอบรมให้พนักงานทั้งแบบการจัดอบรมภายใน (In-House Training) และภายนอกบริษัทฯ
(Public Training) รวมจ�ำนวนชั่วโมงอบรมถัวเฉลี่ย 9 ชั่วโมง 22 นาที ต่อคนต่อปี ซึ่งครอบคลุมหมวดหมู่หลักสูตรของบริษัทฯ 5 ด้าน
ดังนี้
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Core Culture)
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการบริหาร (Managerial Skill)
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติงาน (Functional Skill)
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System)
• หลักสูตรที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Health & Safety)
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯได้ให้ความส�ำคัญกับการให้ความรู้ทางการเงินแก่พนักงานโดยได้รับความร่วมมือจาก
ธนาคารชัน้ น�ำในประเทศ มาให้ความรูใ้ นด้านการออมเงิน การลงทุน และการบริหารจัดการหนีท้ เี่ หมาะสมกับพนักงานแต่ละคนทัง้ ใน
รูปแบบของการอบรมและการออกบูธประชาสัมพันธ์ โดยตลอดทัง้ ปี บริษทั ฯจะคอยเสริมและสอดแทรกเกร็ดความรูแ้ ละข้อคิดในเรือ่ ง
ต่างๆ อาทิ ค่าของเงินและผลตอบแทนจากการออมและการลงทุน, ภัยร้ายจากเงินกูน้ อกระบบ, วิธกี ารบริหารรายรับ-รายจ่ายอย่างพอ
เพียง ตลอดจนการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจของพนักงานทุกระดับผ่านช่องทางการสื่อสาร
ภายในองค์กรอยู่เสมอหรือในรูปแบบของการจัดกิจกรรมประกวดเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสร้างตัวอย่างที่ดีให้
เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในหมู่พนักงานด้วยกันเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด�ำเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข และสามารถท�ำงานให้องค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ระดับสากล ให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้ง
สร้างสรรค์บคุ ลากรของบริษทั ฯให้มคี ณ
ุ ค่าเพิม่ ขึน้ โดยการยกระดับความสามารถ ทักษะวิชาชีพ คุณภาพการท�ำงานและคุณภาพชีวติ
เพือ่ ร่วมกันสร้างผลงานทีด่ ใี ห้แก่องค์กรและน�ำพาบริษทั ฯไปสูเ่ ป้าหมายต่างๆ ทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ บริษทั ฯจึงมุง่ เน้นทีจ่ ะน�ำ “หลักการจัดการ 4
ประการ (4S)” ซึง่ เป็นปรัชญาการท�ำงานทีม่ งุ่ เน้นปลูกฝังให้บคุ ลากรขององค์กรมีการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผลใน
งาน มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและพร้อมที่จะปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯต่อไป โดย หลักการจัดการ 4 ประการ
(4S) ประกอบด้วย

		

STRENGTH (แข็งแกร่ง)
•

		
		

ตอบรับฉับไว ใส่ใจบริการ

บุคลากรสามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ในและนอกองค์กรด้วยข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั ถูกต้อง รวดเร็ว
และสร้างความประทับใจในการบริการ

SYSTEM (มีระบบ)
•

ทำ�วันนี้ให้ดีกว่า ทำ�วันหน้าให้ก้าวไกล

บุคลากรสามารถพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพตนเอง และงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา

SPEED (ฉับไว)
•

		

บุคลากรมีจติ ส�ำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม ร่วมแรงร่วมใจท�ำงานเป็นทีม รักองค์กรเสมือนหนึง่ คือ ชีวติ ของพนักงาน

STRETCH (ก้าวไกล)
•

ทีมงานแข็งแกร่ง องค์กรแข็งแกร่ง

มีระบบ สอบกลับได้

บุคลากรสามารถท�ำงานได้อย่างเป็นระบบ และมีหลักการตัดสินใจบนพืน้ ฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงทีไ่ ด้รบั การวิเคราะห์
อย่างถูกต้องแม่นย�ำ

บริษัทฯได้รณรงค์และด�ำเนินกิจกรรมทบทวนความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการ 4 ประการ (4S) อย่างสม�่ำเสมอผ่านทุกช่อง
ทางสื่อสารภายในองค์กรตลอดทั้งปี พ.ศ. 2560 เพื่อปลูกฝัง 4S ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯอย่างยั่งยืน โดยส�ำนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ได้จัดหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมและปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างและทบทวนจนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามหลักการจัดการ 4 ประการ (4S) ได้อย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ
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9. การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัทฯดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นในวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ซึง่ ผลจากการด�ำเนินการดังกล่าว บริษทั ฯได้รบั ผลการ
ประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2560 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษทั มุง่ เน้นการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละตระหนักถึงบทบาทหน้าทีใ่ นฐานะผูน้ ำ� ในการสร้างคุณค่า
ให้แก่กจิ การในภาพรวม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รับผิดชอบและรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการบริษทั
ทราบทุกรายไตรมาส โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

9.1 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัทฯ ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามความเหมาะสมมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริษัทได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตาม ประเมินผล และปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯให้ทนั
สมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้แต่งตั้ง
ผู้บริหารของบริษัทฯเข้าร่วมเป็นคณะท�ำงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และเผยแพร่ผา่ นทางช่องทางการสือ่ สารต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร และเพือ่ ให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการรับรู้ ตระหนักรับทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้มีการจัดฝึกอบรม
และกิจกรรมภายในบริษัทฯ ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
สม�่ำเสมอ
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติและประกาศใช้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556) เพื่อให้เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมในแต่ละหมวดโดยสรุปดังนี้

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556)
หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเวลา ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การประชุมผู้ถือหุ้น
3. การด�ำเนินการในการประชุม
4. การจัดท�ำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
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หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการดูแลผล
ประโยชน์ของตนโดยการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
ต่างๆ ตลอดจนการเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
3. สิทธิเพื่อความเท่าเทียมกับคณะกรรมการบริษัท/ฝ่ายบริหาร

หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษทั เคารพสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบหรืออาจได้รบั ผลกระทบจากการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้สอบบัญชีอิสระ สื่อมวลชน ชุมชนที่บริษัทฯตั้งอยู่
สังคมรอบข้าง ตลอดจนภาครัฐ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม�่ำเสมอในการสร้างความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุม
หัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การปฏิบัติต่อพนักงาน
2. การด�ำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม
3. การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. การต่อต้านการทุจริต และการแจ้งเบาะแสในการกระท�ำผิด

หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ข้อบังคับของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ “คณะกรรมการ
ของบริษัทให้มีจ�ำนวนไม่เกินสิบสองคนและไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่น
ที่อยู่ในราชอาณาจักร”
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรู้ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ ทีห่ ลากหลายและจ�ำเป็นต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอดจนอุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบของตน เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ ปัจจุบนั มีจำ� นวน 9 คน
โดยรวมกรรมการทีเ่ ป็นสุภาพสตรี 1 คน ประกอบด้วยตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ และเป็นผูบ้ ริหารรวม 4 คน ซึง่ เป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถ
และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระ 5 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้
วิจารณญาณได้อย่างอิสระ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่สนับสนุนการท�ำงานของ
คณะกรรมการบริษทั ตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและการก�ำกับดูแล เพื่อให้การบริหาร
จัดการเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง มีจริยธรรม
ทีด่ แี ละค�ำนึงถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทัง้ ในปัจจุบนั และระยะยาว หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั มีดงั นี้
รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ก�ำหนดเป้าหมายและนโยบายการด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารน�ำไปปฏิบัติ
3. ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ และเพื่อ
ขอมติต่างๆ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เช่น การประกาศจ่าย
เงินปันผล เป็นต้น
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี
6. ท�ำธุรกรรมหรือการกระท�ำใดๆ อันมีผลกระทบที่ส�ำคัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน และชื่อเสียงของบริษัทฯ เช่น การ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
7. พิจารณาการท�ำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในส่วนที่ไม่จ�ำเป็น
ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ก�ำหนดให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
9. ก�ำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และโปร่งใส
10. แต่งตั้งและก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ
11. ก�ำหนดและเปลี่ยนแปลงผู้มีอ�ำนาจในการท�ำนิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ
12. ก�ำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
13. อนุมัติกลยุทธ์การท�ำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ
14. พิจารณาและทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
15. ติดตามผลการด�ำเนินงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจ�ำปีของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับงบประมาณ
16. พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
17. ท�ำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจปกติที่เป็นสาระส�ำคัญ
18. จัดให้มีการก�ำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
19. จัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ
20. ปรับเปลี่ยนขอบเขตอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ข้างต้น
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาประเด็นส�ำคัญเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูลตาม
ความเชี่ยวชาญและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาด�ำเนินการ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งอนุมัติกลยุทธ์การท�ำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯส�ำหรับปี พ.ศ. 2561 ซึ่ง
รวมแผนงานน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผูม้ ี
ส่วนได้เสีย และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
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•

ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)

•

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

•

ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติคณะกรรมการบริษทั มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ หลักเกณฑ์
และข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานที่ก�ำกับดูแล (Duty of Obedience)

•

เปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อท�ำหน้าที่ด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม
นโยบายและเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนมีสิทธิ
ร้องขอข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯได้อย่างอิสระ

อำ�นาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษทั ใช้อำ� นาจอนุมตั ภิ ายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบต่างๆ
ของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล อาทิ
•

การอนุมัติงบการเงิน ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

•

การอนุมัติวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 (ประจ�ำปี พ.ศ. 2560)

•

การพิจารณาข้อเสนอแนะของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 (ประจ�ำปี พ.ศ. 2560)

•

การอนุมัติเปิดบัญชีเงินลงทุนระยะสั้น และเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอ�ำนาจลงนามของบัญชีเงินฝาก รวมถึงปิดบัญชีเงิน
ฝากธนาคารที่ไม่ได้ใช้งาน

•

การอนุมัติให้บริษัทฯรับการสนับสนุนทางการเงิน (เงินกู้ยืมระยะยาว) จากสถาบันการเงิน

•

การอนุมัติให้บริษัทฯรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ

•

การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ

•

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

•

การอนุมัติงบประมาณและแผนงานประจ�ำปี พ.ศ. 2561

•

การรับทราบผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

•

การประเมินตนเอง ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

เงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำ�หนดในหนังสือรับรองบริษัท
กรรมการบริษทั 2 ใน 4 คน คือ นายสนัน่ อังอุบลกุล, นายมานิต อติวานิชยพงศ์, นายณพล เลิศสุมติ รกุล และนายปริญช์ ผลนิวาศ
ลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปีละ 6 ครัง้ โดยก�ำหนดวันทีจ่ ะประชุม พร้อมด้วย
เวลาและสถานทีป่ ระชุมไว้ลว่ งหน้าตลอดปี กรรมการมีหน้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจ�ำนวนครัง้ ทีจ่ ดั ประชุม โดยใน
ปี พ.ศ. 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดประชุมกันเองโดย
ไม่มผี บู้ ริหารเข้าร่วมจ�ำนวน 1 ครัง้ ซึง่ ได้เปิดเผยจ�ำนวนครัง้ ของการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนไว้ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษทั
เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเสนอประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพือ่ ได้มเี วลาศึกษา
และพิจารณา ในการพิจารณาวาระต่างๆ จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
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วาระการประชุมตามปกติทสี่ ำ� คัญประกอบด้วยการรับทราบผลการสอบทานหรือการตรวจสอบรายงานทางการเงินโดยผูส้ อบ
บัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว การพิจารณาและการติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนงาน การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น การรับทราบผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษทั ฯของกรรมการ การพิจารณาการท�ำรายการทีม่ ลี กั ษณะ
เกีย่ วโยงกันหรือรายการทีเ่ ข้าข่ายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ (ถ้ามี) ตลอดจนการพิจารณาวาระต่างๆ ทีฝ่ า่ ยบริหารน�ำเสนอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่น�ำเสนอสาระส�ำคัญของแต่ละวาระการ
ประชุม เพือ่ ประมวลความเห็น และให้ได้ขอ้ สรุปเป็นมติทปี่ ระชุมเพือ่ น�ำไปด�ำเนินการต่อไป โดยเปิดโอกาสให้กรรมการร่วมแสดงความ
เห็นและอภิปรายในแต่ละวาระได้อย่างตรงไปตรงมา พร้อมทัง้ เชิญผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมเพือ่ ให้รายละเอียดสารสนเทศที่
ชัดเจนในวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
หากมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดและเข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทจะแจ้งกรรมการคนนั้นเพื่อขอให้ไม่เข้าร่วม
ประชุมเฉพาะวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสองในสามของจ�ำนวนกรรมการ
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการสรุปมติของที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษทั ให้ถอื เสียงข้างมากของกรรมการทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง เว้นแต่กรณีการแต่งตัง้ กรรมการทดแทนในต�ำแหน่ง
กรรมการทีว่ า่ งลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ มติคณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 17 และ 21
เลขานุการบริษัท เป็นผู้จดบันทึกและจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดที่สมบูรณ์เพียงพอ และ
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุม ส�ำหรับการค้นหาหรือ
ตรวจสอบจากกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

วาระการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตามข้อบังคับบริษทั ฯ ซึง่ เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จ�ำกัด โดยก�ำหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่ละปี กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต�ำแหน่ง กรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่ง
สามารถได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใหม่ได้ หากได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หากกรรมการคนใดพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ ก็ต้องพ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นด้วย
กรรมการส่วนใหญ่ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งมากกว่า 9 ปี เนือ่ งจากกรรมการทุกคนของบริษทั ฯ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒแิ ละ
ประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งจากธุรกิจด้านการผลิตและธุรกิจอื่นๆ จึงสามารถก�ำหนดนโยบายทิศทางองค์กร พร้อมทั้งติดตามการ
บริหารจัดการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตลอด
จนดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างเป็นธรรม ท�ำให้ได้รบั ความเชือ่ ถือ และได้รบั การอนุมตั ติ อ่ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งจากทีป่ ระชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นตลอดมา

จำ�นวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ มีประสิทธิภาพและมีเวลาปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเพียงพอ จึงก�ำหนดให้กรรมการ
แต่ละคน สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเมื่อรวมบริษัทฯด้วยแล้วไม่เกิน 5 แห่ง
นอกจากนี้ กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ต้องปฏิบัติตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ำกัดอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องไม่เป็นกรรมการในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
ในปี พ.ศ. 2560 กรรมการทุกคนได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว

รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารจัดท�ำรายงานทางการเงินและงบการเงิน ณ วันสิน้ สุดวันเดียวกันของแต่ละไตรมาสและ ณ วัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯตามล�ำดับ และจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณางบการเงินของบริษทั ฯและงบการเงินรวมว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ภายใต้ขอ้ ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
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คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน ซึง่ ลงนามโดยประธาน
กรรมการ รวมถึงรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ประธานกรรมการ
ดังนี้

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูเ้ ลือกและแต่งตัง้ ประธานกรรมการซึง่ ปัจจุบนั คือ นายสนัน่ อังอุบลกุล โดยมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. เป็นผู้น�ำด้านนโยบาย ก�ำหนดวิสัยทัศน์ การก�ำกับ ติดตามและดูแลการท�ำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนงานทีก่ ำ� หนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. ก�ำกับ ติดตามและดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับบริษัทฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามที่เลขานุการบริษัทเสนอผ่านความเห็นชอบของกรรมการอิสระและ
กรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ได้เรือ่ งทีค่ วรน�ำมาพิจารณาหรือรับทราบได้ถกู บรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างครบถ้วน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายประเด็นส�ำคัญกันอย่างรอบคอบโดย
ทั่วกัน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการแสดงให้เห็นถึงการชักน�ำให้เห็นคล้อยตามกรรมการคนใดคนหนึ่ง
6. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงของแต่ละฝ่ายมี
จ�ำนวนเท่ากัน
7. เป็นผู้น�ำในการก�ำหนดและปฏิบัติตามจริยธรรมหรือวัฒนธรรมองค์กรและนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ให้ค�ำแนะน�ำ และการแยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
9. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่มีจริยธรรมและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
10. เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทต่อบุคคลภายนอกและเป็นผู้น�ำในการชี้แจงสื่อสาร ต่อสาธารณชน ผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
บริษทั ฯได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับฝ่ายบริหาร ซึง่ นอกจากจะปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
ขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้ก�ำหนดไว้และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบายแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้
ก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารโดยแยกเป็นส่วนของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ และ
ของคณะผูบ้ ริหาร เพือ่ ความชัดเจนของการปฏิบตั หิ น้าที่ และเพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั สามารถก�ำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดท�ำเป็นประจ�ำทุกปีได้อย่างเหมาะสม ดังนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. บริหารและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯให้มปี ระสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายบริษทั ฯ และมี
ความเข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. บริหารจัดการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
3. บริหารจัดการด้านบริหารการเงิน เพื่อให้มีโครงสร้างและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมั่นคง
4. บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน
5. บริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. บริหารจัดการการเสริมสร้างกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
7. ดูแลและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และระเบียบบริษทั ฯโดยเคร่งครัด
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
รายงานประจำ�ปี 2560
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หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร
		
คณะผูบ้ ริหารต้องบริหารงานเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแผนงานและนโยบายของคณะกรรมการบริษทั หรือตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังนี้
1. บริหารและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯให้มปี ระสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายบริษทั ฯ และมี
ความเข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองเรื่อง/วาระต่างๆ ที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. วางแผนและพิจารณากลั่นกรองแผนงานต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของบริษัทฯ
5. วางแผนการบริหารทางการเงิน เพื่อลดภาระทางการเงินและให้บริษัทฯมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง
6. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริษัทฯโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติและขอบเขตอ�ำนาจการอนุมัติของฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยประเภท
ของรายการและวงเงินอนุมัติ เพื่อความคล่องตัวของการบริหารงานของฝ่ายบริหาร และเป็นการแบ่งแยกอ�ำนาจการอนุมัติของ
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามกฎระเบียบของหน่วยงานก�ำกับที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า การมอบหมายอ�ำนาจการจัดการกิจการให้กับฝ่ายบริหารนั้น มิได้เป็นการปลดเปลื้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
อนึง่ แม้วา่ ปัจจุบนั ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการและต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การซึง่ เป็นต�ำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหาร เป็น
บุคคลเดียวกัน คือ นายสนัน่ อังอุบลกุล แต่บริษทั ฯก็ได้มกี ารก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของทัง้ สองต�ำแหน่งแยกกันไว้อย่างชัดเจน
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากนายสนั่น อังอุบลกุล ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่ม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ เป็นผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั ฯเป็นเวลานาน และเป็นทีย่ อมรับในวงการธุรกิจและสังคมอย่างแพร่หลาย
การด�ำรงต�ำแหน่งทั้งสองต�ำแหน่งในเวลาเดียวกันนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ตระหนักและแบ่งแยก
บทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะต� ำ แหน่ ง ได้ อ ย่ า งชั ด เจน ทั้ ง ในส่ ว นของการบริ ห ารงานประจ� ำ การประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และอื่นๆ ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และตัดสินใจตามขอบเขตอ�ำนาจ
ของแต่ละต�ำแหน่งได้เป็นอย่างดี โดยได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นบุคคลเดียวกันที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ดังนี้
•

ในฐานะประธานกรรมการ ช่วยให้สามารถรับทราบการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหารได้อย่างใกล้ชดิ และในสภาพความเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งจะควบคุมดูแลให้อยู่ในกรอบของนโยบายคณะกรรมการบริษัท และในฐานะกรรมการผู้จัดการ ก็สามารถ
บริหารงานให้สอดรับกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

•

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

ด้วยสัดส่วนกรรมการอิสระทีม่ จี ำ� นวนมากกว่าครึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด ท�ำให้คณะกรรมการบริษทั สามารถถ่วงดุล
พร้อมให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายว่า หากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารได้รับการเสนอให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษัทอื่น ซึ่งมิใช่อยู่ภายในกลุ่มของบริษัทฯโดยจะเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
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อย่างไรก็ตาม บริษัทอื่นที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารจะไปเป็นกรรมการนั้น ต้องไม่ด�ำเนินธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และ
เมื่อรวมจ�ำนวนบริษัทอื่นที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการแล้วต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่คณะกรรมการบริษัทยึดถือปฏิบัติ โดยในปี พ.ศ. 2560 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารทุกคนก็ได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษทั อนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยพิจารณารายละเอียด กลัน่ กรองงาน และแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการบริษัทในด้านใดด้านหนึ่ง ประกอบด้วย

1)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 คน ต้องมีความรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนมีองค์
ประกอบ คุณสมบัติและหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้
ล�ำดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายเอ้งฮัก นนทิการ
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

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

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

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชี และ
ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทัง้ ในรายไตรมาสและประจ�ำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให้ผสู้ อบ
บัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่ ห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นเรือ่ งส�ำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯก็ได้
2. สอบทานให้บริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วม
กับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค�ำนึงถึงความ
น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของส�ำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงพิจารณาเสนอให้
เลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯตามความเหมาะสม
4. ตรวจสอบการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องตามประกาศของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
5. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร และ
ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯในรายงานส�ำคัญที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�ำหนด
6. จัดท�ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
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6.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
6.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
6.4 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (“การทุจริต”)
6.6 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้
7.1 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี การด�ำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่ส�ำคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการ
เกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบายบัญชี ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
7.2 การพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
7.3 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีของบริษทั ฯ ขัน้ ตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบ
ทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ
ควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจ
พบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน
7.4 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจ�ำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวนการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
7.5 การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจ�ำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
7.6 การพิจารณาร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี ว่าได้มกี ารวางแผนเพือ่ ทบทวนวิธกี ารและการควบคุมการ
ประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการ
ทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทฯหรือบุคคลภายนอก
7.7 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7.8 การติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตของบริษทั ฯ จากฝ่ายบริหารหรือหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลจากระบบการแจ้งข้อร้องเรียนจากบุคคลทั่วไป (Whistle Blower)
7.9 การปฏิบัติอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7.10 การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
8. สอบทานให้บริษัทฯมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
9. พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ตลอดจนร่วมกับฝ่ายบริหาร ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ
11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ
12. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
74
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คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและเคร่งครัดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 โดยในปี พ.ศ. 2560 จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชี ผูบ้ ริหารด้านการเงินและบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง รวม 4 ครัง้ และการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทฯโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระ
ประชุมกันเองเพื่อพิจารณาหรืออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่รับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตาม
ระบบ Whistle Blower ของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรายงานผลการตรวจสอบ และเสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯได้รับข้อร้องเรียนผ่านระบบ Whistle Blower รวม 3 เรื่อง ซึ่งเป็นข้อร้อง
เรียนเรื่องทั่วไป จึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาด�ำเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติงานที่ก�ำหนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง ตลอดจนจัดท�ำรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ครบทุกหมวดตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด และแสดงไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษัทฯ ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
3. การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. การดูแลด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ส�ำหรับงบการเงินประจ�ำปี พ.ศ. 2561
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยวิธีการประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรวบรวมผลการประเมิน
มาพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯในปี พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้อง
กับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญ
ั ชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบนั มีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2561

2)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการ
อิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการ
อิสระ
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้
ล�ำดับ

รายชื่อ

1.

นางสิริพร ไศละสูต

2.
3.

นายสนั่น อังอุบลกุล
นายเอ้งฮัก นนทิการ

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

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
2/2
2/2
2/2
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หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
2. พิจารณาและอนุมัติผังโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
3. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารเพือ่ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั
4. พิจารณาคัดสรรบุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอชื่อรับเลือกตัง้ เป็นกรรมการ ทัง้ ในกรณีทมี่ ีตำ� แหน่งว่างหรือกรรมการครบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
5. พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง ตามที่ฝ่ายบริหารได้คัดสรรและเสนอพิจารณา ทั้งในกรณีที่
มีต�ำแหน่งว่างลงหรือเพิ่มต�ำแหน่งใหม่
6. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ค่าเบีย้ ประชุม และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
7. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
8. ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย อันเกีย่ วเนือ่ งกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหาร
ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยได้รายงานผลการปฏิบัติ
งานแก่คณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ทีม่ กี ารจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจ�ำปีด้วยวิธีประเมินตนเอง และจัดท�ำรายงานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญ
ั ชี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2561

3)

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยเป็นกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน และกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 คน ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต้องเป็นกรรมการอิสระ
รายชื่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1.
2.
3.
4.

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
นางสิริพร ไศละสูต
นายมานิต อติวานิชยพงศ์
นายปริญช์ ผลนิวาศ

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

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

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี หี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนติดตามให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนแนวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ดังนี้
1.

ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.1 จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance Policy) ทีเ่ หมาะสมกับบริษทั ฯ ภายใต้
กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจน
แนวทางในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
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1.2 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
1.3 ก�ำกับ ดูแล และให้คำ� แนะน�ำแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
1.4 เสนอแนะข้อก�ำหนดและแนวทางในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจและข้อพึง
ปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
1.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
1.6 จัดท�ำรายงานผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีประจ�ำปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งน�ำ
เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
2.

3.
4.

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2.1 จัดท�ำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2.2 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม�่ำเสมอ
เพือ่ ให้นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
สากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
2.3 ก�ำกับ ดูแล และให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการ และผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
2.4 เสนอแนะข้อก�ำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และข้อพึงปฏิบัติของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ
2.6 จัดท�ำรายงานผลการประเมินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจ�ำปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท พร้อม
ทั้งน�ำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม
ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานแก่
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ปี ระจ�ำปีดว้ ยวิธปี ระเมินตนเอง และจัดท�ำรายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี สดงไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษัทฯ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดยคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ชุดปัจจุบัน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2561

4)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวนไม่เกิน 10 คน มี
ภารกิจช่วยคณะกรรมการบริษัทดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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รายชื่ออนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้
ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อ
นายปริญช์ ผลนิวาศ
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
นายภาวัต เฉลิมพงศ์
นายประมวล ภิญโญ
นายชัยชาญ เจริญสุข
นายสมทรง รักษาพล
นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์
นางสาวสุกานดา เชื่อถือ
นางอัคคนิดา สุขใจ(1)

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

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
12/12
12/12
11/12
11/12
12/12
12/12
12/12
5/12
7/12

(1) นางอัคคนิดา สุขใจ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แทน
นายชนะศักดิ์ ศรีพฤฒา ที่ลาออกจากบริษัทฯ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งต้องด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั ฯมีการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ศึกษา ทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจาก
ภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้
1.1 ความเสี่ยงทางการเงิน
1.2 ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
1.3 ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
1.4 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
2. ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
3. ก�ำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
4. ก�ำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสีย่ งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั เิ ป็นเกณฑ์ในการปฏิบตั ิ
งานในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
5. ก�ำกับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธปี ฏิบตั ิ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าได้นำ� กลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งไปปฏิบตั ิ
อย่างเหมาะสม
6. แต่งตั้งคณะท�ำงาน เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร
7. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในปี พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยได้รายงานผลการด�ำเนินงานแก่
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบทุกไตรมาส รวมถึงได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ�ำปีด้วยวิธีประเมินตนเอง
คณะกรรมการบริษัทได้กำ� หนดให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
อย่างสม�่ำเสมอ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในโดยการอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ บรรจุงานตรวจสอบการทุจริตไว้
ในแผนงานตรวจสอบ ตลอดจนด�ำเนินการตรวจสอบ และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นประจ�ำทุกปีด้วย
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ชุดปัจจุบัน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2561
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9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
9.3.1 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั นิ โยบายและแนวปฏิบตั ิ เรือ่ ง การสรรหากรรมการบริษทั เพือ่ ให้การสรรหากรรมการบริษทั เป็นไป
ตามกฎหมาย หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีขนั้ ตอนการท�ำงานทีช่ ดั เจนและโปร่งใส และให้ได้มาซึง่ กรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
กับธุรกิจและรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมีหัวข้อแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวดังนี้
1. การก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการของบริษัทฯ
2. การก�ำหนดโครงสร้างความหลากหลายของคณะกรรมการของบริษทั ฯ (Board Diversity) โดยยึดหลักตามองค์ประกอบ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน (Skill Matrix)
3. กระบวนการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
4. การอนุมัติและแต่งตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งก�ำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ เป็นคณะกรรมการชุดย่อย ท�ำหน้าที่
สรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กอปรด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทจี่ ะช่วยพัฒนา
บริษทั ฯให้มคี วามเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมัน่ คง และเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรือ่ ง การสรรหากรรมการบริษทั แล้วเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม เพื่อพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทน
อย่างไรก็ตาม หากกรรมการที่จะแต่งตั้งทดแทนนั้น มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งน้อยกว่า 2 เดือน หรือทดแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ หรือในกรณีที่มีการเพิ่มจ�ำนวนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอเป็นวาระต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็นกรรมการในต�ำแหน่งทีว่ า่ งลงหรือต�ำแหน่งเพิม่ ขึน้ ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดในข้อบังคับ
ของบริษัทฯข้อ 13 และข้อ 14 ดังนี้
“ข้อ 13 ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ กรรมการต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระเป็นจ�ำนวนหนึง่ ในสาม ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง”
วาระการแต่งตั้งกรรมการของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาเป็นรายบุคคล กรรมการแต่ละรายที่ได้รับการเสนอชื่อต้องได้รับ
คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนึง่ คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพิจารณาคัดสรรผูท้ จี่ ะได้รบั
การเสนอชือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการจากรายชือ่ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอ ซึง่ บริษทั ฯได้เปิดโอกาสและมอบสิทธิให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียม
กันในการเสนอชื่อเป็นประจ�ำทุกปีเป็นการล่วงหน้าก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าสามเดือน หรือจากทะเบียนกรรมการอาชีพใน
ท�ำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อ
ให้มคี วามหลากหลายตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity) ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ดา้ นการผลิต การเงิน การบัญชี การตลาด และกฎหมายด้านการบัญชีและภาษีอากร ซึง่ มีความเหมาะสมกับการด�ำเนิน
ธุรกิจ และสอดคล้องกับแผนงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ
ตามโครงสร้าง Board Diversity และ Skill Matrix ปัจจุบนั กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯคือ นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
นางสิริพร ไศละสูต และนายศุภโชค เลี่ยมแก้ว เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการผลิต แต่ไม่ใช่ธุรกิจที่
เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ
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อนึง่ บริษทั ฯไม่ได้กำ� หนดจ�ำนวนครัง้ สูงสุดของกรรมการทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมทัง้ ไม่ได้กำ� หนด
คุณสมบัตเิ รือ่ งอายุของกรรมการ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯข้อ 14 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม กรณีทเี่ ป็นกรรมการอิสระ กรรมการ
รายนัน้ ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามนิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ฯก�ำหนด ซึง่ มีความสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระทีค่ ณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้ ดังนี้
(ก)

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จดุ ห้า) ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ด้วย

(ข)

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

(ค)

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง)

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลให้บริษทั ฯหรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของ
บริษัทฯหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่
ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(จ)

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน

(ฉ)

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน

(ช)

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ)

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

(ฌ)

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
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กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(Collective Decision) ได้
กรรมการอิสระทัง้ 5 คนของบริษทั ฯ ด�ำรงความเป็นกรรมการอิสระทัง้ ในด้านคุณสมบัตแิ ละการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม
ตลอดระยะเวลาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง แม้จะมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 คน ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี และไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การส�ำรวจโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งก�ำหนดให้
กรรมการอิสระไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี แต่คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
และการให้ความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ ประกอบกับกรรมการอิสระทุกคนของบริษทั ฯมีความรอบรูใ้ นธุรกิจของบริษทั ฯเป็นอย่างดี ได้อทุ ศิ เวลา
ความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ทงั้ ในด้านการบัญชี การเงิน การธนาคาร และมีสายสัมพันธ์ทดี่ กี บั กลุม่ ธุรกิจและองค์กรต่างๆ
ในการให้ข้อเสนอแนะหรือค�ำแนะน�ำ อันน�ำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรอบคอบและระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริตและมีความโปร่งใส โดยไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทจึงได้น�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 (ประจ�ำปี พ.ศ. 2560) เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 คน คือ นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี และนายศุภโชค เลี่ยมแก้ว ซึ่งครบวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งในปี พ.ศ. 2560 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มี
มติอนุมัติแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาและสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามความต้องการ และสอดคล้อง
กับลักษณะงานและธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ เสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็นผูบ้ ริหารของ
บริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานการอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการสรรหา
ผู้บริหาร บริษัทฯไม่ได้จ�ำกัดการสรรหาเฉพาะบุคคลจากภายนอกเท่านั้น แต่บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโต
ในหน้าที่การงานและก้าวขึ้นสู่ต�ำแหน่งระดับผู้บริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการคัดสรรจากความสามารถที่โดดเด่นและการเป็น
ที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานทั้งในสายงานเดียวกันและคนรอบข้าง และมีการประเมินศักยภาพพนักงานในแต่ละ
ด้านเป็นรายบุคคลเพื่อการวางแผนอบรมและพัฒนาให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งในส่วนของการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้น�ำ และการมอบหมายงานที่ท้าทาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมให้พนักงานของบริษัทฯมีความพร้อมส�ำหรับการด�ำรง
ต�ำแหน่งผูบ้ ริหารทัง้ ในกรณีทดแทนเมือ่ มีตำ� แหน่งว่างลง หรือแต่งตัง้ เพิม่ เติมเมือ่ กลุม่ บริษทั มีการขยายธุรกิจหรือในกรณีทมี่ กี ารปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติเรื่อง การจัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
(Succession Plan) ซึ่งรวมถึงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้เป็นแนวทางจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตขององค์กรในระยะยาวอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์โดยสรุป
ดังนี้
1. การก�ำหนดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องด�ำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติฯ
2. การก�ำหนดคุณสมบัติ ความรูค้ วามสามารถทีเ่ กีย่ วข้อง และประสบการณ์ทตี่ อ้ งการของแต่ละต�ำแหน่ง โดยให้พจิ ารณา
บุคคลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
4. การพิจารณาอนุมตั แิ ละแต่งตัง้ บุคคลทีผ่ า่ นกระบวนการสรรหาฯ เพือ่ เป็นผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูบ้ ริหารใหม่จำ� นวน 1 คน คือ นายไชยวัฒน์
กุลภัทรวาณิชย์ ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
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9.3.3 การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัท คัดสรรหลักสูตรจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับการ
เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เช่น สถาบันวิทยาการตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้
กรรมการเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ในปี พ.ศ. 2560 บริษทั ฯจัดให้กรรมการรายนายศุภโชค เลีย่ มแก้ว เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) ส่วนกรรมการรายอืน่ ทีม่ คี วามสนใจเข้าร่วมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้อง แต่เนือ่ งด้วยติดภารกิจในช่วงเวลาจัดอบรมหลักสูตรทีส่ นใจ จึง
ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการบางคนก็ได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาข้อมูลด้านธุรกิจ ตลอดจนการเปลีย่ นแปลง
กฎระเบียบข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การสัมมนา “PwC Thailand
Symposium 2017 : Dealing with disruption and adapting to survive and thrive” ซึ่งจัดโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นต้น
ข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ดังปรากฏตามเอกสาร แนบ 1

9.3.4 การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรวมทั้งคณะและเป็นรายบุคคล และ
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหารเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้
ก.
การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เป็นการประเมินด้วยตนเอง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
เลขานุการบริษัทน�ำผลประเมินของกรรมการทุกคน เพื่อค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยแยกตามรายหมวดและผลคะแนน
รวมเฉลี่ยของทุกหมวด ก่อนแสดงผลการประเมินเป็น “ดีมาก” “ดี” “พอใช้” และ “ควรปรับปรุง” เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษทั ร่วมประเมินผลการปฏิบตั งิ านทัง้ คณะ ด้วยผลการประเมินระดับ “ดีมาก” อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า แม้ภาพรวมจะมีคะแนนประเมินตนเองอยูใ่ นระดับทีด่ มี าก แต่กค็ วรส่งเสริม
เรือ่ ง “การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร” อย่างต่อเนือ่ ง จึงมอบหมายให้สำ� นักเลขานุการบริษทั
สรรหาหลักสูตรให้กรรมการและผู้บริหาร เพื่อเข้าร่วมรับการอบรม
ข.
การประเมินกรรมการรายบุคคล ใช้วิธีการประเมินด้วยตนเอง เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้มั่นใจได้ว่ากรรมการเข้าใจ
ในบทบาทการท�ำหน้าที่กรรมการของตนเอง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1) กลยุทธ์
2) จริยธรรมและค่านิยม
3) ความรู้
4) ความขยันหมั่นเพียร
5) การท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการ
6) การพัฒนาตนเอง
7) การประเมินผลโดยรวม
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กรรมการแต่ละคนส่งผลการประเมินให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและจัดเก็บเป็นความลับ ก่อนแสดงผลเป็น
ภาพรวมของกรรมการทุกคนเป็นระดับ “ดีมาก” “ดี” “พอใช้” และ “ควรปรับปรุง” ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ในปี พ.ศ. 2560 กรรมการทุกคนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง อยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยคะแนนในหมวด
“กลยุทธ์” ยังมีโอกาสที่ควรได้รับการปรับปรุง ซึ่งเลขานุการบริษัทได้แจ้งผลภาพรวมให้กรรมการทุกคนรับทราบ
ค.
การประเมินกรรมการผู้จัดการ
เป็นหน้าทีข่ องกรรมการทุกคน ไม่รวมกรรมการทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
1) ความเป็นผู้น�ำ
2) การวางแผนกลยุทธ์
3) การบริหารก�ำกับดูแลทางธุรกรรม
4) การบริหารด้านการเงิน
5) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
6) การสื่อสาร
7) การสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท
8) การวัดผลการด�ำเนินงาน
ในปี พ.ศ. 2560 เลขานุการบริษัทน�ำผลประเมินของกรรมการทุกคน โดยไม่รวมการประเมินตนเองของกรรมการ
ผู้จัดการ โดยแสดงผลภาพรวมของการประเมินเป็น “ดีมาก” “ดี” “พอใช้” และ “ควรปรับปรุง” เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ดังเช่นปฏิบัติมาทุกปี
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคณะเป็นประจ�ำทุกปี โดยใช้หลักปฏิบัติในการประเมินผลเช่นเดียวกับการประเมิน
คณะกรรมการบริษัท

9.4 การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น
ด�ำเนินธุรกิจและอยูภ่ ายใต้โครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ได้แก่ สายธุรกิจพลาสติก ซึง่ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพือ่ งาน
อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือน สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พมิ พ์ เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั ได้วางกลยุทธ์ให้การท�ำธุรกิจมีลกั ษณะ
ครบวงจร ลดการพึง่ พาธุรกิจนอกกลุม่ เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุม่ บริษทั ให้มากขึน้ ดังนัน้ ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯไป
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ เพือ่ ดูแลผลประโยชน์ของบริษทั ฯในฐานะ
ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบของฝ่ายบริหาร และต้องเป็น
ผู้บริหารของบริษัทฯที่ดูแลรับผิดชอบในสายธุรกิจเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อันจะมีส่วนช่วยให้การก�ำกับ
ดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการใช้สิทธิออกเสียงของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯสามารถตัดสินใจหรือด�ำเนินการในเรื่องสามัญทั่วไปของการด�ำเนินธุรกิจได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องได้
รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ก่อนการตัดสินใจหรือลงมติ โดยให้คำ� นึงถึงประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมนัน้ ๆ เป็นเกณฑ์
ควบคู่ไปกับการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัทฯในฐานะผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เช่น การตัดสินใจเข้าท�ำรายการเมื่อมีความ
จ�ำเป็นต้องท�ำรายการระหว่างกันกับบริษทั ฯ การก�ำหนดราคาหรือเงือ่ นไขทางการค้าของรายการดังกล่าวก็จะเป็นไปตามปกติการค้ากับบุคคล
ภายนอกทัว่ ไป หรือสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้ เป็นต้น แต่หากเป็นการใช้สทิ ธิออกเสียงในเรือ่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญ บุคคลทีเ่ ป็นตัวแทนของ
บริษัทฯต้องได้รับอนุมัติเรื่องเหล่านั้นจากคณะกรรมการบริษัทในหลักเกณฑ์เดียวกันกับการด�ำเนินการโดยบริษัทฯเอง
ในปี พ.ศ. 2560 บริษทั ฯไม่มบี ริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมแห่งใดทีม่ ขี อ้ ตกลงระหว่างบริษทั ฯกับผูถ้ อื หุน้ อืน่ ในการบริหารจัดการบริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วม (Shareholders’ Agreement) ในลักษณะทีม่ ผี ลอย่างมีสาระส�ำคัญต่อการริดรอนอ�ำนาจในการบริหารงานของบริษทั ฯ หรือท�ำ
ให้บริษทั ฯไม่สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงได้อย่างเต็มทีต่ ามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ หรือมีการแบ่งผลตอบแทนทีน่ อกเหนือจากผลตอบแทน
ตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ
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กรณีของบริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีอ�ำนาจเด็ดขาดในการก�ำหนดนโยบายและ
บริหารงาน บริษัทฯได้ก�ำหนดให้บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯต้องดูแลและผลักดันให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการท�ำ
รายการทีเ่ กีย่ วโยง เกณฑ์การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ การท�ำรายการส�ำคัญอืน่ ใด ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ดังกล่าวให้ถกู ต้องครบถ้วนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับทีบ่ ริษทั ฯต้องปฏิบตั ิ รวมถึงต้องก�ำกับดูแลให้มกี ารจัดเก็บข้อมูล
และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทันก�ำหนด ถูกต้องและครบถ้วนด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย
และบริษัทร่วม เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามแผนงานประจ�ำปี หรือเมื่อพบเหตุผิดปกติด้วยก็ได้

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯได้กำ� หนดมาตรการไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริหารน�ำข้อมูลของบริษทั ฯไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนและเพือ่ การซือ้ ขายหลักทรัพย์
บริษทั ฯ โดยห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์นบั ตัง้ แต่ 15 วันก่อนวันท�ำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส จนถึงก่อนวันทีบ่ ริษทั ฯรายงานผลการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับงวดระยะเวลานัน้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสาธารณชน มาตรการทีใ่ ห้กรรมการหรือผูบ้ ริหารรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์
แก่คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ ดั การตามล�ำดับ พร้อมทัง้ บทลงโทษทางวินยั ของบริษทั ฯ และการรับโทษในความผิดส่วนบุคคล เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดระเบียบปฏิบตั งิ าน เรือ่ งการซือ้ ขายหลักทรัพย์บริษทั ฯ
ของกรรมการและผู้บริหาร (พ.ศ. 2557) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯอย่างน้อย 1 วันท�ำการ
นอกจากนี้ ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ก�ำหนดให้กรรมการต้องรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์บริษทั ฯ ตลอดจน
หลักทรัพย์คงเหลือให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกรายไตรมาส และให้ผู้บริหารจัดส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯให้
เลขานุการบริษัทตามระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยตลอดปี พ.ศ. 2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯของกรรมการ ส่วน
ผู้บริหารมีเพียง 2 คน ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ แต่ไม่มีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯแต่อย่างใด
อนึ่ง เลขานุการบริษัทได้เผยแพร่ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯทุกคนรับทราบบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและบังคับอย่างเข้มงวดมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำ�ปี พ.ศ. 2560
1.

2.

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด (“PwC”) และ
กิจการในสังกัดของ PwC ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจ�ำนวนเงิน 3.39 ล้านบาท และ 794.80 ล้านเวียดนามดอง
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นในส่วนของการตรวจสอบตามที่ตกลงร่วมกัน ได้แก่ ค่าตรวจสอบตาม
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการสอบทานและตรวจสอบข้อมูลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมส�ำหรับ
การจัดท�ำงบการเงินรวมให้แก่ PwC ในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมาเป็นจ�ำนวนเงินรวม 0.88 ล้านบาท โดยบริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้
บันทึกค่าตอบแทนงานบริการอื่นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2560 ครบถ้วนแล้ว

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
นอกเหนือจากการก�ำกับดูแลกิจการด้านต่างๆ ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯได้ด�ำเนินการตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในด้านอื่นๆ ดังนี้

9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯให้ความส�ำคัญในสิทธิการเป็นผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ ตามที่กฎหมายก�ำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น สิทธิได้รับส่วนแบ่งในก�ำไร เงินปันผล การรับซื้อหุ้นคืน สิทธิการโอนหุ้น
เป็นต้น และตามข้อบังคับบริษัทฯที่ก�ำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง”

84

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ฯมีนโยบายและแนวปฏิบตั เิ พือ่ คุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และอ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิในเรือ่ งต่างๆ
ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใสและทันต่อเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมมีสิทธิในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
หรือตัดสินใจในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญผ่านการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น และพิจารณาลงคะแนน
เสียง รวมถึงการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการเพื่อท�ำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น
		

บริษัทฯได้ด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.

การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี ตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด และหากมีเหตุจ�ำเป็นโดยเร่งด่วนอันอาจกระทบต่อหรือเกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นอาจใช้สิทธิเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่
กฎหมายก�ำหนดไว้ก็ได้
บริษทั ฯมอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ จัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ รี ายละเอียดวัน เวลา สถานทีจ่ ดั ประชุม วาระการประชุมซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศ
อย่างเพียงพอ ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในแต่ละวาระ รายงานประจ�ำปี ตลอดจนเอกสารการมอบฉันทะและ
วิธกี ารใช้อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา
30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบเป็นการเบื้องต้นก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
บริษทั ฯอ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่กำ� หนดแนวทาง
การปฏิบตั ทิ อี่ าจเป็นการจ�ำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุม เช่น ก�ำหนดขัน้ ตอนการลงทะเบียนหรือวิธปี ฏิบตั ใิ นการออก
เสียงที่ยุ่งยาก เป็นต้น
บริษัทฯสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถาม รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการหรือวาระการประชุมอื่น
ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถอื หุ้นอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาความเหมาะสมก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 (ประจ�ำปี พ.ศ. 2560) และ
ครั้งที่ 37 (ประจ�ำปี พ.ศ. 2561) ดังนี้
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

วันทีแ่ จ้งสิทธิผา่ นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษทั ฯ
ช่วงเวลาการใช้สิทธิ
รายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมอื่นเพิ่มเติมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

ครั้งที่ 36
(ประจ�ำปี พ.ศ. 2560)
26 กันยายน พ.ศ. 2559
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ไม่มี

ครั้งที่ 37
(ประจ�ำปี พ.ศ. 2561)
28 กันยายน พ.ศ. 2560
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
ไม่มี

บริษัทฯได้อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดย
1) จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำ� หนด และเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเพือ่ ก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ตลอดจนค�ำแนะน�ำ
วิธกี ารมอบฉันทะทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และผูร้ บั มอบฉันทะไม่เกิดปัญหา
ในการเข้าร่วมประชุม
2) แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
2.

หนังสือเชิญประชุม
บริษัทฯน�ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ส�ำหรับการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 (ประจ�ำปี พ.ศ. 2560) ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน
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หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระมีข้อมูลและสารสนเทศที่เพียงพอต่อการตัดสินใจประกอบด้วย
•
วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
•
วาระรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา
•
วาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
•
วาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�ำไรสุทธิประจ�ำปีและการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯได้แสดงข้อมูลก�ำไรสุทธิประจ�ำปี ข้อมูลการตัง้ ส�ำรองตามกฎหมาย นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน
เงินทีต่ งั้ ส�ำรองตามกฎหมาย และอัตราเงินปันผลทีเ่ สนอจ่ายปีนเี้ ปรียบเทียบกับปีกอ่ น พร้อมด้วยเหตุผลและ
ข้อมูลประกอบ
•
วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯได้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี และค่าบริการสอบบัญชีของปีที่เสนอเปรียบเทียบกับปีก่อน
•
วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท
บริษัทฯได้แสดงประวัติย่อของกรรมการแต่ละคน ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการท�ำงาน จ�ำนวนบริษัท
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการที่เสนอ และข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
•
วาระค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ฯได้แสดงข้อมูลโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยชุด
ต่างๆ ทั้งนี้ นอกเหนือจากการค�ำนึงถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการในการก�ำหนด
อัตราค่าตอบแทนแล้ว บริษทั ฯมีนโยบายให้เปรียบเทียบกับผลส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษทั จดทะเบียน
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯเข้าร่วมโครงการส�ำรวจดังกล่าวที่ด�ำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยด้วย
3.
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การด�ำเนินการประชุม
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในขัน้ ตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่
เป็นผูบ้ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ความส�ำคัญเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างพร้อมเพรียง
กัน
บริษทั ฯจัดให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงเพือ่ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทัง้ เชิญทีป่ รึกษาด้าน
กฎหมาย ท�ำหน้าทีเ่ ป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นอาสาสมัครจากทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น
เลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีแ่ จ้งหลักเกณฑ์ทใี่ ช้ในการประชุม วิธกี ารออกเสียงและนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งลง
มติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมของแต่ละวาระ หากวาระใดมีกรรมการ
ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ก็จะแจ้งให้กรรมการคนนั้นทราบเพื่อขอให้ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงใน
วาระนั้นๆ
ประธานด�ำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการสลับล�ำดับวาระหรือการ
เพิ่มเติมวาระโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซัก
ถาม รวมถึงข้อเสนอแนะในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ ประธานหรือกรรมการหรือเลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีช่ แี้ จงและ
ตอบข้อซักถามจนเป็นที่พึงพอใจของผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ
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4.

การจัดท�ำรายงานการประชุมและเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
เมือ่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วเสร็จ บริษทั ฯน�ำข้อมูลสรุปผลการประชุมเผยแพร่ผา่ นระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกันหรือก่อน 9.00 น. ของวันท�ำการถัดไป และน�ำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับ
รายละเอียดภาษาไทยซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและสาระส�ำคัญได้แก่
•
รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
•
ผลการออกเสียงแยกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
•
ค�ำถามจากที่ประชุม ที่แสดงรายชื่อของผู้ถือหุ้นแต่ละคนที่ซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ และค�ำชี้แจงจากที่
ประชุม
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ จากนัน้ จึงน�ำรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
ดังกล่าวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯต่อไป
ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯได้รับผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (AGM Checklist) โดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 97 ซึ่งสูงกว่าระดับผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่
เข้าร่วมโครงการประเมินฯ

9.7.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ปัจจุบนั บริษทั ฯมีทนุ จดทะเบียนและช�ำระแล้วจ�ำนวน 2,709,904,800 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ สิน้ รวม 2,709,904,800 หุน้ โดย
ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯมีอัตราการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) ร้อยละ 68.55 นักลงทุนสถาบันร้อยละ
5.53 และกรรมการบริษัทรวมทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 16.77 ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ว
ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้
1.
การจัดท�ำรายงานประจ�ำปี
บริษัทฯจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2559 และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
2.
การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึง่ ให้ขอ้ มูลสารสนเทศอย่างสมบูรณ์เกีย่ วกับ
ระเบียบวาระ วัตถุประสงค์ เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระต่างๆ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม
และขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษทั ฯส่วนทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ หนังสือมอบฉันทะ และข้อมูล
สถานที่และเวลาประชุม
ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นผ่านนายทะเบียนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันนัด
ประชุม ตลอดจนได้โฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น
3.
การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯเสนอให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิในการเสนอวาระการประชุมโดยไม่จำ� เป็นต้องรวบรวมจ�ำนวนหุน้ ให้ได้สดั ส่วน
ตามที่กฎหมายก�ำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯโดยคณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมตามกฎหมาย
นอกจากนี้ การประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ดำ� เนินการตามวาระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม หากไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
ล่วงหน้า ก็จะไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ในที่ประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
4.
สิทธิเพื่อความเท่าเทียมกับคณะกรรมการ/ฝ่ายบริหาร
บริษทั ฯก�ำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) และนโยบายในการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯและการใช้ขอ้ มูลภายใน (Securities Trading and Inside Information Policy) เพือ่ ป้องกันไม่
ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพือ่ ผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และละเว้นการ
ซือ้ หรือขายหุน้ ของบริษทั ฯในช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบการเงินหรือสถานะของบริษทั ฯ รวมถึงข้อมูลส�ำคัญอืน่ ๆ แก่
สาธารณชน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
รายงานประจำ�ปี 2560
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1) การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน (ตามรายละเอียดหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)
2) รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่
ก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อควบคุมและดูแลการท�ำ
ธุรกรรมระหว่างบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน เช่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
บริษทั เป็นต้น ซึง่ เป็นรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท�ำรายการดังกล่าว ตลอดจนเกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯและผูถ้ อื หุน้ โดยตลอดปี พ.ศ. 2560 บริษทั ฯมีรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมประเภทรายการธุรกิจปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และ/หรือรายการ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสัน้ บริษทั ฯได้พจิ ารณาราคาและเงือ่ นไขตามเกณฑ์ปกติเช่นเดียวกับธุรกรรมทีท่ ำ� กับ
บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไปและ/หรืออยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติหลักการไว้
ซึ่งบริษัทฯได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน
3) รายการการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายเน้นความเข้มงวดในการดูแลรายการทีเ่ ข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ โดยให้มกี ารปฏิบตั แิ ละเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเมือ่ เกิดรายการ ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ตลอดปี พ.ศ. 2560 บริษทั ฯไม่มี
รายการการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าขนาดของรายการเป็นนัยส�ำคัญ หรือเข้าข่ายต้องขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
4) การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดท�ำรายงานแสดงส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ
มอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ ดั เก็บไว้เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และหากในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท มีวาระที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการคนใดแล้ว ก็ก�ำหนดให้กรรมการรายนั้นต้องไม่อยู่ใน
สถานที่ประชุม เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจได้ด�ำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
บริษทั ฯได้กำ� หนดระเบียบปฏิบตั งิ านเรือ่ งการซือ้ ขายหลักทรัพย์บริษทั ของกรรมการและผูบ้ ริหาร (พ.ศ. 2557) ให้
กรรมการและผูบ้ ริหารต้องแจ้งประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษทั ทุกครัง้ ก่อนการซือ้ ขายหลักทรัพย์บริษทั ฯ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท�ำการ ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่ซื้อและขายหลักทรัพย์บริษัทฯได้มีการแจ้งก่อนท�ำ
ธุรกรรมทุกครั้งตามที่บริษัทฯก�ำหนดไว้

9.7.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯเคารพในสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้สอบบัญชีอิสระ สื่อมวลชน ชุมชนที่บริษัทฯ
ตั้งอยู่ สังคมรอบข้าง ตลอดจนภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั โดยการน�ำเสนอของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ได้อนุมตั แิ ละประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) เพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นปัจจุบันและธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทฯ พร้อมทั้งน�ำนโยบายและ
แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งสิ้น 26 นโยบาย ที่ได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2556 มารวมเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงด้วย ดังนี้
ล�ำดับ
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557)
เรื่อง

ล�ำดับ

นโยบายและแนวปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1.

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

1.1

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

2.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.1

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และ

3.1

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องสื่อมวลชน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

3.2

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557)
เรื่อง

ล�ำดับ

นโยบายและแนวปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.

การปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์

4.1

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องลูกค้า

5.

การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

5.1

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องคู่ค้า

5.2

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องเจ้าหนี้

6.

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

6.1

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องคู่แข่งทางการค้า

7.

การปฏิบัติต่อพนักงาน

7.1

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

7.2

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องค่าตอบแทน
และสวัสดิการพนักงาน

7.3

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการพัฒนาความรู้
และศักยภาพของพนักงาน

7.4

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

7.5

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการร้องทุกข์

8.1

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการปฏิบัติตน
ของพนักงานและการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน

8.2

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการป้องกันการ
คุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน

9.1

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการไม่ล่วง
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

9.2

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องความรับผิดชอบ
ของพนักงานต่อสินทรัพย์ของบริษัท

9.3

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

9.4

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน

8.

9.

10.

การปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อ
พนักงานอื่น

การรักษาและการใช้สนิ ทรัพย์ของบริษทั และทรัพยากร

การให้หรือรับสินบน ของขวัญ หรือการบันเทิง

10.1 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านทุจริตและ
ห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
10.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการให้ของขวัญหรือการบันเทิง
10.3 นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรือ่ งการคุม้ ครองและให้ความเป็นธรรมแก่
บุคคลทีแ่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกีย่ วกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

11.

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

11.1 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องเกี่ยวกับสังคม
11.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการพัฒนาชุมชน
11.3 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

12.

ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในและ 12.1 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการควบคุมภายใน
การรายงานทางการเงิน
และการรายงานทางการเงิน
บริษัทฯได้เผยแพร่รายละเอียดของจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่
www.srithaisuperware.com
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คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมีนโยบายให้จัดการอบรมอย่างทั่วถึงแก่พนักงานทุกระดับทั้งรายเดือนและรายวันอย่าง
ต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ โดยคณะท�ำงานย่อยการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประจ�ำตามโรงงานสาขาต่างๆ รับผิดชอบจัดการฝึกอบรม
เรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้แก่พนักงานแต่ละโรงงานสาขาอย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น การประกวดค�ำขวัญตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ การตอบค�ำถามด้านนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อชิงของรางวัลที่ระลึก เป็นต้น ซึ่งประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี
และมีแผนงานที่จะจัดอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมถึงก�ำหนดมาตรการติดตามความเข้าใจเรื่องดังกล่าวผ่านกิจกรรมและแบบสอบถาม
บนระบบ Intranet อย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ ผลคะแนนจากการตอบแบบสอบถามจะน�ำไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลประเมินการปฏิบัติ
งานของพนักงานทุกคน

9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯให้ความส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูล
ทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการด�ำเนินงาน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น การ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก โดยหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบน�ำเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริษัทฯ
ก�ำหนด เพื่อให้นักลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯได้
ปรับปรุงฐานข้อมูลของเว็บไซต์เพื่อให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอดังต่อไปนี้
1.
		

2.

ข้อมูลบริษัทฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น
บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
•

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

•

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

•

ข้อบังคับบริษัทฯ

•

โครงสร้างของกลุ่มบริษัทและโครงสร้างองค์กร

•

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี และงบการเงิน ซึง่ น�ำเสนอทัง้ ข้อมูลของปีปจั จุบนั
และข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี

•

รายชื่อและประวัติกรรมการและผู้บริหาร

•

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก และการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรง
และทางอ้อมผ่านการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

•

ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่มีความน่าเชื่อถือได้แก่ www.settrade.com

•

ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกีย่ วกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Whistle
Blower) ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯโดยตรง โดยในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องทั่วไป ซึ่ง
กล่าวถึงในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯบนเว็บไซต์และรายงานประจ�ำปี ดังนี้
• นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง และนโยบายเกีย่ วกับการดูแลสิง่ แวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวพร้อมเหตุผล
• บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุมและจ�ำนวน
ครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ
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•
•
•
•
3.

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน
รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร การมีสว่ นได้เสียและรายการระหว่างกันทีส่ ำ� คัญทีไ่ ด้
รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
จรรยาบรรณทางธุรกิจส�ำหรับกรรมการและพนักงาน
ข้อมูลผู้สอบบัญชี คุณสมบัติ ค่าตอบแทน ค่าบริการอื่นๆ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

ผลการด�ำเนินงาน
บริษทั ฯจัดให้มรี ายงานทางการเงินทีม่ คี วามถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ ผ่านการสอบทาน/
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดท�ำค�ำอธิบายเชิง
วิเคราะห์เกีย่ วกับผลการด�ำเนินงาน โอกาส อุปสรรค ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน ตลอดจนตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน วัดได้และ
บรรลุได้ เพือ่ เป็นเป้าหมายการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และเพือ่ ประเมินศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจในอุตสาหกรรม
รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อหาแนวทางป้องกันและวัดผลที่เป็นรูปธรรม
รายงานทางการเงินจะเปิดเผยทางเว็บไซต์บริษัทฯทุกรายไตรมาสและรายปี นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ข่าวสารอื่นๆ
ผ่านการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ตามช่วงเวลาที่
เหมาะสม

4.

ช่วงเวลาและความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯมีนโยบายเปิดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และ
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลตามกฎเกณฑ์หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญแก่สาธารณชนโดยการแถลงข่าว หรือผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น
ล�ำดับแรก เพื่อมิให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ และหากบริษัทฯจ�ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลใดแก่
ผูเ้ กีย่ วข้อง บริษทั ฯจะด�ำเนินการเพือ่ ให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาไว้ซงึ่ ความลับของข้อมูลดังกล่าว จนกว่าบริษทั ฯ
จะเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน หรือบริษัทฯอาจพิจารณาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนทันที

5.

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯมอบหมายให้ส�ำนักเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงเปิดช่องทาง Investor
Relations (IR) ทีห่ น้าเว็บไซต์ เพือ่ ให้งา่ ยต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเป็นช่องทางในการติดต่อสือ่ สารกับกรรมการ
หรือผูบ้ ริหาร ส�ำนักเลขานุการบริษทั จะรวบรวมค�ำถามและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผูต้ ดิ ต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ โทรสาร
หรือส่งผ่านช่องทาง IR ดังกล่าว เสนอให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณาติดตามผล และรายงานความ
คืบหน้า/ผลการพิจารณาตามความเหมาะสม
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม
บริษทั ฯได้กำ� หนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กรได้รบั ทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ติ าม รวมถึงเป็นการเน้นย�ำ้ ถึงการให้ความส�ำคัญและสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ ลอดมา ซึง่ ครอบคลุม
การด�ำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ การสร้างสมดุลให้ธรุ กิจของบริษทั ฯ สังคม และสิง่ แวดล้อม ด้วยมุง่ เห็น
คุณประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนเคียงคู่กันไป

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
“บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพือ่ งานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์
เครือ่ งใช้ในครัวเรือน มีความมุง่ มัน่ ในการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบของผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม ต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องและสังคมโดยรวมในด้านต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึด
หลักการด�ำเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดอื่นๆ หรือแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง”
บริษัทฯจัดตั้งคณะกรรมการก�ำกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (“คณะกรรมการ CSR”) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยคณะ
กรรมการ CSR ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจ�ำนวน 14 คน ดังนี้
1. นายสนั่น อังอุบลกุล
ประธานคณะกรรมการ CSR
2. นายปริญช์ ผลนิวาศ
รองประธานคณะกรรมการ CSR
3. นายบัณฑิต หิรัญวิวัฒน์กุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ CSR
4. นายมานิต อติวานิชยพงศ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ CSR
5. นายประยูร ขจิตต์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ CSR
6. นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
กรรมการฯ
7. นายภาวัต เฉลิมพงศ์
กรรมการฯ
8. นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์
กรรมการฯ
9. นายชัยชาญ เจริญสุข
กรรมการฯ
10. นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
กรรมการฯ
11. นายประมวล ภิญโญ
กรรมการฯ
12. นายสุรสิทธิ์ ศิริสมภพ
กรรมการฯ
13. นายสมทรง รักษาพล
กรรมการฯ
14. นางสาวศิวพร โหตรจิตร
กรรมการฯและเลขานุการ
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โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน การอนุมัติแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
2. ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน งบประมาณด้านการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็น
3. แต่งตั้งคณะท�ำงานชุดย่อย ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำ
4. ติดตามและประเมินผลตามดัชนีชี้วัดที่ก�ำหนดร่วมกันโดยคณะกรรมการฯ
5. ส่งเสริมให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานในการท�ำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
นอกจากคุณภาพสินค้าของบริษทั ฯทีเ่ ป็นจุดแข็งและกระบวนการผลิตทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม การได้รบั การรับรอง
มาตรฐานต่างๆ จากองค์กรภายนอกทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับสินค้าของบริษทั ฯ การจัดการพลังงานและสิง่ แวดล้อม และการจัดให้มชี อ่ งทางและการติดตาม
รับฟังข้อร้องเรียนจากทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรแล้ว บริษทั ฯได้นำ� แนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World มา
เป็นหัวใจหลักของแนวคิด แนวปฏิบัติ และเป็นตัวขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนผลักดันให้เป็นวัฒนธรรม
ในการท�ำงานของพนักงานทุกคนในองค์กร เนือ่ งจากบุคลากรของบริษทั ฯเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้การด�ำเนินงานด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมประสบความส�ำเร็จและน�ำพาบริษัทฯไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนได้ บริษัทฯก�ำหนดให้ ‘การส่งเสริมความรับผิดชอบของธุรกิจต่อ
สังคม – CSR Implementation’ เป็นหนึ่งในหัวข้อของแผนงานประจ�ำปีที่ทุกหน่วยงานต้องระดมความคิดและน�ำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของพนักงานทุกคนและปลูกฝังจิตส�ำนึกให้พนักงานได้รู้ถึงความส�ำคัญและคุณประโยชน์ของ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วยกันส่งเสริม พัฒนา หรือชี้แนะข้อบกพร่องเพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

10.2 การดำ�เนินงานและการจัดทำ�รายงาน
บริษทั ฯก�ำหนดให้การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึง่ ของพันธกิจ (Mission) ของบริษทั ฯภายใต้หวั ข้อ การด�ำเนิน
ธุรกิจบนพืน้ ฐานของจริยธรรม และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ แสดงให้เห็นถึงเจตนาและความต้องการอย่างจริงจังทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจหลักของ
บริษัทฯควบคู่ไปกับการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม (CSR
In-process) เพือ่ ความยัง่ ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยไม่จำ� กัดเพียงแต่การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯเท่านัน้ แต่บริษทั ฯยังมุง่ หวังและ
ต้องการผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทย่อยสามารถบรรลุการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกันกับบริษัทฯด้วย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในองค์กร และเป็นที่เข้าใจตรงกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั นิ โยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 3 (พ.ศ. 2556) หลักจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) และนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดการค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสีย ดังปรากฏในหัวข้อ 9 การก�ำกับดูแลกิจการ และรายละเอียดฉบับเต็มตามทีบ่ ริษทั ฯได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ซึง่ สอดคล้อง
กับหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
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แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการด�ำเนินงานของบริษัทฯที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯให้ความส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ และได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น
ผูบ้ ริหารและพนักงาน ปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ รวมถึงให้การคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ อ�ำนวยความสะดวก
แก่ผถู้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิตา่ งๆ ทีส่ มควรได้รบั และปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด และเพิม่ มูลค่า
แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ อาทิ
1) บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ระมัดระวัง โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว
2) เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

2.

ด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติท่ีดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ละเลยหรือไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตหรือการกระท�ำใดๆ ทีอ่ าจเอือ้ โอกาสให้เกิดการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ตลอดจนมีโอกาสเติบโตในหน้าทีก่ ารงาน มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
และมีความสุขในสถานที่ท�ำงานและการท�ำงาน
บริษทั ฯมีนโยบายให้พนักงานได้รบั ค่าตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ ป็นธรรมและเท่าเทียมกันไม่วา่ ชนชาติใด มีสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
ทีม่ กี ารจัดการระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้มาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน ไม่เกีย่ วข้องกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนจัดให้มีมาตรการป้องกันการ
คุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน
นอกจากนี้ บริษทั ฯเปิดโอกาสให้พนักงานมีชอ่ งทางในการร้องทุกข์หรือบอกกล่าวในเรือ่ งทีจ่ ะส่งผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนักงาน
หรือต่อตนเอง และก�ำหนดวิธกี ารบริหารจัดการข้อร้องทุกข์ดงั กล่าวพร้อมกับการปกป้องพนักงานผูร้ อ้ งทุกข์ โดยในปี พ.ศ. 2560 บริษทั ฯ
ได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องการปฏิบัติงานทั่วไปที่มิได้ขัดแย้งกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีหรือมิได้เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด
การด�ำเนินการของบริษัทฯที่เกี่ยวกับพนักงานมีดังนี้
1) จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ รวมจนถึงสวัสดิการพิเศษส�ำหรับพนักงานที่มิได้เป็นสมาชิก
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพซึง่ เป็นไปตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯก�ำหนด ได้แก่ เงินช่วยเหลือเพิม่ เติมพิเศษส�ำหรับพนักงานทีเ่ กษียณ
อายุ และรางวัลทองค�ำส�ำหรับพนักงานทีค่ รบรอบอายุการท�ำงาน เพือ่ เป็นผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่พนักงาน นอกจากนี้
บริษัทฯจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับในเรื่องของการบริหารรายรับ-รายจ่าย และการออมเงิน เพื่อให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ยามออกจากงานหรือเมื่อเกษียณอายุ
2) พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ในแต่ละปีบริษัทฯจะจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ�ำนวนพนักงานทัง้ หมด ตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน โดยในปี พ.ศ.
2560 บริษทั ฯได้จดั อบรมให้พนักงานทัง้ แบบการจัดอบรมภายในและภายนอกบริษทั ฯรวมจ�ำนวนชัว่ โมงอบรมถัวเฉลีย่ 9
ชัว่ โมง 22 นาที ต่อคนต่อปี ส่วนหนึง่ ของการจัดอบรมภายในบริษทั ฯดังกล่าว บริษทั ฯได้ผลักดันและส่งเสริมให้พนักงาน
ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพที่ได้จากการท�ำงานจริง
นอกจากนี้ บริษัทฯให้การสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่พนักงานที่มีศักยภาพตามความเหมาะสมของวาระและโอกาส
เพือ่ เข้าศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยชัน้ น�ำในหลักสูตรทีส่ ามารถน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั มาใช้ในการปฏิบตั งิ านและพัฒนาองค์กร
3) ส่งเสริมให้พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ จี ากการด�ำเนินชีวติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยดี ตลอดจนห่างไกลจากยาเสพติด ควบคู่กับการพัฒนาสุขภาพจิตให้ชีวิตมีสุขด้วยการฝึกท�ำสมาธิ วิปัสสนา
กรรมฐาน และรับฟังธรรมะเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์เดือนละครั้ง
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4) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด อาทิ จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาไทยเพิ่มเติมส�ำหรับ
พนักงานต่างด้าวเพือ่ ให้สามารถใช้ในการติดต่อสือ่ สารและปฏิบตั งิ านได้ รวมถึงจัดให้มกี ล่องรับความคิดเห็นทัง้ 3 ภาษา
คือ ภาษาไทย ภาษาเมียนมาร์ และภาษากัมพูชา เพือ่ รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ มาตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข
หรือชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
5) เสริมสร้างและเพิ่มพูนความสุขให้พนักงานโดยการจัดสถานที่เฉพาะในชื่อ “มุมน�้ำนมแม่” ให้พนักงานที่เพิ่งคลอดบุตร
รวมถึงสร้างห้องละหมาด/พื้นที่อาบน�้ำละหมาดให้พนักงานที่นับถือศาสนาอิสลามได้เข้ามาใช้ท�ำศาสนกิจ
6) จัดให้มีห้องออกก�ำลังกายส�ำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
นอกเหนือจากส�ำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการ
ท�ำงาน (จป.) เป็นหน่วยงานทีข่ นึ้ ตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การแล้ว บริษทั ฯยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม คณะอนุกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคณะท�ำงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในแต่ละโรงงาน เพื่อร่วมผลักดัน ก�ำกับ และติดตามให้โรงงานแต่ละสาขามีการปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทัว่ ทัง้ องค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการตัง้ เป้าหมายการด�ำเนินงาน ก�ำหนดแนวทางและมาตรฐานทางด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ก่อให้เกิดจิตส�ำนึกในการท�ำงานทีม่ คี วามปลอดภัยด้วยความรูข้ นั้ พื้นฐานที่จ�ำเป็น
และความระมัดระวังทีม่ อี ย่างเพียงพอ สถานทีท่ ำ� งานทีป่ ลอดจากมลภาวะ และการท�ำงานอย่างมีความสุข ทัง้ นี้ กิจกรรมทีบ่ ริษทั ฯได้
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน มีดังนี้
•

•

•
•
•
•
•
•

ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาทิ โรงงานสาขาโคราชซึ่งผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย
OHSAS 18001:2007 และ TIS 18001:2011 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ
ในระดับมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล รวมทัง้ การผลักดันให้โรงงานทุกสาขามีการปฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างครบถ้วน
ใช้งานทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
บริษทั ฯจัดให้มกี ารตรวจรับรองความปลอดภัยอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ระบบไฟฟ้า สภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน และอื่นๆ โดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจ�ำทุกปีส�ำหรับอาคารส�ำนักงานใหญ่และโรงงานทั้ง 4 สาขา ซึ่งมีอายุ
การใช้งานนานหลายปี ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด เพื่อให้บริษัทฯ
มั่นใจได้ว่า สถานประกอบการของบริษัทฯมีความปลอดภัยและลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด โดย
เฉพาะส่วนที่เป็นผลมาจากเหตุปัจจัยที่บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
ลงทุนและปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
อบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยระดับบริหาร” และ “เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยระดับหัวหน้างาน” ให้แก่พนักงาน
ในแต่ละสาขาตามเกณฑ์ทกี่ ฎหมายก�ำหนดอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ แต่งตัง้ ให้เป็นเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับ
บริหารและหัวหน้างาน
อบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานตัง้ แต่กอ่ นเริม่ ท�ำงาน โดยเฉพาะพนักงานด้านการผลิตซึง่ จะได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะก่อน
ปฏิบัติงานจริง
แจกคู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับชั้น
กระจายข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยอย่างทั่วถึง
จัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความปลอดภัย การปรับปรุงแก้ไข และการ
ประเมินผล

การด�ำเนินการดังกล่าว ก็เพือ่ ให้บรรลุตามนโยบายทีบ่ ริษทั ฯก�ำหนด มีความเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และน�ำ
ไปสู่การมีมาตรฐานการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับสากล ซึ่งจะมีส่วนช่วย
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้องค์กร ลดการสูญเสียทั้งในด้านของบุคลากร เวลาท�ำงาน และผลผลิต ตลอดจนมีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตลอดปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นกับพนักงานทั้ง 4 โรงงาน
รายงานประจำ�ปี 2560
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ในส่วนของกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม ทีบ่ ริษทั ฯรณรงค์และด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกปีนนั้ ยัง
คงเป็นการให้ความส�ำคัญกับการอบรมให้ความรูพ้ นักงานและกระตุน้ ให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและต่อเนือ่ งผ่านการประกวดและ
การสร้างแบบอย่างทีด่ ขี องทัง้ ตัวพนักงานและพืน้ ทีก่ ารท�ำงาน การตรวจประเมินอย่างสม�ำ่ เสมอ และการมอบของรางวัลเพือ่ เป็นขวัญ
ก�ำลังใจในการรักษามาตรฐานของการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ในปี พ.ศ. 2560 พนักงานปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบด้าน
ความปลอดภัยเพิม่ ขึน้ และบริษทั ฯมีสถิตอิ บุ ตั เิ หตุจากการท�ำงานลดลง นอกจากนี้ บริษทั ฯจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพพนักงานประจ�ำปี
ตามโปรแกรมการตรวจตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดทุกปี และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการหรือสาธารณสุขจังหวัดในการให้
ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ ที่มีการแพร่ระบาดได้ง่าย รวมถึงวิธีปฏิบัติและการป้องกันตัวจากโรคต่างๆ ตลอดจนฝึก
ซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดโรคระบาดในโรงงานเพือ่ เป็นการจ�ำกัดพืน้ ทีแ่ ละเข้าสูส่ ภาวะปกติได้เร็วโดยไม่สง่ ผลต่อชีวติ ของพนักงานและ
ผลผลิตของบริษัทฯ

3.

ด้านการดำ�เนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม

บริษทั ฯส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทั ฯกับผู้มีสว่ นได้เสีย โดยการปฏิบตั งิ านด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มกี าร
รับหรือจ่ายอามิสสินจ้าง และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้
• มุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยความเป็นธรรมทัง้ ในด้านราคา คุณภาพ ความปลอดภัย และการรับ
ประกัน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• ให้ความส�ำคัญกับคูค่ า้ ตัง้ แต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก ประเมิน จนถึงการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างโปร่งใสและเสมอภาค
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้วยผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย
• แข่งขันอย่างมืออาชีพ เป็นไปตามวิถที างของการแข่งขันทีด่ ี รวมทัง้ ส่งเสริมความร่วมมือกับคูแ่ ข่งทางการค้าอย่างโปร่งใส
และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ไม่มีการปกปิดข้อตกลงหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
หรือที่มิชอบด้วยกฎหมาย
• ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกประเภทด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยจัดท�ำและปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญา
ต่างๆ อย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย
• ซือ้ ขายสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอก หรือด�ำเนินธุรกรรมด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มกี ารให้หรือรับอามิสสินจ้าง
สินบน รางวัล การบันเทิงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลใดๆ ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา และไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาทุกประเภทอย่างเคร่งครัด
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงานของตนเองออก
มาอย่างต่อเนื่อง และไม่น�ำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของผู้อื่นมาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
• ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกีย่ วกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั จดทะเบียน รวมถึง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อาจจะมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
บริษัทฯมีสินค้าหลากหลายประเภท และสินค้าแต่ละประเภทก็มีความจ�ำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบทั้งในด้านกระบวนการ
ผลิตและคุณภาพสินค้าทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ บริษทั ฯจึงให้ความส�ำคัญและผลักดันให้โรงงานแต่ละสาขาได้รบั การรับรองระบบมาตรฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าในระดับสากล ซึ่งมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯได้รับการรับรองแล้วมีดังนี้
• มาตรฐานในระบบการจัดการด้านคุณภาพส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2009
• มาตรฐานด้านการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
• มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
• มาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control
Point : HACCP)
• มาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC 22000:2011)
• มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร BRC/IOP (Issue 5) ส�ำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร
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4.

ด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของพนักงานทุกคน
ด้วยการมุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และ
เสริมสร้างประโยชน์สขุ ของชุมชน สนับสนุนให้พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมในการสร้างปฏิสมั พันธ์อนั ดี และท�ำประโยชน์ให้ชมุ ชน
ที่บริษัทฯตั้งอยู่ ป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ ของเสีย หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้และดูแลการใช้ทรัพยากรต่างๆ
อย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพที่สุด ตลอดจนปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประโยชน์
ต่อสังคม รวมถึงต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โรงงานทั้ง 4 สาขาของบริษัทฯได้รับรางวัล CSR-DIW Award มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ
สังคม (Standard of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลส�ำหรับสถานประกอบการที่พัฒนาการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเกณฑ์
พิจารณาในมิติต่างๆ ได้แก่ การจัดองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การด�ำเนินงานอย่างเป็นธรรม
ต่อผู้บริโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2560 โรงงาน
สาขาอมตะนคร ชลบุรี โรงงานสาขาบางปู และโรงงานสาขาโคราช ได้รับการยกระดับมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคมเป็น CSR-DIW Continuous Award 2017 จากการร่วมกันพัฒนาชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในปัจจุบัน นอกจากพยายามผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯได้รับการรับรองในมาตรฐานต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมแล้ว บริษทั ฯได้พยายามผลักดันและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯที่
มีสว่ นช่วยในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการต่างๆ ได้เห็นถึงความส�ำคัญและเป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้างมากขึน้ ทัง้ ในประเทศไทย
และกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้งให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มีการด�ำเนินการ
ด้านการจัดการพลังงานที่โดดเด่น มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างต่อเนื่อง สรุปการด�ำเนินงานในแต่ละด้านได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯมีสนิ ค้าและเทคโนโลยีการผลิตทีม่ สี ว่ นช่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและเป็นไปตามแนวทาง 3 Save : Save Material, Save
Energy, Save the World ที่บริษัทฯยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ ฝาเกลียวและพรีฟอร์มขวดน�้ำอัดลมและน�้ำดื่ม (PET) ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ซึ่งมีน�้ำหนักเบา ที่สามารถช่วยส่งเสริมการท�ำ CSR ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน�้ำอัดลมและน�้ำดื่ม และ
กลุม่ ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารทีผ่ ลิตด้วยเทคโนโลยี Thin Recess Injection Molding (“TRIM”) ซึง่ เป็นเทคโนโลยีการลดความหนา
ของผนังชิ้นงาน ก็มีกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่ามีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าของผลิตภัณฑ์ลดลง ทั้งสองกลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถช่วยลดการใช้วัตถุดิบและพลังงานโดยที่
ยังคงประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีเหมือนเดิม ช่วยลดต้นทุนให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ตลอดจนช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม
นอกจากนี้ การด�ำเนินการต่างๆ ภายใต้แนวคิด 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ซึ่งมีส่วนช่วยใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2560 สรุปดังนี้
•

โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี และโรงงานสาขาบางปู คิดค้นและจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและไม่มีผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอยูเ่ สมอ เพือ่ ช่วยลดการใช้พลังงานและวัตถุดบิ ในการผลิต ลดขัน้ ตอน
การท�ำงานทีซ่ ำ้� ซ้อน และลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน�ำ้ ในระบบหล่อเย็น ได้แก่ การปรับปรุงระบบการระบายความร้อน
ในแม่พิมพ์และติดตั้งระบบระบายความร้อนบนสายพานล�ำเลียง การทดแทนเครื่องจักรเก่าที่เป็นระบบไฮดรอลิกด้วย
เครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีระบายความร้อนแบบปิดส�ำหรับสายการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร และ
การพัฒนากระบวนการผลิตเปลือกแบตเตอรี่ให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้นด้วยการเพิม่ ขีดความสามารถของแขนกล (Robot)

•

บริษทั ฯให้ความส�ำคัญในการจัดการของเสียในบริษทั ฯอย่างเป็นระบบ โดยโรงงานสาขาโคราชได้ดำ� เนินงานตามโครงการ
หลักการ 3Rs คือ Reduce (ลดการเกิดของเสีย) Reuse (การใช้ซำ�้ ) และ Recycle (น�ำกลับมาใช้ใหม่) อย่างเป็นรูปธรรม
และมีการก�ำหนดแผนงานที่ชัดเจน ตลอดจนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม และน�ำไปสู่การได้รับใบรับรองโรงงานที่มีการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs
Certificate) ในปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ โรงงานสาขาโคราชได้สร้างเครื่องจักรที่ใช้โม่เศษครีบซึ่งเป็นของเสียที่เกิดจาก
การผลิตภาชนะเมลามีน แล้วน�ำเศษครีบทีเ่ ป็นผงแล้วมาขึน้ รูปผลิตภัณฑ์ใหม่เพือ่ จ�ำหน่ายให้ลกู ค้าในกลุม่ ธุรกิจโรงแรม
(Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering) หรือ HORECA ในต่างประเทศ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
เป็นการช่วยลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดของเสีย ตลอดจนสามารถน�ำกลับมา
สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ
รายงานประจำ�ปี 2560
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นอกจากนี้ บริษทั ฯยังให้ความส�ำคัญกับการศึกษาและวิจยั ร่วมกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชัน้ น�ำ เพือ่ พัฒนาสินค้าพลาสติก
และเมลามีนทีส่ ามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และผลักดันไปสูล่ กู ค้าเฉพาะกลุม่ ในเชิงพาณิชย์มากขึน้ ในอนาคต เพือ่ เป็นการ
เน้นย�้ำถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนได้

การดำ�เนินงานตามนโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
บริษัทฯมีความมุง่ มั่นและใส่ใจกับคุณค่าของพลังงาน ได้ดำ� เนินการตามมาตรการต่างๆ ทัง้ ในส่วนของโรงงานและส�ำนักงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ให้พนักงานทุกระดับชั้นในองค์กรเห็นคุณค่าของพลังงานและให้ความร่วมมือด�ำเนินมาตรการประหยัด
พลังงาน บริษัทฯได้จัดตั้งคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานตามสาขาโรงงานทั้ง 4 สาขา เพื่อด�ำเนินงาน ติดตาม และประเมินผล
ด้านการจัดการพลังงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์พลังงานร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการค�ำนึงถึงประโยชน์ในด้านการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทฯแล้ว ยัง
เป็นการค�ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ
ด้านการผลิต บริษัทฯด�ำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้
• ลงทุนในเครือ่ งจักรใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพในการผลิตสูงและประหยัดพลังงาน เพือ่ ทดแทนเครือ่ งจักรเก่าทีเ่ ริม่ เสือ่ มสภาพ
และสิ้นเปลืองพลังงานมากเกินความเหมาะสม
• บ�ำรุงรักษาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคู่กับน�ำนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ผลผลิต ลดการใช้วัตถุดิบ และท�ำให้บริษัทฯมีอัตราการใช้พลังงานต่อน�้ำหนักสินค้าที่ผลิตลดลง
• พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ
• ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ด้วยการ
ส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมศึกษา ปรับปรุงระบบการผลิต และการจัดการพลังงานของบริษทั ฯอย่างต่อเนือ่ ง
• เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาให้ค�ำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ
การจัดการพลังงาน ตลอดจนบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะท�ำงานด้านพลังงานของบริษัทฯเพื่อน�ำไปใช้ในการ
ด�ำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วยผลการด�ำเนินงานด้านการจัดการพลังงานทีโ่ ดดเด่นจากการปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง ท�ำให้บริษทั ฯก้าวไปสูก่ ารเป็น
โรงงานต้นแบบในการจัดการอนุรกั ษ์พลังงานให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักศึกษาและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่
โรงงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯได้เผยแพร่ผลงานและวิธีการที่ท�ำให้บริษัทฯประสบความส�ำเร็จในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจน
ด�ำเนินกิจกรรมและท�ำการประเมินผลร่วมกัน
โรงงานสองแห่งของบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อน
ถึงความตัง้ ใจในการปฏิบตั อิ ย่างจริงจังในด้านการจัดการพลังงานและความส�ำเร็จของบริษทั ฯในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน
และการด�ำเนินการตามกระบวนการทีเ่ ป็นระบบเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน
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การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ
พนักงานทุกคน และได้กำ� หนดเป็นนโยบายสิง่ แวดล้อมเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน บริษทั ฯได้รบั การรับรองมาตรฐานทีเ่ กีย่ ว
กับด้านสิง่ แวดล้อม ได้แก่ ใบรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001:2015 และใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ว่าเป็น อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม
ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากการได้รับรองในมาตรฐานสากลต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังต้องผ่านการรับรองหรือตรวจสอบเพื่อวัด
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ และประเมินคุณสมบัติของการเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่าย ตามมาตรฐานหรือข้อก�ำหนดของ
ลูกค้าหลายรายโดยเฉพาะลูกค้าในต่างประเทศ

รางวัลแห่งความสำ�เร็จที่บริษัทฯได้รับในปี พ.ศ. 2560
•

ใบรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against
Corruption Certificate)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต หรือ CAC (Collective Action Coalition Against Corruption)” มีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของภาคเอกชน
ในการปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบและต่อต้านการคอร์รัปชั่น

•

รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR–DIW Continuous Award 2017)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี โรงงานสาขาบางปู และโรงงานสาขาโคราช ได้รับรางวัล
เกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2017 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มุ่งมั่นส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development) รวมทัง้ สนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการด�ำเนินธุรกิจท่ามกลางการยอมรับ
จากชุมชนรอบข้าง อันจะเป็นการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนกับธุรกิจและชุมชน
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•

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงงานสาขาบางปูได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2556 – 2560) ขณะที่โรงงานสาขาโคราชก็ได้รับรางวัลเกียรติยศดังกล่าว 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.
2551 – 2560) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มีการบริหาร
จัดการแรงงานสัมพันธ์ทดี่ ขี องนายจ้างและลูกจ้างทีต่ ระหนักถึงความส�ำคัญของการท�ำงานร่วมกัน การแบ่งปันประโยชน์อย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม และก่อให้เกิดระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ อันเป็นหนึ่งในนโยบายส�ำคัญของกระทรวงแรงงานที่
มุ่งเน้นการส่งเสริมให้สถานประกอบการเป็นพื้นที่ที่มีความรักและความผูกพันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
•

ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงงานสาขาโคราชและโรงงานสาขาบางปูตามล�ำดับได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน โดยมีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึง่ เป็นใบรับรองทีม่ อบให้สถานประกอบกิจการทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามเกณฑ์มาตรฐานของการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
•

ใบรับรองโรงงานที่มีการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงงานสาขาโคราชได้รับใบรับรองโรงงานที่มีการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก
3Rs ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจาก
เป็นโรงงานทีม่ รี ะบบการบริหารจัดการของเสียทีด่ ี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายก�ำหนด และร่วมปฏิบตั ติ ามหลัก 3Rs คือ Reduce
(ลดการเกิดของเสีย) Reuse (การใช้ซ�้ำ) และ Recycle (น�ำกลับมาใช้ใหม่) ได้อย่างมีประสิทธิผล
•

รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2560

เมือ่ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษทั ฯได้รบั รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยีย่ ม สาขาอุตสาหกรรม จากการผ่านการประเมินและ
ได้รบั การรับรองความสามารถทางนวัตกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมส�ำหรับผูป้ ระกอบการในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ จัดโดยส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
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•

รางวัล The 3rd Thailand Plastics Awards 2017

เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทั ฯได้รบั รางวัล The 3rd Thailand Plastics Awards 2017 ระดับ Gold Award จาก
การประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ปี 3 ประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์ทไี่ ม่ได้ใช้บรรจุอาหาร
ซึ่งจัดโดยสยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
สถาบันพลาสติก และธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่องค์กรและบุคคลทีผ่ ลิตชิน้ งานทีม่ นี วัตกรรม ความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีขั้นตอนระดับความยากในการผลิต ปลอดภัยในการใช้งาน รูปลักษณ์ ความสวยงามของสินค้า และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

•

ใบรับรองสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ ในระดับ ดี

เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ได้รบั ใบรับรองสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข ระดับประเทศ ในระดับ ดี จากกระทรวงสาธารณสุข มีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นใบรับรองทีม่ อบให้สถานประกอบการทีส่ ง่ เสริม
สนับสนุน และดูแลพนักงานวัยท�ำงานให้มคี วามสุขทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทัง้ สภาพแวดล้อมในการท�ำงานซึง่ ปราศจากโรค
และอันตรายอันเนื่องมาจากการท�ำงาน พร้อมทั้งด�ำเนินการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ และให้ความรู้แก่นักเรียนภายในชุมชนโดยรอบ
อนึ่ง บริษัทฯได้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วย
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10.3 การดำ�เนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะดังต่อไปนี้
1. บริษทั ฯและบริษทั ย่อยถูกตรวจสอบหรืออยูร่ ะหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีป่ ระเมิน วินจิ ฉัย หรือชีข้ าดว่าการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างมีนัยส�ำคัญในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีสว่ นหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม หรือไม่เป็นไปตาม
หลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)
บริษทั ฯตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีบทบาทและส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และตอบแทนกลับคืนสูส่ งั คม โดยนายสนัน่ อังอุบลกุล
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริม
ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม พลังงาน การค้า และการทูตระหว่างประเทศ อาทิ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ เอ เอฟ เอส ประเทศไทย, ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรเกชั่น, ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ภาษาและวัฒนธรรมปักกิง่ กรุงเทพฯ, รองประธานคณะกรรมการหอการค้าไทย, ประธานคณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทย, นายกสมาพันธ์
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
พาณิชยการ, ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจ�ำ
ประเทศไทย, ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, และประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย
บริษัทฯให้ความส�ำคัญต่อการมีบทบาทและพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมและชุมชนตามความเหมาะสม
ของวาระและโอกาส และด�ำเนินการอยู่เป็นประจ�ำเสมอส�ำหรับสังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ส�ำนักงานและสาขาโรงงานของบริษัทฯ สิ่งที่
บริษัทฯได้ด�ำเนินการตลอดมาไม่จ�ำกัดขอบเขตเพียงการบริจาคเงินและสิ่งของหรือบริการสาธารณะ แต่บริษัทฯยังด�ำเนินการด้านอื่นๆ เพื่อ
พัฒนาชุมชน ได้แก่
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานและผู้สนใจที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดจนสนับสนุนสถานศึกษา
ตามจังหวัดต่างๆ ในด้านของสุขอนามัย อุปกรณ์การศึกษา และทุนการศึกษา เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้
• เปิดรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าท�ำงานเพือ่ ฝึกประสบการณ์จากการปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ
ก่อนส�ำเร็จการศึกษา และสถาบันศึกษาเองก็สามารถพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของภาค
ธุรกิจ ตลอดจนจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน-เยีย่ มชมกิจการให้แก่คณะศึกษาดูงาน-เยีย่ มชมกิจการจากหน่วยงานหรือสถานศึกษาต่างๆ
เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละเปิดมุมมองทีจ่ ะรับการเรียนรูใ้ หม่ๆ ให้แก่ทงั้ บุคลากรของบริษทั ฯและผูเ้ ข้าเยีย่ มชม
• ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นการเสริมสร้างความรูใ้ ห้แก่คนในชุมชนและสถานศึกษาต่างๆ ทัง้ ในด้านของการเสริมสร้างรายได้และ
การพึ่งพาตนเองด้วยหลักของการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• ขยายผลความส�ำเร็จของบริษัทฯในกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE สู่บุตรหลานของพนักงาน ชุมชนรอบข้าง และ
สถานศึกษา ด้วยการอบรมให้ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะความรู้ด้านยาเสพติด
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรเห็นความส�ำคัญและมีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรม CSR ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในประโยชน์ของการท�ำ CSR ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
• ส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้พิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาด้านฝีมือ
แรงงานและเป็นการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการท�ำงานในสถานประกอบการ อันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่
ดี สามารถประกอบอาชีพในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ในสิทธิและความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับคนทั่วไป
ทั้งนี้ บริษัทฯได้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วย
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10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการทุจริต
และการห้ามจ่ายสินบนทุกรูปแบบ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษทั ฯ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ผา่ นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว โดยบริษทั ฯ
ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติส�ำหรับพนักงานดังนี้
• ไม่ให้และไม่ส่งเสริมให้มีการมอบหรือรับของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินความเหมาะสม
• ไม่มีการจ่ายเงินเพื่ออ�ำนวยความสะดวก เพื่อเร่งการด�ำเนินการหรือเพื่อความคล่องตัวในการด�ำเนินการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
• ไม่ให้มีการจ่ายสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิด ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม
• ด�ำเนินการทีเ่ กีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างด้วยความโปร่งใส ซือ่ สัตย์ ตรงไปตรงมา และสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่ให้เงินสนับสนุนทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
องค์กรหรือบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการจ่ายสินบน เว้นแต่การให้เงินสนับสนุนทางการเมือง
จะด�ำเนินการด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
• ติดตาม ตรวจสอบ และหาแนวทางป้องกันเป็นประจ�ำอย่างต่อเนือ่ ง ส�ำหรับการกระท�ำใดๆ ทีส่ อ่ การทุจริตต่อองค์กรและการติดสินบน
• สือ่ สาร เผยแพร่ และรณรงค์ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับได้รบั ทราบ และปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้าน
ทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนของบริษัทฯได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
นับแต่ปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทฯแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต และได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อใช้ในการสื่อสาร
และครอบคลุมการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ดังนี้
1. การปฏิบัติงานใดๆ ต้องไม่ส่อพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับจากหรือให้สินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ในความรับผิดชอบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ หรือท�ำให้ผู้อื่นเสียผลประโยชน์โดยมิชอบ
ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมดังต่อไปนี้
1.1 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจเป็นการชักน�ำให้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
1.2 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจ หรือท�ำให้ผู้รับละเว้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
หรือระเบียบปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้
1.3 ไม่เป็นตัวแทนในการเสนอทรัพย์สนิ สิง่ ของ หรือผลประโยชน์อนื่ ใดให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ
เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือท�ำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้
2. การจัดหา จัดซือ้ จัดจ้าง ต้องด�ำเนินกระบวนการและขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษทั ฯ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
3. การเลีย้ งรับรอง หรือการใช้จา่ ยอืน่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญา ต้องกระท�ำในนามบริษทั ฯ ด้วยจ�ำนวนเงินทีส่ มเหตุสมผล
และสามารถตรวจสอบได้
4. การบริจาคเพื่อการกุศล ให้ถือปฏิบัติดังนี้
4.1 การบริจาคเพื่อการกุศลด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ
ต้ อ งด� ำ เนิ น การในนามของบริ ษั ท ฯเท่ า นั้ น โดยผู ้ รั บ บริ จ าคต้ อ งเป็ น มู ล นิ ธิ องค์ ก รสาธารณกุ ศ ล วั ด โรงพยาบาล
สถานพยาบาล หรือองค์กรทีด่ ำ� เนินงานเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคม ทีม่ ใี บรับรองหรือเชือ่ ถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และด�ำเนิน
การผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
4.2 การบริจาคเพื่อการกุศลด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินส่วนตัวในนามส่วนตัว
ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือท�ำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระท�ำที่แอบแฝง ส่อทุจริต หรือหวังผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรม
5. การใช้เงินหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมขององค์กร หรือบุคคลภายนอก ต้องกระท�ำในนามบริษทั ฯเท่านัน้ โดย
การสนับสนุนดังกล่าว ต้องมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประโยชน์ของชุมชน สังคม ภาพลักษณ์ทดี่ ี และชือ่ เสียงของบริษทั ฯ ทัง้ นีก้ ารเบิกจ่าย
ต้องระบุวตั ถุประสงค์ทชี่ ดั เจน มีหลักฐานทีส่ ามารถตรวจสอบได้ และด�ำเนินการผ่านขัน้ ตอนของการอนุมตั ติ ามระเบียบของบริษทั ฯ
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6. บริษทั ฯยึดมัน่ ในความเป็นกลางทางการเมืองและจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเมือง ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมแก่พรรคการเมือง
เจ้าหน้าทีข่ องพรรคการเมือง ผูล้ งสมัครรับเลือกตัง้ องค์กรหรือบุคคลซึง่ เกีย่ วข้องกับการเมือง เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการจ่ายสินบน
รวมถึงไม่อนุญาตให้ผบู้ ริหารและพนักงานกระท�ำการอันใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการเมืองในระหว่างปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบริษทั ฯ ตลอดจน
ไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯเพื่อด�ำเนินการดังกล่าว
7. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนด้วยความโปร่งใส ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และพึงไม่ละเลยหรือ
เพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการกระท�ำหรือพฤติกรรมทีเ่ ข้าข่าย หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีม่ ผี ลเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยต้องแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ ตามขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
8. หากพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นแล้ว อาจท�ำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ พนักงาน
จะไม่ถูกลงโทษ ย้ายงาน ลดต�ำแหน่ง หรือได้รับผลในทางลบใดๆ โดยบริษัทฯจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่
ปฏิเสธ แจ้งเบาะแส หรือร้องทุกข์เรือ่ งการทุจริตคอร์รปั ชั่นทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯตามทีก่ ำ� หนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบตั ติ าม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
9. บริษทั ฯถือว่าความมุง่ มัน่ และความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นหนึง่
ในดัชนีชี้วัดของการพิจารณาประเมินผลงานประจ�ำปี การปรับเลื่อนต�ำแหน่งและปรับระดับพนักงาน
10. กรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ
และอาจถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
11. ผูบ้ ริหาร เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ท�ำความเข้าใจ ตลอดจนดูแลพนักงาน และผูเ้ กีย่ วข้อง ให้ปฏิบตั ติ ามนโยบาย
และแนวปฏิบัตินี้
12. กรรมการ มีหน้าที่ประเมินและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อสร้างและรักษาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ส�ำคัญอย่างยั่งยืน
บริษทั ฯได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรือ่ งการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.srithaisuperware.com
ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯได้ด�ำเนินการต่อเนื่องส�ำหรับการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(“นโยบายต่อต้านการทุจริตฯ”) ดังนี้
•

จัดให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อมุ่งเน้นและ
ผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ

•

สือ่ สารและเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี หมวดการค�ำนึงถึงบทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม 4 บริษัท

•

จัดให้มีหัวข้อนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมพนักงานใหม่ของ
บริษัทฯ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมที่หน้างาน (On the Job Training) การสื่อสารผ่าน
สิ่งพิมพ์ หรือกระจายเสียงภายในส�ำนักงาน เป็นต้น

•

จัดให้มกี ารทดสอบความรู้ ความเข้าใจนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ แก่พนักงาน
ของบริษัทฯทุกรายไตรมาส ซึ่งปรากฏว่าพนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวด้วยผล
คะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น

•

ตรวจสอบและติดตามเมื่อได้รับข้อร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯจากช่องทางการแจ้งข้อมูลส�ำหรับเหตุการณ์ที่
อาจน�ำไปสู่โอกาสเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กำ� หนดไว้ด้วยความเป็นธรรมและเป็นความลับ รวม
ถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยตลอดปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี
ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความส�ำเร็จจากความพยายามอย่างจริงจังของบริษัทฯที่ต้องการมีบทบาทและส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและร่วมพัฒนาประเทศชาติ
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นอกจากนี้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ด้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งทบทวนการประเมินความเสีย่ งจาก
การทุจริตในองค์กร ส�ำหรับธุรกรรมที่มีความส�ำคัญประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว
อย่างมีสาระส�ำคัญ
บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Whistle Blower) ซึ่งบริษัทฯจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และการคุม้ ครองปกป้องผูท้ รี่ อ้ งเรียน/แจ้งข้อมูล อย่างเพียงพอและรัดกุม โดยมีแนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังกล่าวอย่างชัดเจนทัง้ ในกรณีทผี่ รู้ อ้ งเรียน
เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรณีเป็นบุคคล
ทั่วไป
กรณีผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลทั่วไป บริษัทฯมีข้อก�ำหนดดังนี้
1. ให้การร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลในเรือ่ งเกีย่ วกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
2. ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งด้วยวิธีดังต่อไปนี้
• ผ่านทาง E-mail address ซึง่ บริษทั ฯได้นำ� เสนอไว้ทเี่ ว็บไซต์ของบริษทั ฯในช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน (Whistle Blower)
ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกส่งให้กับกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งหรือทุกรายก็ได้ ดังนี้
1. นายเอ้งฮัก นนทิการ		
E-mail address คือ enghug_non@srithaisuperware.com
2. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
E-mail address คือ suchat_boo@srithaisuperware.com
3. นางสิริพร ไศละสูต		
E-mail address คือ siriporn_sai@srithaisuperware.com
4. นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว		
E-mail address คือ supachoke_liam@srithaisuperware.com
• โทรสาร
• จดหมายถึงกรรมการอิสระรายนั้นๆ โดยตรง
• ยื่นเอกสารข้อร้องเรียนโดยใส่ซองปิดผนึกพร้อมระบุให้ส่งต่อกรรมการอิสระ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
(หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน)
การร้องเรียนเป็นเอกสารตามข้อก�ำหนด 1. และ 2. ผู้ร้องเรียนไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเองได้ ก็ขอให้ระบุ
ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารหรือ E-mail address ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯสามารถแจ้งผลการด�ำเนินการหรือสอบถามรายละเอียด
ข้อมูลเพิ่มเติมได้
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยง
ทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ โดยมอบหมายความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดท�ำกฎบัตรที่ระบุขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้มีความมั่นใจ
อย่างสมเหตุผลว่า บริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมในการสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั ฯให้บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
•
•
•
•
•
•

นโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ
ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการท�ำงานของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทรัพย์สินของบริษัทฯมีอยู่จริงและได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี ตลอดจนมีการป้องกันทรัพย์สินจากการที่
กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯและการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับทราบรายการผิดปกติ อันอาจเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมองค์
ประกอบรวม 5 ด้าน ของเกณฑ์ COSO Internal Control – Integrated Framework แล้ว มีความเห็นว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สรุปผลการ
ประเมินตามองค์ประกอบรวม 5 ด้าน ดังนี้

1.

การควบคุมภายในองค์กร

บริษทั ฯมีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ อันประกอบด้วยแผนธุรกิจ กลยุทธ์ วิสยั ทัศน์ งบประมาณ
และตัวชี้วัดผล เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าบนพื้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความสามารถต่อบุคลากรของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท�ำหน้าที่ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไป
ตามแผนงานที่ก�ำหนด
บริษทั ฯจัดให้มโี ครงสร้างองค์กร โดยมีสายการบังคับบัญชา อ�ำนาจอนุมตั แิ ละความรับผิดชอบ เพือ่ ควบคุมและลดความเสีย่ ง
ที่อาจเกิดจากกรณีทับซ้อนทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
บริษทั ฯจัดให้บคุ ลากรแต่ละหน้าทีต่ ำ� แหน่งงาน รับทราบขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามเอกสารใบพรรณนาลักษณะงาน
(Job Description) ได้รบั ผลตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสมกับผลการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตาม
แผนการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

2.

การประเมินความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ท�ำ
หน้าที่พิจารณาและประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เป็นต้น และปัจจัยภายในที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมาย แผนงาน และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งพิจารณาข้อมูลเพือ่ ประเมินความเสีย่ งทัง้ ในด้านโอกาสการเกิดและผลกระทบ เพือ่ ก�ำหนด
ผังโครงสร้างความเสีย่ ง (Risk Matrix) เป็นแนวทางจัดท�ำมาตรการและแผนงานรองรับความเสีย่ ง ตลอดจนมอบหมายให้ผบู้ ริหารและ
พนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง ด�ำเนินการตามแผนงาน ติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว และรายงานต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติงานภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายงานผลการด�ำเนิน
งานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

3.

การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการชุดย่อย 1 คณะ คือ คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสริมสร้างการ
เติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯในระยะยาว
บริษัทฯจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน 3 ด้านออกจากกัน เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมระหว่างกัน ประกอบ
ด้วย 1) หน้าที่อนุมัติ 2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ 3) หน้าที่ในการดูแลการจัดเก็บทรัพย์สิน
อ�ำนาจหน้าที่การอนุมัติรายการและวงเงินอนุมัติตามล�ำดับชั้นผู้บริหารได้มีการก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนจัดท�ำ
แนวทางการดูแลและติดตามการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย
นอกจากนี้ บริษทั ฯได้กำ� หนดระเบียบการปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� คัญๆ และ/หรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของราชการและหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล และสภาพการปฏิบัติงานปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อรักษาระดับการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม

4.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯให้ความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการรับทราบ
ผลการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร ด้วยข้อมูลทีเ่ ป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน
และทันต่อเวลา คณะกรรมการบริษทั จะได้รบั ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการทีส่ ำ� คัญต่างๆ พร้อมด้วยเอกสารประกอบทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
เพียงพอ ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ รวมทั้งสามารถแจ้งให้บริษัทฯ
จัดส่งเอกสารให้พิจารณาเพิ่มเติมได้ และเมื่อประชุมแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งส�ำเนารายงานการประชุมให้คณะกรรมการ
บริษัทภายใน 14 วัน
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในระบบงานต่างๆ ได้มกี ารก�ำหนดไว้เพือ่ รักษาความปลอดภัย และบริษทั ฯตระหนักถึงความ
ก้าวหน้าและความส�ำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดให้มีการดูแลอุปกรณ์และการส�ำรองข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนี้ ระบบ Internal Web : Information ก็ใช้เป็นช่องทางสือ่ สารให้พนักงานทุกระดับเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ฯ
และผ่านเว็บไซต์ www.srithaisuperware.com เพือ่ เป็นช่องทางสือ่ สารและเผยแพร่ขา่ วสาร สารสนเทศต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูส้ นใจ
ธุรกิจบริษัทฯด้วย

5.

ระบบการติดตาม

ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯท�ำหน้าทีข่ บั เคลือ่ นการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานทีว่ างไว้ พร้อม
ทัง้ แก้ไขปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ หรือปรับแผนการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปหากผลการด�ำเนินงานแตกต่าง
จากกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานอย่างมีนัยส�ำคัญ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้ต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกรายไตรมาส
ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รบั มอบหมายให้ทำ� หน้าทีต่ รวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยรายงาน
ผลและข้อเสนอแนะให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้บริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำทุก
รายไตรมาสและรายปี โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบ
ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทีม่ นี ยั ส�ำคัญ ไม่มขี อ้ สังเกตของผูส้ อบบัญชีทบี่ ง่ ชีใ้ ห้บริษทั ฯต้องรีบด�ำเนินการแก้ไข ตลอดจนไม่มเี หตุการณ์
ทุจริตอย่างร้ายแรงหรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยความเห็นเกีย่ วกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดัง
ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ติดตามระบบบริหารความเสีย่ งและการก�ำกับ
ดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า บริษัทฯมีระบบดังกล่าวอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยให้รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯมีความเป็นอิสระ มีทรัพยากรและงบประมาณที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานทั้งด้านการตรวจสอบ
การด�ำเนินงานและการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ
แผนงานตรวจสอบประจ�ำปี จัดท�ำโดยพิจารณาควบคู่กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
สรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือต�ำแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งโดยนายธนัช ศรีปาน
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544 โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเนือ่ งจากนายธนัช ศรีปาน มีความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่
มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจและการด�ำเนินงานของบริษัทฯเป็นอย่างดี ประกอบกับได้สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่มีความ
สัมพันธ์กับงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะท�ำงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงพิจารณา
เห็นว่า มีความสามารถและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับ
กรรมการผูจ้ ดั การได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่ เป็นไปตาม
ทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ฯได้เปิดเผยประวัตแิ ละข้อมูลของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในดัง
ปรากฏในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ส่วนหน่วยงาน Compliance Unit ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของส�ำนักเลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษทั เป็นผูด้ แู ลและรับผิดชอบนัน้ บริษทั ฯ
ได้แสดงรายละเอียดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบไว้ในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท
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12. รายการระหว่างกัน

1

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยง

บริษทั ในเครือและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันบางแห่งเข้าข่ายเป็นบริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแย้งและ/หรือจัดเป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ
ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด รายการระหว่างกันที่เกิด
ขึ้นเป็นปกติของธุรกิจในปี พ.ศ. 2560 สรุปได้ดังนี้
ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ารายการ
ในปี พ.ศ. 2560

ความจ�ำเป็น/ความสมเหตุสมผล

บริษัท ศรี ไทยโมลด์ส จำ�กัด

1. เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ย โดยบริษัท ฯถือหุ้น รับจ้างผลิต 1. รายการธุ ร กิ จ ปกติ รวม 1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซือ้ ขาย
แม่พิมพ์,
จ�ำนวน 65.62 ล้านบาท
สินค้าและ/หรือใช้บริการระหว่างกัน
ร้อยละ 71.0
และผลิต
เนื่องจากความต้องการสินค้าของอีก
2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของ
ฝ่ายเพือ่ สนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่
บริษัทฯถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ และจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ธุรกิจหลักของตน โดยมีเงือ่ นไขการค้า
29.0
พลาสติก
และราคาเหมือนบุคคลภายนอกทัว่ ไป
หรือภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนดไว้
2. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 2. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ
หรือบริการ จ�ำนวน 0.11
เนื่องจากบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
ล้านบาท
ต้องการขยายประเภทธุรกิจเพื่อสร้าง
รายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้
จากธุรกิจหลักของตน จึงจ�ำเป็นต้อง
ซือ้ ทรัพย์สนิ ส่วนหนึง่ จากบริษทั ฯด้วย
พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ทรั พ ย์ สิ น รายการ
ดังกล่าวยังมีสภาพการใช้งานดีอยูแ่ ละ
บริษัทฯก็ไม่ได้ใช้งานแล้ว
อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สนิ ทีข่ ายดังกล่าว
เป็นเพียงทรัพย์สินส่วนน้อยและไม่
ได้มีผลกระทบต่อก�ำลังการผลิตของ
บริษทั ฯ ประกอบกับบริษทั ฯได้กำ� หนด
เงือ่ นไขการค้าและราคาขายทรัพย์สนิ
เหมือนบุคคลภายนอกทัว่ ไปหรือภายใต้
ขอบเขตทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด
ไว้ จึงไม่ได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ท�ำการประเมินราคาทรัพย์สินที่ขาย
ดังกล่าว
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ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ารายการ
ในปี พ.ศ. 2560

ความจ�ำเป็น/ความสมเหตุสมผล

บริษัท ศรี ไทยบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด

1. เป็ น บริ ษั ท ร่ ว ม โดยบริ ษั ท ฯถื อ หุ ้ น ผลิตและ 1. รายการธุ ร กิ จ ปกติ รวม 1. รายการธุ ร กิ จ ปกติ เ ป็ น รายการซื้ อ
จ�ำหน่ายกล่อง
จ�ำนวน 6.07 ล้านบาท
ขายสินค้าระหว่างกัน เนื่องจากความ
ร้อยละ 39.2
ต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพือ่ สนับสนุน
2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของ กระดาษ
และสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของ
บริษทั ฯถือหุน้ รวมกันเท่ากับร้อยละ 9.8
ตน โดยมี เ งื่ อ นไขการค้ า และราคา
3. ญาติ ข องผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯเป็ น
เหมือนบุคคลภายนอกทั่วไปหรือภาย
กรรมการในบริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์
ใต้ ข อบเขตที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
จ�ำกัด
ก�ำหนดไว้
2. เงินปันผลรับ จ�ำนวน 2.35 2. เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุก
ล้านบาท
รายของบริษทั ศรีไทยบรรจุภณ
ั ฑ์ จ�ำกัด
ในอัตราทีเ่ ท่าๆ กัน ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

บริษัท ศรี ไทยมาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด

ค้าขาย 1. รายการธุ ร กิ จ ปกติ รวม 1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขาย
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
จ�ำนวน 218.37 ล้านบาท
สินค้าระหว่างกัน เนือ่ งจากความต้องการ
2. ญาติของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯถือหุน้ รวม ผลิตภัณฑ์
สินค้าของอีกฝ่ายเพือ่ สนับสนุนและสร้าง
กันเท่ากับร้อยละ 72.0 และเป็นกรรมการ เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน
รายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมี
ในบริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
เงือ่ นไขการค้าและราคาภายใต้ขอบเขต
3. เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่บริษทั ฯ
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้
และเป็นคูค่ า้ ทีด่ ำ� เนินธุรกิจร่วมกันเป็น
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นการ
ระยะเวลายาวนาน
รวมจ�ำนวน 7.50 ล้านบาท
ให้เช่าพื้นที่ส�ำหรับจ�ำหน่ายสินค้าใน
งานมหกรรมลดราคาซึง่ บริษทั ฯจัดเป็น
ประจ�ำทุกปีโดยเป็นอัตราเดียวกันกับที่
เรียกเก็บจากผูเ้ ช่ารายอืน่ และรายการ
ให้ความสนับสนุนค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการ
ขายแก่ตัวแทนจ�ำหน่ายของบริษัทฯ

บริษทั สยามเมลามีน มาร์เก็ตติง้ จำ�กัด

ค้าขาย 1. รายการธุ ร กิ จ ปกติ รวม 1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขาย
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
จ�ำนวน 142.53 ล้านบาท
สินค้าระหว่างกัน เนือ่ งจากความต้องการ
2. ญาติของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯถือหุน้ รวม ผลิตภัณฑ์
พลาสติก
สินค้าของอีกฝ่ายเพือ่ สนับสนุนและสร้าง
กันเท่ากับร้อยละ 70.0
รายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมี
3. เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่บริษทั ฯ และเมลามีน
เงือ่ นไขการค้าและราคาภายใต้ขอบเขต
และเป็นคูค่ า้ ทีด่ ำ� เนินธุรกิจร่วมกันเป็น
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้
ระยะเวลายาวนาน
2. รายการเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า 2. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสัน้
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ะยะสั้ น
เป็นการให้เช่าสถานที่และอาคารของ
จ�ำนวน 0.84 ล้านบาท
บริษัทฯ 1 แห่ง โดยท�ำสัญญาเช่าปีต่อ
ปี และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสม
ตามสถานที่ตั้งและเทียบเคียงได้กับ
ราคาตลาดตามภาวะเศรษฐกิจ ตลอด
จนราคาประเมินของผู้ประเมินราคา
อิสระภายนอก
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ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ารายการ
ในปี พ.ศ. 2560

ความจ�ำเป็น/ความสมเหตุสมผล

บริษัท ศรี ไทยสเตนเลส จำ�กัด

ผลิตและ 1. รายการธุ ร กิ จ ปกติ รวม 1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขาย
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
จ�ำนวน 2.35 ล้านบาท
สินค้าระหว่างกัน เนือ่ งจากความต้องการ
2. ญาติของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯถือหุน้ รวม จัดจ�ำหน่าย
สินค้าของอีกฝ่ายเพือ่ สนับสนุนและสร้าง
กันเท่ากับร้อยละ 60.0 และเป็นกรรมการ เครือ่ งครัวและ
เครือ่ งเรือน
รายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมี
ในบริษัท ศรีไทยสเตนเลส จ�ำกัด
เงื่อนไขการค้าและราคาเหมือนบุคคล
ภายนอกทั่วไปหรือภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นการ
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ให้เช่าพื้นที่ส�ำหรับจ�ำหน่ายสินค้าใน
จ�ำนวน 0.07 ล้านบาท
งานมหกรรมลดราคาซึง่ บริษทั ฯจัดเป็น
ประจ�ำทุกปีโดยเป็นอัตราเดียวกันกับที่
เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น

บริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จำ�กัด

1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ผู ้ บ ริ ห ารและญาติ ข องผู ้ บ ริ ห ารของ รับจ้างพิมพ์ รายการธุรกิจปกติ รวมจ�ำนวน
บริ ษั ท ฯถื อ หุ ้ นรวมกันเท่ากับร้อยละ สติ๊กเกอร์ 3.05 ล้านบาท
100.0 และเป็นกรรมการในบริษทั ส.สห
ธารา (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

บริษัท โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จำ�กัด

ผลิตและ ไม่ มี ร ายการระหว่ า งกั น ในปี
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ผู ้ บ ริ ห ารและญาติ ข องผู ้ บ ริ ห ารของ จ�ำหน่ายโฟม พ.ศ. 2560
บริ ษั ท ฯถื อ หุ ้ นรวมกันเท่ากับร้อยละ กันกระแทก
73.2 และเป็ น กรรมการในบริ ษั ท
โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

บริษัท พี.ซี. คอนเทนเนอร์ จำ�กัด

1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ญาติของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯถือหุน้ รวม
กันเท่ากับร้อยละ 56.0 และเป็นกรรมการ
ในบริษัท พี.ซี. คอนเทนเนอร์ จ�ำกัด

ผลิตและ
จ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซือ้ ขายสินค้า
ระหว่างกัน เนือ่ งจากความต้องการสินค้าของ
อีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่
ธุรกิจหลักของตน โดยมีเงื่อนไขการค้าและ
ราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไปหรือภาย
ใต้ขอบเขตทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดไว้
---

1. รายการธุ ร กิ จ ปกติ รวม 1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขาย
จ�ำนวน 0.03 ล้านบาท
สินค้าระหว่างกัน เนือ่ งจากความต้องการ
สินค้าของอีกฝ่ายเพือ่ สนับสนุนและสร้าง
รายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมี
เงื่อนไขการค้าและราคาเหมือนบุคคล
ภายนอกทั่วไปหรือภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้
2. รายการเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า 2. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสัน้
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ะยะสั้ น
เป็นการให้เช่าสถานที่และอาคารของ
จ�ำนวน 0.48 ล้านบาท
บริษทั ฯ 1 แห่ง โดยท�ำสัญญาเช่าปีตอ่ ปี
และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมตาม
สถานที่ตั้งและเทียบเคียงได้กับราคา
ตลาดตามภาวะเศรษฐกิจ

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

111
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บริษัท พี.อี.ที.คอนเทนเนอร์ จำ�กัด

1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯถือหุ้น
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมรวมกันเท่ากับ
ร้อยละ 55.8 และเป็นกรรมการในบริษทั
พี.อี.ที.คอนเทนเนอร์ จ�ำกัด

หมายเหตุ :
		

ประเภท
ธุรกิจ
ผลิตและ
จ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

ประเภท/มูลค่ารายการ
ในปี พ.ศ. 2560

ความจ�ำเป็น/ความสมเหตุสมผล

ร า ย ก า ร เ ช ่ า ห รื อ ใ ห ้ เ ช ่ า รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสัน้ เป็น
อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น รวม การให้เช่าสถานที่และอาคารของบริษัทฯ
จ�ำนวน 0.18 ล้านบาท
1 แห่ง โดยท�ำสัญญาเช่าปีต่อปี และอัตรา
ค่ า เช่ า มี ค วามเหมาะสมตามสถานที่ ตั้ ง
และเทียบเคียงได้กบั ราคาตลาดตามภาวะ
เศรษฐกิจ

ผู้บริหารและญาติของผู้บริหาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายตามค�ำนิยามของหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ซึ่งก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน

แม้บริษทั ฯและบริษทั ย่อยของบริษทั ฯมีรายการระหว่างกันกับบริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแย้งหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกันดังกล่าว ก็เป็นรายการ
ระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ธุรกิจปกติและ/หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ และมีราคาและเงือ่ นไขการค้าสอดคล้อง
กับทีแ่ ต่ละบริษทั คิดกับบุคคลภายนอกเป็นเกณฑ์ในการท�ำธุรกรรมระหว่างกัน ซึง่ ก็เป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของแต่ละบริษทั ในกรณีทมี่ คี วาม
แตกต่างกับการท�ำกับบุคคลภายนอก ราคาและเงื่อนไขการค้าของรายการนั้นๆ ก็จะมีความแตกต่างไม่เกินขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้
ก�ำหนดไว้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันส�ำหรับปี พ.ศ. 2560 ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หัวข้อ 30 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 91 – 96
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทั ฯมีรายการระหว่างกันทีเ่ ป็นลักษณะของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั ย่อย
ซึ่งเป็นไปตามมติที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ดังนี้
1. การค�ำ้ ประกันวงเงินสินเชือ่ ทางการค้ากับผูจ้ ำ� หน่ายวัตถุดบิ ให้แก่ Srithai (Hanoi) Company Limited บริษทั ย่อยที่ Srithai (Vietnam)
Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 100.0 และเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ ในวงเงิน 0.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อ
สนับสนุนให้บริษทั ย่อยสามารถจัดหาวัตถุดบิ ได้อย่างคล่องตัวด้วยต้นทุนทีเ่ หมาะสม โดยเป็นการค�ำ้ ประกันแบบปีตอ่ ปีและวงเงิน
ค�้ำประกันก็เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559
2. การค�ำ้ ประกันวงเงินสินเชือ่ ให้แก่ Srithai Superware Manufacturing Private Limited บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ 100.0
ด้วยการออก Standby Letter of Credit ให้แก่สถาบันการเงินในประเทศอินเดียแห่งหนึ่ง ในวงเงิน 33.0 ล้านอินเดียรูปี เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจของบริษทั ย่อย โดยเป็นการค�ำ้ ประกันแบบปีตอ่ ปีและวงเงินค�ำ้ ประกันได้ถกู ปรับลดจาก 65.5 ล้านอินเดียรูปี หรือ
ลดลงจ�ำนวน 32.5 ล้านอินเดียรูปี เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการใช้วงเงินสินเชื่อและช่วย
ลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทย่อย

2. ความจำ�เป็นของการทำ�รายการระหว่างกัน
เนือ่ งจากบริษทั ฯให้ความส�ำคัญต่อการลงทุนในธุรกิจทีม่ คี วามสัมพันธ์และ/หรือเกีย่ วเนือ่ งกับสายธุรกิจพลาสติกซึง่ เป็นธุรกิจหลักของ
บริษทั ฯ เพือ่ ลดการพึง่ พาธุรกิจนอกกลุม่ การครอบคลุมตลาด ตลอดจนเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตของกลุม่ บริษทั จึงท�ำให้บริษทั
ที่อยู่ภายใต้โครงสร้างกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่มีลักษณะธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือเป็นส่วนสนับสนุนให้แก่ธุรกิจหลักของ
บริษทั ฯ กลุม่ บริษทั จึงมักมีรายการระหว่างกันเกิดขึน้ อยูเ่ สมอ ด้วยความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องซือ้ หรือขายสินค้าและบริการของอีกฝ่ายเพือ่ สนับสนุน
และสร้างรายได้ให้แก่ธรุ กิจหลักของตนเอง และ/หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจแก่บริษทั ย่อย เพือ่ สนับสนุน
ให้ธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นสามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ การท�ำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงที่ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างกลุ่มบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการท�ำรายการกับตัวแทนจ�ำหน่ายของบริษัทฯนั้น ก็เป็นไปด้วยเหตุผลของธุรกิจการค้าและความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเองเช่นเดียวกัน
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3. ขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
แต่ละบริษทั ในกลุม่ บริษทั มีฝา่ ยบริหารของตนเอง ทุกบริษทั ต่างก็มงุ่ เอาผลประโยชน์สงู สุดของตนเองเป็นเกณฑ์ ดังนัน้ หากมีรายการ
ระหว่างกันเกิดขึน้ ในหลักการแต่ละบริษทั ก็จะก�ำหนดเกณฑ์เงือ่ นไขทางการค้าและบริการตามปกติการค้ากับบุคคลภายนอกทัว่ ไป มีการเปรียบเทียบ
เงือ่ นไขทีไ่ ด้รบั กับแหล่งข้อมูลภายนอกเพือ่ ความสมเหตุสมผลและเงือ่ นไขราคาทีเ่ หมาะสมของการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน เว้นแต่บางกรณี
ทีแ่ ต่ละบริษทั ต้องการส่งเสริมการขายของตนเองหรือการท�ำรายการกับบริษทั ทีเ่ ป็นคูค่ า้ กันมานาน ก็จะมีการพิจารณาเงือ่ นไขพิเศษให้เป็นราย
กรณีไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ก็มกี ารดูแลอย่างรอบคอบเมือ่ เกิดรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ส่วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั ย่อยนัน้ บริษทั ฯจะน�ำเสนอข้อมูลวงเงิน ลักษณะของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
รวมถึงเหตุผลและความจ�ำเป็น ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเป็นรายครัง้ โดยบริษทั ฯต้องประเมินสภาพธุรกิจและความต้องการการสนับสนุน
ของบริษัทย่อยเหล่านั้น เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทย่อยเหล่านั้นมากที่สุด ตลอดจน
พิจารณาถึงสัดส่วนของการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทย่อยกรณีที่บริษัทฯไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยนั้นร้อยละ 100
อนึ่ง บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการ
ก�ำหนดราคาซื้อขายสินค้า/บริการ และระยะเวลาการเก็บหนี้/ช�ำระหนี้ของบริษัทฯ/บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ
ทุกแห่งตามนิยามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยมอบ
อ�ำนาจให้ฝ่ายบริหารในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันในขอบเขตของอ�ำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
ไว้ อย่างไรก็ตาม หากรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีลักษณะและขนาดรายการเกินขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด บริษัทฯจะน�ำ
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือน�ำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์
และระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4. นโยบายและแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้แต่ละบริษัทในกลุ่มมีอิสระเต็มที่ในการค้าขายกับผู้ใดก็ได้ ดังนั้น ราคาสินค้าหรือบริการและเงื่อนไขการค้า
จึงเป็นเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารของแต่ละบริษัทในกลุ่ม และมีแนวโน้มว่าปริมาณการท�ำรายการระหว่างกันจะไม่ผันผวน
มากในแต่ละปี ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการสินค้าและบริการ ความสามารถในการผลิตสินค้าและการให้บริการ และการขยายตัวของธุรกิจของ
แต่ละบริษัท
ส่วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษทั ฯในอนาคต อาจเพิม่ ขึน้ ได้ตามความจ�ำเป็นและขึน้ อยูก่ บั นโยบายในการขยายธุรกิจ
ตลอดจนการเติบโตของกลุ่มบริษัทโดยเฉพาะบริษัทย่อย
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
13.1 งบการเงิน
13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และมีรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งแสดงความเห็นต่องบการเงิน
อย่างไม่มีเงื่อนไขดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส�ำหรับงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ในส่วนของเอกสารแนบ

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม
สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : ล้านบาท
2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกันและเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ
สิทธิการเช่า – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

114

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

2559

2558

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

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

621
4
1,928
104
1,658
85
4,400

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

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ส่วนเกินทุนจากหุ้นสามัญซื้อคืน
ก�ำไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หน่วย : ล้านบาท
2558

2559

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

1,770
1
384
2,155
6,178

2,345
1
377
2,723
6,371

1,995
13
379
2,387
6,150

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

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

2,710
20
2,020
(38)
4,712
245
4,957
11,107
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สรุปงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
ก�ำไรขั้นต้น
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�ำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี – สุทธิจากภาษี
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
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2560
9,577
(8,162)
1,415
6
69
(1,295)
(181)
38
52
21
73

2559
9,285
(7,707)
1,578
7
73
(1,288)
(169)
83
284
(20)
264

2558
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)
(171)
(176)
(103)

(1)
(2)
(2)
262

6
64
28
506

42
31
73

256
8
264

445
33
478

(134)
31
(103)

253
9
262

477
29
506

0.02

0.09

0.16

สรุปงบกระแสเงินสดรวม
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : ล้านบาท
2560
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ส�ำหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
(ก�ำไร)ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ดอกเบี้ยรับและรายได้เงินปันผล
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ต้นทุนทางการเงิน – ดอกเบี้ยจ่าย
อื่นๆ
  การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
อื่นๆ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ได้รับคืน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

2559

2558

52

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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สรุปงบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

หน่วย : ล้านบาท
2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาสินทรัพย์และสิทธิการเช่า
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

32
(576)
18
6
81
(439)

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

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินปันผลจ่าย
อื่นๆ
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

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 อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญจากงบการเงินรวม
อัตราส่วน
สภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ(1)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาช�ำระหนี้
วงจรเงินสด (Cash Cycle)(2)
ความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability Ratio)
อัตราก�ำไรขั้นต้นต่อยอดขาย
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานต่อยอดขาย
อัตราก�ำไรอื่นต่อรายได้รวม(3)
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม(3), (4)
อัตราผลตอบแทนผู้เป็นเจ้าของ
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(5)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

หน่วย

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

ค�ำนวณเฉพาะสินค้าส�ำเร็จรูปไม่รวมสินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ วัสดุคงเหลือ แม่พิมพ์มีไว้เพื่อขาย และสินค้าระหว่างทาง (สินค้า
คงเหลือก่อนหักค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่าราคาที่คาดว่าจะได้รับ)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาช�ำระหนี้
รายได้รวม = รายได้จากการขายและการให้บริการ + รายได้เงินปันผล + รายได้อื่น
ก�ำไรสุทธิ = ก�ำไรส�ำหรับปีซึ่งรวมส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
สินทรัพย์ถาวร = ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ + สิทธิการเช่า-สุทธิ
เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก�ำหนดให้บริษัทฯจ่ายจากเงินก�ำไรสุทธิประจ�ำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้น
เฉพาะอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แสดงข้างต้น จึงค�ำนวณโดยเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในรอบปีบัญชีปัจจุบันกับก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ของรอบปีบัญชีก่อนหน้าที่แสดงตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งใช้เป็นฐานในการประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
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วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินรวม
สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราสภาพคล่องลดลงจาก 1.20 เท่า ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 1.07 เท่า ในปี
พ.ศ. 2560 และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงจาก 0.68 เท่า ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 0.63 เท่า ในปี พ.ศ. 2560 เนือ่ งจากสินทรัพย์
หมุนเวียนทีล่ ดลงจากสินค้าคงเหลือเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ เป็นผลจากการบริหารปริมาณการจัดเก็บวัตถุดบิ และสินค้าให้มคี วามสัมพันธ์กบั
ยอดขายและแผนการผลิตของกลุม่ บริษทั ตลอดจนการส่งมอบสินค้าของบริษทั ย่อยในช่วงปลายปี ขณะทีห่ นีส้ นิ หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จาก
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเจ้าหนีก้ ารค้า จากการบริหารจัดการหนีเ้ งินกูเ้ พือ่ ลดต้นทุนทางการเงินของบริษทั ใหญ่และการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ ของ
ผลิตภัณฑ์บางกลุ่มและสินค้าเพื่อขายเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับแผนการขายและผลิต
แม้วา่ ผลก�ำไรของกลุม่ บริษทั ในปี พ.ศ. 2560 จะลดลงเมือ่ กับปีกอ่ น แต่ดว้ ยค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ และการเปลีย่ นแปลง
ของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดโดยเฉพาะในส่วนของสินค้าคงเหลือและเจ้าหนี้การค้า ท�ำให้
กลุม่ บริษทั มีกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นและในสัดส่วนทีม่ ากกว่าการเพิม่ ขึน้ ของหนีส้ นิ หมุนเวียนเฉลีย่
กลุ่มบริษัทจึงมีอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 0.15 เท่า ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 0.25 เท่า ในปี พ.ศ. 2560
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) เพิ่มขึ้นจาก 77.63 วัน ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 79.25 วัน ในปี พ.ศ. 2560
สรุปได้ดังนี้
1. ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ จากลูกหนีก้ ารค้าเพิม่ ขึน้ จาก 77.15 วัน ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 79.79 วัน ในปี พ.ศ. 2560 จากการ
ลดลงของยอดขายส่งออกของกลุม่ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนทีม่ เี ครดิตเทอมสัน้ และธุรกิจเครือข่ายทีข่ ายเป็นเงินสด
ตลอดจนลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามและประเทศอินเดีย
2. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลงจาก 42.74 วัน ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 40.48 วัน ในปี พ.ศ. 2560 จากการบริหารปริมาณ
การจัดเก็บสินค้าคงเหลือและการขายสินค้าลดราคาเพื่อระบายสินค้าคงเหลือ
3. ระยะเวลาช�ำระหนี้เจ้าหนี้การค้าลดลงจาก 42.27 วัน ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 41.03 วัน ในปี พ.ศ. 2560 จากบริหารการ
สั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้าเพื่อขาย ควบคู่กับการเจรจาเงื่อนไขการช�ำระเงินเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นแล้วสรุปได้ว่า ในปี พ.ศ. 2560 ตัวเลขอัตราส่วนที่แสดงถึงสภาพคล่องของ
กลุ่มบริษัทยังอยู่ในระดับที่ไม่ได้แตกต่างจากปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 อย่างมีนัยส�ำคัญ โดยกลุ่มบริษัทพิจารณาเห็นว่าสภาพ
คล่องทางการเงินและวงจรเงินสดอยู่ในระดับที่เหมาะสม มีกระแสเงินสดจากการด�ำเนินธุรกิจที่เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน รวมถึง
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่เพียงพอ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถด�ำเนินต่อ
ไปได้อย่างต่อเนื่อง

ความสามารถในการหากำ�ไร
กลุม่ บริษทั มีอตั ราก�ำไรขัน้ ต้นต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 17.00 ในปี พ.ศ. 2559 เป็นร้อยละ 14.77 ในปี พ.ศ. 2560 เนือ่ งจาก
กลุ่มบริษัทมีอัตราการใช้ก�ำลังการผลิตที่ลดลงตามการลดลงของยอดขายส่งออกของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและส่งผล
ให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ตลอดจนการลดลงของยอดขายของกลุ่มธุรกิจเครือข่ายซึ่งมีอัตราก�ำไรขั้นต้นสูง ขณะที่ยอดขายของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมแม้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ก็มีผลิตภัณฑ์บางกลุ่มมีอัตราก�ำไรขั้นต้นที่ลดลงจากผลกระทบของราคา
วัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น การแข่งขันทางด้านราคา และการรับค�ำสั่งซื้อพิเศษที่มีก�ำไรต�่ำเพื่อรักษายอดขาย
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการรวมแสดงผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์และผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ซงึ่ เป็นรายการพิเศษทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะในปี พ.ศ. 2560 ต้นทุนทางการเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการ
กู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนของบริษัทย่อย ตลอดจนส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ลดลง ท�ำให้ก�ำไรส�ำหรับปี
พ.ศ. 2560 ของกลุ่มบริษัทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 72.34 และกลุ่มบริษัทมีอัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 2.82 ในปี
พ.ศ. 2559 เป็นร้อยละ 0.76 ในปี พ.ศ. 2560 ส่วนอัตราผลตอบแทนผู้เป็นเจ้าของลดลงจากร้อยละ 5.34 ในปี พ.ศ. 2559 เป็นร้อยละ
1.54 ในปี พ.ศ. 2560 ตามผลก�ำไรที่ลดลงและส่วนของเจ้าของเฉลี่ยที่ลดลงภายหลังการจ่ายเงินปันผล
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ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
ในปี พ.ศ. 2560 กลุม่ บริษทั มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรลดลงจากร้อยละ 17.11 ในปี พ.ศ. 2559 เป็นร้อยละ 14.79
ในปี พ.ศ. 2560 ตามผลประกอบการที่ลดลงจากปีก่อน ในขณะที่มูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลงจากค่าเสื่อมราคา การตัด
จ�ำหน่าย และการตัง้ ส�ำรองค่าเผือ่ การด้อยค่าสินทรัพย์ แม้วา่ กลุม่ บริษัทมีการจัดหาสินทรัพย์เพือ่ การด�ำเนินงานเพิม่ เติมในระหว่างปี
แต่ในสัดส่วนที่ลดลงจากปีก่อน

นโยบายการเงิน
กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นจาก 1.29 เท่า ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 1.36 เท่า ในปี พ.ศ. 2560 แม้ว่า
หนีส้ นิ รวมจะลดลงจากยอดหนีเ้ งินกูค้ งเหลือทีล่ ดลงเป็นส่วนใหญ่ แต่สว่ นของเจ้าของก็ลดลงในสัดส่วนทีส่ งู กว่าจากการจ่ายเงินปันผล
ประจ�ำปีและผลประกอบการที่ลดลงจากปีก่อน
นอกจากนี้ การที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในสัดส่วนที่สูงกว่า
การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายดอกเบี้ย ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 4.64 เท่า ในปี พ.ศ. 2559 เป็น
6.54 เท่า ในปี พ.ศ. 2560 ประกอบกับในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่ลดลงจากปีก่อนจากการรายจ่ายลงทุนในสินทรัพย์
ที่ลดลง ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพันเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจาก 0.27 เท่า ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 0.58 เท่า
ในปี พ.ศ. 2560
อัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60.94 ในปี พ.ศ. 2559 เป็นร้อยละ 66.77 ในปี พ.ศ. 2560 จากการจ่ายปันผลใน
อัตราต่อหุ้นที่เท่าเดิมในขณะที่ผลประกอบการปี พ.ศ. 2559 ต�่ำกว่าปี พ.ศ. 2558 โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯก�ำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
อนึ่ง อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพันใช้นิยามสูตรการค�ำนวณตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ แตกต่างจากสูตรการค�ำนวณอัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพันตามข้อก�ำหนดทางการเงิน
ทีบ่ ริษทั ฯผูกพันอยูก่ บั ธนาคารเจ้าหนี้ ดังนัน้ ผลลัพธ์จากการค�ำนวณดังกล่าวจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้เปิดเผย
รายละเอียดของข้อก�ำหนดทางการเงินตามสัญญาเงินกู้ไว้ในหัวข้อ 14.1 (5) ข้อก�ำหนดทางการเงินตามสัญญาเงินกู้
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14. การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 วิเคราะห์การดำ�เนินงานและฐานะการเงิน
1.

ภาพรวมผลการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท

ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัทมียอดขายรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.1 อัตราก�ำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 17.0 เป็นร้อยละ
14.8 ของยอดขาย โดยมีก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีจ�ำนวน 73 ล้านบาท ซึ่งเป็นก�ำไรสุทธิเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จ�ำนวน 42
ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 214 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.5 ก�ำไรต่อหุ้น 0.02 บาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีก�ำไร
ต่อหุ้น 0.09 บาท โดยมีรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�ำที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน (ส่วนหนึ่ง) ในปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ การรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 29 ล้านบาท ส�ำหรับโครงการฝาพลาสติกส�ำหรับขวดแก้ว และขาดทุนจากการจ�ำหน่าย
สินทรัพย์จ�ำนวน 7 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม
ภาพรวมงบก�ำไรขาดทุนรวม
หน่วย : ล้านบาท

3.1%
9,577
9,285

48.5%
454
ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560
ยอดขายรวม

ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ก�ำไรสุทธิต่อยอดขาย
ก�ำไรต่อหุ้น
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ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยและ
ภาษี (EBIT)
หน่วย
%
ล้านบาท
%
บาท

ปี พ.ศ. 2559
17.0%
256
2.8%
0.09

256

83.5%
42

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560
กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่
ปี พ.ศ. 2560
14.8%
42
0.4%
0.02

2.
		

วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานของปี พ.ศ. 2560
2.1 ยอดขายรวมแยกตามส่วนงานยอดขายรวมแยกธุรกิจ

ยอดขายรวมแยกธุรกิจ

ลานบาท
ลานบาท
10,000
10,000
9,000
9,000
8,000
8,000
7,000
7,000
6,000
6,000
5,000
5,000
4,000
4,000
3,000
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000
0
0

9,285
9,285
2,257
2,257

3.1%
3.1%
(10.3%)
(10.3%)

6,719
6,719

8.7% %
8.7

309309

(19.2%
(19.2) %
)

ป พ.ศ.
2559
ป พ.ศ.
2559

9,577
9,577
2,024
2,024
7,303
7,303
250
250

ป พ.ศ.
ป พ.ศ.2560
2560

สวนงานผลิตภัณฑเคร�่องใชในครัวเร�อน
สวนงานผลิตภัณฑเคร�่องใชในครัวเร�อน
สวนงานผลิตภัณฑเพ�่องานอุตสาหกรรม
สวนงานผลิตภัณฑเพ�่องานอุตสาหกรรม
สายธุรกิจเคร�อขายและแมพ�มพ
สายธุรกิจเคร�อขายและแมพ�มพ

สัดส่วนยอดขายแยกธุรกิจ

ป พ.ศ.
ป พ.ศ.2559
2559

ปปพ.ศ.
พ.ศ.2560
2560

สายธุสายธุ
รกิจรเคร�
ขาอยและแม
พ�มพ
พ�มพ
กิจอเคร�
ขายและแม

สายธุ
รกิรจกิเคร�
สายธุ
จเคร�อขอาขยและแม
ายและแมพพ�ม�มพพ

3.3%
3.3%

สวนงานผลิ
ตภัณตฑภัณฑ
สวนงานผลิ
เคร�ใ่อนครั
งใชใวนครั
เคร�่องใช
เร�อนวเร�อน

24.3%
24.3%

2.6%
2.6%

สวสนงานผลิ
ตภัตณภัฑณฑ
วนงานผลิ
่องใช
ในครั
เคร�เคร�
่องใช
ในครั
วเร�วอเร�นอน

สวนงานผลิ
สวนงานผลิ
ตภัณตฑภัณฑ
เพ�่องานอุ
ตสาหกรรม
เพ�่องานอุ
ตสาหกรรม

72.4%
72.4%

21.1%
21.1%

วนงานผลิตภัตณ
ภัณฑฑ
สวสนงานผลิ
่องานอุ
ตสาหกรรม
เพ�เพ�
่องานอุ
ตสาหกรรม

76.3%
76.3%

สัดส่วนยอดขายแยกตามส่วนงานเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2560 กับปี พ.ศ. 2559 เปลี่ยนแปลงดังนี้
•

สายธุรกิจพลาสติกเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 96.7 เป็นร้อยละ 97.4 ประกอบด้วยส่วนงานผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรม
สัดส่วนยอดขายเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 72.4 เป็นร้อยละ 76.3 ขณะทีส่ ว่ นงานผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนสัดส่วน
ยอดขายลดลงจากร้อยละ 24.3 เป็นร้อยละ 21.1

•

สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ์สัดส่วนยอดขายลดลงจากปีก่อนจากร้อยละ 3.3 เป็นร้อยละ 2.6
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1)

สายธุรกิจพลาสติก

1.1)

ส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

ยอดขายของส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนลดลงในปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 233 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือ
ร้อยละ 10.3 โดยแบ่งตามฐานการด�ำเนินงาน ดังนี้
•
		

กิจการในประเทศ
ยอดขายส่งออกรวมของกลุ่มบริษัทลดลง เนื่องจาก
•

ในปีก่อนได้รับค�ำสั่งซื้อพิเศษจากลูกค้าประเทศแคนาดา

•

ลูกค้าในตลาดญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้ชะลอค�ำสัง่ ซือ้ จากการปรับตัวของห้างสรรพสินค้า เนือ่ งจากลูกค้าเริม่ เปลีย่ น
รสนิยมและซื้อของในห้างลดลง

•

ตลาดประเทศมาเลเซียได้รบั ผลกระทบจากเงินริงกิตอ่อนค่าลงอย่างมาก ซึง่ กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและตลาด
ค้าปลีก

•

การชะลอตัวของเศรษฐกิจของกลุ่มตลาดตะวันออกกลาง ภาวะความขัดแย้งทางการเมืองและการก่อการร้าย
รวมถึงการออกกฎระเบียบควบคุมการน�ำเข้าของลูกค้าอียิปต์ เพื่อควบคุมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม ยอดขายผ่านช่องทางธุรกิจขายตรงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากผลของการปรับทิศทางการตลาดและการขายสู่
ท้องถิ่นมากขึ้นในลักษณะ Localization โดยผ่านสาขาต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อขยายตลาดเชิงรุกในพื้นที่ที่แต่ละสาขารับผิดชอบ และ
ท�ำงานร่วมกับผู้บริหารการขายด้วยการสื่อสารสู่ลูกค้าผ่านทาง Social Media ประกอบกับการท�ำการตลาดในลักษณะ Digital
Marketing รูปแบบของ Content ซึ่งช่วยขยายฐานสมาชิกกลุ่มใหม่ได้มากขึ้น
•

กิจการในต่างประเทศ

		
ยอดขายลดลง เนือ่ งจากในปีกอ่ นได้รบั ค�ำสัง่ ซือ้ พิเศษของสินค้าเมลามีนประเภทรับจ้างผลิต เพือ่ ใช้เป็นสินค้า Premium
ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่มีในปี พ.ศ. 2560 แต่ยอดขายกลุ่มตลาด HORECA เพิ่มขึ้น ตามความต้องการของลูกค้า
		
ยอดขายจากบริษัทย่อยในประเทศอินเดียเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการขยายระยะเวลาการส่งเสริมการขายส�ำหรับช่วง
เทศกาล Diwali และการวางตลาดสินค้าใหม่ส�ำหรับกลุ่ม HORECA
1.2)

ส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ยอดขายของส่วนงานผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 584 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปีก่อน โดยแบ่งตามฐานการด�ำเนินงาน ดังนี้
•

กิจการในประเทศ

		

ยอดขายเพิ่มขึ้นจาก

•

•

กลุ่มสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัทย่อย เนื่องจากการผลิตแบบ mass production ของรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่
ช่วงปลายไตรมาสแรกของปี

•

กลุ่มสินค้าเปลือกแบตเตอรี่และพาเลทซึ่งได้รับค�ำสั่งซื้อจากโครงการขนาดใหญ่

•

กลุ่มบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการเครื่องดื่มมีการท�ำโปรโมชั่นกันมากขึ้น

กิจการในต่างประเทศ

		
ยอดขายจากสินค้ากลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งดืม่ ได้รบั ค�ำสัง่ ซือ้ จากลูกค้ารายใหญ่เพิม่ ขึน้ รวมถึงการเพิม่ ขึน้ ของยอดขาย
กลุ่มสินค้าเปลือกแบตเตอรี่ ถังสี ลังบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

2)

สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ์

ยอดขายสายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ์ลดลงในปี พ.ศ. 2560 เมื่อเทียบกับปีก่อนจ�ำนวน 59 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.2
เนื่องจาก
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•

ยอดขายของธุรกิจเครือข่ายลดลง เนื่องมาจากการการปรับลดโครงสร้างและขนาดธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง
คณะผูบ้ ริหารภายในท�ำให้มผี ลกระทบต่อความเชือ่ มัน่ และการย้ายเข้าออกของผูน้ ำ� และสมาชิกท�ำให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการสร้างยอดขาย

•

ยอดขายของธุรกิจแม่พิมพ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากแม่พิมพ์ผลิตเสร็จและครบก�ำหนดส่งมอบในปีนี้สูงขึ้น

2.2 กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงานตามส่วนงาน

		

ยอดขายและก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานตามส่วนงาน
ยอดขาย
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงาน
อัตรากำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงานต่อยอดขาย

หน่วย : ล้านบาท

3.1%
8.7%
10.3%
2,257
154
6.8%

2,024
111
27.8%
5.5%

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560
ส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ในครัวเรือน

6.719
241
3.6%

7,303
122
49.5%
1.7%

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560
ส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องาน
อุตสาหกรรม

9,285

9,577

290

143
50.8%

3.1%

1.5%

19.2%
309

67.9%
250

(105)

(90)
13.8%
(36.1%)

(33.9%)

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560

สายธุรกิจเครือข่ายและ
แม่พิมพ์

รวม

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานตามส่วนงานของปี พ.ศ. 2560 เมื่อเทียบกับปีก่อนลดลง 147 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.8 สรุปได้ดังนี้
1.

สายธุรกิจพลาสติก

1.1)

ส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

		
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานของส่วนงานผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือนลดลงจากปีกอ่ น โดยอัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 6.8 เป็นร้อยละ 5.5 เนื่องจากก�ำลังการผลิตที่ลดลงจากยอดขายส่งออกและค�ำสั่งซื้อสินค้า
Premium ทีล่ ดลง ขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยขายและบริหารเพิม่ ขึน้ จากการขยายตัวของยอดขายในประเทศผ่านช่องทาง direct sales
และค่าส่งเสริมการขายและค่าขนส่งของบริษัทย่อยในอินเดีย
1.2)

ส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานของส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมลดลงจากปีก่อน โดยอัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานต่อ
ยอดขายลดลงจากร้อยละ 3.6 เป็นร้อยละ 1.7 เนือ่ งจากก�ำไรขัน้ ต้นของกลุม่ สินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งดืม่ ลดลงจากราคาวัตถุดบิ
ทีป่ รับเพิม่ ขึน้ การแข่งขันด้านราคา ตลอดจนค�ำสัง่ ซือ้ จากโครงการพาเลทซึง่ มีกำ� ไรต�ำ่ ขณะทีค่ า่ ส่งเสริมการขายและค่าขนส่ง
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
2.

สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ์

		
สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ์มีผลขาดทุนจากการด�ำเนินงาน 90 ล้านบาท และอัตราขาดทุนจากการด�ำเนินงาน
ต่อยอดขายร้อยละ 36.1 ซึง่ อัตราขาดทุนเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น เนือ่ งจากกลุม่ สินค้าของสายธุรกิจเครือข่ายทีม่ อี ตั ราก�ำไรขัน้ ต้นสูง
มียอดขายลดลง จากการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใน ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า
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2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

		
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารของปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 1,295 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นจ�ำนวน 7 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.5 เนือ่ งจากมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ซงึ่ เป็นรายการพิเศษที่
เกิดขึน้ เฉพาะในปี พ.ศ. 2560 ขณะทีก่ ลุม่ บริษทั มีคา่ นายหน้าและรายการส่งเสริมการขายของสายธุรกิจเครือข่าย และค่าใช้จา่ ย
ส่งออกลดลงตามยอดขาย อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษัทมีสัดส่วนค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารต่อยอดขายของปี พ.ศ. 2560
ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนจากร้อยละ 13.9 เป็นร้อยละ 13.5

3.

วิเคราะห์ฐานะการเงินรวม
ข้อมูลฐานะการเงินรวม (บางส่วน)
31-ธ.ค.-59
รายการ
จ�ำนวนเงิน

หน่วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลงจาก
31-ธ.ค.-60
31-ธ.ค.-59
จ�ำนวนเงิน
จ�ำนวนเงิน
เพิ่มขึ้น
% +(-)
(ลดลง)
2,205
198
9.9%

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

2,007

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

1,802

1,673

(129)

(7.2%)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

6,065

5,489

(576)

(9.5%)

รวมสินทรัพย์ *

11,304

10,726

(578)

(5.1%)

เงินกู้ยืมระยะสั้น

1,671

1,952

281

16.8%

851

1,010

159

18.7%

3,119

2,542

(577)

(18.5%)

377

384

7

1.9%

รวมหนี้สิน *

6,371

6,178

(193)

(3.0%)

ก�ำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร

1,755

1,515

(240)

(13.7%)

239

258

19

7.9%

4,933

4,548

(385)

(7.8%)

เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ *
หมายเหตุ : * ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

ได้แก่
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ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ฐานะการเงินรวมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญเมือ่ เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
•

ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น มาจากลูกหนี้การค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

•

สินค้าคงเหลือลดลง จากวัตถุดิบของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมที่เข้าสู่กระบวนการผลิตและส่งมอบในเดือน
สุดท้ายของปี และการส่งมอบแม่พิมพ์รอการขายของบริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศ

•

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�ำหน่าย และการตั้งส�ำรองค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
สุทธิจากการจัดหาเพิ่มเติมในระหว่างปี
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4.

•

เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น จากการเบิกถอนเพื่อใช้ในการด�ำเนินงานและหมุนเวียนในกิจการ

•

เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จากเจ้าหนี้การค้าวัตถุดิบของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมตามค�ำสั่งซื้อเพื่อผลิตและ
ส่งมอบในช่วงใกล้สิ้นปี และยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระเงิน

•

เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากการจ่ายช�ำระคืนตามก�ำหนด

•

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึน้ จากการบันทึกค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมาย
และภาระผูกพันอื่นในระหว่างปี สุทธิจากการจ่ายช�ำระในระหว่างงวด

•

ก�ำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรรลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน 240 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี พ.ศ.
2559 จ�ำนวน 271 ล้านบาท ซึง่ เป็นจ�ำนวนเงินมากกว่าก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่สำ� หรับปี พ.ศ. 2560 และการ
ตั้งส�ำรองตามกฎหมายจ�ำนวน 7 ล้านบาท

•

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมเพิม่ ขึน้ จากก�ำไรสุทธิของบริษทั ย่อยทีส่ งู ขึน้ ในปี พ.ศ. 2560 สุทธิจากการจ่ายเงินปันผล
จากผลประกอบการปี พ.ศ. 2559 ของบริษัทย่อย

วิเคราะห์สภาพคล่อง
ข้อมูลกระแสเงินสดรวม (บางส่วน)
หน่วย : ล้านบาท

398
946
548

87

574
(439)

548

(461)

(1,013)
ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560

ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560

ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560

กระแสเงินสด
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสด
จากกิจกรรมจัดหาเงิน

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

(378)

46

621

272

29

(28)

272

290
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ในงวด 12 เดือน ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายที่ส�ำคัญ ดังนี้
1)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น เนือ่ งจากสินค้าคงเหลือทีล่ ดลง เจ้าหนีก้ ารค้า
ที่เพิ่มขึ้น การจ่ายภาษีเงินได้ลดลงตามผลประกอบการที่ลดลง และการขอคืนภาษีของบริษัทย่อย

2)

กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนลดลงจากปีก่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการจัดหาสินทรัพย์ถาวรในระหว่างปี
ลดลงจากปีก่อน ประกอบกับได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น

3)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง เนื่องจากการเบิกถอนเงินกู้ยืมระยะยาวต�่ำกว่าการช�ำระคืนในปีนี้

		
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกถอน ซึ่งประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้
ยืมระยะยาว และเงินกู้หมุนเวียนโดยรวมประมาณ 5,000 ล้านบาท ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่า
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อการด�ำเนินงาน และลงทุนเพิ่มเติมได้

5.

ข้อกำ�หนดทางการเงินตามสัญญาเงินกู้

สัญญาเงินกูใ้ นปัจจุบนั ของบริษทั ฯไม่มเี งือ่ นไขทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานหรือการขยายธุรกิจของ
บริษทั ฯ โดยมีเพียงข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วกับอัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่ บริษทั ฯต้องด�ำรงไว้ตลอดระยะเวลาของ
สัญญาเงินกู้ดังนี้
1.

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio – D:E Ratio) ไม่เกิน 2.0 เท่า
นิยามและสูตรการค�ำนวณ
D:E Ratio = หนี้สิน ÷ ส่วนของเจ้าของ (ตามงบแสดงฐานะการเงิน)

2.

อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio - “DSCR”) ไม่ต�่ำกว่า 1.1 เท่า
นิยามและสูตรการค�ำนวณ
DSCR = EBITDA ÷ (ดอกเบี้ยจ่าย + ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี)
EBITDA หมายถึง ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ตามงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) + ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย (ตามงบกระแสเงินสด)
ดอกเบี้ยจ่าย หมายถึง ต้นทุนทางการเงิน (ตามงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีก่ ำ� หนดช�ำระในหนึง่ ปี หมายถึง เงินต้นของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีค่ รบก�ำหนดช�ำระในปีนนั้ ๆ
(ตามงบแสดงฐานะการเงินของปีก่อนปีที่ใช้ในการค�ำนวณอัตราส่วน)

ผลจากการค�ำนวณตามสูตรการค�ำนวณด้วยตัวเลขจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งระบุในสัญญาเงินกู้ดังกล่าวข้างต้น
บริษัทฯมีอัตราส่วนทางการเงินดังนี้
(หน่วย : เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้

ข้อก�ำหนด
ไม่เกิน 2.0
ไม่ต�่ำกว่า 1.1

ปี พ.ศ. 2560
0.95
1.13

ปี พ.ศ. 2559
0.94
1.64

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของส�ำหรับปี พ.ศ. 2560 ใกล้เคียงกับปีก่อน และแม้ว่าอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระ
หนี้จะลดลงจากปีก่อนตามผลการด�ำเนินงานที่ลดลง แต่บริษัทฯก็ด�ำรงอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ไว้ได้ตามข้อก�ำหนด
ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ด้วยแผนงานประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ และความระมัดระวังในการใช้จ่าย
ลงทุนและการก่อหนี้เพิ่ม ท�ำให้บริษัทฯเชื่อมั่นว่าไม่มีปัญหาในการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว

6.

เหตุการณ์สำ�คัญที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ในปี พ.ศ. 2560 กลุม่ บริษทั ไม่มนี โยบายการบัญชีใหม่เพิม่ เติมจากปีกอ่ น แต่มเี หตุการณ์ทสี่ ำ� คัญต่างๆ ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ที่
บริษทั ฯได้รายงานต่อสาธารณชนเมือ่ คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั ใิ นวาระนัน้ ๆ แล้วตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านทาง ELCID, website ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั ฯ สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
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1.

ด้านเงินกู้
1.1 วงเงินสินเชื่อระยะยาว
		
ในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 บริษทั ฯได้เบิกถอนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึง่ จ�ำนวน
250 ล้านบาท ตามสัญญาเงินกูท้ บี่ ริษทั ฯได้ลงนามในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 1 ฉบับ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ลงทุนจัดหาสินทรัพย์เพื่อการผลิตและการด�ำเนินงาน
		
ส่วนแผนงานลงทุนประจ�ำปี พ.ศ. 2561 บริษทั ฯคาดว่าจะจัดหาเงินกูย้ มื ระยะยาวเพิม่ เติมตามความเหมาะสม
ของฐานะการเงินและแผนงานลงทุนของบริษัทฯ

		
ในการก่อภาระหนีเ้ พิม่ เติมเพือ่ ใช้เป็นแหล่งเงินทุนส�ำหรับสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั
และฝ่ายบริหารได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพือ่ ให้บริษทั ฯมีตน้ ทุนทางการเงินและเงือ่ นไขเงินกูท้ มี่ คี วาม
เหมาะสม ตลอดจนเพื่อไม่ให้บริษัทฯต้องประสบปัญหาในการช�ำระคืนหนี้เงินกู้ หรือมีความเสี่ยงต่อการไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางการเงินที่ผูกพันบริษัทฯตามสัญญาเงินกู้ อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯมีสภาพคล่องทางการเงิน
ส�ำหรับรองรับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนไม่มีปัญหาในการช�ำระคืนหนี้
เงินกูแ้ ต่อย่างใด รายละเอียดของภาระหนีเ้ งินกูย้ มื ระยะยาวของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมจ�ำนวน
1,897 ล้านบาท แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หัวข้อ 20
เงินกู้ยืมระยะยาว หน้า 78 – 82
1.2

การค�้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยโดยอ้อม

		
ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯได้ออกหนังสือค�้ำประกันการช�ำระเงินค่าวัตถุดิบของ Srithai (Hanoi)
Company Limited (“SHN”) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของ Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) และเป็นบริษทั ย่อย
โดยอ้อมของบริษทั ฯให้ผจู้ ำ� หน่ายวัตถุดบิ ในประเทศไทยวงเงิน 0.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพือ่ สนับสนุนให้บริษทั ย่อย
สามารถจัดหาวัตถุดบิ ได้อย่างคล่องตัวด้วยต้นทุนทีเ่ หมาะสม และเมือ่ ต้นปี พ.ศ. 2561 บริษทั ฯได้ตอ่ อายุการค�ำ้ ประกัน
ดังกล่าวในวงเงินเท่าเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯจะพิจารณาการให้การสนับสนุนในรูปแบบการค�้ำประกันปีต่อปีโดยประเมิน
จากฐานะการเงิน ผลประกอบการ และความสามารถในการพึ่งพาตนเองของ SHN และ SVN
2.

อื่นๆ
2.1

โครงการฝาพลาสติกส�ำหรับขวดแก้ว (Returnable Glass Bottle Closure Project) (“RGB”)

		
ในปี พ.ศ. 2554 บริษทั ฯได้รบั การติดต่อจากลูกค้าผูผ้ ลิตน�ำ้ อัดลมรายใหญ่ในต่างประเทศ ให้เริม่ โครงการผลิต
ฝาที่ท�ำจากพลาสติกส�ำหรับขวดแก้ว (“RGB”) บริษัทฯจึงได้เริ่มจัดหาทรัพย์สินส่วนหนึ่งตามโครงการ แต่ภายหลัง
ผูผ้ ลิตน�ำ้ อัดลมดังกล่าวเปลีย่ นนโยบายฝาขวดแก้วซึง่ ใช้กบั ผูผ้ ลิตทุกราย ส่งผลให้ฝาขวดแก้วทีอ่ อกแบบและผ่านการ
อนุมตั ติ ามแนวคิดเดิมนัน้ ไม่ผา่ นการอนุมตั ติ ามมาตรฐานใหม่ของฝาขวด จึงต้องเริม่ การพัฒนาใหม่ซงึ่ ใช้เวลาค่อนข้าง
นาน ประกอบกับต่อมาบริษทั ลูกค้ารายนีถ้ กู ซื้อกิจการ และมีนโยบายลดการใช้ขวดแก้วโดยเน้นการใช้ขวดพลาสติก
แทน บริษทั ฯได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า โครงการนีไ้ ม่คมุ้ ทุนในเชิงพาณิชย์ทจี่ ะพัฒนาต่อไป จึงตัดสินใจยุตโิ ครงการ โดย
ทรัพย์สนิ บางส่วนทีล่ งทุนไปแล้วบริษทั ฯสามารถหาผูซ้ อื้ ทรัพย์สนิ ต่อได้ ส่งผลให้บริษทั ฯต้องรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยเป็นรายการ
“ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์” ซึ่งแสดงรวมอยู่ภายใต้รายการ “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร” และรายการ
“ค่าใช้จา่ ยอืน่ -ขาดทุนสุทธิจากการขายสินทรัพย์” ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2.2

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

		
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 บริษัทฯได้ท�ำสัญญาว่าจ้างบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวแห่งหนึ่งที่จด
ทะเบียนในประเทศกัมพูชาเพือ่ จัดหาและจัดส่งแรงงานกัมพูชาเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
โดยบริษทั ฯตกลงช�ำระค่าบริการตัวแทนการจัดหาแรงงานต่างด้าวให้บริษทั จัดหาแรงงานต่างด้าวเมือ่ แรงงานต่างด้าว
ได้ใบอนุญาตท�ำงานจากทางราชการและท�ำงานครบตามสัญญา ซึ่งบริษัทฯได้ช�ำระเงินค่าบริการให้บริษัทจัดหา
แรงงานต่างด้าวเรียบร้อยแล้วตามเงื่อนไขในสัญญาและเอกสารเรียกเก็บค่าบริการที่บริษัทฯได้รับ
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ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวได้ยื่นฟ้องคดีกับบริษัทฯ โดยกล่าว
อ้างว่า บริษทั ฯผิดนัดไม่ชำ� ระค่าบริการตัวแทนการจัดหาแรงงานต่างด้าว และให้บริษทั ฯชดใช้คา่ เสียหาย พร้อมดอกเบีย้
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระคดีเสร็จสิ้น ต่อมาบริษัทฯได้แต่งตั้งทนายความ
และมอบหมายตัวแทนบริษัทฯ เพื่อด�ำเนินการต่อสู้คดีตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณาของศาลว่า บริษัทฯไม่ได้
ผิดสัญญา และฟ้องกลับเรียกค่าเสียหายจากบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นฝ่ายผิดสัญญา ทั้งนี้ศาลสืบพยาน
โจทก์และจ�ำเลยเสร็จสิ้นแล้ว
		
เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ศาลชัน้ ต้นมีคำ� พิพากษาให้บริษทั ฯช�ำระเงินจ�ำนวน 4.77 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯได้ยนื่ อุทธรณ์คดีตอ่ ศาลอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เนือ่ งจาก
มีหลักฐานและข้อมูลส�ำคัญเพิม่ เติมทีจ่ ะต่อสูค้ ดี และเชือ่ มัน่ ว่าหลักฐานและข้อมูลส�ำคัญดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ตอ่
บริษทั ฯ บริษทั ฯจึงไม่ตงั้ ส�ำรองหนีส้ นิ ส�ำหรับคดีความดังกล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และคาดว่า
จะทราบผลการอุทธรณ์ภายในปี พ.ศ. 2561
2.3

การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการ

		
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เนือ่ งด้วยปัญหาสุขภาพ และคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นายเอ้งฮัก นนทิการ กรรมการตรวจสอบ
ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ นายศุภโชค เลีย่ มแก้ว กรรมการอิสระ ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคล
ใดเพื่อทดแทนต�ำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง
ผู้บริหาร

2.4

1)

แต่งตั้ง นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

2)

นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านธุรกิจเครือข่าย พ้นจากต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ และบริษัทฯได้แต่งตั้งนายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์
ผูอ้ ำ� นวยการส่วนการขายตรง ด�ำรงต�ำแหน่ง ผูอ้ ำ� นวยการส่วนการขายตรงและธุรกิจเครือข่าย โดยมีผลตัง้ แต่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจเครือข่ายแทน

3)

นายอนุพช ภาษวัธน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งดืม่ พ้นจากต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 เนือ่ งจากครบก�ำหนดสัญญาจ้าง และบริษทั ฯได้มอบหมายให้ผจู้ ดั การโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์
เครื่องดื่ม รับผิดชอบโรงงานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มทั้งหมดแทน

การจัดสรรเงินก�ำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล

		
บริษทั ฯได้จดั สรรเงินก�ำไรสุทธิประจ�ำปี พ.ศ. 2559 เพือ่ ส�ำรองตามกฎหมายเป็นจ�ำนวนเงิน 22,000,000 บาท
และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2560 อัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจ�ำนวน 270,990,480 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 66.77 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ครั้งที่ 36 (ประจ�ำปี พ.ศ. 2560)
		
นอกจากนี้ บริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ำกัด (“KTT”) บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
(“SMW”) และ Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล ดังนี้
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ชื่อบริษัท
KTT
SMW
SVN
รวม
2.5

เงินปันผลทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

อัตราเงินปันผล
ต่อหุ้น (บาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ

150
24
12
(8,200 ล้าน
เวียดนามดอง)
186

50.0
20.0

100.0
51.0

-

100.0

รายได้เงินปันผล
ส่วนของบริษัทฯ
(ล้านบาท)
150
12
12
(8,200 ล้าน
เวียดนามดอง)
174

ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการและผลการประเมินคุณภาพการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี พ.ศ. 2560

		
ในปี พ.ศ. 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยได้ประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ด้วย
ผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) และสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยได้ประเมินคุณภาพการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ด้วยคะแนนร้อยละ 97 ซึ่งสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของบริษัทฯในการรักษามาตรฐานการท�ำงาน
2.6

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
•

การอนุมัติจัดสรรเงินก�ำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล

		
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้จัดสรรเงินก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
พ.ศ. 2560 ของผลการด�ำเนินงานงวดเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อส�ำรองตามกฎหมายเป็นจ�ำนวนเงิน
7,000,000 บาท และเสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจ�ำนวน
135,495,240 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 107.60 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การอนุมัติเสนอให้
จัดสรรเงินก�ำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะได้น�ำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 (ประจ�ำปี
พ.ศ. 2561) เพื่อพิจารณาต่อไป

14.2 การคาดการณ์ภาพรวมธุรกิจในปี พ.ศ. 2561
1)

สายธุรกิจพลาสติก
1.1

ส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
กิจการในประเทศ
• ธุรกิจขายตรงคาดว่ายอดขายจะเพิม่ ขึน้ จากผลของการปรับรูปแบบธุรกิจให้เป็นแบบดิจติ อล (Digital Platform)
การสร้างเครือ่ งมือการค้า (Business Tools) ในรูปแบบ Affiliate Marketing เพือ่ ให้สอดคล้องกับการท�ำธุรกิจใน
ยุคปัจจุบนั ซึง่ เป็นสิง่ จูงใจให้นกั ธุรกิจอิสระมีความพึงพอใจในรูปแบบการท�ำงานทีส่ อดคล้องกับกระแสนิยมของ
รูปแบบธุรกิจที่หลากหลายทั้งแบบ B2C และ B2B ผ่านกลยุทธ์ O2O (Online to Offline) เป็นหลัก
• ตลาดส่งออกมีแนวโน้มทีด่ ใี นปี พ.ศ. 2561 เนือ่ งจากสินค้าเมลามีนมีการขยายตัวของตลาดกลุม่ HORECA ใน
สหรัฐอเมริกาและยุโรป ประกอบกับการรักษาตลาด Retail พร้อมกับการมุ่งเน้นตลาดกลุ่ม Premium เพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีศักยภาพดีในแถบภูมิภาคเอเชีย
กิจการในต่างประเทศ
• บริษัทย่อยในประเทศอินเดีย คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2561 จากการวางตลาดสินค้าใหม่ส�ำหรับ
กลุ่ม HORECA และจะออกสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดปี เพื่อน�ำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายส�ำหรับ
ลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้น
• บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2561 จากผลของการปรับกลยุทธ์ทางการ
ตลาด การเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่าย การขยายฐานลูกค้ากลุ่ม Modern Trade และการขยายตลาดกลุ่มลูกค้า
HORECA
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1.2

ส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
กิจการในประเทศ
• สินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม : ในปี พ.ศ. 2561 ยอดขายสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มจะสูงขึ้น
จากการขยายตลาด Preform สูต่ ลาดล่าง การส่งออก Closure ไปยังลูกค้าในกลุม่ ประเทศ ASEAN เพิม่ ขึน้ ขณะที่
Blowing ลดลงเล็กน้อยจากการเปลี่ยนโครงสร้างราคาขาย โดยลูกค้าเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเอง ส�ำหรับยอดขาย
สินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารจะเติบโตตามลูกค้ารายหลัก และมีภาพยนตร์ที่น่าสนใจเข้าฉายเพิ่มขึ้น
• สินค้ากลุ่มอื่นของผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม : ยอดขายจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเลื่อนค�ำสั่งซื้อสินค้า
premium ของผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อมาในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 การเปลี่ยนนวัตกรรมของเปลือก
แบตเตอรี่รุ่นใหม่ รวมทั้งค�ำสั่งซื้อสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัทย่อยยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง
กิจการในต่างประเทศ
• ยอดขายของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามยังคงเติบโตได้ดี
-- กลุ่มบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม
มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ และกลุ่มที่ใช้เทคนิค
ปลอดเชื้อ (Aseptic)
-- ส่วนยอดขายสินค้ากลุ่มอื่นของผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากค�ำสั่งซื้อ
เปลือกแบตเตอรี่ ถังสี ลัง และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าจากการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น

2)

สายธุรกิจเครือข่ายและแม่พิมพ์
สายธุรกิจเครือข่าย
• ยอดขายในปี พ.ศ. 2561 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการปรับลดขนาดธุรกิจลง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย
สายธุรกิจแม่พิมพ์
• ยอดขายแม่พิมพ์แนวโน้มดีขึ้นในปี พ.ศ. 2561 จากการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนรถยนต์ใหม่
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1) นายสนั่น อังอุบลกุล
อายุ
:
สัญชาติ
:
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
:
			
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ
:
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
:
การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย

71 ปี
ไทย
ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1 มกราคม พ.ศ. 2536
มี
ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

ตนเอง

440,823,510

16.27

ไม่มี

440,823,510

16.27

คู่สมรส

0

0.00

ไม่มี

0

0.00

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

0.00

ไม่มี

0

0.00

รวม
440,823,510
16.27
ไม่มี
440,823,510
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
: ไม่มี
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
: ก่อนปี พ.ศ. 2560
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 4/2544
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
			
: ปี พ.ศ. 2560
			 - ไม่มี การอบรมอื่น
: ก่อนปี พ.ศ. 2560
			 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 (TEPCoT2)
				 สถาบันวิทยาการการค้า
			 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (2551)
				 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
			
: ปี พ.ศ. 2560
			
- ไม่มี -

16.27
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คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

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

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

-

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

การตลาด

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

การจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วิศวกรรมการผลิต

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ปริญญาบัตร รุ่นที่ 3

-

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สังคมศาสตร์

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

ประธานกรรมการ,
กรรมการผู้จัดการ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พ.ศ. 2515 - ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

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

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัทย่อย

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2)

ต�ำแหน่ง

1. บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ำกัด

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2. บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด

ประธานกรรมการ

3. บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัทร่วม
1. บริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ำกัด

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2. บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด

กรรมการ

3. บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด

กรรมการ

กิจการร่วมค้า
บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

134

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2.2) บริษัทอื่น :
ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

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

กรรมการ

2. บริษัท โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

กรรมการ

บริษัทอื่น
1. บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จ�ำกัด

กรรมการ

2. บริษัท นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จ�ำกัด

กรรมการ

3. บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จ�ำกัด

กรรมการ

4. บริษัท โรงแรมชายทะเล จ�ำกัด

กรรมการ

5. บริษัท ศรีไทย สวนเกษตร จ�ำกัด

กรรมการ

3)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์		

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
•
•
•

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ			

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 2 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 2 ครั้ง

: 25 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน)
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2) นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
อายุ			
: 88 ปี
สัญชาติ		
: ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
: กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ
: 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย
ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
ตนเอง
0
0.00
ไม่มี
0
0.00
คู่สมรส
0
0.00
ไม่มี
0
0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0
0.00
ไม่มี
0
0.00
รวม
0
0.00
ไม่มี
0
0.00
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
: ไม่มี
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
: ก่อนปี พ.ศ. 2560
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2543
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551
				 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 8/2553
			 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 24/2553
			 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 5/2556
				 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 19/2558
			
: ปี พ.ศ. 2560
			 - ไม่มี การอบรมอื่น		
: 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
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาหลัก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
พาณิชยศาสตรบัณฑิต และ
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี
การบัญชี
(เทียบปริญญาโท)
The American University, Washington D.C., U.S.A.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรังสิต
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การบัญชี
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปริญญาบัตร รุ่นที่ 22
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ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

ต�ำแหน่ง
รองปลัดกระทรวง
อธิบดี
อธิบดี
อธิบดี
อธิบดี

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

ประสบการณ์อื่น :
ชื่อหน่วยงาน
The Joint Doctoral Program in Business Administration (JDBA)
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน
1. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง
กรรมการ
นายกสมาคม
นายกสมาคม
ที่ปรึกษา
ประธานนักศึกษาและนายกสมาคมศิษย์เก่า

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ, และ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์		 : ไม่มี
2.2) บริษัทอื่น :
ชื่อหน่วยงาน
1. บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จ�ำกัด

ต�ำแหน่ง
กรรมการ

2. บริษัท วีพีบี ออดิท จ�ำกัด
3)

ประธานกรรมการ

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์			 : ไม่มี

การเข้าประชุม :
•
•
•
•

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมของกรรมการอิสระกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มผี บู้ ริหารบริษทั ฯเข้าร่วม

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

ข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 3 ครั้ง
เข้าประชุม 1 ครั้ง

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ				 : 24 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน)
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3) นายเอ้งฮัก นนทิการ
อายุ
:
สัญชาติ		
:
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
:
			
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ
:
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
:
การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย

61 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
ไม่มี
ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

ตนเอง

0

0.00

ไม่มี

0

0.00

คู่สมรส

59,000

0.00

ไม่มี

59,000

0.00

0

0.00

ไม่มี

0

0.00

59,000

0.00

ไม่มี

59,000

0.00

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
:
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
:
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
:
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
:
				
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารศรีนคร จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

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

สาขาวิชาหลัก
บริหารธุรกิจ

ต�ำแหน่ง
รองผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารเงินและตราสารหนี้
กรรมการ

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2522 – 2534
พ.ศ. 2534 – 2538
พ.ศ. 2538 – 2541
พ.ศ. 2541 – 2544
พ.ศ. 2545 – 2548
พ.ศ. 2548 – 2554
พ.ศ. 2555 – 2559
พ.ศ. 2556 – 2559

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน
1. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์		 : ไม่มี
2.2) บริษัทอื่น
: ไม่มี

3)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์			 : ไม่มี

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การเข้าประชุม :
•
•
•
•
•

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การประชุมของกรรมการอิสระกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มผี บู้ ริหารบริษทั ฯเข้าร่วม

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 2 ครั้ง
จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 2 ครั้ง
เข้าประชุม 1 ครั้ง

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ				 : 24 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน)
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4) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
อายุ				 : 58 ปี
สัญชาติ			 : ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
				 ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ
: 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย
ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
ตนเอง
0
0.00
ไม่มี
0
0.00
คู่สมรส
0
0.00
ไม่มี
0
0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0
0.00
ไม่มี
0
0.00
รวม
0
0.00
ไม่มี
0
0.00
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		 : ไม่มี
การผ่านหลักสูตรอบรมของ		 : ก่อนปี พ.ศ. 2560
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
		 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
		 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
				 : ปี พ.ศ. 2560
				
- ไม่มี การอบรมอื่น			 : ก่อนปี พ.ศ. 2560
				 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
					 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
				 - หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
					 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
				 - หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)
					 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
				 : ปี พ.ศ. 2560
				 - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาหลัก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
เศรษฐศาสตร์ สาขาปริมาณวิเคราะห์
Wharton School,
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ (M.B.A.)
University of Pennsylvania, U.S.A.
สาขาการเงินและการตลาด
ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริกา
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ต�ำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารและค้าเงินตรา
ต่างประเทศ
ผู้จัดการ

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2528 – 2529
พ.ศ. 2529 – 2537

ประสบการณ์ในการท�ำงาน (ต่อ) :
ชื่อหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซ็ท พลัส จ�ำกัด
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออก
ฟายแนนซ์ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
คณะกรรมาธิการ การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
มหาวิทยาลัยสยาม
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม
บริษัท สยามซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาผู้แทนราษฎร
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ต�ำแหน่ง
อาจารย์พิเศษ
ด้านการเงินปริญญาโท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2537 – 2539
พ.ศ. 2539 – 2540

ฝ่ายขาย
ที่ปรึกษาประจ�ำ

พ.ศ. 2540 – 2541
พ.ศ. 2542 – 2543

อาจารย์พิเศษ
ด้านการเงินปริญญาโท
กรรมการ

พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544 – 2545

กรรมการ
ที่ปรึกษาประจ�ำ

พ.ศ. 2544 – 2545
พ.ศ. 2544 – 2548

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

พ.ศ. 2545 – 2549

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

1. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

2. บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ

3. บริษัท ไพลอน จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ

4. บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ

5. บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ

2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์		
2.2) บริษัทอื่น :
ชื่อหน่วยงาน

1. บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด

: ไม่มี
ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ

2. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จ�ำกัด

กรรมการ

3. บริษัท สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จ�ำกัด

กรรมการ

4. บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น จ�ำกัด

กรรมการ

5. บริษัท ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

กรรมการ

6. บริษัท ไนท์ คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จ�ำกัด

กรรมการ

7. บริษัท แอคมิ 1975 จ�ำกัด

กรรมการ

8. บริษัท เค เจ เค เอสเตท จ�ำกัด

กรรมการ
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2.2) บริษัทอื่น (ต่อ) :
ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

9. บริษัท ทีเจ อินเตอร์ เซอร์วิส จ�ำกัด

กรรมการ

10. บริษัท ทีอีเอส แพรคติคัม จ�ำกัด

กรรมการ

11. บริษัท สวนส้มเชียงดาว จ�ำกัด

กรรมการ

12. บริษัท เอ.แอล.เอ็ม. (ประเทศไทย) จ�ำกัด

กรรมการ

3)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
•
•
•
•
•

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การประชุมของกรรมการอิสระกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มผี บู้ ริหารบริษทั ฯเข้าร่วม

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ			
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จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 1 ครั้ง

: 16 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)

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

5) นางสิริพร ไศละสูต
อายุ				 : 71 ปี
สัญชาติ			 : ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
: กรรมการอิสระ,
				 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
				 และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ
: 3 มีนาคม พ.ศ. 2551
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย
ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)
ตนเอง
0
0.00
ไม่มี

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
0
0.00

คู่สมรส

0

0.00

ไม่มี

0

0.00

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

0.00

ไม่มี

0

0.00

0

0.00

ไม่มี

0

0.00

รวม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
:
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		 :
การผ่านหลักสูตรอบรมของ		 :
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
		
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
		
				
				
				 :
				
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Pennsylvania State University

ไม่มี
ไม่มี
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 -

ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
The Australian National University

วุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Certificate
ประกาศนียบัตร
นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1
ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 42
Certificate

สาขาวิชาหลัก
วิศวกรรมไฟฟ้า
Energy Planning Programme for
Southeast Asia Countries
Leadership, Management and
Governance in The Public Section
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ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

รองอธิบดี (นักบริหาร 9)

พ.ศ. 2540 – 2543

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

อธิบดี (นักบริหาร 10)

พ.ศ. 2543 – 2545

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

อธิบดี (นักบริหาร 10)

พ.ศ. 2545 – 2549

ที่ปรึกษา

พ.ศ. 2549 – 2550

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

2)

กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1)

กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2)

บริษัทอื่น :
ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

1. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

ที่ปรึกษา
ส�ำนักพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

2. บริษัท ซุ้ย-สิริพันธ์ จ�ำกัด

กรรมการ

3. บริษัท ไศละสุวรรณ จ�ำกัด

กรรมการ

4. บริษัท เอสพีเอ็น กรีน (ประเทศไทย) จ�ำกัด

กรรมการ

3)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
•
•
•
•
•

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การประชุมของกรรมการอิสระกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มผี บู้ ริหารบริษทั ฯเข้าร่วม

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 2 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 1 ครั้ง

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ				 : 10 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 2 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 1 ครั้ง

6) นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว
อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน		
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

:
:
:
:

63 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

:

ไม่มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		 : ไม่มี
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		 : ไม่มี
การผ่านหลักสูตรอบรมของ		 : ก่อนปี พ.ศ. 2560
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
		 ไม่มี
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
: ปี พ.ศ. 2560
				 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
การอบรมอื่น			 : ก่อนปี พ.ศ. 2560
				 - หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหาร 1-3
				
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21
				
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				 - หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leadership Program
					 NIDA & Wharton University, U.S.A.
				 - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
					 ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)
						 สถาบันพระปกเกล้า
				 - หลักสูตรวุฒิบัตร การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและ
					 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
						 สถาบันพระปกเกล้า
				 - หลักสูตรหลักประจ�ำวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 51
						 วิทยาลัยการทัพบก
				 - 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)
รายงานประจำ�ปี 2560
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การอบรมอื่น (ต่อ) 		 :
				
คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี -

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ำกัด
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ�ำกัด
บริษัท โรงกลั่นน�้ำมันระยอง จ�ำกัด (มหาชน)

วุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท

สาขาวิชาหลัก
เคมี
รัฐประศาสนศาสตร์

ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม สถานีบริการ,
ผู้จัดการฝ่ายขายตลาดรัฐและอุตสาหกรรม,
และผู้จัดการฝ่ายขนส่งปิโตรเลียม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ /
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานบริษัท
กรรมการ
กรรมการ

ช่วงเวลา
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

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี
2.2)

3)

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ

บริษัทอื่น

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์		

: ไม่มี		

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
•
•
•

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมของกรรมการอิสระกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มผี บู้ ริหารบริษทั ฯเข้าร่วม

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 1 ครั้ง

: 2 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน)

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 1 ครั้ง

7) นายณพล เลิศสุมิตรกุล
อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน		
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย

:
:
:
:

56 ปี
ไทย
กรรมการ, และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2536

:

มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		 :
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		 :
การผ่านหลักสูตรอบรมของ		 :
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
		
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
		
				
				 :
				
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
University of Houston, Texas, U.S.A.
ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

เป็นพี่ชายนางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
ไม่มี
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 วุฒิการศึกษา
Associate of Applied Science

สาขาวิชาหลัก
Business Management

ต�ำแหน่ง
กรรมการ, และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง
กรรมการ, และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

รายงานประจำ�ปี 2560
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2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัทย่อย
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
2.2)

ต�ำแหน่ง
กรรมการ

บริษัทอื่น :

ชื่อหน่วยงาน
1. บริษัท ศรีไทย สวนเกษตร จ�ำกัด
2. บริษัท ซุปเปอร์แวร์ เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด
3)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์		

ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
•
•

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ			
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
: 24 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน)

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง

8) นายมานิต อติวานิชยพงศ์
อายุ				 : 72 ปี
สัญชาติ			 : ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน		 : กรรมการ, กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ		 : 1 มกราคม พ.ศ. 2536
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง		 : มี
การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย
ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)
ตนเอง
10,087,200
0.37
ไม่มี
คู่สมรส

1,500,000

0.06

ไม่มี

1,500,000

0.06

0

0.00

ไม่มี

0

0.00

11,587,200

0.43

ไม่มี

11,587,200

0.43

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
:
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		 :
การผ่านหลักสูตรอบรมของ		 :
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
		
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
		
				 :
				
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
10,087,200
0.37

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

สาขาวิชาหลัก
บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

Account Executive

พ.ศ. 2510 – 2517

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
Grant Advertising International Inc.
การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง
กรรมการ, และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :
ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัทย่อย
1. บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ำกัด
2. Srithai Superware Manufacturing Private Limited
3. Srithai Superware India Limited
บริษัทร่วม
1. บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
2. PT. Srithai Maspion Indonesia
2.2) บริษัทอื่น
3)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์			 : ไม่มี

การเข้าประชุม :
•
•
•

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ				 : 25 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน)
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เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 3 ครั้ง

9) นายปริญช์ ผลนิวาศ
อายุ				 : 61 ปี
สัญชาติ			 : ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
: กรรมการ, กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี,
				 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง,
					 เลขานุการบริษทั , รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริหาร,
				 และรักษาการหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ
: 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
: มี
การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย
ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
ตนเอง
2,000,000
0.07
ไม่มี
2,000,000
0.07
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม

0

0.00

ไม่มี

0

0.00

0
2,000,000

0.00
0.07

ไม่มี
ไม่มี

0
2,000,000

0.00
0.07

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
:
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		 :
การผ่านหลักสูตรอบรมของ		 :
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
		
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
		
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
			 :
				
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Wisconsin – Madison,
Wisconsin, U.S.A.

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

สาขาวิชาหลัก
บัญชี

ปริญญาโท

บัญชี
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ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัท ซันนี่ส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ�ำกัด
บริษัท เทเลคอมเอเซีย จ�ำกัด (มหาชน)
กลุม่ ธุรกิจการตลาดและการจัดจ�ำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์
การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

2)

ต�ำแหน่ง
หัวหน้ากองวิเคราะห์และวางแผนการเงิน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการอาวุโส กองระบบข้อมูลบัญชี ฝ่ายบัญชี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน

พ.ศ. 2532 – 2535
พ.ศ. 2535 – 2536
พ.ศ. 2536 – 2543

ต�ำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี,
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, เลขานุการบริษัท,
รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร, และ
รักษาการหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :
ชื่อหน่วยงาน

บริษัทย่อย
1. บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ำกัด
2. Srithai (Vietnam) Company Limited
3. Srithai (Hanoi) Company Limited
4. Srithai Superware Manufacturing Private Limited
5. Srithai Superware India Limited
6. บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
บริษัทร่วม
1. บริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ำกัด
2. Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.
3. บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
4. บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
5. PT. Srithai Maspion Indonesia
กิจการร่วมค้า
บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2.2) บริษัทอื่น
		
3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเข้าประชุม :

รายงานประจำ�ปี 2560
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ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

: ไม่มี
: ไม่มี

• การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
จัดประชุม 1 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
จัดประชุม 6 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จัดประชุม 4 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จัดประชุม 4 ครั้ง
• การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
จัดประชุม 12 ครั้ง
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ			 : 16 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)
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ช่วงเวลา
พ.ศ. 2525 – 2532

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

10) นายเศรษฐพงค์ เหมินทคุณ
(พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
อายุ				 : 56 ปี
สัญชาติ			 : ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน		 : รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง		 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
คุณวุฒิทางการศึกษา :

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
:

ไม่มี

:

ไม่มี

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ออริเฟลม คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ซินเนอร์จี้ เวิลด์ไวด์ มาร์เก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เอเจล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บริหารธุรกิจ
Executive MBA

ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการทั่วไป

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2545 – 2548
พ.ศ. 2548 – 2550

ผู้อ�ำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
ตะวันออกเฉียงใต้

พ.ศ. 2550 – 2553

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

ต�ำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย
(พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจากลาออก
จากการเป็นพนักงานบริษัทฯ)

2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์		 : ไม่มี
2.2) บริษัทอื่น				 : ไม่มี
3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์			 : ไม่มี
การเข้าประชุม :
•

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

จัดประชุม 1 ครั้ง

ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

153

11) นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล
อายุ				 : 55 ปี
สัญชาติ			 : ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน		 : ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง		 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย
ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)
ตนเอง
80,000,000
2.95
ไม่มี

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
80,000,000
2.95

คู่สมรส

0

0.00

ไม่มี

0

0.00

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

0.00

ไม่มี

0

0.00

80,000,000

2.95

ไม่มี

80,000,000

2.95

รวม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
คุณวุฒิทางการศึกษา :

:

เป็นน้องสาวนายณพล เลิศสุมิตรกุล

:

ไม่มี

ชื่อสถาบัน
City of London Polytechnic

วุฒิการศึกษา
Diploma

สาขาวิชาหลัก
การตลาด

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2527 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์		
2.2) บริษัทอื่น :
ชื่อหน่วยงาน
1. บริษัท ศรีไทย สวนเกษตร จ�ำกัด

2)

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
: ไม่มี
ต�ำแหน่ง
กรรมการ

2. บริษัท ซุปเปอร์แวร์ เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 		
การเข้าประชุม :

กรรมการ

3)

•
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การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

: ไม่มี
จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

12) นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต
อายุ				 : 59 ปี
สัญชาติ			 : ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน		 : อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, และ
				 ผู้อ�ำนวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง		 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย
ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
ตนเอง
1,420
0.00
ไม่มี
1,420
0.00
คู่สมรส
0
0.00
ไม่มี
0
0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0
0.00
ไม่มี
0
0.00
รวม
1,420
0.00
ไม่มี
1,420
0.00
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		 : ไม่มี
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		 : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

สาขาวิชาหลัก
เครื่องกล

ชื่อหน่วยงาน
ต�ำแหน่ง
ช่วงเวลา
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ผูอ้ ำ� นวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน
ต�ำแหน่ง
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง, และผูอ้ ำ� นวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพือ่ งานอุตสาหกรรม
2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :
ชื่อหน่วยงาน
ต�ำแหน่ง
บริษัทย่อย
1. บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
กรรมการ
2. บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัทร่วม
1. บริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ำกัด
กรรมการ
2. Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.
กรรมการ
2.2) บริษัทอื่น			 : ไม่มี
3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์		 : ไม่มี
การเข้าประชุม :
•
•

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 12 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 12 ครั้ง
รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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13) นายภาวัต เฉลิมพงศ์
อายุ				 : 57 ปี
สัญชาติ			 : ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน		 : อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, และ
				 ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง		 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย
ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
ตนเอง
1,150,000
0.04
100,000
1,250,000
0.05
คู่สมรส

0

0.00

ไม่มี

0

0.00

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

0.00

ไม่มี

0

0.00

1,150,000

0.04

100,000

1,250,000

0.05

รวม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		

:

ไม่มี

:

ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ		 :
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
		
กรรมการบริษัทไทย (IOD)		 :
				
คุณวุฒิทางการศึกษา :

ก่อนปี พ.ศ. 2560
หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE)
ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี –

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

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

สาขาวิชาหลัก
บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
บริหารธุรกิจ

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

ต�ำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า
ฝ่ายการค้าต่างประเทศ
ผู้จัดการการเงิน

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, และผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

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

2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :
ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัทย่อย

กรรมการ

1. บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด
2. บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
บริษัทร่วม
1. บริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ำกัด
2. Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.
กิจการร่วมค้า
บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

กรรมการ
ผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2.2) บริษัทอื่น :		
ชื่อหน่วยงาน
1. บริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ฟิวเจอร์โกลบอล เน็ตเวิร์ค
3)

ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์			 : ไม่มี

การเข้าประชุม :
•
•

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 12 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 11 ครั้ง

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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14) นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์
อายุ				 : 59 ปี
สัญชาติ			 : ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน		 : ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง		 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย
ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)
ตนเอง
2,000,000
0.07
400,000

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
2,400,000
0.09

คู่สมรส

0

0.00

ไม่มี

0

0.00

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

0.00

ไม่มี

0

0.00

2,000,000

0.07

400,000

2,400,000

0.09

รวม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
คุณวุฒิทางการศึกษา :

:

ไม่มี

:

ไม่มี

ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาหลัก
ชีวเคมี

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจ (การตลาด)

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท เฮิกซ์ไทย จ�ำกัด

ต�ำแหน่ง
Technical Sales Representative

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2523 – 2528

บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จ�ำกัด

Marketing Officer

พ.ศ. 2528

บริษัท ไทยโมเดิร์นพลาสติกอินดัสทรี จ�ำกัด

Senior Marketing Manager

พ.ศ. 2529 – 2536

บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

Vice President

พ.ศ. 2536 – 2550

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์

2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์		 : ไม่มี
2.2) บริษัทอื่น				 : ไม่มี
3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 		 : ไม่มี
การเข้าประชุม :
•
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การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

15) นายราเกส ซิงห์
อายุ
สัญชาติ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง		
การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		
คุณวุฒิทางการศึกษา :

:
:
:

54 ปี
ไทย
ผู้อ�ำนวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการองค์กร

:

ไม่มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
:

ไม่มี

:

ไม่มี

ชื่อสถาบัน
Plastics & Rubber Institute (PRI), London, United Kingdom
Central Institute of Plastics Engineering, India
ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท มาลาพลาส จ�ำกัด
K.P.N. Plastics Public Company Limited
บริษัท ที ที เทคโนพลาส จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :

จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

วุฒิการศึกษา
Diploma
Post Diploma

สาขาวิชาหลัก
Plastics Mold Design

ต�ำแหน่ง
Plant Manager
General Manager
Managing Director
Managing Director

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

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการองค์กร

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัทย่อย
1. Srithai Superware Manufacturing Private Limited
2. Srithai Superware India Limited
2.2) บริษัทอื่น :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ดับเบิ้ล พ้อยท์ส จ�ำกัด
3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเข้าประชุม :
• การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ต�ำแหน่ง
กรรมการ

: ไม่มี
จัดประชุม 1 ครั้ง

ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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16) นายชัยชาญ เจริญสุข
อายุ				 :
สัญชาติ			 :
ต�ำแหน่งปัจจุบัน		 :
				
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง		 :
การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย

48 ปี
ไทย
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง,
และผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ
ไม่มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
:
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
:
การผ่านหลักสูตรอบรมของ		 :
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
		
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
:
				
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ไม่มี
ไม่มี
ก่อนปี พ.ศ. 2560
หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP)
ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

สาขาวิชาหลัก
เคมีวิศวกรรม

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ปริญญาโท

วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

มหาวิทยาลัยชินวัตร
ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

ปริญญาเอก

วิทยาการจัดการ

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด
(กลุ่มบริษัทเอสซีจี)

ต�ำแหน่ง
วิศวกรผลิต

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2534 – 2537

นักวิเคราะห์โครงการ

พ.ศ. 2538 – 2540

Sales and Logistics Manager

พ.ศ. 2540 – 2545

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

พ.ศ. 2546 – 2548

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจส่งออก

พ.ศ. 2549 – 2554

บริษัท เคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย จ�ำกัด
(กลุ่มบริษัทเอสซีจี)
บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จ�ำกัด
(กลุ่มบริษัทเอสซีจี)
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

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

ต�ำแหน่ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, และ
ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ

2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัทย่อย
1. บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ำกัด

ต�ำแหน่ง

2. บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด

กรรมการ

กรรมการ

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

ต�ำแหน่ง
กรรมการ

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์			 : ไม่มี

การเข้าประชุม :
•
•

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 12 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 12 ครั้ง

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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17) นายอนุพช ภาษวัธน์
(พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
อายุ				 : 65 ปี
สัญชาติ			 : ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
: ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง		 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
คุณวุฒิทางการศึกษา :

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
:

ไม่มี

:

ไม่มี

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

จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

วุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาหลัก
วิศวกรรมเครื่องกล

ต�ำแหน่ง
วิศวกรโรงงาน

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2521 – 2523

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงาน

พ.ศ. 2524 – 2555

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

2)
3)

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
(พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจากครบ
ก�ำหนดสัญญาจ้าง)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์		 : ไม่มี
2.2) บริษัทอื่น				 : ไม่มี
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: ไม่มี

การเข้าประชุม :
•
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การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

18) นายไชยโรจน์ เอี่ยงธนรัตน์
อายุ
:
สัญชาติ			 :
ต�ำแหน่งปัจจุบัน		 :
				
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง		 :
การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย

56 ปี
ไทย
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, และ
ผู้อ�ำนวยการส่วนการขายตรง
ไม่มี

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
0
0.00
1,000
0.00
0
0.00
1,000
0.00

ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
:
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
:
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
:
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
		
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
:
				
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
0
0.00
1,000
0.00
0
0.00
1,000
0.00

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

สาขาวิชาหลัก
บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร

ต�ำแหน่ง
เลขานุการประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์
เอกตรา และ ล็อกแอนด์ล็อก
ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2531 – 2548

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

พ.ศ. 2548 – 2551
พ.ศ. 2551 – 2555

ต�ำแหน่ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, และ
ผู้อ�ำนวยการส่วนการขายตรง

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์		 : ไม่มี
2.2) บริษัทอื่น
: ไม่มี

3)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้าประชุม :
•
•
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การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 12 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 12 ครั้ง

19) นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์
(ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)
อายุ
: 48 ปี
สัญชาติ			 : ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน		 : ผู้อ�ำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง		 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท :
ถือหุ้นโดย

ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ตนเอง
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
: ไม่มี
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
: ก่อนปี พ.ศ. 2560
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
		 - ไม่มี กรรมการบริษัทไทย (IOD)
: ปี พ.ศ. 2560
				 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 248/2560
การอบรมอื่น			 : 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
						 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
				 - หลักสูตร IR Professional Development Program
						 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาหลัก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
London Business School, U.K.
University of Chicago,
Booth School of Business, U.S.A.

ประกาศนียบัตรชั้นสูง
(เทียบปริญญาโท)

การสอบบัญชี

ปริญญาโท (M.B.A.)
International Exchange Program

การเงิน
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ประสบการณ์ในการท�ำงาน :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จ�ำกัด

ต�ำแหน่ง
ผู้สอบบัญชีอาวุโส
Senior Associate
ฝ่ายวานิชธนกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ด้านบัญชีและการเงิน

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

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

ช่วงเวลา
พ.ศ. 2534 – 2537
พ.ศ. 2541 – 2544
พ.ศ. 2545 – 2560

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน

2)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :
ชื่อหน่วยงาน
บริษัทย่อย
บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จ�ำกัด

3)

กรรมการ

2.2) บริษัทอื่น

: ไม่มี

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มี

การเข้าประชุม
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: ไม่มี

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง “เลขานุการบริษัท” ของบริษัทฯ
ดังนี้

เลขานุการบริษทั มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
1.

2.

3.

หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
1.1

จัดการประชุม เข้าร่วมประชุม และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2

ติดต่อประสานงานในการรวบรวมและจัดท�ำเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

1.3

ติดตามและทบทวนระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

1.4

รวบรวมและจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม

1.5

ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
2.1

ดูแลให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ

2.2

ควบคุมและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

2.3

ติดตามให้บริษทั ฯและคณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การจัดท�ำทะเบียนกรรมการ การท�ำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

2.4

ติดตามให้บริษัทฯและคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
เปิดเผยข้อมูล ตลอดจนข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะของ
การเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

2.5

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

การจัดเตรียม รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล
3.1

จัดเตรียมร่างสาส์นของคณะกรรมการบริษัทและรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯในรายงานประจ�ำปี

3.2

ประสานงานในการจัดท�ำและเผยแพร่รายงานประจ�ำปีและงบการเงินให้ผถู้ อื หุน้ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้
พนักงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น

3.3

รวบรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและท�ำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และติดต่อขอความร่วมมือกับ
นายทะเบียน

3.4

ติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อเฝ้าระวังการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯโดยบุคคล
ใดที่อาจเข้าข่ายการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ำกิจการ รวมถึงติดต่อประสานงานที่จ�ำเป็นเพื่อท�ำให้บริษัทฯมีการ
ปฏิบัติที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องก�ำหนดเมื่อบริษัทฯได้รับค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์

3.5

รวบรวมข้อมูลและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำหรับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

3.6

การจัดท�ำรายงานสารสนเทศต่างๆ ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น
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4.

หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
4.1

แนะน�ำและช่วยเหลือการบริหารงาน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ

4.2

เป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

4.3

ติดต่อกับผู้ถือหุ้นในการแจ้งหรือประกาศต่างๆ เช่น การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

4.4

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

4.5

ท�ำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations : IR) ซึ่งดูแลเรื่องการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทฯต่อสาธารณชน
รวมถึงนักลงทุนทั่วไป ตลอดจนการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อของบุคคลภายนอกกับบริษัทฯ

4.6

ติดตามแหล่งความรู้ ตลอดจนหลักสูตรอบรมเสนอกรรมการบริษัทเพื่อเพิ่มพูนความรู้

4.7

ท�ำหน้าที่หน่วยงาน Compliance Unit ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบ 3 : รายละเอียด
เกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

4.8

เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯไม่มปี ระวัตกิ ารถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา อันเนือ่ งมาจากการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้
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1.

การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

2.

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

3.

การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้ งทุนในการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีสว่ น
ร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายชือ่ กรรมการของ Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) และบริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ำกัด (“SMW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
เพียงสองแห่งทีม่ รี ายได้จากการขายในปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายของกลุม่ บริษทั ตามงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีดังนี้
รายชื่อ

SVN

SMW

นายปริญช์ ผลนิวาศ

กรรมการ

---

นายสันติ วิศวเมธีกุล

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

---

นายจรุง ศรีสกุล*

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

---

นายสมศักดิ์ โตรักษาสกุล

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

---

นายสนั่น อังอุบลกุล

---

ประธานกรรมการ

นายณพล เลิศสุมิตรกุล

---

กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต

---

กรรมการ

นางสาวลัดดา น�ำจารุเสถียรชัย

---

กรรมการ

นายเซอิชิโร มิยากาวา

---

กรรมการ

นายชินโก มิยากาวา

---

กรรมการ

นายมาซาโนบุ เทรากุระ

---

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

* นายจรุง ศรีสกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของ SVN โดยด�ำรงต�ำแหน่งจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ SVN ยังไม่ได้แต่งตั้ง
บุคคลใดทดแทนในต�ำแหน่งดังกล่าว
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำ�กับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท
1. ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล
: นายธนัช ศรีปาน
อายุ
: 51 ปี
สัญชาติ
: ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
: ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน,
		 และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง
: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท :
ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ถือหุ้นโดย
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ
ตนเอง
134,000
0.00
66,000
200,000
0.01
คู่สมรส
0
0.00
ไม่มี
0
0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0
0.00
ไม่มี
0
0.00
รวม
134,000
0.00
66,000
200,000
0.01
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่มี
ประวัติการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
: ไม่มี
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
: ก่อนปี พ.ศ. 2560
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)
หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
: ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี การอบรมอื่น
: ก่อนปี พ.ศ. 2560
- หลักสูตร Enterprise Risk Management
		 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
		 - หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยงาน Audit Committee ได้อย่างไร
		 สภาวิชาชีพบัญชีฯ
- หลักสูตร Governance Risk Management and Compliance
		 สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
		 - หลักสูตร Risk Management Specialist
		 สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
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การอบรมอื่น (ต่อ)		 - หลักสูตร Business for Internal Audit
		 สภาวิชาชีพบัญชีฯ
		 - หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT รุ่นที่ 46)
		 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
: ปี พ.ศ. 2560
- ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา :
ชื่อสถาบัน

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ปริญญาโท

การจัดการทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์ในการท�ำงาน :

การด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน :
1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ชื่อหน่วยงาน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน,
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษัทอื่น			 : ไม่มี
3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์			 : ไม่มี
การเข้าประชุม :
•
•

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง

จ�ำนวนพนักงานใน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน		 : 4 คน (รวมผู้จัดการฝ่าย)

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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2. ข้อมูลของหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯและหน้าที่ความรับผิดชอบ
หน่วยงาน Compliance Unit เป็นส่วนหนึ่งของส�ำนักเลขานุการบริษัท โดยนายปริญช์ ผลนิวาศ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รักษาการ
ต�ำแหน่งหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ติดตาม ศึกษาและประเมินการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานสรุปผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรับทราบ
2. เสนอให้มหี รือปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
3. เสนอมาตรการป้องกันทางกฎหมายแก่องค์กร เพื่อให้แผนงาน/โครงการและการด�ำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนด
4. ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
5. สอบทาน ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย พร้อมทั้งเสนอข้อเสนอแนะ วิธีการ แนวทางปรับปรุง
แก้ไข และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
6. ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานก�ำกับดูแลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

172

รายงานประจำ�ปี 2560
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เอกสารแนบ 4

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ในปี พ.ศ. 2548
เพือ่ ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยคณะกรรมการบริษทั ให้การสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เป็นไปด้วยความโปร่งใส
มีความเป็นธรรมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาฯชุดปัจจุบนั มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ถึงสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2561
ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสรรหาฯได้จัดประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาฯ เป็นดังนี้
นางสิริพร
นายสนั่น
นายเอ้งฮัก

รายชื่อ
ไศละสูต
อังอุบลกุล
นนทิการ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ

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

ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี พ.ศ. 2560 สรุปได้
1.
พิจารณาต่อวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระเพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 (ประจ�ำปี พ.ศ. 2560)
2.
ก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการเพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 (ประจ�ำปี
พ.ศ. 2560)
3.
พิจารณาปรับเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
4.
แต่งตั้งผู้บริหารใหม่เพื่อรองรับการเกษียณอายุการท�ำงานของนายปริญช์ ผลนิวาศ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและ
บริหาร และเลขานุการบริษัท
5.
พิจารณาค่าตอบแทน (โบนัส) ให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี พ.ศ. 2560
6.
พิจารณาผังองค์กรและการจัดแบ่งส่วนงานหลักของบริษัทฯ
7.
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
8.
จัดท�ำรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2560
ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

นางสิริพร ไศละสูต
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานประจำ�ปี 2560
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รายงานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เป็นคณะกรรมการชุดย่อย ในปี พ.ศ. 2555 มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบช่วย
คณะกรรมการบริษัท ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี พัฒนา สนับสนุนการควบคุม
และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ได้แต่งตัง้ คณะท�ำงานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และคณะท�ำงานย่อยการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ท�ำ
หน้าที่ประสานงานและด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ได้น�ำไปปฏิบัติอย่างครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี กี ารประชุมรวม 4 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
เป็นดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
นายสุชาติ
บุญบรรเจิดศรี
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4/4
นางสิริพร
ไศละสูต
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4/4
นายมานิต
อติวานิชยพงศ์
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3/4
นายปริญช์ ผลนิวาศ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและเลขานุการฯ
4/4
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้ก�ำหนดให้บริษัทฯด�ำเนินการตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
พ.ศ. 2556 และนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรือ่ งการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 1 (พ.ศ. 2559) สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
พ.ศ. 2560 ได้ดังนี้
1.
จัดให้ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ ตัง้ แต่ระดับรองผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไป เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เพือ่ มุง่ เน้นและผลักดัน
การปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ
2.
สือ่ สารและเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี หมวดการค�ำนึงถึงบทบาท
ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) ให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศรวม 4 บริษทั
3.
จัดให้มหี วั ข้อนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นส่วนหนึง่ ในการอบรมพนักงานใหม่ของบริษทั ฯ
พร้อมทัง้ รณรงค์ให้ความรูแ้ ก่พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง เช่น การอบรมทีห่ น้างาน (On the Job Training) การสือ่ สารผ่านสิง่ พิมพ์ หรือ
กระจายเสียงภายในส�ำนักงาน เป็นต้น
4.
จัดให้มกี ารทดสอบความรู้ ความเข้าใจนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ แก่พนักงานของ
บริษทั ฯทุกรายไตรมาส ซึง่ ปรากฏว่าพนักงานมีสว่ นร่วมมากขึน้ ตลอดจนมีความรูแ้ ละความเข้าใจในเรือ่ งดังกล่าวด้วยผลคะแนน
เฉลีย่ ทีส่ งู ขึน้
นอกจากนี้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ติดตามผลตามนโยบายที่มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯด�ำเนินการดังนี้
1.
ติดตามผลเรื่องร้องเรียนในระบบ Whistle Blower ผ่านช่องทางต่างๆ โดยคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นชอบให้
บริษัทฯแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด�ำเนินการด้วยความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งข่าวสาร โดยในปี พ.ศ. 2560 มี
เรือ่ งร้องเรียนรวม 3 เรือ่ ง ซึง่ คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อมูลและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องแล้ว สรุปได้วา่ เป็นเรือ่ งร้องเรียน
การปฏิบัติงานโดยทั่วไป ที่มิได้ขัดแย้งกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีหรือมิได้เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชั่นแต่อย่างใด
2.
สนับสนุนให้บริษทั ฯเข้าร่วมโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทย ซึง่ ด�ำเนินการโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทยอย่างต่อเนือ่ งนับจากปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ. 2560 บริษทั ฯได้รบั การประเมินอยูใ่ น
เกณฑ์ “ดีเลิศ” เป็นปีที่สองติดต่อกัน
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3.

ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี พ.ศ. 2557 และเมื่อปลายปี พ.ศ.
2559 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ น�ำส่งข้อมูลแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“คณะกรรมการแนวร่วมฯ”) เพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งคณะกรรมการแนวร่วมฯได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 ให้การรับรองบริษัทฯ
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี

อนึ่ง คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทั้งคณะส�ำหรับปี พ.ศ. 2560 ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรฯที่ก�ำหนดไว้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ รวมถึง
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ภายใต้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ โดยการใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวัง การประมาณการ
ที่สมเหตุผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
และกระแสเงินสดอย่างแท้จริง อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป งบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและพัฒนาระบบธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
รวมทั้งจัดให้มีและทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการ
เงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ป้องกันการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อก�ำหนดของ
หน่วยงานก�ำกับดูแล ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับ ดูแล สอบทานความน่าเชือ่ ถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความ
เชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินรวมของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ
แสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่ กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลการด�ำเนิน
งานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในนามคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

นายสนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมายภาษีอากรและการบริหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับ
ดูแล ได้แก่
1. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเอ้งฮัก นนทิการ		
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการตรวจสอบ
โดยมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ประกอบด้วยการประชุม
จ�ำนวน 4 ครัง้ ร่วมกับผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริหารและผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน เพือ่ รับทราบ ตลอดจนหารือเกีย่ วกับความเห็นของผูส้ อบบัญชีใน
ประเด็นที่พบจากการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน การซักถามเกี่ยวกับงบการเงินบริษัทฯ รวมถึงมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ
นอกจากนี้ มีการประชุมจ�ำนวน 1 ครั้ง ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและมีกรรมการอิสระอีก 2 คน โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อรับฟัง
ความเห็นจากผู้สอบบัญชีอย่างเป็นอิสระ สรุปสาระส�ำคัญของการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1.

สอบทานรายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจ�ำปีของบริษทั ฯ และงบการเงินรวมทีน่ ำ� เสนอโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ภายหลังจากที่ได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินรายไตรมาสและงบการ
เงินประจ�ำปี พ.ศ. 2560 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา และได้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ

2.

สอบทานการบริหารความเสีย่ ง แผนงานการบริหารความเสีย่ ง และติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญตาม
ทีค่ ณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งรายงานเป็นประจ�ำทุกไตรมาส พร้อมทัง้ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

3.

สอบทานด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

4.

สอบทานการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่า การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ด้วยความโปร่งใส สมเหตุสมผล เป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่มีการท�ำรายการใดที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อเวลา

5.

สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�ำปีที่อนุมัติไว้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบอย่างทันท่วงที โดยไม่พบข้อบกพร่องที่สำ� คัญของระบบการควบคุมภายในที่จะส่งผล
กระทบต่อการด�ำเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ
ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มกี ารประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review)
โดยผูป้ ระเมินอิสระ และมอบหมายให้ฝา่ ยตรวจสอบภายในด�ำเนินการปรับปรุงงานตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมิน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบภายในต่อไป
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6.

พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ และความน่าเชือ่ ถือของผูส้ อบบัญชี รวมถึงเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั ฯ
และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีฯส�ำหรับงบการเงินประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบเสนอแต่งตั้งบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด โดยมีนายปรีชา อรุณนารา เลขทะเบียนผู้สอบ
บัญชี 5800 หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี 4498 หรือนางสาววราพร ประภาศิรกิ ลุ เลขทะเบียน
ผู้สอบบัญชี 4579 คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทน
รวม 2,100,000 บาท

7.

ร่วมกับคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ และพิจารณาข้อมูลจากระบบการแจ้งข้อร้องเรียนจากบุคคลทัว่ ไป (Whistle Blower) ดังรายละเอียดทีป่ รากฏ
ในรายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

8.

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผลการประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
พ.ศ. 2551 อย่างครบถ้วน ด้วยความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ ความเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และงบการเงิน
เฉพาะบริษทั ฯมีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลทีเ่ พียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน
ทีม่ ปี ระสิทธิผล มีการบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มกิ จการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิ จการของบริ ษ ัท แสดงฐานะการเงิ น รวมของกลุ่ ม กิ จการและฐานะการเงิน เฉพาะกิ จการของบริ ษ ัท ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2560 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี
สิ� นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินทีต� รวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลี� ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี� ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิ จการสํ าหรั บปี สิ� น สุ ด
วันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ� งรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที�สาํ คัญ

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในส่ วนที�เกี� ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จการที�กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�น ๆ
ซึ� งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี� ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

เรื� องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื� อ งสําคัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื� อ งต่ าง ๆ ที� มี นัยสํา คัญ ที� สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จเยี�ยงผูป้ ระกอบวิช าชี พ ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื� องเหล่านี� มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั�งนี� ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื� องเหล่านี�
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เรื� องที�ให้ ความสนใจ

วิธีการตรวจสอบบัญชีที�ตอบสนองต่ อเรื� องที�ให้ ความสนใจ

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี
อ้ างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อ 17 เรื� อง สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี - สุทธิ
ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 กลุ่ มกิ จการและบริ ษ ัท ได้บ ัน ทึ ก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจาํ นวน 160 ล้านบาท และ 114 ล้านบาท
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ ในจํานวนนี�
มี สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อตัด บัญ ชี ที� เกิ ด จากการรั บ รู ้ ผ ลขาดทุ น
สะสมทางภาษีจาํ นวน 28 ล้านบาทและ 18 ล้านบาทตามลําดับ

ข้า พเจ้าได้ท ดสอบการคํา นวณประมาณการกําไรทางภาษี
ในอนาคตและข้อ สมมติ ฐ านที� สํ าคัญ ที� ผูบ้ ริ ห ารใช้ในการ
คํานวณซึ� งใช้เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดสิ น ทรั พย์ภ าษี เงิน ได้
รอตัดบัญชีโดย
•

กลุ่มกิจการและบริ ษทั รับรู ้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสําหรับผลขาดทุน
สะสมทางภาษีเมื�อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มกิจการและ
บริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะนําผลขาดทุนทาง
ภาษีดงั กล่าวนั�นมาใช้ประโยชน์ได้

•

ทดสอบรายละเอี ยดการคํานวณภาษี และพิ จารณาถึ ง
ระยะเวลาสิ� นสุ ดที�จะใช้ประโยชน์ได้ของขาดทุนสะสม
ทางภาษีที�มีอยูแ่ ละ
ประเมินและสอบถามผูบ้ ริ หารในเชิ งทดสอบเกี� ยวกับ
ดุ ล ยพิ นิ จและข้อ สมมติ ฐ านที� ใช้ในการประมาณการ
รายได้ กําไรขั�นต้นและค่าใช้จ่ายดําเนิ น งาน และความ
สมเหตุ ส มผลของข้อ สมมติ ฐ าน โดยเที ย บเคี ย งกั บ
ข้อมูลจริ งที�เกิดขึ�นในอดีต

ผูบ้ ริ หารได้จดั ทําประมาณการกําไรทางภาษี ในอนาคตเป็ นเวลา
2 ปี เพื�อสนับ สนุ น ความเป็ นไปได้ในการใช้สิ นทรั พย์ภาษีเงิน ได้
รอตัดบัญชีน� นั การประมาณการดังกล่าวจัดทําโดยใช้ขอ้ มูลในอดีต
และการประมาณการในอนาคต ข้อ สมมติ ฐ านที� สํ า คัญ รวมถึ ง จากการทดสอบข้า งต้น ข้าพเจ้าพบว่า การบัน ทึ ก สิ น ทรั พ ย์
ประมาณการของรายได้ กําไรขั�นต้นและค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
ภาษี เงิน ได้รอตัดบัญชี จากผลขาดทุน สะสมทางภาษีมีความ
เหมาะสมภายใต้ขอ้ สมมติฐานที�สาํ คัญและมีความสมเหตุสมผล
ข้า พเจ้า ให้ ค วามสํ า คัญ กับ เรื� อ งนี� เนื� อ งจากการบัน ทึ ก สิ น ทรั พ ย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที�เกิดจากผลขาดทุนสะสมทางภาษีมีสาระสําคัญ
ต่อ งบการเงิน การคํานวณประมาณการกําไรทางภาษี ในอนาคต
มีความซับ ซ้อ น และมีก ารใช้ข้อ สมมติ ฐานที� สําคัญ ซึ� งขึ�น อยู่กับ
ดุลยพินิจที�สาํ คัญของผูบ้ ริ หารในการกําหนดข้อสมมติฐานดังกล่าว
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เรื� องที�ให้ ความสนใจ

วิธีการตรวจสอบบัญชีที�ตอบสนองต่ อเรื� องที�ให้ ความสนใจ

ค่ าเผื�อหนี�สงสั ยจะสู ญ
อ้ างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อ 9 เรื� อง ลูกหนีก� ารค้ า - สุทธิ
กลุ่มกิ จการและบริ ษทั มีลูกหนี� การค้ากิ จการอื�นและลูกหนี� การค้า ข้า พเจ้า ประเมิ น ความเหมาะสมของการบัน ทึ ก ค่ า เผื�อ หนี�
กิ จการที� เกี� ยวข้องกัน รวมเป็ นจํานวน 2,205 ล้านบาท และ 1,663 สงสัยจะสู ญโดย
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 21 และร้อยละ 18 ของสิ นทรัพย์รวม
ของกลุ่ ม กิ จ การและบริ ษั ท ตามลํา ดั บ และมี ลู ก หนี� การค้ า • สอบถามผูบ้ ริ หารในเชิงทดสอบเกี�ยวกับความเหมาะสม
เกิ น กําหนดชําระมากกว่า 12 เดื อ นเป็ นจํานวน 24 ล้านบาท และ
ของนโยบายในการตั�งค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญ
97 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการตามลําดับ • ทดสอบความน่ าเชื� อ ถือ ของรายงานการวิเคราะห์อ ายุ
โดย ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิ จการและบริ ษทั บันทึก
ลู ก หนี� ซึ� งใช้เป็ นข้อ มู ล เบื� อ งต้น ในการประมาณการ
ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญ
จํานวน 16 ล้านบาท และ 58 ล้านบาท ตามลําดับ
• เปรี ย บเที ยบการตั�ง ค่ า เผื�อ หนี� สงสั ย จะสู ญ ในอดี ต กับ
ยอดการรับชําระเงินที�เกิดขึ�นจริ ง
กลุ่ ม กิ จ การและบริ ษั ท ประมาณมู ล ค่ า ค่ า เผื� อ หนี� สงสั ย จะสู ญ • พิจารณาความเหมาะสมของเหตุผลที�ใช้ในการบันทึ ก
ในเบื�องต้นโดยคิดเป็ นอัตราร้อยละของยอดลูกหนี� ที�คา้ งชําระเกิ น
เพิม� เติมหรื อไม่บนั ทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี�
กํา หนด อัต ราร้ อ ยละที� ใ ช้เป็ นการประมาณจากประสบการณ์
ค้างชําระเกินกําหนดที�พิจารณาเป็ นการเฉพาะเจาะจงและ
การรั บ ชําระเงิ น ในอดี ต นอกจากนี� ผูบ้ ริ หารยังพิ จารณาลู ก หนี� ที� • ทดสอบการรับชําระเงินภายหลังวันสิ� นปี จากลูกหนี�คา้ ง
ค้า งชําระเกิ น กําหนดเวลาชํา ระเงิ น ในรายที� ย อดหนี� มี มู ล ค่ าสู ง
ชําระเหล่านี�
เป็ นการเฉพาะเจาะจงและปรับปรุ งค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญสําหรั บ
ลูกหนี� เหล่านั�นให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที�เป็ นอยู่ยิ�งขึ�น จากการทดสอบข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการตั�งค่าเผื�อหนี� สงสัย
ข้อ มูล อื� น ๆ ที� ผูบ้ ริ ห ารใช้ในการพิ จารณาการตั�งค่ าเผื�อ หนี� สงสั ย จะสู ญดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับข้อมูล
จะสู ญเป็ นการเป็ นการเฉพาะเจาะจง รวมถึงลูกหนี� ที�มีการคํ�าประกัน ในอดีตและหลักฐานในการชําระเงินของลูกหนี�ในอดีต
ฐานะการเงินของลูกหนี� และสาเหตุของการผิดนัดชําระหนี�
ข้ า พเจ้ า ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ เรื� องนี� เนื� องจากลู ก หนี� การค้ า มี
สาระสําคัญต่องบการเงิน และการพิจารณาค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ
ต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ของผูบ้ ริ ห ารในการพิ จ ารณาสถานการณ์ แ ละ
สภาวะแวดล้อมที�เกี�ยวกับลูกหนี�เพื�อใช้กาํ หนดโอกาสที�กลุ่มกิจการ
และบริ ษทั จะได้รับชําระหนี�
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ข้ อมูลอื�น
กรรมการเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่ อข้อมูลอื� น ข้อมู ลอื� นประกอบด้วย ข้อมูลซึ� งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ ไม่ รวมถึ งงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชี ที�อยู่ในรายงานนั�น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที�
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน� ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื�อมัน� ต่อข้อมูลอื�น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื�น
มีความขัดแย้งที�มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ หรื อกับความรู ้ ที�ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื�นมีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื� อสาร
เรื� องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าที�รับ ผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี� โดยถูกต้องตามที�ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรั บ ผิด ชอบเกี� ยวกับ การควบคุ มภายในที� ก รรมการพิ จารณาว่าจําเป็ น เพื�อ ให้ส ามารถจัดทํา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ใน
การดําเนิ น งานต่ อเนื� อง เปิ ดเผยเรื� องที� เกี� ยวกับ การดําเนิ น งานต่อเนื� อ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรั บการ
ดําเนินงานต่อเนื� อง เว้นแต่กรรมการมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มกิจการและบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงาน หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื�อง
ต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�ช่วยกรรมการในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื� อมัน� อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญ ชี ซ� ึ งรวมความเห็ น ของข้าพเจ้าอยู่ด้ว ย ความเชื� อ มั�น อย่า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื� อ มั�น ในระดับสู ง แต่ ไม่ ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ที� มี อ ยู่ได้เสมอไป ข้อ มู ล ที� ขัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ งอาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้อ ผิด พลาด และถื อ ว่ามี ส าระสํ า คัญ เมื� อ คาดการณ์ อ ย่า ง
สมเหตุ ส มผลได้ว่ารายการที� ขัดต่ อ ข้อเท็จจริ งแต่ ล ะรายการ หรื อ ทุ กรายการรวมกัน จะมีผลต่ อ การตัดสิ น ใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย� งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี�ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•
•
•

•

•

ระบุและประเมินความเสี� ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี� ยงเหล่านั�น
และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ของข้าพเจ้า ความเสี� ยงที�ไม่พบ
ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ� งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี� ยงที�เกิดจากข้อผิดพลาด เนื� องจากการ
ทุจริ ตอาจเกี�ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั�งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที�เกี�ยวข้องซึ�งจัดทําขึ�นโดยกรรมการ
สรุ ปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื� องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที�ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ น อนที�มีสาระสําคัญที� เกี� ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที� อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสั ยอย่างมี
นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื� องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอน
ที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที�เกี�ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุ ป
ของข้าพเจ้าขึ�นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจนถึงวันที�ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื�อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื� อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูล
ว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการ และเหตุ การณ์ ในรู ปแบบที� ท าํ ให้มี การนําเสนอข้อมู ลโดยถู กต้อง
ตามที�ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุ รกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

5

ข้าพเจ้าได้สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื� องต่าง ๆที�สาํ คัญซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้วางแผนไว้
ประเด็นที�มีนยั สําคัญที�พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่ องที�มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องกับความเป็ นอิสระและ
ได้สื� อ สารกับ คณะกรรมการตรวจสอบเกี� ยวกับ ความสั มพัน ธ์ท� งั หมด ตลอดจนเรื� อ งอื�น ซึ� งข้าพเจ้าเชื� อ ว่ามีเหตุ ผลที� บุ คคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที�ขา้ พเจ้าใช้เพื�อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื� องที� สื� อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื� องต่ าง ๆ ที� มี นัยสําคัญที� สุ ดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื� องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื� องเหล่านี�ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกับเรื� องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื� อสารเรื� องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื� อสารดังกล่าว
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

ชัยศิริ เรื องฤทธิ�ชัย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4526
กรุ งเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ

7
8
9
30.1
10

8
11
12.1
12.1
12.1
13
14
15
16
17
18

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ

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

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

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

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
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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
รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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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

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560

11

29

หมายเหตุ

19,928,420
19,928,420

19,928,420

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

19,928,420
-

2,709,904,800
-

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

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

7,000,000
257,000,000

250,000,000
-

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

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

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

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

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

(58,135,009)
-

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

20,336,000

2,880,000
-

17,456,000
-

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

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

(40,679,009)
-

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

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

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

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

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

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

รวมสวนของ
ผูเปนเจาของ
ของบริษัทใหญ

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

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

238,733,817
30,673,318

สวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม

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

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

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

รวมสวนของ
เจาของ

12

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

29

หมายเหตุ

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

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

19,928,420
19,928,420
228,000,000
22,000,000
250,000,000

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 100 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

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

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

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

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

รวมสวนของ
เจาของ

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
รายไดเงินปนผลจากเงินลงทุนในบริษัทยอย 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
รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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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
เงินสดจายคืนหนีส้ ินตามสัญญาเชาการเงิน
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 สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
1

ข้ อมูลทัว� ไป
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ�งจัดตั�งขึ�นในประเทศไทยและดําเนินงาน
ตามที�อยูท่ ี�ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี�
15 ถนนสุขสวัสดิ� ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ 10140 ประเทศไทย
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยว่าเป็ น “กลุ่มกิจการ”
กลุ่มกิ จการดําเนิ นธุ รกิ จ หลักในการผลิ ตและจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์พลาสติ กโดยแบ่ งกลุ่มสิ น ค้าหลักออกเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์
เครื� องใช้ในครัวเรื อน ผลิตภัณฑ์เพื�องานอุตสาหกรรม และสายธุรกิจซื�อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื�อวันที� 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที�สาํ คัญที�ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี�

2.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การได้จ ัด ทํา ขึ� น ตามหลัก การบัญ ชี ที� รั บ รองทั�ว ไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ� งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที� ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พ
บัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอ
รายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการได้จดั ทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นเรื� องที�อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที�รับรองทัว� ไปในประเทศไทยกําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี
ที�สาํ คัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ� งจัดทําขึ�นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือ
ปฏิบตั ิ กิ จการเปิ ดเผยเรื� องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารหรื อความซับซ้อนหรื อเกี�ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการ
ที�มีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที� 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็ นฉบับภาษาไทย ใน
กรณี ที�มีเนื�อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2

มาตรฐานการายงานทางการเงินทีม� กี ารปรับปรุง
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที� มี ก ารปรั บ ปรุ ง ซึ� ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั� ง แต่ วั น ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ที� มี
การเปลีย� นแปลงอย่ 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 ิตามมาตรฐานการายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นตั�งแต่วนั ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยผูบ้ ริ หาร
ของกลุ่มกิจการได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงิน
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที� มี ก ารปรั บ ปรุ ง ซึ� ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั� ง แต่ วั น ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที� มี
การเปลี�ยนแปลงอย่ างมีส าระสํ าคัญ ซึ� งกลุ่ม กิจการไม่ ได้ นํ ามาตรฐานที�ป รั 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 ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับส่วนได้เสี ย
ในกิจการอื�น
ผูบ้ ริ ห ารของกลุ่ม กิ จ การได้ป ระเมิ น และเห็ น ว่าการปรั บ ปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังกล่าวจะไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ� งรวมถึงกิ จการเฉพาะกิจ) ที� กลุ่มกิ จการควบคุม กลุ่มกิ จการควบคุมกิจการเมื�อกลุ่มกิ 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 นรวมตั�งแต่วนั ที� กลุ่มกิ จการมี อาํ นาจในการควบคุมบริ ษ ทั ย่อย กลุ่มกิ จการจะไม่นํางบการเงิ นของบริ ษทั ย่อย
มารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที�กลุ่มกิจการสูญเสี ยอํานาจควบคุม
กลุ่มกิจการบันทึกบัญชี การรวมธุรกิ จที� ไม่ใช่การรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซ�ื อ สิ� งตอบแทน
ที�โอนให้สําหรับการซื� อบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที�ผูซ้ �ื อโอนให้และหนี� สินที� ก่อขึ�นเพื�อจ่าย
ชําระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ ูกซื� อและส่วนได้เสี ยในส่วนของเจ้าของที�ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ� งตอบแทนที�โอนให้รวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี� สินที�ผูซ้ �ื อคาดว่าจะต้องจ่ายชําระตามข้อตกลง ต้นทุนที� เกี� ยวข้องกับการซื� อจะรับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น มูลค่าเริ� มแรกของสิ นทรัพย์ที�ระบุได้ที�ได้มาและหนี� สิน และหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นที�รับมาจากการ
รวมธุ รกิ จจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที� ซ�ื อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั�ง กลุ่มกิ จการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ย
ที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื�อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิที�ระบุได้ของผูถ้ ูกซื�อตามสัดส่ วนของหุ ้น
ที�ถือโดยส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่ วนเกินของมูลค่าสิ� งตอบแทนที� โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ยที� ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื� อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื� อ
ธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื� อที�ผซู ้ �ื อถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจที�มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ณ วันที�ซ�ื อ
ของสิ นทรัพย์สุทธิ ที�ระบุได้ที�ได้มาต้องรับรู ้เป็ นค่าความนิ ยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ� งตอบแทนที�โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ย
ที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื� อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื� อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื� อที�ผซู ้ �ื อ
ถืออยู่ก่อนการรวมธุ รกิ จ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยที� ได้มาเนื� องจากการซื� อในราคา
ตํ�ากว่ามูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกําไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกําไรที�ยงั ไม่ได้เกิดขึ�นจริ งระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที�ยงั
ไม่เกิดขึ�นจริ งก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั�นมีหลักฐานว่าสิ นทรัพย์ที�โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า
นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกปรับปรุ งเพื�อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
รายการกับส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กลุ่มกิ จการปฏิ บตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที� ไม่มีอาํ นาจควบคุมเช่นเดี ยวกันกับส่ วนที� เป็ นของเจ้าของของกลุ่มกิ จการ
สําหรับการซื�อส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนที�จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ
ของหุน้ ที�ซ�ือมาในบริ ษทั ย่อยและกําไรหรื อขาดทุนจากการขายส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ
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2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า (ต่อ)
การจําหน่ายบริ ษทั ย่อย
เมื�อกลุ่มกิ จการสู ญเสี ยการควบคุมต้องหยุดรวมบริ ษ ทั ย่อยในการจัดทํางบการเงิ นรวม ส่ วนได้เสี ยในกิจการที� เหลืออยู่
จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั�นจะถือเป็ น
มูลค่าตามบัญชีเริ� มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื�อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที�เหลืออยูใ่ น
รู ปของบริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที�เคยรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นในส่ วน
ที�เกี�ยวข้องกับกิจการนั�นจะถูกปฏิบตั ิเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินที�เกี�ยวข้องนั�นออกไป
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที�กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมหรื อควบคุมร่ วม ซึ� งโดยทัว� ไปก็คือ
การที� กลุ่มกิ จการถือหุ ้น ที� มีสิทธิ ออกเสี ยงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั�งหมด เงิ นลงทุ นใน
บริ ษทั ร่ วมรับรู ้โดยใช้วธิ ีส่วนได้เสี ยในการแสดงในงบการเงินรวม
การร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็ นการดําเนิ นงานร่ วมกันหรื อการร่ วมค้า โดยขึ�นอยูก่ บั สิ ทธิ และภาระผูกพัน
ตามสัญญาของผูเ้ ข้าร่ วมการงานนั�นมากกว่าโครงสร้างรู ปแบบทางกฏหมายของการร่ วมการงาน กลุ่มกิจการได้ประเมิน
ลักษณะของการร่ วมการงานที�มีและพิจารณาว่าเป็ นการร่ วมค้าเนื�องจากกลุ่มกิจการถือสิ ทธิในการออกเสี ยงร้อยละ 50 ของ
การร่ วมการงานของกลุ่มกิ จการ กลุ่มกิ จการมี การควบคุ มร่ วมในการงานนี� เนื� องจากภายใต้สั ญญาที� ตกลงร่ วมกันได้
กําหนดว่าการตัดสิ นใจใดๆ เกี� ยวกับกิ จกรรมที� เกี� ยวข้องจะต้องได้รับความเห็ นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผูท้ ี� ร่วมกัน
ควบคุมการงานแล้วเท่านั�น การร่ วมการงานของกลุ่มกิจการได้จดั ตั�งขึ�นในรู ปแบบบริ ษทั จํากัดและให้สิทธิ ในสิ นทรัพย์
สุทธิ ของบริ ษทั จํากัดนี� แก่กลุ่มกิจการและผูร้ ่ วมการงานอื�นภายใต้ขอ้ ตกลงร่ วมกัน เงินลงทุนในการร่ วมค้ารับรู ้โดยใช้วิธี
ส่วนได้เสี ย
การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ภายใต้วิธีส่วนได้เสี ย กลุ่มกิ จการรับรู ้เงิ นลงทุนเมื�อเริ� มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนนี� จะเพิ�มขึ�นหรื อ
ลดลงในภายหลังวันที� ได้มาด้วยส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนของผูไ้ ด้รับการลงทุนตามสัดส่ วนที� ผูล้ งทุนมีส่วนได้เสี ยอยู่
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าได้รวมค่าความนิยมที�ระบุได้ ณ วันที�ซ�ือเงินลงทุน
ถ้าส่ วนได้เสี ยของเจ้าของในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้านั�นลดลงแต่ยงั คงมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญ กิจการต้องจัดประเภท
รายการที� เคยรั บรู ้ ในกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื� น เข้ากําไรหรื 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 วมค้าที�เกิดขึ�นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกําไรหรื อ
ขาดทุ น และส่ วนแบ่ งในกําไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จอื� น ที� เกิ ด ขึ� น ภายหลังการได้ม าจะรวมไว้ในกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื� น
ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุ งกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื�อส่วนแบ่ง
ขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรื อเกินกว่ามูลค่าส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้านั�น ซึ� งรวมถึงส่ วนได้เสี ยระยะยาวใดๆ ซึ� งโดยเนื� อหาแล้วถือเป็ นส่ วนหนึ� งของเงินลงทุนสุ ทธิ ของกลุ่มกิจการ
ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้านั�น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในหนี�
ของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าหรื อรับว่าจะจ่ายหนี�แทนบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสิ�นรอบระยะเวลาบัญชีวา่ มีขอ้ บ่งชี�ที�แสดงว่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าเกิดการ
ด้อยค่ าหรื อไม่ หากมี ขอ้ บ่ งชี� เกิ ดขึ� น กลุ่ม กิ จการจะคํานวณผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า โดยเปรี ยบเที ยบมูลค่าที� ค าดว่า
จะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู ้ผลต่างไปที�ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้าในกําไรหรื อขาดทุน
รายการกําไรที� ยงั ไม่ได้เกิ ดขึ�นจริ งระหว่างกลุ่มกิจการกับบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าจะตัดบัญชีตามสัดส่ วนที� กลุ่มกิจการ
มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้านั�น รายการขาดทุนที�ยงั ไม่ได้เกิดขึ�นจริ งก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เว้นแต่
รายการนั�นมีหลักฐานว่าสิ นทรัพย์ที�โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าจะเปลี�ยนนโยบายการบัญชี
เท่าที�จาํ เป็ นเพื�อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า จะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่า
ต้นทุนจะมีการปรับเพื�อสะท้อนการเปลี�ยนแปลงสิ� งตอบแทนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของสิ� งตอบแทนที�คาดว่า
ต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที�เกี�ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี�
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2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
ก) สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที�ใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการที� รวมในงบการเงิ น ของแต่ ละบริ ษ ัท ในกลุ่ ม กิ จ การถูก วัดมู ล ค่ าโดยใช้ส กุลเงิ น ของสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจหลักที�บริ ษทั ดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซึ�งเป็ นสกุลเงิน
ที�ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที�ใช้นาํ เสนองบการเงินของบริ ษทั
ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที�เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิด
รายการหรื อวัน ที� ตีราคาหากรายการนั�น ถูกวัดมู 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
ต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี�ยน ณ วันสิ�นปี ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื�อมี การรับรู ้รายการกําไรหรื อขาดทุ นของรายการที� ไม่เป็ นตัวเงิ นไว้ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื� น องค์ประกอบ
ของอัตราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั�นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นด้วย ในทางตรงข้าม
การรับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุ นของรายการที� ไม่เป็ นตัวเงิ นไว้ในกําไรหรื อขาดทุ น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี�ยน
ทั�งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั�นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย
ค) กลุ่มกิจการ
การแปลงค่าผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงิ นของบริ ษทั ในกลุ่มกิ จการ (ที� มิใช่ สกุลเงิ นของเศรษฐกิ จที� มีภาวะ
เงินเฟ้ อรุ นแรง) ซึ� งมีสกุลเงิ นที� ใช้ในการดําเนิ นงานแตกต่างจากสกุลเงินที�ใช้นาํ เสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ น
สกุลเงินที�ใช้นาํ เสนองบการเงินดังนี�
•

•
•

สิ น ทรั พ ย์และหนี� สิน ที� แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ นแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที� ข องแต่ล ะ
งบแสดงฐานะการเงินนั�น
รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี�ย และ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนทั�งหมดรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ค่าความนิ ยมและการปรั บมูลค่ายุติธรรมที� เกิ ดจากการซื� อหน่ วยงานในต่างประเทศถื อเป็ นสิ น ทรัพ ย์และหนี� สิ น
ของหน่วยงานในต่างประเทศนั�นและแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด
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2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดรวมถึง เงิ นสดในมือ เช็คในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เมื� อทวงถาม และเงิ น ลงทุ นระยะสั�นอื� นที� มีสภาพคล่องสู งซึ� งมี อายุไม่เกิ นสามเดื อนนับจากวัน ที� ได้มาทั�งนี� ไม่รวมถึ ง
เงินฝากธนาคารส่วนที�ติดภาระคํ�าประกัน เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี�สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.6

ลูกหนีก� ารค้ า
ลูกหนี� การค้ารั บรู ้ เริ� ม แรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี� และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงิ น ที� เหลื ออยู่หักด้วยค่าเผื�อหนี�
สงสัยจะสู ญ ซึ� งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ� นงวด โดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ ายบริ หารเกี�ยวกับ
ความสู ญเสี ยที� อาจจะเกิ ดขึ�นจากยอดลูกหนี� ที�คงค้างอยู่ ณ วันสิ� นงวด การประเมินผลดังกล่าว ได้คาํ นึ งถึงประสบการณ์
การชําระเงินในอดีตและปั จจัยอย่างอื�น ซึ� งรวมทั�งการพิจารณาถึงการเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบและปริ มาณของลูกหนี�
ความสัมพันธ์ของยอดค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี� ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ค่าเผื�อหนี�สงสัย
จะสู ญหมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ของลูกหนี� การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี� การค้า
หนี�สูญที�เกิดขึ�นจะรับรู ้ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึ�งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2.7

สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ท ธิ ที�จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าใช้ราคาต้นทุ น
มาตรฐานและปรับให้เป็ นต้นทุนจริ งที� คาํ นวณโดยวิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก ต้นทุนของการซื� อประกอบด้วยราคาซื� อ และ
ค่าใช้จ่ายที� เกี� ยวข้องโดยตรงกับการซื� อสิ นค้านั�น ได้แก่ ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดที� เกี� ยวข้องทั�งหมด
ส่ วนยอมให้ห รื อเงิ นที� ได้รับคืน ต้นทุ นของสิ นค้าสําเร็ จ รู ปและงานระหว่างทําที� ผลิตขึ�นเองประกอบด้วยค่าออกแบบ
ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื�นทางตรง และค่าโสหุย้ ในการผลิต ซึ� งปั นส่วนตามเกณฑ์การดําเนินงานปกติแต่ไม่รวม
ต้นทุนการกูย้ มื งานตามสัง� แสดงตามราคาต้นทุนจริ ง
มูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับประมาณจากราคาปกติที�คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที�จาํ เป็ นเพื�อให้สินค้านั�น
สําเร็ จรู ปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย และเสื� อมคุณภาพ
เท่าที�จาํ เป็ 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. เงินลงทุนเผื�อขาย และ 3. เงินลงทุนทั�วไป การจัดประเภทขึ�นอยู่กบั จุดมุ่งหมาย
ขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าํ หนดการจัดประเภทที�เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภท
เป็ นระยะ
(1) เงินลงทุนที�ถือไว้จนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที� มีกาํ หนดเวลาและผูบ้ ริ หารตั�งใจแน่ วแน่และมีความสามารถถือไว้
จนครบกําหนด
(2) เงิ น ลงทุ น เผื�อขาย คื อ เงิ น ลงทุ นที� จะถื อไว้โดยไม่ ระบุ ช่ วงเวลาและอาจขายเพื� อเสริ ม สภาพคล่อ งหรื อ เมื� ออัต รา
ดอกเบี�ยเปลี�ยนแปลง
(3) เงินลงทุนทัว� ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ
เงินลงทุนทั�ง 3 ประเภท รับรู ้มูลค่าเริ� มแรกด้วยราคาทุน ซึ� งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ� งตอบแทนที� ให้ไปเพื�อให้ได้มา
ซึ�งเงินลงทุนนั�นรวมทั�งค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
เงิ นลงทุ นที� จะถือไว้จนครบกําหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุ นตัดจําหน่ ายตามอัตราดอกเบี� ยที� แท้จริ ง
หักด้วยค่าเผื�อการด้อยค่า
เงิ นลงทุ นเผื�อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกําไรและขาดทุ นที� ยงั ไม่เกิ ดขึ� นจริ งของเงิ นลงทุ น
เผื�อขายรับรู ้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
เงินลงทุนทัว� ไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่า
กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีขอ้ บ่งชี�วา่ เงินลงทุนนั�นอาจมีคา่ เผื�อการด้อยค่าเกิดขึ�น หากราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื�อการด้อยค่า รวมไว้
ในกําไรหรื อขาดทุน
ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิ ที�ได้รับจากการจําหน่ายเมื�อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั�นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน กรณี ที�จาํ หน่ายเงินลงทุนที�ถือไว้ในตราสารหนี�หรื อ
ตราสารทุนชนิ ดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที�จาํ หน่ายจะกําหนดโดยใช้วธิ ี ถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
ด้วยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั�งหมดที�ถือไว้
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2.9

อสังหาริมทรัพย์ เพื�อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์ที�ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื�อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากการเพิ�มขึ�นของมูลค่าของสิ นทรัพย์
หรื อทั�งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิ จการในกลุ่มกิ จการจะถูกจัดประเภทเป็ นอสังหาริ มทรั พย์เพื�อการลงทุ น
รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์ที�อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างหรื อพัฒนาเพื�อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนในอนาคต
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนของกลุ่มกิจการ ได้แก่ ที�ดินและอาคารที�ถือครองไว้เพื�อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าและ
ที�ดินที�ถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนรับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทํารายการ
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญชีของสิ นทรัพย์จะกระทําก็ต่อเมื�อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที�กลุ่มกิจการ
จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตในรายจ่ายนั�น และต้นทุ นสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื� อถื อ ค่าซ่ อมแซม
และบํารุ งรักษาทั�งหมดจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น เมื�อมีการเปลี�ยนแทนชิ�นส่ วนของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนออก
หลังจากการรับรู ้เมื�อเริ� มแรก อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนจะบันทึ กด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื� อมราคาสะสมและค่าเผื�อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ที� ดิน ไม่มีการหักค่าเสื� อมราคา ค่าเสื� อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุ นอื� นๆ จะคํานวณตามวิธีเส้นตรงเพื�อที�
ปั นส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ ดังนี�
อาคาร
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2.10 ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื� อมราคา
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื� อมราคาสะสม ต้นทุนเริ� มแรกจะรวมราคาซื� อสิ นทรัพย์ท� งั ที�
เป็ นเงินสดและจํานวนเทียบเท่าเงินสด และต้นทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการซื� อสิ นทรัพย์น� นั มาอยูใ่ นสถานที�หรื อ
ในสภาพที�พร้อมจะใช้งานได้ตามที�ประสงค์ไว้
ต้นทุนที�เกิดขึ�นภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ� งตามความเหมาะสม
เมื�อต้นทุนนั�นเกิดขึ�นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่าเชื�อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ�นส่ วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาอื�นๆ
กลุ่มกิจการจะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
ค่าเสื� อมราคา
ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื� อมราคา ค่าเสื� อมราคาของสิ นทรัพย์อื�นคํานวณโดยใช้วธิ ีเส้นตรง เพื�อลดราคาทุนของสิ นทรัพย์แต่ละ
ชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที�ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี�
อาคาร
ค่าปรับปรุ งที�ดิน
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 บ ปรุ งมูล ค่าคงเหลื อและอายุการให้ป ระโยชน์ ข อง
สิ นทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณี ที�มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน
ทันที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน 2.12)
ผลกําไรหรื อขาดทุนที�เกิดจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์คาํ นวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ� งตอบแทนสุทธิ ที�ได้รับ
จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และรับรู ้บญั ชีผลกําไรหรื อขาดทุนอื�นสุทธิในกําไรหรื อขาดทุน
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2.11 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
2.11.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื�อใช้ ในการดําเนินงาน
สิ ทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที�การซื� อมามีลกั ษณะเฉพาะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการ
ได้มาและการดําเนิ นการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น� นั สามารถที�นาํ มาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ าย
ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี
2.11.2 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื�น
รายจ่ายที�เกิดขึ�นเพื�อให้ได้มาซึ� 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 นทรัพย์อื�นที�มีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื�อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี�วา่ ราคาตามบัญชีอาจสู ง
กว่ามูลค่าที� คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมื�อราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ
ที� คาดว่าจะได้รับคื น ซึ� งหมายถึงจํานวนที� สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุ นในการขายเที ยบกับมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที�เล็กที�สุดที�สามารถแยกออกมาได้เพื�อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์
ที� ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ นนอกเหนื อจากค่าความนิ ยมซึ� งรั บ รู ้รายการขาดทุ นจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมิ น
ความเป็ นไปได้ที�จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 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� ยวข้องกับ รายการที� รับ รู ้ในกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื� น หรื อรายการที� รับ รู ้
โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ ในกรณี น� ี ภาษี เงิ นได้ตอ้ งรับรู ้ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ อื�นหรื อโดยตรงไปยังส่ วนของ
เจ้าของตามลําดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที�มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที�คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผล
บังคับใช้ภายในสิ� นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเทศที� บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นงานอยู่และเกิดรายได้เพื�อเสี ยภาษี
ผูบ้ ริ หารจะประเมินสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวดๆ ในกรณี ที�มีสถานการณ์ที�การนํากฎหมายภาษีไป
ปฏิ บัติข� ึนอยู่กบั การตีความ และจะตั�งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี ที�เหมาะสมจากจํานวนที� ค าดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษี
แก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีรับรู ้ตามวิธีหนี� สิน เมื�อเกิดผลต่างชัว� คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี� สิน และราคาตาม
บัญชี ที�แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิ จการจะไม่รับรู ้ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี ที�เกิ ดจากการรับรู ้เริ� มแรกของ
รายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี� สิ น ที� เกิ ดจากรายการที� ไม่ใช่การรวมธุ รกิ จ และ ณ วันที� เกิ ดรายการ รายการนั�นไม่มี
ผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุนทั�งทางบัญชี หรื อทางภาษี ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี คาํ นวณจากอัตราภาษีและกฎหมายภาษี
อากรที�มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที�คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ� นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอัตรา
ภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื�อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที�เกี�ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรื อหนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มกิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที�จะนํา
จํานวนผลต่างชัว� คราวนั�นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิ จการได้ต� งั ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ของผลต่างชัว� คราวของเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการ
ผลต่างชั�วคราวและการกลับรายการผลต่างชั�วคราวมี ค วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะไม่เกิ ดขึ� นได้ภายในระยะเวลา
ที�คาดการณ์ได้ในอนาคต
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมาย
ที�จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี�สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั�งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีและหนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกี�ยวข้องกับภาษีเงินได้ที�ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
โดยการเรี ยกเก็ บ เป็ นหน่ วยภาษี เดี ยวกัน หรื อ หน่ ว ยภาษี ต่ างกัน ซึ� งตั�งใจจะจ่ ายหนี� สิ น และสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ข อง
งวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
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2.14 สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื�น
สิ ทธิการเช่า
สิ ท ธิ การเช่ าที� ดินแสดงด้วยราคาทุ 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� อ แม่ พิ ม พ์ สํ า หรั บ ลู ก ค้า ซึ� งแม่ พิ ม พ์ มี ไ ว้ใ ช้ใ นการผลิ ต ชิ� น ส่ ว นงาน
อุตสาหกรรมสําหรับลูกค้าแต่ละราย กลุ่มกิ จการรับรู ้แม่พิมพ์รอตัดบัญชี ดงั กล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีตดั จําหน่ ายตาม
จํานวนชิ�นงานการผลิตที�เกิดขึ�นจริ งตามคําสัง� ซื�อจากลูกค้าในช่วงระยะเวลา 3 ถึง 6 ปี
2.15 สัญญาเช่ าระยะยาว
ก) กรณีทกี� ลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่ าดําเนินงาน
สัญญาระยะยาวเพื�อเช่าสิ นทรัพย์ซ� ึ งผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่
สัญญาเช่านั�นถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที�ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ� งตอบแทนจูงใจที�ได้รับ
จากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั�น
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพิ�มที�ตอ้ งจ่ายให้แก่ผใู ้ ห้เช่า เป็ นต้น
จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที�การยกเลิกนั�นเกิดขึ�น
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2.15 สัญญาเช่ าระยะยาว (ต่อ)
ก) กรณีทกี� ลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า (ต่อ)
สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ� ึ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั�งหมด
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิ น ซึ� งจะบันทึ กเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที�เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบัน
สุทธิของจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า
จํานวนเงิ นที� ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี� สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิ น เพื�อให้ได้อตั ราดอกเบี� ยคงที� ต่อ
หนี� สินคงค้างอยู่โดยพิจ ารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึ กเป็ น
หนี�สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื�อทําให้อตั ราดอกเบี�ยแต่ละ
งวดเป็ นอัตราคงที� สําหรับยอดคงเหลือของหนี� สินที� เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที�ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิ นจะคิดค่าเสื� อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที�เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
ข) กรณีทกี� ลุ่มกิจการเป็ นผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่ าดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ที�ให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ นในส่ วนที� ดิน อาคารและอุปกรณ์
และตัดค่าเสื� อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ของกลุ่มกิจการซึ� งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิ จากสิ� งตอบแทนจูงใจที�ได้จ่ายให้กบั ผูเ้ ช่า) รับรู ้ดว้ ยวิธี
เส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
2.16 เงินกู้ยืม
เงินกูย้ มื รับรู ้เริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ� งตอบแทนที�ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที�เกิดขึ�น เงินกูย้ มื วัดมูลค่า
ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ผลต่างระหว่างเงินที�ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํา
รายการที�เกิดขึ�นเมื�อเทียบกับมูลค่าที�จ่ายคืนเพื�อชําระหนี�น� นั จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อให้ได้เงินกูม้ าจะรับรู ้เป็ นต้นทุนการจัดทํารายการเงินกูใ้ นกรณี ที�มีความเป็ นไปได้ที�จะใช้วงเงินกู้
บางส่วนหรื อทั�งหมด ในกรณี น� ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู ้จนกระทัง� มีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที�มีความเป็ นไปได้
ที�จะใช้วงเงินบางส่ วนหรื อทั�งหมด ค่าธรรมเนี ยมจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริ การสภาพคล่องและ
จะตัดจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ี�เกี�ยวข้อง
เงินกูย้ ืมจัดประเภทเป็ นหนี� สินหมุนเวียนเมื�อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิ อนั ปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชําระหนี� ออกไปอีกเป็ น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
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2.17 ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูย้ ืมที�กมู้ าทัว� ไปและที�กูม้ าโดยเฉพาะที�เกี� ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิต
สิ นทรัพย์ที�เข้าเงื�อนไขต้องนํามารวมเป็ นส่วนหนึ�งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น� นั โดยสิ นทรัพย์ที�เข้าเงื�อนไขคือสิ นทรัพย์ที�
จําเป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรี ยมสิ นทรัพย์น� นั ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที� จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมที� จะขาย
การรวมต้น ทุ น การกู้ยืม เป็ นราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ต ้อ งสิ� น สุ ด ลงเมื� อการดําเนิ น การส่ วนใหญ่ ที� จาํ เป็ นในการเตรี ย ม
สิ นทรัพย์ที�เข้าเงื�อนไขให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที�จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมที�จะขายได้เสร็ จสิ�นลง
รายได้จากการลงทุนที� เกิ ดจากการนําเงิ นกู้ยืมที� กูม้ าโดยเฉพาะ ที� ยงั ไม่ได้นําไปเป็ นรายจ่ายของสิ นทรัพย์ที�เข้าเงื� อนไข
ไปลงทุนเป็ นการชัว� คราวก่อน ต้องนํามาหักจากต้นทุนการกูย้ มื ที�สามารถตั�งขึ�นเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ มื อื�นๆ ต้องถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที�เกิดขึ�น
2.18 ผลประโยชน์ พนักงาน
2.18.1 ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มกิจการได้จดั ให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานในหลายรู ปแบบ กลุ่มกิจการมีท� งั โครงการสมทบเงิน
และผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ
โครงการสมทบเงิน
สําหรั บโครงการสมทบเงิ นกลุ่มกิ จการจะจ่ายเงิ นสมทบให้กองทุ นในจํานวนเงิ นที� ค งที� กลุ่มกิ จการไม่มีภาระ
ผูกพันทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที�จะต้องจ่ายเงินเพิ�มเมื�อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้กองทุน
ไม่มีสิน ทรัพ ย์เพี ยงพอที� จะจ่ ายให้พนักงานทั�งหมดสําหรั บการให้บ ริ การจากพนักงานทั�งในอดี ตและปั จจุบัน
กลุ่มกิ จการจะจ่ ายสมทบให้กับ กองทุ นสํารองเลี� ยงชี พ ซึ� งบริ ห ารโดยผูจ้ ดั การกองทุ นภายนอกตามเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานเมื�อถึงกําหนดชําระ สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืน
หรื อหักออกเมื�อครบกําหนดจ่าย
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2.18 ผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
2.18.1 ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน (ต่อ)
ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ
สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุที�ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ� งจะกําหนด
จํานวนเงินผลประโยชน์ที�พนักงานจะได้รับเมื�อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ�นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น อายุ จํานวนปี
ที�ให้บริ การ และค่าตอบแทน เป็ นต้น ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจ้างงานของกลุ่มกิจการ
พนักงานที� ทาํ งานครบ 120 วัน มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยเนื� องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิด
ตามระเบี ยบข้อบังคับ เกี� ยวกับ การทํางาน หรื อเมื� อ ทํางานครบอายุเกษี ยณ 60 ปี ตามอัตราที� กฎหมายกําหนด
โดยขึ� นอยู่กับระยะเวลาทํางาน ซึ� งอัตราที� ใช้ในปั จ จุบ ัน กําหนดไว้ 300 วันของเงิ นเดื อนเดื อนสุ ดท้าย และอาจ
ปรับปรุ งเพิ�มเติมตามดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
หนี� สิ น สําหรั บ โครงการผลประโยชน์ เมื� อเกษี ยณอายุจะรั บ รู ้ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ด้วยมู ล ค่าปั จจุ บ ัน ของ
ภาระผูกพัน ณ วันที� สิ�นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันนี� คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธี
คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ วยที� ป ระมาณการไว้ 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� จ ะจ่ า ยภาระผู ก พัน และวัน ครบกําหนดของพัน ธบัต รรั ฐ บาลใกล้เคี ย งกับ ระยะเวลาที� ต ้อ งชํา ระ
ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุ น จากการวัดมู ล ค่ าใหม่ ที� เกิ ด ขึ� น จากการปรั บ ปรุ งจากประสบการณ์ ห รื อการเปลี� ย นแปลงใน
ข้อสมมติฐานจะรับรู ้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นในงวดที�เกิดขึ�นและได้รวมอยูใ่ นกําไรสะสม
ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
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2.18 ผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
2.18.2 ผลประโยชน์ ระยะยาวอื�น
กลุ่มกิ จการมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นโดยการมอบทองคําและเงิ นตอบแทนให้แก่พนักงานที� ทาํ งาน
ครบทุก 5 ปี แต่สูงสุดไม่เกิน 8 รอบ
หนี� สินสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
ณ วันที�สิ�นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันนี�คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที�ประมาณการไว้ ซึ� งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต
โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพัน ธบัตรรัฐบาล ซึ� งเป็ นสกุล เงิ น เดี ยวกับสกุลเงิ น ที� จะจ่ ายภาระผูกพัน
และวันครบกําหนดของพันธบัตรรั ฐบาลใกล้เคี ยงกับระยะเวลาที� ตอ้ งชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื�น
กําไรและขาดทุ น จากการวัดมู ล ค่ าใหม่ ที� เกิ ด ขึ� น จากการปรั บ ปรุ งจากประสบการณ์ ห รื อการเปลี� ย นแปลงใน
ข้อสมมติฐานจะรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที�เกิดขึ�น
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
2.18.3 ผลประโยชน์ เมื�อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์ เมื� อเลิ กจ้างจะจ่ ายเมื� อกลุ่ม กิ จ การยกเลิ กการจ้างงานก่ อนวัน เกษี ยณตามปกติ หรื อเสนอที� จ ะให้
ผลประโยชน์ เมื� อเลิ กจ้าง เพื� อสนับ สนุ น การออกจากงานด้วยความสมัครใจของพนักงาน กลุ่ม กิ จ การจะรั บ รู ้
ผลประโยชน์เมื�อเลิกจ้างเฉพาะเมื�อวัดใดวันหนึ� งเกิดขึ�นก่อน 1) เมื�อบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ประโยชน์
และ 2) เมื�อกลุ่มกิ จการรับรู ้ตน้ ทุนสําหรับการปรับโครงสร้างที� อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 37
และเกี� ยวข้องกับการจ่ ายชําระผลประโยชน์เมื� อเลิ กจ้าง ในส่ วนของการเสนอที� จะให้ผลประโยชน์เมื� อเลิกจ้าง
ด้วยความสมัครใจนั�นจะคํานวณจากจํานวนพนักงานที� คาดว่าจะยอมรับข้อเสนอ ผลประโยชน์ที�มีกาํ หนดชําระ
เกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงานต้องคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
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2.19 ประมาณการหนีส� ิน
ประมาณการหนี� สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื�อ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที�จดั ทําไว้อนั เป็ น
ผลสื บเนื� องมาจากเหตุการณ์ในอดี ต ซึ� งการชําระภาระผูกพันนั�นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ จะส่ งผลให้กลุ่มกิจการ
ต้องสูญเสี ยทรัพยากรออกไป และประมาณการจํานวนที�ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื�อถือ
ในกรณี ที�มีภาระผูกพันที�คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกําหนดความน่าจะเป็ นที�กลุ่มกิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากร
เพื�อจ่ายชําระภาระผูกพันเหล่านั�น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั�งประเภท แม้วา่ ความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที�กลุ่มกิจการจะสูญเสี ยทรัพยากรเพื�อชําระภาระผูกพันบางรายการที�จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ�า
กลุ่มกิ จการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี� สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที� คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ
ภาระผูกพันโดยใช้อตั ราก่อนภาษี ซึ� งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเสี� ยงเฉพาะของหนี�สินที�กาํ ลังพิจารณาอยู่ การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู ้
เป็ นดอกเบี�ยจ่าย
2.20 หุ้นทุนซื�อคืน
กรณี ที�บ ริ ษทั ใดก็ตามในกลุ่มกิ จการซื� อคื นหุ ้นสามัญ ของบริ ษ ทั กลับคื น (หุ ้นทุ นซื� อคืน) สิ� งตอบแทนที� จ่ายไปรวมถึ ง
ต้นทุนเพิ�มเติมที�เกี�ยวข้องโดยตรง(สุ ทธิ จากภาษีเงินได้) จะรับรู ้เป็ นหุ ้นทุนซื� อคืน และแสดงเป็ นรายการหักจากยอดรวม
ของส่ วนของเจ้าของของบริ ษทั จนกว่าหุ ้นทุนซื� อคืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรื อจําหน่ายออกไปใหม่ เมื�อมีการจําหน่ าย
หุ ้นทุนซื� อคืนออกไปใหม่ สิ� งตอบแทนใดๆ ที� ได้รับจากการขายหรื อนําหุ ้นทุนซื� อคืนออกจําหน่ ายใหม่สุทธิ จากต้นทุน
เพิม� เติมที�เกี�ยวข้องโดยตรงสุทธิจากภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องจะแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของ
ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2544 ว่าด้วยการซื� อหุ ้นคืน การจําหน่ ายหุ ้นที� ซ�ื อคืน
และการตัดหุ ้นที�ซ�ื อคืนของบริ ษทั บริ ษทั ต้องจําหน่ายหุ ้นที�ซ�ื อคืนให้เสร็ จสิ� นภายในระยะเวลาที�กาํ หนด นับจากวันที�ซ�ื อ
หุน้ คืนเสร็ จสิ� น ถ้าบริ ษทั ไม่จาํ หน่ายหุ ้นทุนซื�อคืนภายในระยะที�กาํ หนด ให้บริ ษทั ลดทุนที�ชาํ ระแล้วโดยตัดกับหุ ้นทุนซื�อคืน
ทั�งนี�ในกรณี ที�บริ ษทั ลดทุน ผลต่างจากราคาซื�อที�ต�าํ กว่ามูลค่าหุน้ ที�ตราไว้จะบันทึกในบัญชีส่วนเกินทุนจากหุน้ สามัญซื� อคืน
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2.21 การรับรู้ รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที�จะได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การซึ� งเกิดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ
รายได้จะแสดงด้วยจํานวนเงินสุทธิ จากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการ
สําหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื�อผูซ้ �ื อรับโอนความเสี� ยงและผลตอบแทนที� เป็ นสาระสําคัญของ
ความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
รายได้อื�นรับรู ้ตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี�
•
•
•
•

รายได้ค่าเช่ารับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างซึ�งเป็ นไปตามเนื�อหาของสัญญาที�เกี�ยวข้อง
รายได้ดอกเบี�ยรับรู ้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที�แท้จริ ง
รายได้เงินปั นผลรับรู ้เมื�อสิ ทธิที�จะได้รับเงินปั นผลนั�นเกิดขึ�น
รายได้จากการขายเศษซากรับรู ้เมื�อมีการขายเกิดขึ�นจริ ง

2.22 การจ่ ายเงินปันผล
เงิ นปั นผลที� จ่ายไปยังผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จะรับ รู ้ในด้านหนี� สินในงบการเงิ นของกลุ่มกิ จการในรอบระยะเวลาบัญชี ซ� ึ ง
ที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลระหว่างกาลจะรับรู ้เมื�อได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
2.23 สินทรัพย์ ทางการเงินและหนีส� ินทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั�น ลูกหนี� การค้า
ลูกหนี�อื�น เงินลงทุนเผื�อขาย เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เงินลงทุนในการร่ วมค้า และเงินลงทุนระยะยาวอื�น
หนี� สินทางการเงิ นในงบแสดงฐานะการเงิ นประกอบด้วย เงิ นกูย้ ืมระยะสั�น เจ้าหนี� การค้า เจ้าหนี� อื�น เงินกูย้ ืมระยะยาว
และหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน ซึ�งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อ
ที�เกี�ยวข้อง
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)

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 นงานหมายถึงบุคคลที�มีหน้าที�ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ�งพิจารณาว่าคือกรรมการผูจ้ ดั การที�ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
กลุ่มกิจการนําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็ นรู ปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณา
จากโครงสร้างการบริ หารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มกิจการเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่ วนงาน ตามที�แสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 6
3

การจัดการความเสี�ยงทางการเงิน

3.1

ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน
กลุ่มกิจการต้องเผชิญกับความเสี� ยงทางการเงินที�สาํ คัญ ได้แก่ ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ย
และความเสี� ยงจากสิ นเชื�อ กลุ่มกิจการได้กยู้ มื เงินเพื�อใช้ในการลงทุนและดําเนิ นงานซึ� งต้องจ่ายอัตราดอกเบี�ยทั�งแบบคงที�
และแบบลอยตัว โดยเงินกูส้ ่ วนใหญ่จะเป็ นเงินบาท ยกเว้นเงินกูใ้ นบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศจะเป็ นเงินตราต่างประเทศ
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน 19 และ 20) รายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ และการซื�อเครื� องจักรและอุปกรณ์
มีบางส่วนที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ และความเสี� ยงจากสิ นเชื�อเกิดจากการขายสิ นค้าและให้บริ การเป็ นเงินเชื�อ
กลุ่มกิ จการได้ทาํ สัญญาอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าสําหรับการซื� อสิ นค้าและเครื� องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศและ
การขายสิ นค้าไปต่างประเทศ กลุ่มกิ จการมีแผนการจัดการความเสี� ยงโดยรวมของกลุ่มกิ จ การที� จะแสวงหาวิธีการลด
ผลกระทบที�ทาํ ให้เสี ยหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที�สุดเท่าที�เป็ นไปได้
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3.1

ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ)
ผูบ้ ริ ห ารด้านการเงิ นมีหน้าที� รับผิดชอบในการบริ หารสิ นเชื� อ เงิ นตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี� ย รายงานผูบ้ ริ หาร
ประจําเดื อนประกอบด้วย รายละเอียดของต้นทุน และราคาตลาดของเครื� องมือทางการเงิ นทั�งหมด รวมถึงสัญญาอัตรา
แลกเปลี�ยนล่วงหน้า นอกจากนี� ยังได้มีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความเสี� ยงที� มีอยูก่ บั ระดับความเสี� ยงที�กรรมการบริ หาร
กําหนดให้เป็ นระดับความเสี� ยงที�สามารถรองรับได้ ระดับความเสี� ยงที�สามารถรองรับได้ครอบคลุมถึงความเสี� ยงในเรื� อง
ดังต่อไปนี�
ก) ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน
เนื� อ งจากกลุ่ มกิ จ การมี การส่ งออก และการนําเข้าวัต ถุดิ บ สิ น ค้าสําเร็ จ รู ป เครื� อ งจักรและอุ ป กรณ์ บ างชนิ ด ซึ� งมี
ความเสี� ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ทําให้ไม่สามารถประมาณการรายได้และต้นทุน
ของกลุ่มกิจการได้อย่างแม่นยํา กลุ่มกิจการจึงได้ทาํ สัญญาอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าเพื�อป้ องกันความเสี� ยงจากการผันผวน
ของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั�น การทําสัญญาดังกล่าวทําให้
กลุ่มกิ จการสามารถทราบรายได้และต้นทุ น ของสิ น ค้าที� แน่ นอน และการกําหนดกลยุทธ์ต่ างๆ ที� เหมาะสมของ
กลุ่มกิจการได้ นอกจากนี� การเจรจาและเสนอราคาขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าเป็ นเงินสกุลหลักต่างๆ ตามความเหมาะสม
ก็เป็ นการกระจายความเสี� ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยนและลดผลกระทบจากการพึ�งพิงเงินสกุลใดสกุลหนึ� งมากเกิ นไป
และ/หรื อการพิจารณาใช้วธิ ีบริ หารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศให้มีความสมดุล (Natural Hedge)
ข) ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ย
รายได้และกระแสเงิ น สดจากการดําเนิ นงานของกลุ่ม กิ จการส่ วนใหญ่ ไม่ข� ึ น กับ การเปลี� ยนแปลงอัตราดอกเบี� ย
ในตลาด ธุ รกรรมทั�งหมดที� ใช้อนุ พนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี� ยต้องได้รับอนุ มตั ิจากกรรมการบริ หารก่อนเข้าทํารายการ
กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพย์ที�ตอ้ งอ้างอิงอัตราดอกเบี�ยอย่างมีนยั สําคัญ
กลุ่มกิ จการได้กูย้ ืมเงินเพื�อใช้ในการลงทุ นและดําเนิ นงาน ซึ� งต้องจ่ายอัตราดอกเบี� ยทั�งแบบคงที� และแบบลอยตัว
อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิ จการมีแนวทางรองรับเพื�อลดความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี� ยโดยการจัดเตรี ยมแผนการลงทุนไว้
ล่วงหน้าเพื�อที� จะได้มีเวลาเพียงพอในการจัดหาและพิจารณาแหล่งวงเงินสิ นเชื�อต่างๆ ที�มีเงื�อนไขอัตราดอกเบี� ยที� ดี
และมีความเหมาะสมกับกลุ่มกิจการตามสภาวการณ์ในขณะนั�น การบริ หารให้เงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี�ยทั�งแบบคงที�
และแบบลอยตัวที� สมดุลกัน (Natural Hedge) การพิจารณากูย้ ืมเงิ นที� มีเงื� อนไขด้วยอัตราดอกเบี� ยแบบลอยตัวอื�นๆ
ที�ไม่ใช่ MLR หรื อใช้เครื� องมือทางการเงินตามความเหมาะสมเพื�อกระจายความเสี� ยงและลดผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี�ยและกลุ่มกิจการสามารถทราบภาระต้นทุนทางการเงินที�แน่นอน ตลอดจนพิจารณาชําระคืนเงินต้น
ก่ อ นกําหนดเพิ� ม เติ ม ตามความเหมาะสมหากกลุ่ ม กิ จ การมี ส ภาพคล่ องส่ วนเกิ น ซึ� งสามารถกระทําได้โดยไม่ มี
ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ�มและไม่ผิดต่อเงื�อนไขในสัญญาเงินกู้
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การจัดการความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.1

ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ)
ค) ความเสี� ยงด้านการให้สินเชื�อ
รายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการได้แก่ การผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ�งในการบริ หารสิ นเชื�อ กลุ่มกิจการ
ได้กาํ หนดเกณฑ์การจัดระดับความน่าเชื�อถือของลูกค้า และผูบ้ ริ หารมีความเห็นว่าความเสี� ยงจากการขายเป็ นเงินเชื�อ
ไม่มีสาระสําคัญ การกระจุกตัวของความเสี� ยงด้านการให้สินเชื�อที�เกี�ยวกับลูกหนี� การค้าอยูใ่ นระดับเหมาะสม แม้วา่
ลูกค้าของบางสายธุ รกิ จจะมี น้อยรายก็ตาม เนื� องจากเป็ นลูกค้าขนาดใหญ่ มี ความน่ าเชื� อถือด้านฐานะทางการเงิ น
ประกอบกับกลุ่มกิ จการยังมี ลูกค้ารายอื�นอีกเป็ นจํานวนมาก และมี การกระจายครอบคลุมทั�งผูผ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่ าย
และลูกค้าเหล่านั�นมี ตลาดที� กระจายอย่างหลากหลาย ด้วยเหตุผลเหล่านี� และจากประสบการณ์ การเก็บหนี� ในอดี ต
ทําให้ฝ่ายบริ หารเชื� อว่า จะไม่มีความเสี� ยงทางด้านการให้สินเชื� อเพิ�มเติ มจากจํานวนที� ได้บันทึ กไว้เป็ นค่าเผื�อหนี�
สงสัยจะสูญแล้ว
นอกจากนี� กรณี ลูกค้าต่างประเทศ ส่ วนใหญ่กลุ่มกิ จการก็จะกําหนดเงื�อนไขการชําระเงินด้วยเลตเตอร์ ออฟเครดิ ต
หรื อต้องโอนชําระเงินก่อนบางส่ วนหรื อทั�งหมดสําหรับลูกค้ารายใหม่ หรื อลูกค้าที�กลุ่มกิจการยังไม่มีความมัน� ใจใน
ฐานะการเงิน
ง) ความเสี� ยงด้านสภาพคล่อง
จํานวนเงินสดที�มีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี� ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการ
หาแหล่งเงิ นทุ นพบได้จากการที� มีวงเงิ นสิ นเชื� อในการกู้ยืมที� ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หาร
การเงินของกลุ่มกิจการได้ต� งั เป้ าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่ ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสิ นเชื�อที�ตกลงไว้
ให้เพียงพอในระดับหนึ� ง เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงของกระแสเงินสดที�อาจจะเกิดขึ�นได้ นอกจากนี� กลุ่มกิจการได้
ฝากเงินสดและเงินฝากธนาคารไว้กบั สถาบันการเงินที�มีคุณภาพด้านความน่าเชื�อถือสูง

3.2

การบัญชีสําหรับอนุพนั ธ์ ทเี� ป็ นเครื� องมือทางการเงินและกิจกรรมป้องกันความเสี�ยง
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
สัญญาอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าช่ วยป้ องกันกลุ่มกิ จ การจากความเคลื�อนไหวของอัตราแลกเปลี�ยนซึ� งมี ผลกระทบต่อ
สิ นทรัพย์และหนี� สินในสกุลเงินต่างประเทศ กลุ่มกิจการได้ทาํ สัญญาเพื�อกําหนดอัตราแลกเปลี�ยนที�จะรับชําระสิ นทรัพย์
หรื อจ่ ายชําระหนี� สินที� เป็ นสกุลเงินต่างประเทศในอนาคต ซึ� งกลุ่มกิ จการจะยังไม่รับรู ้รายการสัญญาอัตราแลกเปลี� ยน
ล่วงหน้าในงบการเงินจนกว่าจะได้ชาํ ระหรื อรับชําระตามสัญญา โดยรายการกําไร(ขาดทุน)ที�เกิดขึ�นจริ งจากการรับชําระ
หรื อจ่ายชําระสัญญาอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าจะแสดงรวมอยูใ่ นบัญชี “กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี�ยน” ในกําไรหรื อ
ขาดทุน ค่าธรรมเนียมในการทําสัญญาแต่ละฉบับจะตัดจําหน่ายตามอายุของแต่ละสัญญา
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
3

การจัดการความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.3

การประมาณมูลค่ ายุตธิ รรม
เครื� องมือทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถ
แสดงได้ดงั นี�
•

•

•

ข้อมูลระดับที� 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื� อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที� มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี� สิน
อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับที� 2 ได้แก่ ข้อมูลอื�นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื� อขายซึ� งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1 ทั�งที�สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรื อ โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที�คาํ นวณมาจากราคา) สําหรับสิ นทรัพย์น� นั หรื อหนี�สินนั�น
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� ส ามารถสังเกตได้จ ากตลาด
(ข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด เงิ นลงทุนระยะสั�น ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น และ
หนี� สินทางการเงิ น อันได้แก่ เงินกูย้ ืมระยะสั�น เจ้าหนี� การค้า และเจ้าหนี� อื�น มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี
เนื�องจากมีระยะเวลาครบกําหนดที�ส� นั
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมอันได้แก่เงินลงทุนเผื�อขาย
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 สําหรับการเปิ ดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 สําหรับการเปิ ดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะยาว
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
3

การจัดการความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.3

การประมาณมูลค่ ายุตธิ รรม
เครื� องมือทางการเงินใน ระดับ 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินที�ซ�ื อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื� อขาย ณ วันที�ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ราคาเสนอซื�อขายที�ใช้สาํ หรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที�ถือโดยกลุ่มกิจการได้แก่ราคาเสนอซื� อปั จจุบนั ที�อา้ งอิง
จากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ ณ วันที� 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน)
เครื� องมือทางการเงินนี�รวมอยูใ่ นระดับ 1
เครื� องมือทางการเงินในระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินที�ไม่ได้มีการซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง (ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุพนั ธ์ที�มีการ
ซื� อขายในตลาดรองที� ไม่ได้มีการจัดตั�งอย่างเป็ นทางการ (over-the-counter)) วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่า
ซึ�งใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากข้อมูลในตลาดที�สงั เกตได้ที�มีอยูแ่ ละอ้างอิงจากประมาณการของกลุ่มกิจการเองมาใช้นอ้ ยที�สุด
เท่ าที� เป็ นไปได้ ถ้าข้อมูลที� เป็ นสาระสําคัญ ทั�งหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที� สังเกตได้ เครื� องมื อนั�น
จะรวมอยูใ่ นระดับ 2
ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
กลุ่มกิจการมีนโยบายการบัญชีในการกําหนดการโอนระหว่างระดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
ไม่มีการเปลี�ยนแปลงวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
4

ประมาณการทางบัญชีทสี� ําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที�เกี�ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับผลที� เกิ ดขึ� นจริ ง ประมาณทางการบัญชี ที�สําคัญและข้อสมมติ ฐานที� มีค วามเสี� ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญ ที�
อาจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี�สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี�
ก) ค่ าเผื�อหนีส� งสัยจะสู ญ
ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ�นงวด โดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ ายบริ หาร
เกี�ยวกับความสู ญเสี ยที�อาจจะเกิดขึ�นจากยอดลูกหนี�ที�คงค้างอยู่ ณ วันสิ�นงวด การประมาณการค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญ
ในเบื�องต้นโดยคิดเป็ นร้อยละของยอดลูกหนี� คงเหลือตามช่วงอายุหนี� ที�คา้ งชําระ อัตราร้อยละที� ใช้เป็ นการประมาณ
โดยข้อมูลจากประสบการณ์ การรับชําระเงินในอดี ต นอกจากนี� ผูบ้ ริ หารยังพิจารณายอดลูกหนี� ที�เกิ นกําหนดชําระ
แต่ละรายและปรับปรุ งค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี� เหล่านั�น โดยพิจารณาจากเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงและ
สาเหตุที�ทาํ ให้ลูกหนี�เหล่านั�นไม่สามารถชําระเงินได้ตามกําหนด
ข) การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมแสดงโดยใช้วิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิ จการ และปรับปรุ งด้วยค่าเผื�อ
การด้อยค่าเนื� องจากราคาทุนของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสู งกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนซึ�งประเมิน
จากมูลค่าจากการใช้ โดยผูบ้ ริ หารได้ทาํ การประเมินและพิจารณาจากผลประกอบการในอดีต ความผันผวนของปั จจัย
ภายนอกอื� น ที� คาดว่าจะมี ผลกระทบต่อการดําเนิ น งาน และได้จัด ทําและสอบทานประมาณการทางการเงิ นและ
ประมาณการกระแสเงินสดของผลตอบแทนที�คาดว่าจะได้รับจากบริ ษทั เหล่านั�นในอนาคตเพื�อประกอบการประเมิน
กลุ่มกิจการใช้อตั ราถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของต้นทุนเงินทุนของกลุ่มกิจการเป็ นอัตราคิดลดที�ใช้ในการประมาณมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์
ค) ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจากผลแตกต่างชัว� คราวบางรายการซึ� งมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที�จะใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีโดยการประมาณการของผูบ้ ริ หาร ซึ� งมีขอ้ สมมติฐานจากการคาดการณ์ผลกําไรที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
ในอนาคต และปรับปรุ งด้วยปั จจัยความผันผวนภายนอกอย่างอื�นที�คาดว่าจะกระทบต่อประมาณผลกําไรที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
รวมทั�งการพิจารณาการใช้ผลขาดทุนทางภาษีในอดีต ซึ�งผูบ้ ริ หารได้พิจารณาด้วยหลักความระมัดระวังรอบคอบ
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4

ประมาณการทางบัญชีทสี� ําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดลุ ยพินิจ (ต่อ)
ง) ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ�นอยูก่ บั หลายปั จจัยที� ใช้ในการคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี�ยวกับอัตราคิดลด การเปลี�ยนแปลงของข้อสมมติฐาน
เหล่านี�จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มกิ จการได้พิจารณาอัตราคิดลดที� เหมาะสมในแต่ละปี ซึ� งได้แก่อตั ราดอกเบี� ยที� ค วรจะใช้ในการกําหนดมูลค่า
ปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตรา
คิดลดที� เหมาะสม กลุ่มกิ จการพิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ� งเป็ นสกุลเงิ นเดี ยวกับ
สกุลเงิ นที� ตอ้ งจ่ายชําระผลประโยชน์เมื�อเกษี ยณอายุ และมีอายุครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที� ตอ้ งจ่ายชําระ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที�เกี�ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื�นๆ สําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานได้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ�มเติมในหมายเหตุ 24

5

การจัดการความเสี�ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั�นเพื�อดํารงไว้ซ� ึ งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื� อง
ของกลุ่มกิจการเพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี�มีส่วนได้เสี ยอื�น และเพื�อดํารงไว้ซ� ึงโครงสร้าง
ของทุนที�เหมาะสมเพื�อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ การซื�อหุน้ ทุนคืน หรื อการขายทรัพย์สินเพื�อลดภาระหนี�
เพื�อให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีกลุ่มกิจการจะต้องดํารงไว้ซ� ึงเงินทุนขั�นตํ�าตามที�กาํ หนดในแต่ละบัตรส่งเสริ มการลงทุน
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
6

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ก่อนปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิ จ การได้แสดงข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานเป็ นสายธุ รกิ จหลัก โดยแยกตามผลิ ตภัณ ฑ์จากฐาน
การผลิ ต ในประเทศ และฐานการผลิ ต ในต่ า งประเทศ ตั�ง แต่ ว นั ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่ ม กิ จ การเปลี� ย นแปลง
การนําเสนอข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน โดยพิจารณาจากสายธุ รกิ จหลัก แยกตามฐานการดําเนิ น งานในประเทศและ
ฐานการดําเนิ น งานในต่างประเทศ โดยแบ่ งออกเป็ นสายธุ รกิ จ พลาสติ ก ประกอบด้วยส่ วนงานผลิ ต ภัณ ฑ์เครื� อ งใช้
ในครัวเรื อน ส่ วนงานผลิตภัณฑ์เพื�องานอุตสาหกรรม และสายธุ รกิ จเครื อข่ายและแม่พิมพ์ตามโครงสร้างการรายงาน
ทางการเงินภายในของกลุ่มกิจการเพื�อพิจารณากําไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่ วนงาน ยอดรายได้ได้ตดั รายการระหว่างกัน
ออกแล้ว กําไร(ขาดทุ น)จากการขายคํานวณจากยอดรายได้หักด้วยต้นทุ นขายและการให้บริ การ ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ส่วนรายได้อื�นไม่สามารถปั นส่วนได้
กลุ่มกิจการได้มีการปรับย้อนหลังข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานของปี พ.ศ. 2559 เพื�อวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ
ซึ�งการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวกระทบเพียงการเปิ ดเผยข้อมูลเท่านั�น และไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน
และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ
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6

ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

93,905

747,772

(15,101)

126,124

กําไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ - สุ ทธิ
รายได้อื�น
ค่าใช้จ่ายอื�น
- ขาดทุนสุ ทธิ จากการขายสิ นทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
สิ นทรัพย์ถาวรของส่วนงาน
สิ นทรัพย์ถาวรที�ไม่สามารถปันส่วนได้
สิ นทรัพย์อื�นที�ไม่สามารถปันส่วนได้
สิ นทรัพย์ท� งั สิ�นในงบการเงินรวม

357,610
(25,857)
331,753

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

699,911

4,533,509

99,970

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

21,653

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

20,733

162,175

(90,151)

285,718
(36,065)
249,653

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (พันบาท)
สายธุรกิจพลาสติก
ส่ วนงานผลิตภัณฑ์ เครื� องใช้ ในครัวเรื อน
ส่ วนงานผลิตภัณฑ์ เพื�องานอุตสาหกรรม
สายธุรกิจเครื อข่ าย
กิจการในประเทศ กิจการในต่ างประเทศ
กิจการในประเทศ กิจการในต่ างประเทศ
และแม่ พมิ พ์

รายได้จากการขาย
รายได้ระหว่างบริ ษทั ย่อย
รวมรายได้จากการขาย

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

814,549

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

(7,489)
(181,375)
38,022
52,324
20,747
73,071

(13,902)
74,573

142,495

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

ยอดรวม
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ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

สิ นทรัพย์ท� งั สิ�นในงบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ถาวรของส่วนงาน
สิ นทรัพย์ถาวรที�ไม่สามารถปันส่วนได้
สิ นทรัพย์อื�นที�ไม่สามารถปันส่วนได้

97,429

796,741

666,271

5,031,408

25,019

180,791

788,719

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

289,837

264,187

(104,637)

กําไรสําหรับปี

26,143

5,562
74,275
(169,311)
83,859
284,222
(20,035)

214,464

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

(22,193)

343,999
(35,150)
308,849

176,060

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

กําไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ - สุ ทธิ
รายได้อื�น
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

รวมรายได้จากการขาย

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

ยอดรวม

479,491
(13,787)
465,704

กิจการในประเทศ กิจการในต่ างประเทศ

กิจการในประเทศ กิจการในต่ างประเทศ

สายธุรกิจเครื อข่ าย
และแม่ พมิ พ์

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

ผลิตภัณฑ์ เพื�องานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ เครื� องใช้ ในครัวเรื อน

สายธุรกิจพลาสติก

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (พันบาท)

งบการเงินรวม

รายได้จากการขาย
รายได้ระหว่างบริ ษทั ย่อย

6 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ 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

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์มีดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 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

เงินลงทุนระยะสั�นและเงินฝากธนาคารทีต� ดิ ภาระคํา� ประกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
เงินฝากประจํา
รวมเงินลงทุนระยะสั�น

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

-

30,438
30,438

-

-

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน

5,671

6,342

-

-

รวมเงินลงทุนระยะสั�นและเงินฝากธนาคาร
ที�ติดภาระคํ�าประกัน

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 นหลักคํ�าประกันภาษี
และคํ�าประกันการใช้ไฟฟ้า

รายงานประจำ�ปี 2560
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
9

ลูกหนีก� ารค้ า - สุ ทธิ

ลูกหนี�การค้ากิจการอื�น
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
ลูกหนี�การค้ากิจการอื�น - สุทธิ
ลูกหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 31.1)
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
ลูกหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี�การค้า - 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

ลูกหนี�การค้ากิจการอื�น สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี�ที�เกินกําหนดระยะเวลาชําระหนี�ดงั นี�

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือนขึ�นไป
รวม
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี�การค้ากิจการอื�น - 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 มีนโยบายการให้สินเชื�อทางการค้าสําหรับลูกหนี� การค้าที�ไม่ใช่กิจการที�เกี�ยวขัองกันเป็ นเวลา 30 ถึง
90 วัน
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
9

ลูกหนีก� ารค้ า - สุ ทธิ (ต่อ)
ลูกหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกัน สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี�ที�เกินกําหนดระยะเวลาชําระหนี�ดงั นี�
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 เดือนขึ�นไป
รวม
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกัน - 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 มีนโยบายการให้สินเชื�อทางการค้าสําหรับลูกหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกันเป็ นเวลา 30 ถึง 180 วัน
10

สินค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุคงเหลือ
แม่พิมพ์มีไว้เพื�อขาย
หัก ค่าเผื�อสิ นค้าล้าสมัย
ค่าเผื�อสิ นค้าที�มีราคาทุนสูงกว่าราคาที�คาดว่าจะได้รับ
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

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
10

สินค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ (ต่อ)
ค่าเผื�อสิ นค้าล้าสมัยและค่าเผื�อสิ นค้าที�มีราคาทุนสูงกว่าราคาที�คาดว่าจะได้รับ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ค่าเผื�อสิ นค้าล้าสมัย
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุคงเหลือ
รวมค่าเผื�อสิ นค้าล้าสมัย
ค่าเผื�อสิ นค้าที�มีราคาทุนสูงกว่าราคาที�คาดว่าจะได้รับ
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
รวมค่าเผื�อสิ นค้าที�มีราคาทุนสูงกว่าราคาที�คาดว่าจะได้รับ
รวมค่าเผื�อสิ นค้าล้าสมัยและค่าเผือ� สิ นค้าที�มี
ราคาทุนสูงกว่าราคาที�คาดว่าจะได้รับ

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 นค้าคงเหลือที�รับรู ้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
กลุ่มกิจการบันทึกโอนกลับรายการค่าเผื�อสิ นค้าล้าสมัยและค่าเผื�อสิ นค้าที�มีราคาทุนสู งกว่าราคาที�คาดว่าจะได้รับจํานวน
5.77 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (พ.ศ. 2559 : บันทึกรายการค่าเผื�อเพิ�มขึ�นจํานวน 14.71 ล้านบาท และ 3.00
ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการตามลําดับ)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

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

เงินลงทุนเผื�อขาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
เงินลงทุนในตราสารทุน
- บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ยูเนี�ยน พลาสติก จํากัด (มหาชน) - ราคาทุน
บวก การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย
รวมเงินลงทุนเผื�อขาย - 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

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายอ้างอิงจากราคาเสนอซื� อล่าสุ ดจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันที� 29 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 (วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน) มูลค่ายุติธรรมนี� ถูกจัดอยูใ่ นระดับที� 1 ของลําดับชั�นของ
มูลค่ายุติธรรม
การเปลี�ยนแปลงในราคาตามบัญชีของเงินลงทุนเผื�อขาย ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
การตีราคาใหม่ของเงินลงทุนเผื�อขาย
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

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

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

ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

ค้าขายผลิตภัณฑ์เมลามีน

Srithai Superware India Ltd.

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและเมลามีน
ผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน

20,000,000

42.50 ล้านอินเดียรู ปี

ประเทศเวียดนาม 424,920 ล้านเวียดนามดอง

ประเทศอินเดีย

ประเทศเวียดนาม 782,082 ล้านเวียดนามดอง
ประเทศอินเดีย
720.00 ล้านอินเดียรู ปี

ประเทศไทย

และอยูใ่ นระหว่างการชําระบัญชี

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

100.0

82.4

100.0
100.0

100.0

100.0
100.0
71.0
51.0

พ.ศ. 2560

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

31 ธันวาคม
ทุนชําระแล้ ว

จัดตั�งขึน�

100.0

82.4

100.0
100.0

100.0

100.0
100.0
71.0
51.0

พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม

สั ดส่ วนของการถือหุ้น (ร้ อยละ)
ในประเทศ

ผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตแม่พิมพ์และผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตแม่พิมพ์และผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
จดทะเบียนเลิกบริ ษทั แล้ว

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

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

บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�

12.1

ประเภทกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า

12

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(25,090)
(45,090)

1,736,256
1,970,212

(20,000)
(25,090)

(20,000)

20,000
233,956
1,229,036
482,130
25,090

-

ค่าเผื�อการ
ด้ อยค่า

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

ราคาทุน

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1,925,122

1,711,166

1,229,036
482,130
-

213,956

-

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

ราคาตาม
บัญชี - สุ ทธิ

(45,090)

(25,090)

(25,090)

(20,000)

(20,000)

-

ค่าเผื�อการ
ด้ อยค่า

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

1,925,122

1,711,166

1,229,036
482,130
-

213,956

424,920
(เทียบเท่า 663 ล้านบาท)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

-

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

ราคาตาม
บัญชี - สุ ทธิ

424,920
(เทียบเท่า 663 ล้านบาท)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ราคาทุน (หน่ วย : ล้ านเวียดนามดอง)

1,970,212

1,736,256

1,229,036
482,130
25,090

233,956

20,000

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

ราคาทุน

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่ วย : พันบาท)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน

และอยูใ่ นระหว่างการชําระบัญชี

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

ประเทศไทย

อินโดนี เซี ย

ประเทศ

10,000,000

10,394.1 ล้านรู เปี ย

250,000,000

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

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย

20,000,000
200,000,000

ทุนชําระแล้ ว

ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศที�
จดทะเบียน

50.0

32.5

24.0

40.0
39.2
42.0

48.0
45.0

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

50.0

32.5

24.0

40.0
39.2
42.0

48.0
45.0

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

สั ดส่ วนของการถือหุ้น (ร้ อยละ)

17,663
17,663

15,177

12,629
214,374

13,104
218,516

15,177

12,629

13,104

201,745

-

33,525
35,679
-

21,530
111,011

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

205,412

39,447
38,468
-

20,320
107,177

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย

งบการเงินรวม (หน่ วย : พันบาท)

5,000

5,000

284,998

37,438

37,438

247,560

48,385

19,920
27,156
52,500

9,599
90,000

ราคาทุน

-

-

(100,885)

-

-

(100,885)

(48,385)

(52,500)

-

ค่าเผื�อการ
ด้ อยค่า

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

5,000

5,000

184,113

37,438

37,438

146,675

-

19,920
27,156
-

9,599
90,000

ราคาตาม
บัญชี - สุ ทธิ

5,000

5,000

284,998

37,438

37,438

247,560

48,385

19,920
27,156
52,500

9,599
90,000

-

-

(100,885)

-

-

(100,885)

(48,385)

(52,500)

-

ค่าเผื�อการ
ด้ อยค่า

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่ วย : พันบาท)

(1) บริ ษทั ร่ วมได้เลิกดําเนิ นกิจการแล้ว และอยูใ่ นระหว่างการชําระบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีผลขาดทุนสะสมในบริ ษทั ร่ วมเหล่านี� ที�เกินกว่าเงินลงทุนจํานวน 7.37 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 7.37 ล้านบาท) ซึ� งมิได้รับรู้ในงบการเงินของกลุ่มกิจการ

รวมเงินลงทุนในการร่ วมค้า

(ประเทศไทย) จํากัด

การร่ วมค้า
บริษัทในประเทศ
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

บริษัทต่างประเทศ
PT. Srithai Maspion Indonesia

บริ ษทั โซโค๊ะ ศรี ไทย จํากัด(1)

บริ ษทั ศรี ไทยบรรจุภณั ฑ์ จํากัด
บริ ษทั เอส. เค. ไอ. เซรามิคส์ จํากัด(1)

บริษัทร่ วม
บริษัทในประเทศ
บริ ษทั ศรี ไทย ซันโค จํากัด
บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
บริ ษทั ชีวามาลา จํากัด

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

12.1

ประเภทกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า (ต่อ)

12

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

5,000

5,000

184,113

37,438

37,438

146,675

-

19,920
27,156
-

9,599
90,000

ราคาตาม
บัญชี - สุ ทธิ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า (ต่อ)

12.2 การเปลี�ยนแปลงในราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ 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
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

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

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า (ต่อ)

12.2 การเปลี�ยนแปลงในราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ 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 นทรัพย์และหนี�สินตามสัดส่วนได้เสี ยที�กลุ่มกิจการมีในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า สามารถแสดงได้ดงั ต่อไปนี�
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กําไร(ขาดทุน)
สิ นทรัพย์
หนี�สิน
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 ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ 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 นทรัพย์และหนี�สินตามสัดส่วนได้เสี ยที�กลุ่มกิจการมีในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า สามารถแสดงได้ดงั ต่อไปนี� (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
กําไร(ขาดทุน)
สิ นทรัพย์
หนี�สิน
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 วมที�มีสาระสําคัญต่อกลุ่มกิจการตามความเห็นของกรรมการบริ 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� ไม่มีราคาเสนอซื�อขายในตลาด บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวมีทุน
เรื อนหุ ้นทั�งหมดเป็ นหุ ้นสามัญ ซึ�งกลุ่มกิจการได้ถือหุ ้นทางตรง ประเทศที�จดทะเบียนจัดตั�งเป็ นแห่ งเดียวกับสถานที�หลัก
ในการประกอบธุรกิจกลุ่ม กิจการไม่มีหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นซึ�งเกี�ยวข้องกับส่วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในบริ ษทั ร่ วม
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ 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 ทั�งจํานวนของบริ 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 นทรัพย์หมุนเวียนอื�น (ไม่รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนีส� ินหมุนเวียน
หนี�สินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี�การค้า)
หนี�สินหมุนเวียนอื�น (รวมเจ้าหนี�การค้า)
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน

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 ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ 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
รายได้ดอกเบี�ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย

865,906
7,870
422
(14)

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

กําไรจากการดําเนินงานต่ อเนื�อง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรหลังภาษีจากการดําเนินงานต่ อเนื�อง

25,719
(4,151)
21,568

165,268
(31,681)
133,587

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

21,568

133,587

เงินปันผลทีบ� ริษัทรับจากบริษัทร่ วม

14,850

76,050

ข้อมูลข้างต้นเป็ นจํานวนที� แสดงในงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม และปรับปรุ งเกี� ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชี
ของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ร่ วม
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า (ต่อ)

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 เฉลี�ยร้อยละ 45; (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 45)
ปรับปรุ งรายการกําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ งตามวิธีส่วนได้เสี ย
มูลค่ าคงเหลือตามบัญชีปลายปี

109,212
(2,035)
107,177

114,356
(3,345)
111,011

บริ ษทั ร่ วมแต่ละบริ ษทั ที�ไม่มีสาระสําคัญ
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� แ ต่ ล ะรายไม่ มี
สาระสําคัญอีกจํานวนหนึ�ง ซึ�งได้บนั ทึกเงินลงทุนโดยใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�

มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมซึ�งกิจการบันทึกบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ยแต่ละบริ ษทั ที�ไม่มีสาระสําคัญ
จํานวนรวมของส่วนแบ่งในบริ ษทั ร่ วม;
กําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนื�อง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

111,339

103,363

25,492
25,492

22,303
22,303

รายงานประจำ�ปี 2560
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า (ต่อ)

12.5 เงินลงทุนในการร่ วมค้า
การร่ วมค้า ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ศรี ไทย-อ๊อตโต้
(ประเทศไทย) จํากัด

เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื�องานอุตสาหกรรม
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� อ ขายในตลาด
การร่ วมค้าดังกล่าวมีทุนเรื อนหุ ้นทั�งหมดเป็ นหุ ้นสามัญ ซึ� งกลุ่มกิจการได้ถือหุ ้นทางตรง ประเทศที�จดทะเบียนจัดตั�งเป็ น
แห่ งเดี ยวกับ สถานที� หลักในการประกอบธุ รกิ จ กลุ่มกิ จ การไม่มี ห นี� สิ น ที� อาจเกิ ดขึ� น ซึ� งเกี� ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของ
กลุ่มกิจการในการร่ วมค้า
การร่ วมค้าที�แต่ละกิจการไม่มีสาระสําคัญ
กลุ่มกิ จ การมี ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้าที� ไม่ มีส าระสําคัญ ซึ� งได้บ ันทึ กเงิ น ลงทุ น โดยใช้วิธีส่ วนได้เสี ย ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี�

มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้าซึ�งกิจการบันทึกบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ยแต่ละกิจการที�ไม่มีสาระสําคัญ
จํานวนรวมของส่วนแบ่งในการร่ วมค้า;
กําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนื�อง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

15,177

17,663

1,514
-

1,358
-

1,514

1,358

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า (ต่อ)

12.6 เหตุการณ์สาํ คัญ
การจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่ อย
บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด เมื�อวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที�ประชุมได้มี
มติ ใ ห้ จ่ ายเงิ น ปั น ผลในอัต ราหุ ้ น ละ 17.00 บาท เป็ นจํานวนเงิ น ทั�ง สิ� 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 ้นครั�งที� 1 ของบริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด เมื�อวันที� 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที�ประชุมได้มี
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 ทั�งสิ� น 42.00 ล้านบาท โดยบริ ษ ัท ได้รับ เงิ น ปั น ผลเป็ นจํานวนเงิ น 42.00 ล้านบาท
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100.00
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั�งที� 2 ของบริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด เมื�อวันที� 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ที�ประชุมได้มี
มติ ให้ จ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลสํ าหรั บปี พ.ศ. 2560 ในอัตราหุ ้ นละ 13.00 บาท เป็ นจํานวนเงิ น ทั�งสิ� น 39.00 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ได้รับเงินปั นผลเป็ นจํานวนเงิน 39.00 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100.00
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด เมื�อวันที� 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที�ประชุมได้มีมติ
ให้ จ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่างกาลสําหรั บ ปี พ.ศ. 2560 ในอัต ราหุ ้ น ละ 6.00 บาท เป็ นจํานวนเงิ น ทั�ง สิ� 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 เมื�อวันที� 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ที�ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 20.00 บาท เป็ นจํานวนเงินทั�งสิ�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 เมื�อวันที� 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ที� ประชุม
ได้มีมติให้จ่ายเงินปั นผลเป็ นจํานวนเงินทั�งสิ�น 8,200.00 ล้านเวียดนามดองหรื อเทียบเท่า 12.40 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้รับ
เงินปั นผลทั�งจํานวนตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100.00
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19.99
5.02
10.00
3.28

ถือหุ ้นน้อยกว่าร้อยละ 5 ถือหุ ้นน้อยกว่าร้อยละ 5

19.99
5.02
10.00
3.28

สัดส่ วนของการถือหุ้น (ร้ อยละ)
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
73,546
17,000
11,000
5,170
9,300
116,016
(3,000)
113,016

ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การเปลี�ยนแปลงระหว่างปี
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

113,016
113,016

113,016
113,016

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

การเปลี�ยนแปลงในราคาตามบัญชีของเงินลงทุนระยะยาวอื�น ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�

47,170
47,170

47,170
47,170

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

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

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

กลุ่มกิจการและบริ ษทั ไม่มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญในบริ ษทั ดังกล่าวจึงพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอื�น

หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื�น - สุทธิ

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 อื�นๆ

เงินลงทุนระยะยาวอื�น - สุ ทธิ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

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

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

อสังหาริมทรัพย์ เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
ทีด� นิ พร้ อมสิ�ง
ทีด� นิ
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 สิ�นสุ 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 สิ�นสุ 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
รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

61

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

62

อสังหาริมทรัพย์ เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทีด� นิ พร้ อมสิ�ง
ทีด� นิ
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 สิ�นสุ 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 สิ�นสุ 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

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

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

อสังหาริมทรัพย์ เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ (ต่อ)
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนอ้างอิงจากวิธีเปรี ยบเที ยบราคาขายโดยใช้การประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
ซึ�งมีคุณสมบัติของผูเ้ ชี�ยวชาญในวิชาชีพ และมีประสบการณ์ในทําเลที�ต� งั และประเภทของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�มีการประเมินนั�น มูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับ 2 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรม
จํานวนเงินที�เกี�ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนที�ได้รับรู ้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 มทรัพย์เพื�อการลงทุนเพิ�มขึ�นจากการจัดประเภทใหม่ของที� ดินพร้อม
สิ� งปลูกสร้าง โดยผูบ้ ริ หารมีการเปลี�ยนวัตถุประสงค์ในการใช้งานจากเดิมใช้ในการดําเนินงาน เป็ นเพื�อหาผูเ้ ช่าเนื�องจากการ
หยุดดําเนินงานของสาขา

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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64

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

15

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

(92,871)
27,094
105,831
(3,178)
1,014,818
1,501,078
(486,260)
1,014,818

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

547,817
(427,565)
120,252

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

483,372
(389,297)
94,075

ส่ วนปรับปรุ ง
ที�ดนิ และอาคาร
พันบาท

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

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

ที�ดนิ และ
อาคาร
พันบาท

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื� อสิ นทรัพย์
ค่าเสื� อมราคาสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
จัดประเภทบัญชี ใหม่ (หมายเหตุ 14)
- ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
การโอนระหว่างกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุทธิ

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

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

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

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

เครื� องจักร
และอุปกรณ์
พันบาท

278,078
(227,102)
50,976

644
(111)
174
(121)
50,976

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

266,845
(212,395)
54,450

งบการเงินรวม
เครื� องตกแต่ งและ
อุปกรณ์ สํานักงาน
พันบาท

107,537
(73,471)
34,066

(2)
(14)
34,066

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

111,870
(72,612)
39,258

ยานพาหนะ
พันบาท

548,517
548,517

(475,362)
35
548,517

317,756
706,938
(850)
-

317,756
317,756

สิ นทรัพย์ถาวร
ระหว่างติดตั�ง
พันบาท

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

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

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

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

รวม
พันบาท

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560
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15

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

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

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื�อด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ที�ดนิ และ
อาคาร
พันบาท

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื� อสิ นทรัพย์
ค่าเสื� อมราคาสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
จัดประเภทบัญชี ใหม่ - ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
ค่าเผื�อด้อยค่าของสิ นทรัพย์
การโอนระหว่างกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุทธิ

ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

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

ส่ วนปรับปรุ ง
ที�ดนิ และอาคาร
พันบาท

8,908,286
(4,727,199)
(28,782)
4,152,305

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

เครื� องจักร
และอุปกรณ์
พันบาท

279,364
(236,672)
42,692

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

เครื� องตกแต่ งและ
อุปกรณ์ สํานักงาน
พันบาท

งบการเงินรวม

87,251
(56,079)
31,172

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

ยานพาหนะ
พันบาท

189,315
189,315

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

สิ นทรัพย์ถาวร
ระหว่างติดตั�ง
พันบาท

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

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

รวม
พันบาท

66

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

15

10,342
91,265

(10,104)
924
712,325
1,069,512
(357,187)
712,325

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

489,810
(398,545)
91,265

87,716
17,613
(24,406)
-

461,855
(374,139)
87,716

ส่ วนปรับปรุ ง
ที�ดนิ และอาคาร
พันบาท

748,326
(26,821)
-

1,079,616
(331,290)
748,326

ที�ดนิ และ
อาคาร
พันบาท

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื� อสิ นทรัพย์
ค่าเสื� อมราคาสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
จัดประเภทบัญชี ใหม่ (หมายเหตุ 14)
- ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
การโอนระหว่างกัน
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุทธิ

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

182,416
2,603,267

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

5,711,019
(2,823,791)
2,887,228

239,005
(202,614)
36,391

36,391

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

235,333
(193,012)
42,321

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื� องจักร เครื� องตกแต่ งและ
และอุปกรณ์ อุปกรณ์ สํานักงาน
พันบาท
พันบาท

80,722
(53,709)
27,013

27,013

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

84,857
(53,919)
30,938

ยานพาหนะ
พันบาท

184,467
184,467

(192,758)
184,467

126,740
251,335
(850)
-

126,740
126,740

สิ นทรัพย์ถาวร
ระหว่างติดตั�ง
พันบาท

7,808,081
(4,153,353)
3,654,728

(10,104)
924
3,654,728

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

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

รวม
พันบาท

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560
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15

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื�อด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื� อสิ นทรัพย์
ค่าเสื� อมราคาสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
จัดประเภทบัญชี ใหม่ (หมายเหตุ 14)
- ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
ค่าเผื�อด้อยค่าของสิ นทรัพย์
การโอนระหว่างกัน
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุทธิ

ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

491,757
(412,227)
(805)
78,725

(805)
74
78,725

(12,535)
2,920
711,701

1,092,671
(380,970)
711,701

91,265
9,774
(19,068)
(1,879)
1,879
(6,022)
3,507

ส่ วนปรับปรุ ง
ที�ดนิ และอาคาร
พันบาท

712,325
35,694
(26,703)
-

ที�ดนิ และ
อาคาร
พันบาท

5,949,712
(3,518,889)
(28,782)
2,402,041

(28,782)
204,122
2,402,041

2,603,267
120,073
(445,661)
(92,653)
49,585
(26,395)
18,485

239,142
(207,925)
31,217

31,217

36,391
7,405
(12,411)
(7,171)
7,011
(97)
89

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื� องจักร เครื� องตกแต่ งและ
และอุปกรณ์ อุปกรณ์ สํานักงาน
พันบาท
พันบาท

62,707
(37,244)
25,463

25,463

27,013
2,605
(4,155)
(20,620)
20,620
-

ยานพาหนะ
พันบาท

143,305
143,305

(204,196)
143,305

184,467
163,034
-

สิ นทรัพย์ถาวร
ระหว่างติดตั�ง
พันบาท

7,979,293
(4,557,254)
(29,587)
3,392,452

(12,535)
2,920
(29,587)
3,392,452

3,654,728
338,585
(507,998)
(122,323)
79,095
(32,514)
22,081

รวม
พันบาท

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
15

ทีด� นิ 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 มูลค่าที�คาดว่า
จะได้รับคืน (จํานวนที� สูงกว่าระหว่างมูลค่าจากการใช้หรื อมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุ นในการขาย) ได้คาํ นวณโดยอ้างอิ ง
จากหน่วยที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสดซึ�งก็คือเครื� องจักรในโครงการดังกล่าวทั�งหมด โดยกําหนดมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน
จากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจําหน่ายของเครื� องจักร ราคาขายสุทธิดงั กล่าวมาจากราคาเสนอซื�อจากบุคคลภายนอก
ภาระผูกพัน
กลุ่มกิ จการได้จาํ นองที�ดิน อาคาร และเครื� องจักรส่ วนหนึ� งไว้กบั ธนาคารเพื�อเป็ นหลักประกันเงิ นเบิกเกินบัญชี เงิ นกูย้ ืม
ระยะยาวและเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคาร ซึ�งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี�
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ราคาทุน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
บริ ษทั ย่อย:
บริ ษทั ศรี ไทยโมลด์ส จํากัด
- ที�ดินและอาคาร
บริ ษทั ศรี ไทย มิยากาวา จํากัด
- ที�ดิน อาคารและเครื� องจักร
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

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

26,182

26,182

-

-

207,472

291,481

-

-

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
16

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ
ลิขสิ ทธิ�และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื�อใช้
ในการดําเนินงาน
พันบาท

งบการเงินรวม
งานระหว่าง
ติดตั�งโปรแกรม สิ ทธิบัตรทางด้ าน
คอมพิวเตอร์
เทคนิคการผลิต
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

107,987
(76,463)
31,524

2,660
2,660

38,090
(26,834)
11,256

148,737
(103,297)
45,440

สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจําหน่าย
จําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ราคาทุน
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าตัดจําหน่ายสะสม
จัดประเภทบัญชี ใหม่ - ราคาทุน
- ค่าตัดจําหน่ายสะสม
โอนระหว่างกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชีสุทธิ 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 าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจําหน่าย
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าตัดจําหน่ายสะสม
จัดประเภทบัญชีใหม่ - ราคาทุน
- ค่าตัดจําหน่ายสะสม
โอนระหว่างกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชีสุทธิ 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

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
16

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ (ต่อ)

ลิขสิ ทธิ�และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื�อใช้
ในการดําเนินงาน
พันบาท
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจําหน่าย
จําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ราคาทุน
โอนระหว่างกัน
ราคาตามบัญชีสุทธิ ปลายปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจําหน่าย
ตัดจ่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าตัดจําหน่ายสะสม
โอนระหว่างกัน
ราคาตามบัญชีสุทธิ ปลายปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งานระหว่างติดตั�ง
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

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
17

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

หมายเหตุ
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที�จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที�จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

17.1

หนีส� ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที�จะจ่ายชําระภายใน 12 เดือน
หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที�จะจ่ายชําระเกินกว่า 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 งชั�ว คราวตามวิธี 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)

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ขาดทุนสะสมทางภาษี
ค่าเผือ� การด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ระหว่างกันภายในกลุ่มกิจการ
อื�น

17.1 สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

17

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

24,177
75,784
7,524
2,512
109,997

1 มกราคม
พ.ศ. 2559
พันบาท
(443)
10,222
3,527
13,306

-

ภาษีเพิม� /(ลด) ภาษีเพิม� /(ลด)
ในกําไรหรื อ ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
พันบาท
พันบาท
24,177
75,341
17,746
6,039
123,303

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พันบาท

งบการเงินรวม

27,738
224
(369)
8,005
35,598

1,200
1,200

ภาษีเพิม� /(ลด) ภาษีเพิม� /(ลด)
ในกําไรหรื อ ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
พันบาท
พันบาท

27,738
24,177
76,765
17,377
14,044
160,101

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560

73

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)

24,177
61,575
745
86,497

(1,279)
3,748
2,469

ภาษีเพิม� /(ลด)
1 มกราคม ในกําไรหรื อ
พ.ศ. 2559
ขาดทุน
พันบาท
พันบาท
-

24,177
60,296
4,493
88,966

17,600
(105)
6,148
23,643

1,200
1,200

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีเพิม� /(ลด)
ภาษีเพิม� /(ลด) ภาษีเพิม� /(ลด)
ในกําไรขาดทุน 31 ธันวาคม ในกําไรหรื อ ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
พ.ศ. 2559
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

17,600
24,177
61,391
10,641
113,809

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาํ หรับรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู ้ไม่เกินจํานวนที�เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์
ทางภาษีน� นั 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)
ที�สามารถยกไปเพื�อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนทางภาษีดงั กล่าวจะหมดอายุใน พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564

ขาดทุนสะสมทางภาษี
ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื�นๆ

17.1 สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (ต่อ)

17

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
17

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)

17.2 หนีส� ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

1 มกราคม
พ.ศ. 2559
พันบาท
เงินลงทุนเผื�อขาย

3,716

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีเพิม� /(ลด)
ภาษีเพิม� /(ลด)
ในกําไรขาดทุน
31 ธันวาคม ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
พ.ศ. 2559
เบ็ดเสร็จอื�น
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 ที�จ่ายตัดจ่าย
ปรับปรุ งภาษีเงินได้งวดก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

74

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

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

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
17

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)

17.3 ภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภาษีเงินได้สาํ หรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจํานวนเงินที�แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับอัตรา
ภาษีของประเทศที�บริ ษทั ใหญ่ต� งั อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี�

กําไรก่อนภาษี
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที�ใช้
ผลกระทบ:
ผลกระทบจากรายได้ที�ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
และรายจ่ายที�มีสิทธิหกั ได้เพิ�มขึ�น
ค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถหักทางภาษีได้
กําไรที�ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม
สิ ทธิพิเศษที�ได้รับจากการส่งเสริ มการลงทุน
ขาดทุนทางภาษีงวดปั จจุบนั ที�ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากขาดทุนสะสมในงวดก่อน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ผลกระทบทางภาษีเนื�องจากอัตราภาษี
ของบริ ษทั ย่อยที�แตกต่างกัน
ปรับปรุ งภาษีเงินได้งวดก่อน
ภาษีเงินได้หกั ณ ที�จ่ายตัดจ่าย
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� ย ที� ใ ช้สําหรั 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 เฉลี�ยมีการเปลี�ยนแปลงเนื�องจากผลประกอบการของกลุ่มกิจการและบริ ษทั มีขาดทุนทางภาษี

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
18

สิทธิการเช่ า - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
สิ ทธิการเช่าส่วนที�ครบกําหนดภายในหนึ�งปี
(แสดงอยูใ่ นลูกหนี�อื�น - กิจการอื�น)
สิ ทธิการเช่าส่วนที�ครบกําหนดเกินกว่าหนึ�งปี
รวมสิ ทธิการเช่า - สุทธิ

3,043
145,103
148,146

2,073
110,186
112,259

สิ ทธิ การเช่าที� ดินของ 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 การเช่าที�ดินของ 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 การเช่าที�ดินของ Srithai (Hanoi) Company Limited ซึ�งเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยอ้อม มีระยะเวลา 43 ปี บริ ษทั ย่อยโดยอ้อม
ได้ชาํ ระค่าสิ ทธิการเช่าเป็ นจํานวนเงิน 42,038.65 ล้านเวียดนามดอง หรื อเทียบเท่ากับ 63.06 ล้านบาท
การเปลี�ยนแปลงของสิ ทธิการเช่า ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
สิ ทธิการเช่าเพิ�มขึ�น
จัดประเภทรายการใหม่
ค่าตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

112,259
7,699
44,805
(3,348)
(13,269)
148,146

114,616
(1,269)
(1,088)
112,259

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
19

เงินกู้ยืมระยะสั�น

เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากธนาคาร
- เงินบาท
- เงินเวียดนามดอง
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั�น

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 ืมระยะสั�นจากธนาคารในประเทศเป็ นเงิ นบาท จํานวน 1,533.00 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 1,359.00 ล้านบาท) เป็ น
ตัว� สัญญาใช้เงินแบบเรี ยกคืนเมื�อทวงถาม และแบบมีอายุไม่เกิน 3 เดือน มีดอกเบี�ยในอัตราคงที�ตลอดอายุเงินกู้ (พ.ศ. 2559 :
ดอกเบี�ยอัตราคงที�ตลอดอายุเงินกู)้
เงิ น กู้ยืม ระยะสั�น ของบริ 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 ระยะสั�นอายุไม่เกิน 6 เดือน มีดอกเบี�ยในอัตรา Cost of Fund
ของธนาคารพาณิ ช ย์แ ห่ งหนึ� งในประเทศเวียดนามบวกส่ วนเพิ� ม (พ.ศ. 2559 : มี ด อกเบี� ยในอัต รา Cost of Fund ของ
ธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ�งในประเทศเวียดนามบวกส่วนเพิ�ม)
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะสั�นมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื�องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสําคัญ

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

77

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
20

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

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาว ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เงินกูเ้ พิ�ม
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
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ถึงกําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ถึงกําหนดชําระเกินกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ถึงกําหนดชําระเกินกว่า 5 ปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

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

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560
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20

2

1

11.59

1,897.20

14.67

2,187.08

งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที�
สั ญญา 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
เงินกู้ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
รายการที� (ล้านบาท) (ล้ านบาท)

บริ ษทั ย่อยในประเทศ
บริ ษทั ศรี ไทย โมลด์ส
จํากัด

บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ศรี ไทย
ซุปเปอร์แวร์ จํากัด
(มหาชน)

บริษทั

เพื�อชําระค่าก่อสร้าง
อาคาร

เพื�อลงทุนใน
การปรับปรุ งอาคาร
เครื� องจักร แม่พิมพ์
อุปกรณ์การผลิต และ
การลงทุนในบริ ษทั ย่อยใน
ต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
ของเงินกู้

เงินกูย้ มื ระยะยาวมีขอ้ กําหนดและเงื�อนไขของสัญญาเงินกูด้ งั ต่อไปนี�

เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

34.80
ล้านบาท

3,425.65
ล้านบาท
(สัญญาเงินกู้ 11
ฉบับ รวม 12
วงเงิน)

วงเงินรวม

ชําระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน โดยงวดแรกเริ� มชําระตั�งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 สิ� นสุ ดปี พ.ศ. 2565

อัตรา MLR หักส่วนลด

ชําระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน โดยงวดแรกเริ� มชําระตั�งแต่
เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 และสิ�นสุดในปี พ.ศ. 2567

วงเงินกู้ 7 วงเงิน มีอตั ราดอกเบี�ยคงที�ตลอดอายุเงินกู้
วงเงินกู้ 5 วงเงิน มีอตั ราดอกเบี�ยทั�งแบบอัตรา MLR หัก
ส่วนลด อัตรา THBFIX 3 เดือนบวกส่วนเพิ�ม อัตรา FDR
6 เดือนบวกส่วนเพิ�ม และอัตรา BIBOR 3 เดือนบวก
ส่วนเพิ�ม

อัตราดอกเบีย� และระยะเวลาชําระคืน

บริ ษทั ย่อยจํานองที�ดินและสิ� งปลูกสร้างที�มีอยูแ่ ล้วและที�
ปลูกสร้างขึ�นใหม่บนที�ดินดังกล่าว (ตามที�ได้กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 15)

บริ ษทั ต้องไม่ทาํ นิติกรรมใดๆ เพื�อก่อให้เกิดภาระผูกพัน
หรื อสิ ทธิ ใดๆ ในที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างและเครื� องจักร
ทั�งหมดของบริ ษทั ทั�งที�มีอยูใ่ นปัจจุบนั หรื อที�จะมีข� ึนใน
อนาคตเว้น แต่จะได้รับความยินยอมจากผูใ้ ห้สินเชื�อ

การคํา� ประกันและหลักประกัน
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

20

108.68

203.68

วัตถุประสงค์
บริษทั
ของเงินกู้
บริ ษทั ย่อยในประเทศ
บริ ษทั ศรี ไทย
โครงการอนุรักษ์
มิยากาวา จํากัด
พลังงานและเพือ�
ชําระค่าเครื� องจักร
และค่าก่อสร้างอาคาร
385.82 ล้านบาท

วงเงินรวม

กลุ่มกิจการจะต้องปฏิบตั ิตามเงื�อนไขที�เกี�ยวข้องกับเงินกูย้ มื ระยะยาวอื�นๆ ตามที�ระบุไว้ในสัญญา

บริ ษทั ย่อยต่างประเทศ
4
524.55
713.98
Srithai (Vietnam)
เพื�อชําระค่าสิ ทธิ การเช่า
438,640.00
(374,678.10 (446,238.11 Company Limited ที�ดิน การปรับปรุ งอาคาร ล้านเวียดนามดอง และ
ล้าน
ล้าน
เครื� องจักร แม่พิมพ์
8.30 ล้านดอลลาร์
เวียดนามดอง) เวียดนามดอง)
อุปกรณ์การผลิตและ
สหรัฐอเมริ กา
การลงทุนในบริ ษทั ย่อย (พ.ศ. 2559 : 438,640.00
ในประเทศเวียดนาม
ล้านเวียดนามดอง และ
8.78 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา)
รวม
2,542.02
3,119.42

3

งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที�
สั ญญา 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
เงินกู้
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
รายการที� (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เงินกูย้ มื ระยะยาวมีขอ้ กําหนดและเงื�อนไขของสัญญาเงินกูด้ งั ต่อไปนี� (ต่อ)

เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การคํา� ประกันและหลักประกัน

อัตราร้ อยละ Cost of Fund บวกส่ วนเพิ�ม ของธนาคาร บริ ษ ัท ย่อ ยต้อ งไม่ ท ํานิ ติ ก รรมใดๆ เพื� อ ก่ อ ให้ เกิ ด ภาระ
แห่ งหนึ� งในประเทศเวียดนาม
ผู ก พัน หรื อ สิ ท ธิ ใ ดๆ ในที� ดิ น พร้ อ มสิ� ง ปลู ก สร้ างและ
เครื� องจักรทั�งหมดของบริ ษทั ทั�งที�มีอยูใ่ นปัจจุบนั หรื อที�จะ
ชําระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน โดยงวดแรกเริ� มชําระตั�งแต่ มี ข� ึ น ในอนาคตเว้น แต่ จ ะได้ รั บ ความยิน ยอมจากผู้ใ ห้
เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 สิ�นสุ ด ปี พ.ศ. 2566
สิ นเชื� อ

อั ต ราดอกเบี� ยมี ท� ั งแบบคงที� และอั ต รา MLR หั ก บริ ษทั ย่อยจํานองที�ดิน อาคารและเครื� องจักร (ตามที�กล่าวไว้
ส่ วนลด
ในหมายเหตุ 15) และบริ ษัท ต้อ งไม่ นํ าที� ดิ น จํา นวน 2
แปลง พร้ อมสิ� งปลูกสร้ างอาคารโรงงานไปทํานิ ติกรรมใดๆ
ชําระคื นเงิ นต้นทุ กเดื อนและทุก 3 เดื อน โดยงวดแรก หรื อก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลหรื อนิติบุคคลอื�น
เริ� มชําระตั�งแต่เดื 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

อัตราดอกเบีย� และระยะเวลาชําระคืน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
20

เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ยของเงินกูย้ มื ของกลุ่มกิจการ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�

เงินกูย้ มื
อัตราดอกเบี�ยคงที�
อัตราดอกเบี�ยลอยตัว

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

อัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงั 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� งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยเงินกูย้ ืมที� เป็ นอัตรา
ดอกเบี�ยอ้างอิงของธนาคารพาณิ ชย์และจัดอยูใ่ นข้อมูลระดับ 2 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรม

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

81

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
20

เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
วงเงินสินเชื� อทีย� งั ไม่ ได้ เบิกออกมาใช้
วงเงินสิ นเชื�อที�ยงั ไม่ได้เบิกออกมาใช้ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
วงเงินเบิก
วงเงินกู้ วงเงินเบิก
วงเงินกู้
เกินบัญชี หมุนเวียน
เกินบัญชี หมุนเวียน
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
อัตราดอกเบี�ยลอยตัว
- ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาเบิกถอน
อัตราดอกเบี�ยคงที�
- 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
อัตราดอกเบี�ยลอยตัว
- ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาเบิกถอน
อัตราดอกเบี�ยคงที�
- ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาเบิกถอน
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

154,999

-

174,068

-

154,999

3,874,350
3,874,350

174,068

4,468,876
4,468,876

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
21

เจ้ าหนีอ� ื�น - กิจการอื�น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
เจ้าหนี�สินทรัพย์ถาวร
เจ้าหนี�อื�น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงานค้างจ่าย
ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที�ถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี
อื�นๆ
รวมเจ้าหนี�อื�น - กิจการอื�น

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

หนีส� ินทีอ� าจเกิดขึน� และหนังสื อคํา� ประกัน

22.1 หนีส� ินทีอ� าจเกิดขึน�
เมื�อวันที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาว่าจ้างบริ ษทั จัดหาแรงงานต่างด้าวแห่งหนึ�งที�จดทะเบียนในประเทศ
กัมพูชาเพื�อ จัด หาและจัดส่ งแรงงานกัมพูชาเข้ามาทํางานในประเทศไทยอย่างถูก ต้องตามกฎหมาย โดยบริ ษ ทั ตกลง
จะชําระค่าบริ การตัวแทนการจัดหาแรงงานต่างด้าวให้บริ ษทั จัดหาแรงงานต่างด้าวเมื�อแรงงานต่างด้าวได้ใบอนุญาตทํางาน
จากทางราชการและทํางานครบตามสัญญา ซึ� งบริ ษ ทั ได้ชาํ ระเงิ นค่าบริ การให้บริ ษ ัทจัดหาแรงงานต่างด้าวเรี ยบร้ อยแล้ว
ตามเงื�อนไขในสัญญาและเอกสารเรี ยกเก็บค่าบริ การที�บริ ษทั ได้รับ
ต่อมาเมื�อวันที� 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั จัดหาแรงงานต่างด้าวได้ยื�นฟ้องคดีกบั บริ ษทั โดยกล่าวอ้างว่า บริ ษทั ผิดนัด
ไม่ชาํ ระค่าบริ การตัวแทนการจัดหาแรงงานต่างด้าว และให้บริ ษทั ชดใช้ค่าเสี ยหาย พร้อมดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับตั�งแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระคดี เสร็ จสิ� น ต่อมาบริ ษทั ได้แต่งตั�งทนายความและมอบหมายตัวแทนบริ ษทั
เพื�อดําเนิ นการต่อสู ้คดีตามขั�นตอนกระบวนการพิจารณาของศาลว่า บริ ษทั ไม่ได้ผิดสัญญา และฟ้องแย้งกลับเรี ยกค่าเสี ยหาย
จากบริ ษทั จัดหาแรงงานต่างด้าวซึ�งเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา ทั�งนี�ศาลสื บพยานโจทก์และจําเลยเสร็ จสิ�นแล้ว
เมื�อวันที� 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ศาลชั�นต้นมีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ชําระเงินจํานวน 4.77 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยร้อยละ
7.5 ต่อปี อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้ยนื� อุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์ในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560 เนื�องจากมีหลักฐานและข้อมูล
สําคัญเพิ�มเติมที� จะต่อสู ้คดี และเชื� อมัน� ว่าหลักฐานและข้อมูลสําคัญดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั บริ ษทั จึ งไม่ต� งั
สํารองหนี�สินสําหรับคดีความดังกล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
22

หนีส� ินทีอ� าจเกิดขึน� และหนังสื อคํา� ประกัน (ต่อ)

22.2 หนังสื อคํา� ประกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
คํ�าประกันการใช้ไฟฟ้า
คํ�าประกันอื�นๆ

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 การคํา� ประกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
คํ�าประกันการซื�อวัตถุดิบให้แก่บริ ษทั ย่อยโดยอ้อม
คํ�าประกันเงินกูย้ มื ของกิจการอื�น
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
ภาระผูกพันเกี�ยวกับการซื�อที�ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
ภาระผูกพันจากการซื�อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

84

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

36,935
150

201,391
1,040

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
27,604
150

169,413
180

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
23

ภาระผูกพัน (ต่อ)

23.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนินงาน
กลุ่มกิจการได้ทาํ สัญญาเช่าที� ดิน อาคาร รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ และการให้บริ การระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
โดยจํา นวนเงิ น ขั�น ตํ�าที� ต ้อ งจ่ า ยในอนาคตตามสั ญ ญาเช่ าดําเนิ น งานดังกล่ าว ที� ไ ม่ 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
ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น
หนี�สินในงบแสดงฐานะการเงิน
(กําไร)หรื อขาดทุนที�รวมอยู่
ในกําไรจากการดําเนินงาน
ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น
การวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น
ต้นทุนบริ การในอดีต
การวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับ
ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

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

-

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
24

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ในระหว่างปี มีพนักงานของกลุ่มกิ จการและบริ ษทั เลื อกเปลี�ยนการเข้าร่ 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)
รายการเคลื�อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้มีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี�ย
การวัดมูลค่าใหม่
ผลขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง
ข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
ต้นทุนบริ การในอดีต
จ่ายชําระผลประโยชน์
ราคาตามบัญชีปลายปี

86

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

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

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
24

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)

24.1 โครงการผลประโยชน์ เมื�อเกษียณอายุ
รายการเคลื�อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุที�กาํ หนดไว้มีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี�ย
การวัดมูลค่าใหม่
ผลขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง
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 ตศาสตร์ประกันภัยที�ใช้สาํ หรับโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุเป็ นดังนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้
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%

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
24

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)

24.1 โครงการผลประโยชน์ เมื�อเกษียณอายุ (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยเป็ นดังนี�
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ เมื�อเกษียณอายุ
การเปลีย� นแปลง
ในข้ อสมมติ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

อัตราคิดลด

ลดลงร้อยละ 1.00 เพิ�มขึ�นร้อยละ 9.73 เพิ�มขึ�นร้อยละ 10.09 เพิ�มขึ�นร้อยละ 8.82 เพิ�มขึ�นร้อยละ 9.29
เพิ�มขึ�นร้อยละ 1.00 ลดลงร้อยละ 8.43 ลดลงร้อยละ 8.72 ลดลงร้อยละ 7.73 ลดลงร้อยละ 8.12

อัตราการเพิ�มขึ�น
ของเงินเดือน

ลดลงร้อยละ 1.00 ลดลงร้อยละ 7.93 ลดลงร้อยละ 7.45 ลดลงร้อยละ 7.01 ลดลงร้อยละ 6.59
เพิ�มขึ�นร้อยละ 1.00 เพิ�มขึ�นร้อยละ 8.61 เพิ�มขึ�นร้อยละ 8.01 เพิ�มขึ�นร้อยละ 8.00 เพิ�มขึ�นร้อยละ 7.50

อัตราการลาออก
ของพนักงาน

ลดลงร้อยละ 1.00 เพิ�มขึ�นร้อยละ 10.11 เพิ�มขึ�นร้อยละ 9.49 เพิ�มขึ�นร้อยละ 9.98 เพิ�มขึ�นร้อยละ 9.42
เพิ�มขึ�นร้อยละ 1.00 ลดลงร้อยละ 11.56 ลดลงร้อยละ 10.69 ลดลงร้อยละ 11.11 ลดลงร้อยละ 10.51

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี� อา้ งอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ� งขณะที� ให้ขอ้ สมมติอื�นคงที�
ในทางปฏิ บัติสถานการณ์ ดังกล่าวยากที� จะเกิ ดขึ� น และการเปลี� ยนแปลงในข้อสมมติ บางเรื� องอาจมี ค วามสัมพัน ธ์กัน
ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้ที�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติหลัก
ได้ใช้วิธีเดี ยวกับการคํานวณหนี� สินโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุที�รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ� นรอบ
ระยะเวลารายงาน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที�ใช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี�ยนแปลงจากปี ก่อน
กลุ่มกิจการมีความเสี� ยงในหลายๆ ด้านที� เกี� ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุโดยความเสี� ยงที� มีนัยสําคัญ
มีดงั ต่อไปนี�
การเปลี�ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนที�แท้จริ งของพันธบัตร
อัตราผลตอบแทนที�แท้จริ งของพันธบัตรรัฐบาลที�ลดลงจะทําให้หนี�สินของโครงการเพิ�มสูงขึ�น
ระยะเวลาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุคือ 9 ถึง 32 ปี (พ.ศ. 2559 : 9 ถึง 32 ปี )
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
24

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)

24.2 โครงการผลประโยชน์ ระยะยาวอื�น
รายการเคลื�อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวอื�นที�กาํ หนดไว้มีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี�ย
การวัดมูลค่าใหม่
ผลขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง
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 ทั�งหมดได้ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ 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
สํารองนี�ไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
27

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน
ค่าเสื� อมราคา
ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่าขนส่งสิ นค้า
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าตัดจ่ายสิ นทรัพย์
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ - สุทธิ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 12.2)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(หมายเหตุ 15)
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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

-

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
28

กําไรต่ อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั�นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิที�เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี�ย
ถ่วงนํ�าหนักที�ถือโดยผูถ้ ือหุน้ โดยไม่รวมหุน้ สามัญซื�อคืน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
กําไรส่วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ที�เป็ น
ของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถืออยู่
ในระหว่างปี (จํานวนหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน (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 เมื�อวันที� 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ที�ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ประจําปี พ.ศ. 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงินทั�งสิ�น 270.99 ล้านบาท
และบริ ษทั ได้จ่ายชําระทั�งจํานวนแล้วในระหว่างปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

30

รายการกับบุคคลและกิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน
บุคคลและกิจการที�มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมโดยที�บุคคลหรื อกิจการนั�นมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั
ถูกควบคุ มโดยบริ ษทั หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันกับบริ ษทั รวมถึ งบริ ษทั ที� ดาํ เนิ นธุ รกิ จ การลงทุ น บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า และบุ ค คลหรื อ กิ จ การซึ� ง มี อิ ท ธิ พ ลอย่างเป็ นสาระสําคัญ เหนื อ บริ ษ ัท ผูบ้ ริ ห ารสําคัญ รวมทั�งกรรมการ
ของบริ ษ ัท ตลอดจนสมาชิ ก ในครอบครั วที� ใกล้ชิ ด กับ บุ ค คลเหล่ านั�น และกิ จ การที� ถู ก ควบคุ ม หรื อ ถู ก ควบคุ ม ร่ วม
โดยบุคคลเหล่านั�น ถือเป็ นบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกันกับบริ 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 สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
30

รายการกับบุคคลและกิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน (ต่อ)
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 12.1
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั และกิจการที�เกี�ยวข้องกันที�มีรายการระหว่างกันเป็ นดังต่อไปนี�
ความสัมพันธ์ กบั บริษัท

ชื� อบริษัท
บริ ษทั ศรี ไทยมาร์เก็ตติ�ง จํากัด
บริ ษทั สยามเมลามีน มาร์เก็ตติ�ง 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

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 วันสิ�นปี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ลูกหนีก� ารค้ า - กิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน – สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการที�เกี�ยวข้องกันอื�น - ผูบ้ ริ หารและญาติของ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
เป็ นกรรมการบริ ษทั
รวมลูกหนี�การค้า
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน - สุทธิ
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

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

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
30

รายการกับบุคคลและกิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน (ต่อ)

30.1 ยอดคงเหลือ ณ วันสิ�นปี (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ลูกหนีอ� ื�น - กิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย - เงินปั นผลค้างรับ
- ลูกหนี�อื�น
บริ ษทั ร่ วม - เงินปั นผลค้างรับ
- ลูกหนี�อื�น
การร่ วมค้า
กิจการที�เกี�ยวข้องกันอื�น - ญาติของผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ และเป็ นกรรมการบริ ษทั
รวมลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เจ้ าหนีก� ารค้ า - กิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการที�เกี�ยวข้องกันอื�น - ผูบ้ ริ หารและ
ญาติของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้
และเป็ นกรรมการบริ ษทั
รวมเจ้าหนี�การค้า
เจ้ าหนีอ� ื�น - กิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย - เจ้าหนี�อื�น
- เจ้าหนี�สินทรัพย์ถาวร
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการที�เกี�ยวข้องกันอื�น - ญาติของผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ และเป็ นกรรมการบริ ษทั
รวมเจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

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

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
30

รายการกับบุคคลและกิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน (ต่อ)

30.2 รายการทีเ� กิดขึน� ในระหว่ างปี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
รายได้จากการขายและการให้ บริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการที�เกี�ยวข้องกันอื�น - ผูบ้ ริ หารและ
ญาติของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้
และเป็ นกรรมการบริ ษทั
รวมรายได้จากการขายและการให้ บริการ
รายได้อื�น
รายได้จากการบริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการที�เกี�ยวข้องกันอื�น - 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
รวมรายได้อื�น
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

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

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
30

รายการกับบุคคลและกิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน (ต่อ)

30.2 รายการทีเ� กิดขึน� ในระหว่ 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
กิจการที�เกี�ยวข้องกันอื�น - 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
กิจการที�เกี�ยวข้องกันอื�น - 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

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
30

รายการกับบุคคลและกิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน (ต่อ)

30.3 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีส� ําคัญ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ผลประโยชน์ระยะสั�น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารที�สาํ คัญ
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

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

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)
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31

บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)

ชื� อบริษัท

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

6 มีนาคม พ.ศ. 2555

1529(2)/2555

1872(2)/2556

18 มกราคม พ.ศ. 2554

วันทีค� ณะกรรมการอนุมตั ิ

1872(2)/2554

เลขทีบ� ัตรส่ งเสริม

7 ปี

7 ปี

8 ปี

ระยะเวลา

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์เมลามีน

ชื� อผลิตภัณฑ์

• การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที�ได้จากการประกอบกิจการ
ที�ได้รับการส่ งเสริ ม รวมกันไม่เกิ นร้อยละ 100 ของเงิ นลงทุ น ไม่รวมค่าที� ดินและ
ทุนหมุนเวียน มีกาํ หนดเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที�เริ� มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น
(วันที� 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) และสามารถนําผลขาดทุ นในระหว่างเวลาที�ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ มาหักออกจากกําไรสุ ทธิ เป็ นเวลา 5 ปี นับจากพ้นกําหนดเวลา 7 ปี
(สิ�นสุ ดวันที� 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569)

• การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที�ได้จากการประกอบกิจการ
ที�ได้รับการส่ งเสริ ม รวมกันไม่เกิ นร้อยละ 100 ของเงิ นลงทุ น ไม่รวมค่าที� ดินและ
ทุนหมุนเวียน มีกาํ หนดเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที�เริ� มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น
(วัน ที� 4 กันยายน พ.ศ. 2555) และสามารถนําผลขาดทุ น ในระหว่างเวลาที� ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ มาหักออกจากกําไรสุ ทธิ เป็ นเวลา 5 ปี นับจากพ้นกําหนดเวลา 7 ปี
(สิ�นสุ ดวันที� 3 กันยายน พ.ศ. 2567)

• การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที�ได้จากการประกอบกิจการ
ที�ได้รับการส่ งเสริ ม รวมกันไม่เกิ นร้อยละ 100 ของเงิ นลงทุ น ไม่รวมค่าที� ดินและ
ทุนหมุนเวียน เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที�เริ� มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น
(วันที� 19 กัน ยายน พ.ศ. 2555) และสามารถนําผลขาดทุ นในระหว่างเวลาที� ได้รับ
ยกเว้นภาษี เงิ นได้มาหักออกจากกําไรสุ ทธิ ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที� พน้ กําหนด
ระยะเวลา 8 ปี และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ร้อยละ 50
ของอัตราปกติ ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที� พน้ กําหนดระยะเวลา 8 ปี (สิ� นสุ ดวัน ที�
18 กันยายน พ.ศ. 2568)

สิ ทธิพเิ ศษทีส� ํ าคัญ

กลุ่มกิ จการได้รับสิ ทธิ พิเศษจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนและจะต้องปฏิ บ ัติตามเงื� อนไขที� เกี� ยวข้องกับสิ ทธิ และประโยชน์ที�ได้รับนั�นตามที� ระบุ ไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุ น ซึ� งมี
รายละเอียดดังนี�

สิทธิพเิ ศษทีไ� ด้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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31

1960(2)/2555

8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

5 มีนาคม พ.ศ. 2555

1268(5)/2556

บริ ษทั ย่อย : บริ ษทั ศรี ไทย นาโนพลาส จํากัด

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

2458(5)/2554

บริ ษทั ย่อย : บริ ษทั ศรี ไทย โมลด์ส จํากัด

วันทีค� ณะกรรมการอนุมตั ิ

เลขทีบ� ัตรส่ งเสริม

ชื� อบริษัท

7 ปี

8 ปี

8 ปี

ระยะเวลา

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตและซ่อมแซม
แม่พมิ พ์

ชื� อผลิตภัณฑ์

• การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที�ได้จากการประกอบกิจการ
ที� ได้รับการส่ งเสริ ม รวมกันไม่เกิ น ร้ อยละ 100 ของเงิ นลงทุ นไม่ รวมค่าที� ดิ นและ
ทุนหมุนเวียน เป็ นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที�เริ� มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น
(วันที� 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2555) และสามารถนําผลขาดทุ น ในระหว่างเวลาที� ได้รับ
ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้ม าหักออกจากกําไรสุ ทธิ เป็ นเวลา 5 ปี นับ จากวัน ที� พ น้ กําหนด
ระยะเวลา 7 ปี (สิ�นสุ ดวันที� 9 สิ งหาคม พ.ศ. 2567)

• การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที�ได้จากการประกอบกิจการ
ที�ได้รับการส่ งเสริ ม เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที�เริ� มมีรายได้ (วันที� 20 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557) และนําผลขาดทุ นในระหว่างเวลาที�ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ มาหักออก
จากกําไรสุ ทธิ เป็ นเวลา 5 ปี (สิ�นสุ ดวันที� 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570)

• การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที�ได้จากการประกอบกิจการ
ที� ได้รับการส่ งเสริ ม เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที� เริ� มมี รายได้ (วันที� 12 มี นาคม
พ.ศ. 2556) และนําผลขาดทุ นในระหว่างเวลาที�ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ มาหักออก
จากกําไรสุ ทธิ เป็ นเวลา 5 ปี นับจากวัน ที� พ น้ กําหนดระยะเวลา 8 ปี (สิ� น สุ ด วัน ที�
11 มีนาคม พ.ศ. 2569)

สิ ทธิพเิ ศษทีส� ํ าคัญ

กลุ่มกิ จการได้รับสิ ทธิ พิเศษจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนและจะต้องปฏิ บ ัติตามเงื� อนไขที� เกี� ยวข้องกับสิ ทธิ และประโยชน์ที�ได้รับนั�นตามที� ระบุ ไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุ น ซึ� งมี
รายละเอียดดังนี� (ต่อ)

สิทธิพเิ ศษทีไ� ด้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560
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บริ ษทั ย่อย : บริ ษทั โคราช ไทย เทค จํากัด

ชื� อบริษัท

1616(5)/2554

เลขทีบ� ัตรส่ งเสริม
18 เมษายน พ.ศ. 2554

วันทีค� ณะกรรมการอนุมตั ิ
8 ปี

ระยะเวลา
ผลิตภัณฑ์เมลามีน

ชื� อผลิตภัณฑ์

• การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที�ได้จากการประกอบกิจการ
ที� ไ ด้รับการส่ งเสริ ม เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่ว นั ที� เริ� มมี รายได้จากการประกอบ
กิจการนั�น (วันที� 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับกําไรสุ ทธิ ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ รวมทั�งสามารถนําผลขาดทุนในระหว่าง
เวลาที�ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้มาหักออกจากกําไรสุ ทธิ เป็ นเวลา 5 ปี นับจากวันที�พน้
กําหนดเป็ นเวลา 8 ปี (สิ�นสุ ดวันที� 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567)

สิ ทธิพเิ ศษทีส� ํ าคัญ

กลุ่มกิ จการได้รับสิ ทธิ พิเศษจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนและจะต้องปฏิ บ ัติตามเงื� อนไขที� เกี� ยวข้องกับสิ ทธิ และประโยชน์ที�ได้รับนั�นตามที� ระบุ ไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุ น ซึ� งมี
รายละเอียดดังนี� (ต่อ)

สิทธิพเิ ศษทีไ� ด้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
31

สิทธิพเิ ศษทีไ� ด้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
ผลการดําเนิ น งานจากกิ จ กรรมที� ไ ด้รั 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
ที�ได้รับ ที�ไม่ ได้รับ
ที�ได้รับ ที�ไม่ ได้รับ
รวม การส่ งเสริม การส่ งเสริม
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 ภายหลังวันทีใ� นงบการเงิน
การอนุมตั เิ งินปันผล
ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื�อวันที� 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้อนุมตั ิเสนอให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม
ส่ วนที� ยงั ไม่ได้จดั สรร ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 135.50 ล้านบาท ทั�งนี� การอนุ มตั ิให้จ่ายเงิ นปั นผล
ดังกล่าวจะได้นาํ เสนอต่อที�ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั�งที� 37 (ประจําปี พ.ศ. 2561) เพื�อพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป

100

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มหาชน)

บร�ษัท ศร�ไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)

15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36
แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท 66 2427 0088 โทรสาร 66 2428 9675

