


สารบัญ

ข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินรวมโดยสรุป	 1

สารจากประธานกรรมการ	 4

ส่วนที่	1	การประกอบธุรกิจ

	 1.	 	 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	 5

	 2.	 	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 9

	 3.	 	 ปัจจัยความเสี่ยง	 30

	 4.	 	 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	 38

	 5.	 	 ข้อพิพาททางกฎหมาย	 43

	 6.	 	 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น	 44

ส่วนที่	2	การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

	 7.	 	 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	 50

	 8.	 	 โครงสร้างการจัดการ	 53

	 9.	 	 การก�ากับดูแลกิจการ	 62

	 10.	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 88

	 11.	 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	 100

	 12.	 รายการระหว่างกัน	 103

ส่วนที่	3	ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

	 13.	 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ	 108

	 14.	 การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	 116

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ	1	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอ�านาจควบคุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

	 	 	 ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

	 	 	 โดยตรงในการควบคุม	ดูแลการท�าบัญชี	และเลขานุการบริษัท	 125

เอกสารแนบ	2	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	 151

เอกสารแนบ	3	 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

	 	 	 และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	(compliance)	 152

เอกสารแนบ	4	 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	 155

เอกสารแนบ	5	 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 156

	 	 	 รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 157

	 	 	 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	 159

	 	 	 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	 160

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน	 เอกสารแนบ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2563 • 1



ข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินรวมโดยสรุป

หน่วย : ล้านบาท

2563 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

งบแสดงฐานะการเงินรวม

  สินทรัพย์ 7,659 8,472 10,239

  หนี้สิน 3,866 4,526 5,814

  ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,793 3,946 4,425

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

  รายได้ 6,873 8,846 9,562

  ก�าไรขั้นต้น 714 764 1,143

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (758) (968) (1,029)

  รายได้อื่น 74 83 119

  ต้นทุนทางการเงิน (89) (123) (146)

  ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (59) (244) 87

  ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (92) (215) 76

งบกระแสเงินสดรวม

  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,064 1,330 947

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (284) (120) (168)

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (494) (1,301) (621)

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 583 321 375

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.97 0.98 1.04

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 82.23 78.40 81.23

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 31.54 35.42 39.85

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 50.09 43.16 43.44

อัตราก�าไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%) 10.39 8.64 11.95

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) (1.45) (2.37) 0.89

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (1.25) (2.26) 0.81

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.02 1.15 1.31
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(หน�วย : บาท)(หน�วย : ล�านบาท)

(หน�วย : บาท)(หน�วย : ล�านบาท)
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กำไร (ขาดทุน) สุทธิส�วนที่เป�นของ
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กำไร (ขาดทุน) ต�อหุ�นผลการดำเนินงาน

สินทรัพย� หนี้สิน และส�วนของผู�ถือหุ�น

สินทรัพย� หนี้สิน ส�วนของผู�ถือหุ�น

มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น

1.40

1.63
1.46
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 ปี พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านมา โลกต้องเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่าง
รุนแรงทั่วโลก ประเทศต่างๆ พยายามควบคุมการแพร่กระจายของโรค เช่น การสั่งหยุดกิจการชั่วคราว
ของสถานประกอบการหรือสถานที่ซึ่งอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคได้ง่าย การจ�ากัดการเดินทาง และ
มาตรการอืน่ๆ ส่งผลกระทบอย่างรนุแรงต่อการอปุโภค บรโิภคของประชาชน ธุรกิจต่างๆ ได้รบัผลกระทบ 
อย่างรนุแรง กลุม่บรษิทัศรไีทยฯก็ได้รบัผลกระทบเช่นกัน  อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯได้ปรบัตวัเพ่ือรบัมอืวิกฤติ
เศรษฐกจิทีเ่กิดขึน้ โดยชะลอการลงทนุเพ่ือรกัษาสภาพคล่องทางการเงนิ ลดจ�านวนสนิค้าคงเหลอืลงเท่า
ทีจ่�าเป็น เร่งรดัการเก็บหน้ีลกูหน้ีการค้าเพ่ือเพ่ิมเงนิฝากในธนาคารของบรษิทัฯ และเตรยีมรบัมอืกับวิกฤติ
เศรษฐกิจท่ีอาจรุนแรงมากย่ิงขึ้นหากการระบาดของโรคโควิด-19 ยืดเย้ือออกไป ส่งผลให้เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น  นอกจากนั้น บริษัทฯพยายามรักษาเสถียรภาพทางการเงินด้วยการด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ไว้ในระดับต�่าซึ่งเท่ากับ 0.5 เท่า ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น
 นอกจากการปรับโครงสร้างทางการเงินที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯได้ให้ความส�าคัญกับสุขภาพของพนักงานและผู้มาติดต่อธุรกิจ โดย
การแต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือรบัมอืโควิด-19 ท�าหน้าทีบ่งัคับใช้มาตรการดแูลสขุอนามยัภายในท่ีท�าการของบรษิทัฯ และให้ค�าแนะน�าแก่พนักงาน
ในการปฎิบัติตนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
 ในด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล บรษิทัฯได้ลดจ�านวนพนกังานให้เหมาะสมกับปรมิาณการผลติและการด�าเนนิธุรกิจ เปิดโอกาสให้
พนักงานเกษียณอายุก่อนก�าหนด รับพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความจ�าเป็นของสักษณะงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท�างาน รบัผูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ช่วยยกระดบังานเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิทัฯให้มปีระสทิธิภาพสงูข้ึน 
และรับวิศวกรที่มีความสามารถสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในโรงงาน
 ในด้านการลดต้นทุน บริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารห่วงโซ่อุปทานโดยรับผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อลดต้นทุนการด�าเนินธุรกิจในขั้นตอนต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานลง
 นอกจากน้ัน บรษิทัฯได้โอนสายการผลติผลติภณัฑ์เมลามนีและการจ�าหน่ายสนิค้าแบบค้าส่งและส่งออกของสายธุรกิจเครือ่งใช้ในครวัเรอืน 
ของบรษิทัฯไปให้บรษิทั ศรไีทยซปุเปอร์แวร์ โคราช จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยเป็นผูด้�าเนนิธุรกิจแทนบรษิทัฯ เพ่ือรวมศนูย์ฐานการผลติหลกัของ
สายธุรกิจผลติภณัฑ์เมลามนีในประเทศไทยอยู่ภายใต้บรษิทัเดยีว ลดความซ�า้ซ้อนของการบรหิารงานและเพ่ือท�าให้โครงสร้างการบรหิารงาน 
มีความกระชับ คล่องตัว รวดเร็ว ลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น และเพ่ือท�าให้การบริหารทรัพย์สิน กระแสเงินสด การประเมิน
ผลและวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม
 ด้านสายธุรกิจผลติภณัฑ์พลาสตกิเพ่ืองานอตุสาหกรรมและสายธุรกิจบรรจภุณัฑ์เครือ่งดืม่ บรษิทัฯได้ปรบัตวัโดยทบทวนแผนกลยุทธ์
และแผนการด�าเนนิงานโดยค�านงึถึงผลกระทบรอบด้านทางธุรกิจเพ่ือรองรบัสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ทีอ่าจเกิดขึน้ พร้อมท้ังสร้างความ
มั่นใจให้กับลูกค้าและติดตามผลอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเพ่ือก�าหนดการส่ังซื้อวัตถุดิบ การผลิตและการจัดเก็บให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการสินค้าและการส่งมอบ แม้ยอดขายกลุ่มสินค้าพาเลท แบตเตอรี่ และถังสีจะลดลง สินค้าในกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารปรับตัวดีข้ึน 
ประกอบกับการบริหารจัดการที่ดีขึ้นจากการปรับกระบวนการผลิต การควบคุมและลดค่าใช้จ่ายรวมถึงก�าลังคน ท�าให้อัตราการท�าก�าไรดีขึ้น
 ในปี พ.ศ. 2563 นี้ บริษัทฯได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC Recertification) ซึ่งได้
รบัการต่ออายุอกี 3 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2566 พร้อมกับการได้รบัรางวัล CG ระดบัดเีลศิ หรอื 5 ดาวเป็นปีที ่5 ตดิต่อกันจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึงความยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการบนพื้นฐานของหลักจรรยาบรรณและการก�ากับ
ดแูลกิจการทีด่ ีโปร่งใสและเป็นธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อมและค�านงึถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป
 กล่าวโดยสรุป แม้ว่าบริษัทฯจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด-19 ท่ีท�าให้ยอดขายและก�าลังการผลิตลดลง แต่ด้วยการปรับแผน
กลยุทธ์และการด�าเนินการอย่างรวดเร็ว ท�าให้บริษัทฯสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้น โดยควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายและกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ท�าให้ผลประกอบการดีข้ึน บริษัทฯยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยรับผู้บริหารและวิศวกรเพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องพร้อมกับการพัฒนาทักษะและน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มี
แนวโน้มดขีึน้พร้อมกับการฉดีวคัซนีทีไ่ด้เริม่ด�าเนนิการในภมูภิาคต่างๆ ของโลกแล้ว จงึคาดว่าผลประกอบการของบรษิทัฯในปี พ.ศ. 2564 จะ
ปรบัตวัดข้ึีนพร้อมกับฐานะทางการเงนิท่ีแข็งแกร่งมัน่คง และบรษิทัฯก�าลงัมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือเสรมิศกัยภาพและการเตบิโตของ 
บริษัทฯในอนาคต
 สดุท้ายน้ีในนามของคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังานของกลุม่บรษิทัฯ ผมขอขอบพระคณุท่านผูถื้อหุน้ พันธมติรทางธุรกิจ คูค้่า 
ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนท่ีได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทศรีไทยฯมาโดยตลอด ผมเชื่อมั่นว่า 
ป ีพ.ศ. 2564 จะเป็นอีกปีหนึ่งทีม่ีความท้าทายและเราจะก้าวย่างอย่างมัน่คงจากการปรับตัวและด�าเนนิการอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยรอบตัวต่างๆ

	 นายสนั่น	อังอุบลกุล
 ประธานกรรมการ
 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1  วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
 บรษิทัฯได้ประกาศวิสยัทัศน์และพันธกิจให้ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนกังานทกุระดบัในองค์กรได้รบัทราบ มคีวามเข้าใจร่วมกัน และประสานงาน 
กัน เพ่ือร่วมกันช่วยผลกัดนัให้บรษิทัฯสามารถบรรลเุป้าหมายและก้าวไปในทิศทางท่ีก�าหนดไว้อย่างมัน่คง นอกจากนี ้บรษิทัฯได้เผยแพร่วสิยัทัศน์ 
และพันธกิจแก่สาธารณชน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ เพ่ือรับรู้ทิศทางและอนาคตของบริษัทฯ และด�าเนินธุรกิจร่วมกันกับ
บริษัทฯได้อย่างมั่นใจ

 บริษัทฯก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด�าเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์และ
พันธกิจได้รับการทบทวนทุกปี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งนี้ วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบในปี พ.ศ. 2563 และให้คงยึดถือปฏิบัติจนกว่าฝ่ายบริหารจะทบทวนเปลี่ยนแปลงและน�าเสนอใหม่ 
ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้ผลิตเมลามีนรายใหญ่ที่สุดในโลก

และเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกในอาเซียน

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้	และแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ	เพื่อน�าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

ทุนมนุษย์	(Human	Capital)

2. พัฒนา	เพิ่มพูนทักษะ	ความสามารถ	สมรรถนะในการแข่งขันห่วงโซ่มูลค่า	(Value	Chain)

3. ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรม	และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม	(Social	Capital)

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ
 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เริ่มด�าเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ “หจก.อุตสาหกรรมศรีไทยพลาสติก” โดยนายสุมิตร 
เลิศสุมิตรกุล เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2506 เพื่อท�าธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายของใช้พลาสติกในครัวเรือน

 ปี พ.ศ. 2515 เปลี่ยนชื่อกิจการเป็น “หจก.อุตสาหกรรมศรีไทยซุปเปอร์แวร์” และปรับโครงสร้างการบริหารงานโดยแต่งตั้งนายสนั่น 
อังอุบลกุล ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการโรงงาน และได้เพิ่มประเภทธุรกิจอีกประเภทหนึ่งคือ ผลิตเครื่องใช้เมลามีนบนโต๊ะอาหาร

 ปี พ.ศ. 2522 เปลีย่นสถานะของกิจการจากห้างหุ้นส่วนจ�ากดัเป็นบรษิทัจ�ากัด ภายใต้ชือ่ “บรษิทั ศรไีทยซปุเปอร์แวร์ จ�ากัด” ซึง่กิจการ
ได้ขยายตัวเติบโตขึ้นตามล�าดับ

 บริษัทฯเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2534 โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 170 
ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท และได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 470 
ล้านบาท เมื่อวนัที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2537 และเพิม่ทนุจดทะเบียนอีกครั้งเป็น 500 ล้านบาท เมื่อวนัที ่19 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีหุ้นทีเ่รยีก
ช�าระมลูค่าครบแล้วจ�านวน 400 ล้านบาท และภายหลงัการปรบัโครงสร้างหน้ีจากผลกระทบของวกิฤตเิศรษฐกิจในภาคพ้ืนเอเชยีแปซฟิิค ท�าให้
ทุนที่ช�าระแล้วของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านบาท เป็น 2,857 ล้านบาท
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 ปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบรษิทัมมีตแิต่งตัง้นายสนัน่ องัอบุลกุล กรรมการผูจ้ดัการ ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการ แทนนายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อดีตประธานกรรมการของบริษัทฯซึ่งได้ถึงแก่กรรม

 ปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯลดทุนจดทะเบียนและที่ช�าระแล้วจาก 2,857 ล้านบาท เป็น 2,710 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ซื้อคืนและ
ไม่ได้จ�าหน่ายภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันท่ีซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น จากผลของโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นไปตาม
โครงการซื้อหุ้นสามัญคืนเพื่อการบริหารทางการเงินและขั้นตอนทางกฎหมาย

 ปี พ.ศ. 2558 บรษิทัฯจดัท�า rebranding และเริม่ใช้โลโก้ใหม่เพ่ือให้มคีวามเป็นสากล รองรบัธุรกิจท่ีหลากหลาย มคีวามทันสมยั และ
ลูกค้าจดจ�าง่าย ดังนี้

	 Brand	บริษัทฯ	(Corporate	Brand)

	 Brand	สินค้า

	 Brand	ประเภทธุรกิจ

 เมือ่วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยพิจารณาย้ายกลุม่อตุสาหกรรมของบรษิทัฯจากประเภท “สนิค้าอปุโภค
บริโภค” ในหมวดธุรกิจ “ของใช้ในครัวเรือนและส�านักงาน” เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท “สินค้าอุตสาหกรรม” ในหมวดธุรกิจ “บรรจุภัณฑ์” 
เพื่อความชัดเจนต่อผู้ลงทุนและความเหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และรายได้ของบริษัทฯ

 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯโอนหน่วยธุรกิจสายการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
เครือ่งใช้ในครวัเรอืนแบบค้าส่งและส่งออกให้กับบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือรวมศนูย์ฐานการผลติ
หลักของสายธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนในประเทศไทยให้อยู่ภายใต้บริษัทเดียว ทั้งนี้ การโอนหน่วยธุรกิจดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท

 การด�าเนินธุรกิจในปัจจบุนั บรษิทัฯให้ความส�าคญัและมุง่เน้นขยายธุรกิจและฐานลกูค้าของสายธุรกิจพลาสตกิทัง้ผลติภัณฑ์เพ่ืองาน
อตุสาหกรรมและผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนซึง่เป็นสายธุรกิจหลกัของกลุม่บรษิทัอย่างต่อเน่ือง ควบคูกั่บการขยายฐานการผลติและลกูค้า
ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซยีน ซึง่บรษิทัฯประสบความส�าเรจ็จากการลงทนุในประเทศเวยีดนามผ่านบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ
ทีม่กีารเตบิโตทัง้ในด้านธุรกิจและรายได้ และโอกาสเตบิโตต่อเนือ่งในอนาคตตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม รวมถึงการ
ลงทุนผ่านบริษัทย่อยในประเทศอินเดียเพ่ือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และการขยายตลาดในประเทศอินเดีย 
นอกจากน้ี แผนกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ อาทิ การให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการท�างานและการผลิต การเจรจาเข้า
ซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ การสรรหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ท้ังจากในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวัตถุดิบหรือ
ขยายตลาด E-commerce อยู่เสมอ ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ในโลกยุคดิจิทัล ก็จะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทมี
ความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน บนรากฐานของการด�าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

 ธุรกิจแม่พิมพ์ซึง่ด�าเนนิการโดยบรษิทัย่อยของบรษิทัฯและเป็นส่วนสนับสนนุทีส่�าคญัของสายธุรกิจพลาสติก กลุม่บรษิทัย่อยให้ความ
ส�าคัญกับการผลิตและน�าเสนอแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพสูงและการบริการท่ีดีในทุกขั้นตอนให้แก่ลูกค้าตั้งแต่การออกแบบจนถึงขั้นตอนการผลิต
เพ่ือให้แม่พิมพ์ตรงกับความต้องการของลกูค้าด้วยความพึงพอใจสงูสดุ นอกจากนี ้การรกัษาความสมัพันธ์ทีด่กัีบคู่ค้าทางธุรกิจและลกูค้า ก็จะ
ช่วยให้กลุม่บรษิทัย่อยสามารถเพ่ิมโอกาสในการขายและสร้างรายได้มากขึน้เมือ่ลกูค้ามคีวามต้องการแม่พิมพ์รุน่ใหม่ๆ หรอืเมือ่อตุสาหกรรม
ต่างๆ เริ่มฟื้นตัวและมีการเติบโตที่ดีขึ้น

 ส่วนธุรกิจอืน่ท่ีอยู่ภายใต้สายธุรกิจแม่พิมพ์และอืน่ๆ เป็นการมุง่เน้นคดัสรรสนิค้าท่ีหลากหลายและเป่ียมด้วยคณุภาพจากทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศมาจ�าหน่าย เพ่ือสร้างรายได้เสรมิให้แก่บรษิทัฯเพ่ิมเตมินอกเหนอืจากผลติภัณฑ์เพ่ืองานอตุสาหกรรมและผลติภัณฑ์เครือ่งใช้
ในครัวเรือน
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุม่บรษิทัส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้โครงสร้างเดยีวกันกับโครงสร้างธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ ได้แก่ สายธุรกิจ
พลาสติกซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ โดยรวมกลุ่ม
บริษัทย่อยที่ท�าธุรกิจแม่พิมพ์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญของสายธุรกิจพลาสติก และกลุ่มบริษัทในเครืออื่นๆ ที่ท�าธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจหลัก
ทัง้สองของบรษิทัฯ เนือ่งจากกลุม่บรษิทัได้วางกลยุทธ์ให้การท�าธุรกิจมลีกัษณะครบวงจร ลดการพ่ึงพาธุรกิจนอกกลุม่ เพ่ือเสรมิสร้างศกัยภาพ
ในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ – แยกตามสายธุรกิจ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำากัด (มหาชน)

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช 100.0%

ที ไทยพลาส 100.0%

Srithai (Vietnam) 100.0%

Srithai (Hanoi) 100.0%

Srithai Superware
Manufacturing 100.0%

Srithai Superware India 82.4%

ศรีไทย-อ๊อตโต้ 75.0%

ศรีไทย มิยากาวา 51.0%

ศรีไทย ซันโค  48.0%

Sanko Srithai
(Malaysia) 48.0%

ไทย เอ็มเอฟซี 45.0%

ชีวามาลา 40.0%

PT. Srithai Maspion 32.5%

ศรีไทยโมลด์ส 71.0%

ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ 39.2%

สายธุรกิจพลาสติก สายธุรกิจแม่พิมพ์
และอื่นๆ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ – แยกตามประเภทของเงินลงทุน

หมายเหตุ :

1. การถือหุ้นร้อยละ 100.0 ใน Srithai (Hanoi) Company Limited และร้อยละ 48.0 ใน Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. เป็นการ
ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทฯผ่าน Srithai (Vietnam) Company Limited ในประเทศเวียดนาม และบริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ากัด ใน
ประเทศไทย ตามล�าดับ

2. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด เดิมชื่อ บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ากัด

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำากัด (มหาชน)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช 100.0%

ที ไทยพลาส 100.0%

Srithai (Vietnam) 100.0%

Srithai (Hanoi) 100.0%

Srithai Superware
Manufacturing 100.0%

Srithai Superware India 82.4%

ศรีไทย-อ๊อตโต้ 75.0%

ศรีไทยโมลด์ส 71.0%

ศรีไทย มิยากาวา 51.0%

ศรีไทย ซันโค 48.0%

Sanko Srithai (Malaysia) 48.0%

ไทย เอ็มเอฟซี 45.0%

ชีวามาลา 40.0%

ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ 39.2%

PT. Srithai Maspion 32.5%

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1  โครงสร้างรายได้
 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย รายได้ รายได้เงินปันผล รายได้อื่น และส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า ดังต่อไปนี้

รายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินรวม
%	การถือหุ้น
ของบริษัทฯ

พ.ศ.	2563 พ.ศ.	2562 พ.ศ.	2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้

			สายธุรกิจพลาสติก

			ส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

   บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) - 436 6.3 955 10.7 1,401 14.5

   บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด 100.0 446 6.4 217 2.4 197 2.0

   บริษัท ที ไทยพลาส จ�ากัด 100.0 5 0.1 80 0.9 20 0.2

   Srithai (Vietnam) Company Limited 100.0 159 2.3 203 2.3 200 2.1

   Srithai Superware Manufacturing
      Private Limited

100.0 49 0.7 120 1.4 113 1.2

   Srithai Superware India Limited 82.4 17 0.2 30 0.3 30 0.3

			รวมส่วนงานผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืน - 1,112 16.0 1,605 18.0 1,961 20.3

			ส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

   บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) - 3,155 45.4 3,823 42.8 4,301 44.4

   บริษัท ที ไทยพลาส จ�ากัด 100.0 - - - - 8 0.1

   Srithai (Vietnam) Company Limited 100.0 1,387 20.0 1,719 19.3 1,777 18.4

   Srithai (Hanoi) Company Limited 100.0 405 5.8 519 5.8 361 3.7

   บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด 75.0 124 1.8 127 1.4 41 0.4

   บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ากัด 51.0 438 6.3 836 9.4 922 9.5

			รวมส่วนงานผลติภณัฑ์เพือ่งานอุตสาหกรรม - 5,509 79.3 7,024 78.7 7,410 76.5

			สายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

   บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) - 7 0.1 25 0.3 31 0.4

   Srithai (Vietnam) Company Limited 100.0 12 0.2 4 0.0 - -

   Srithai (Hanoi) Company Limited 100.0 1 0.0 3 0.0 - -

   บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ากัด 71.0 122 1.7 116 1.3 82 0.8

   บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ากัด 51.0 110 1.6 69 0.8 78 0.8

			รวมสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ - 252 3.6 217 2.4 191 2.0

รวมรายได้ - 6,873 98.9 8,846 99.1 9,562 98.8

รายได้เงินปันผลและรายได้อื่น - 73 1.1 67 0.7 76 0.8

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
			และการร่วมค้า

- 1 0.0 17 0.2 43 0.4

รายได้รวมทั้งสิ้น - 6,947 100.0 8,930 100.0 9,681 100.0

หมายเหตุ :
1. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด เดิมชื่อ บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ากัด
2. บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด เปลี่ยนสถานะเงินลงทุนจากการร่วมค้ามาเป็นบริษัทย่อย ในปี พ.ศ. 2561
3. บริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หัวข้อ 28 ข้อมูล

จ�าแนกตามส่วนงาน หน้า 60 – 62

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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2.2  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

1.  สายธุรกิจพลาสติก

 สายธุรกิจพลาสติกประกอบด้วย 2 กลุ่มส่วนงาน คือ ส่วนงานผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมและส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ใน 
ครวัเรอืน ซึง่เป็นการแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของผลติภัณฑ์ บรษิทัฯได้จดักลุม่ของผลติภัณฑ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

1.1  ส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 

	 (ก)		 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  จ�าแนกออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

	 กลุ่มที่	1			บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

 บรรจุภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ภาชนะพลาสติกส�าหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้เทคโนโลยีการฉีดข้ึนรูปแบบผนังบาง โดย
จ�าแนกเป็นแต่ละประเภทดังนี้

 • บรรจุภัณฑ์ที่เน้นความสวยงามโดยใช้เทคโนโลยีการติดฉลากในแม่พิมพ์ IML (In Mould Labeling)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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 • บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ลวดลายด้วยระบบ Offset

 • บรรจุภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่แข็ง และบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารแบบมีแถบป้องกันการเปิด (Tamper Evident)

 บรรจุภณัฑ์เครือ่งดืม่ ได้แก่ ฝาเกลยีว (Closure) และพรฟีอร์ม (Preform) ขวดน�า้อดัลมและน�า้ดืม่ PET รวมถงึการให้บรกิาร
เป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม (Blowing)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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กลุ่มที่	2			บรรจุภัณฑ์

 ถังบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ถังเพื่อใช้บรรจุสีทาบ้าน

 เคมีภัณฑ์  น�้ามันเครื่อง และจาระบี

	 กลุ่มที่	3			อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ

 ประกอบด้วย

ลังบรรจุขวด คือ ลังพลาสติก ภายในแบ่งเป็นช่องๆ ส�าหรับใช้

บรรจุขวด เช่น ขวดน�้าอัดลม ขวดเบียร์ และเครื่องดื่ม

ประเภทต่างๆ เป็นต้น

 ลัง ได้แก่ ลังใส่ผักผลไม้ ลังใส่นม ลังใส่อาหาร และกล่องอะไหล่

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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	 กลุ่มที่	4			เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน

 ประกอบด้วย

	 เฟอร์นิเจอร์	ได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ี

พาเลท	คอื แท่นวางสนิค้า มลีกัษณะเป็นแท่นสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่ ใช้
ส�าหรับวางสินค้าในสถานที่เก็บสินค้า ภายในแท่นมีช่องส�าหรับให้งา
ของรถยกเสียบเพื่อยกแท่นได้

ถงัขยะ ได้แก่ ถงัขยะทั้งแบบมีลอ้เคลื่อนทีไ่ด้ ใช้วางริมทาง
เดินเท้า หรือในที่สาธารณะทั่วไป และแบบไม่มีล้อ

	 สนิค้าพรเีมีย่ม	ได้แก่ สนิค้าท่ีผลติเพ่ือเป็นของแถมในรายการส่งเสรมิการขายของผูผ้ลติสนิค้าหรอืร้านค้าต่างๆ ซึง่ออกแบบ
โดยผู้ว่าจ้างผลิตหรือบริษัทฯเอง และติดเครื่องหมายการค้าของเจ้าของสินค้า/ผู้ว่าจ้างผลิต

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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 ชิ้นส่วนยานยนต์ คือ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ประกอบเป็นรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

	 ชิน้ส่วนอตุสาหกรรม คอื ชิน้ส่วนต่างๆ ทีใ่ช้ประกอบเป็นสนิค้าอตุสาหกรรม เช่น ตูอ้บไมโครเวฟ เครือ่งปรบัอากาศ ตูเ้ย็น เครือ่งซกัผ้า 
เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

	 (ข)		 การตลาดและการแข่งขัน

	 	 ลักษณะลูกค้า

	 	 กลุ่มที่	1
	 -	บรรจุภัณฑ์อาหาร โรงงานอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน โรงภาพยนตร์ท่ีต้องการ 

ส่งเสริมการขาย และร้านสะดวกซื้อ
 -	บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
กลุ่มที่	2
	 -	บรรจุภัณฑ์ โรงงานอตุสาหกรรมสแีละเคมภัีณฑ์ หรอืธุรกจิต่าง  ๆทีจ่�าเป็นต้องใช้บรรจภัุณฑ์ 

ส�าหรับบรรจุสินค้าของตน
กลุ่มที่	3
	 -	อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ ได้แก่ ลังบรรจุขวด ลัง พาเลท และถังขยะ ซึ่งลูกค้าซื้อเพ่ือน�าไปใช้งาน

โดยตรง ได้แก่ โรงงานอตุสาหกรรม คลงัสนิค้า ธุรกิจโลจสิตกิส์ หน่วยงาน
ราชการ หรือธุรกิจต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้สินค้าประเภทนี้

กลุ่มที่	4
	 -	เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน ตวัแทนจ�าหน่ายหรอืร้านค้าปลกี เพ่ือจ�าหน่ายต่อให้แก่ผูบ้รโิภค และกลุม่

ธุรกิจ HORECA ซึง่ประกอบด้วย โรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) 
และธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering)

	 -	สินค้าพรีเมี่ยม จ�าหน่ายโดยตรงให้แก่เจ้าของสินค้าและร้านค้าต่างๆ ท่ีต้องการส่งเสริม
การขาย

 กลุ่มที่	5
	 -	ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยานยนต์และชิ้นส่วน ได้แก่ ชิน้ส่วนยานยนต์ เปลอืกแบตเตอรี ่และชิน้ส่วนอตุสาหกรรม ซึง่ลกูค้า

สัง่ซือ้สนิค้าจากบรษิทัฯเพ่ือน�าไปประกอบเป็นสนิค้าส�าเรจ็รปูเพ่ือขายต่อไป

	 กลุ่มที่	5			ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยานยนต์และชิ้นส่วน

 ประกอบด้วย

 เปลือกแบตเตอรี่ คือ แบตเตอรี่เฉพาะส่วนนอกสุดซึ่งท�ามาจากพลาสติก ประกอบด้วยตัวแบตเตอรี่และฝา รวมถึงข้ัวแบตเตอรี ่
ทั้งแบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ระยะเวลาให้สินเชื่อ	  สินค้าพลาสติกมีระยะเวลาให้สินเชื่อแก่ลูกค้าประมาณ 30-120 วัน ยกเว้นการขายในงาน
มหกรรมจะขายเป็นเงินสด

กลยุทธ์การแข่งขัน • เน้นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและแตกต่างจากสินค้าคู่แข่งด้วยเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย

   • เพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   • เน้นความหลากหลายของสนิค้าและบรกิารทีค่รบวงจร รวมถึงการรบัจ้างเป่าข้ึนรปูบรรจภุณัฑ์ 
เครื่องดื่มและบริการผลิตแม่พิมพ์ให้ลูกค้าโดยบริษัทย่อย

   • ร่วมวิจัยและพัฒนาสินค้ากับลูกค้า ผู้ผลิตวัตถุดิบ และผู้ผลิตแม่พิมพ์ เพ่ือให้สินค้าม ี
รูปแบบตรงกับความต้องการและ/หรือช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า

   • มฐีานการผลติขนาดใหญ่ในประเทศเวียดนามและสทิธิบตัรในตวัสนิค้า ซึง่ช่วยสร้างความ
มั่นใจให้แก่ลูกค้าและเสริมกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทฯ

   • เพ่ิมความหลากหลายของรูปแบบสินค้านอกเหนือจากสินค้าที่บริษัทฯเป็นผู้ผลิต โดยการ
จัดหาสินค้าคุณภาพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจ�าหน่าย

	 ช่องทางการจ�าหน่าย  ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมมีช่องทางการจ�าหน่ายดังนี้

    ส่งออกต่างประเทศ  9%

    ขายภายในประเทศ  91%

    จ�าแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

 ตวัแทนจ�าหน่ายภายในประเทศ ได้แก่ บรษิทั ศรไีทยมาร์เก็ตติง้ จ�ากัด  บรษิทั สยามเมลามนี มาร์เก็ตติง้ จ�ากัด  บรษิทั ธนศิร ิอนิดัสทรส์ี 
จ�ากัด  และบริษัท ส.ศิริไทย เทรดดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นคู่ค้าที่ด�าเนินธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน   นอกจากนี้ บริษัทตัวแทนจ�าหน่ายที่อยู่
ภายในกลุ่มบริษัท ได้แก่ บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ากัด

	 (ค)		 สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน

 ผู้ผลิตสินค้าพลาสติกส่วนใหญ่เน้นการท�าธุรกิจกับกลุ่มสินค้าใดกลุ่มสินค้าหนึ่ง เพื่อแข่งขันเฉพาะในตลาดที่ตนเองถนัด เช่น 
โรงงานฉดีพลาสตกิเครือ่งใช้ในครวัเรอืนก็จะผลติเฉพาะเครือ่งใช้ในครวัเรอืนเท่านัน้ จะไม่ผลติสนิค้าชนิดอืน่ เป็นต้น โรงงานพลาสตกิ
ทั่วประเทศมีจ�านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนน้อยและเทคโนโลยีต�่า โรงงาน
พลาสติกขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตสินค้าพลาสติกป้อนให้แก่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่างๆ มีจ�านวนไม่มาก เพราะต้องใช้เงินลงทุน
สูง มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและต้องมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดี นอกจากนั้น ชื่อหรือตรายี่ห้อก็เป็นสิ่งส�าคัญมากในการสร้าง
ความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าโดยเฉพาะโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เพราะเป็นสินค้าที่ต้องการคุณภาพและการส่งมอบตรงเวลา

สัดส�วนยอดขาย พ.ศ. 2562

บรรจ�ภัณฑ�

ผลิตภัณฑ�
เกี่ยวกับยานยนต�
และชิ�นส�วน

เฟอร�นิเจอร�และ
ของใช�ในครัวเร�อน

อุปกรณ�
ขนถ�ายวัสดุ

บรรจ�ภัณฑ�อาหาร
และเคร�่องดื่ม

5%
20%

16%
12%

47%

สัดส�วนยอดขาย พ.ศ. 2563

บรรจ�ภัณฑ�

ผลิตภัณฑ�
เกี่ยวกับยานยนต�
และชิ�นส�วน

อุปกรณ�
ขนถ�ายวัสดุ

บรรจ�ภัณฑ�อาหาร
และเคร�่องดื่ม 4%

23%

14%
9%

50%

เฟอร�นิเจอร�และ
ของใช�ในครัวเร�อน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2563 • 15



 กลุ่มบริษัทเป็นผู้น�าในวงการสินค้าพลาสติก มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น ตลอดจน
เป็นทางเลือกในอันดับต้นๆ ให้แก่ลูกค้าได้ ด้วยจุดแข็งและเหตุผลดังนี้

• ธุรกิจที่ด�าเนินมาอย่างยาวนานมากกว่า 50 ปี บนรากฐานของความมั่นคง
• ตราสินค้าที่แพร่หลาย เป็นที่จดจ�าและยอมรับจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
• มโีรงงานส�าหรบัผลติผลติภณัฑ์เพ่ืองานอตุสาหกรรม 3 โรงงาน ซึง่ทันสมยัด้วยก�าลงัการผลติรวมกันเป็นอนัดบัต้นๆ ของ

ประเทศไทย
• กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีขั้นสูง
• สิทธิบัตรในตัวสินค้า
• สินค้ามีคุณภาพสูง รูปแบบสวยงาม ปลอดภัย ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนองตอบความต้องการของลูกค้า

ที่หลากหลายได้
• ความเช่ียวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมที่ต้องการความเท่ียงตรงสูง ได้แก่ บรรจุภัณฑ์อาหารและ

เครื่องดื่ม ด้วยความสามารถในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคเฉพาะด้านของบริษัทฯ
• การเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งทั่วโลกที่สามารถผลิตฝา (Closure) ที่มีน�้าหนักเบาและผลิตได้เร็ว
• การได้รับการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวกับตัวสินค้าและกระบวนการผลิต ตลอดจนการได้รับรางวัลจากการ

เข้าประกวดในระดับนานาชาติหลายครั้ง ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการได้รับการยอมรับและความไว้วางใจในระดับสากล
• แนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ซึ่งช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ ลด

การใช้แรงงาน และลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ตลอดจนเป็นแนวทางของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และส่งเสริมการท�า CSR ของบริษัทฯและลูกค้าของบริษัทฯ

• สัมพันธภาพและความร่วมมือที่ดีจากผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบและพันธมิตรในต่างประเทศท่ีแข็งแกร่ง ตลอดจนลูกค้า ท่ีร่วม
วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และตัวผลิตภัณฑ์ ให้มีความก้าวล�้าทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
แตกต่างจากคู่แข่งทางการค้า ตลอดจนสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

• ความสามารถในการสนองตอบความต้องการของลกูค้าท่ีหลากหลาย และ/หรอืเป็น Solution Provider ให้แก่ลกูค้า อาทิ 
การให้บริการที่ครบวงจรครอบคลุมการเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแก่กลุ่มลูกค้าบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม และการน�า
เสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการจัดเก็บสินค้าและการขนส่งให้แก่
ลูกค้ากลุ่มโลจิสติกส์และคลังสินค้า

• การมุ่งเน้นท�าธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องการสินค้าคุณภาพสูงและมีความต้องการสินค้าจ�านวนมาก 
โดยกลุ่มบริษัทจะไม่ท�าธุรกิจแข่งขันกับโรงงานพลาสติกขนาดเล็กท่ีผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วๆ ไป ซึ่งมีการแข่งขันด้าน
ราคาค่อนข้างสูงและไม่ได้เน้นคุณภาพ

• ฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในประเทศเวียดนาม และการประสบความส�าเร็จในการท�าธุรกิจของบริษัทย่อยในประเทศ
เวียดนาม รวมถึงความสามารถในการสนับสนนุซึง่กันและกันท้ังในด้านธุรกิจและการผลติระหว่างบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กัน

• ฐานะการเงินที่มั่นคงและมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอส�าหรับการขยายธุรกิจและหมุนเวียนในกิจการ
• การเสริมทีมผู้บริหารและวิศวกรรุ่นใหม่พร้อมกับการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ืองให้สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวทั้งในด้านงานขายและการผลิต ตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานบริหารห่วงโซ่อุปทานและ
รับผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือลดต้นทุนการด�าเนินธุรกิจและระยะเวลาด�าเนิน
การในขั้นตอนต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทาน

• การมเีป้าหมายท่ีจะขยายการลงทนุในต่างประเทศต่อไปโดยเฉพาะประเทศในกลุม่อาเซยีน หรอืลงทนุซือ้กจิการในธุรกจิ
ใหม่ๆ ควบคู่กับการลงทุนในเทคโนโลยี เพ่ือต่อยอดความส�าเร็จและร่วมผลักดันให้ธุรกิจและรายได้ของบริษัทฯเติบโต
ต่อไปในอนาคต

 ด้วยเหตผุลดงักล่าวและสมัพันธภาพท่ีดรีะหว่างบรษิทัฯกับคูค้่าตลอดห่วงโซ่อปุทาน บรษิทัฯจงึมคีวามเชือ่มัน่ในศกัยภาพการแข่งขัน
ของบรษิทัฯท่ีจะช่วยให้สามารถปรบัตวัเพ่ือด�าเนินธุรกิจและรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดของบรษิทัฯท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยท่ี
ซบเซาต่อเนือ่งจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (โควิด-19) ในขณะทีบ่รษิทัย่อยในประเทศเวียดนามยงัสามารถเตบิโตได้ตามการ
เตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ท�าให้ส่วนงานผลติภัณฑ์พลาสตกิเพ่ืองานอตุสาหกรรมของกลุม่บรษิทัจะเตบิโตเคยีงคูอ่ตุสาหกรรม
ต่างๆ ได้อีกในอนาคต

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน

  บรษิทัฯไม่สามารถเทียบขนาดกับคูแ่ข่งขันได้โดยตรง เน่ืองจากโรงงานพลาสตกิขนาดกลางและขนาดเลก็มจี�านวนนบัพันแห่ง   
อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีในการผลติ ก�าลงัการผลติในปัจจบุนั ตลอดจนความหลากหลายของสนิค้า ท�าให้บรษิทัฯเป็นผูผ้ลติและ
จ�าหน่ายผลติภณัฑ์พลาสตกิเพ่ืองานอตุสาหกรรมในอนัดับต้นๆ ของประเทศไทย ทีล่กูค้าให้การยอมรบัและไว้วางใจในคุณภาพสนิค้า 
ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้ประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักซึ่งใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์ %

เปลือกแบตเตอรี่ 70

ลังบรรจุขวด 70

ถังบรรจุภัณฑ์ 50

ลัง 60

พาเลท 40

ถังขยะ 30

เฟอร์นิเจอร์ 30

กลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 20

	 (ง)		 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 บริษัทฯมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานสุขสวัสดิ์ โรงงานบางปู และโรงงานอมตะซิตี้ 
ชลบุรี ซึ่งผลิตสินค้าแตกต่างกันดังนี้

 โรงงานสุขสวัสดิ์ 

 ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหาร และถังบรรจุภัณฑ์

โรงงานบางปู 

ผลิตเปลือกแบต เตอรี่
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โรงงานอมตะซิตี้	ชลบุรี 

ผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทท้ังชิ้นงานขนาดเล็กและ 
ชิน้งานขนาดใหญ่ ได้แก่ พาเลท ลงับรรจขุวด ถังขยะ บรรจภัุณฑ์อาหารและเครือ่งดืม่ 
อุปกรณ์ตกแต่ง เปลือกแบตเตอรี่ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และสินค้าพรีเมี่ยม

 นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามอีก 2 โรงงาน ภายใต้บริษัทย่อยสองแห่งท่ี
บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 คือ Srithai (Vietnam) Company Limited และ Srithai (Hanoi) Company Limited

Srithai	(Vietnam)	Company	Limited	

ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องด่ืม ลังบรรจุขวด ถังบรรจุภัณฑ์  
เปลือกแบตเตอรี่ ของใช้ในครัวเรือน หมวกกันน็อค และ 
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

Srithai	(Hanoi)	Company	Limited	

ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

 วัตถุดิบท่ีส�าคัญ ได้แก่ เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่บริษัทฯซื้อภายในประเทศจากตัวแทนจ�าหน่ายของผู้ผลิตหลายรายซึ่งไม่มี
ปัญหาคณุภาพวัตถุดิบและไม่มปัีญหาการขาดแคลนวตัถุดบิแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม ราคาเมด็พลาสตกิมกัจะมกีารเปลีย่นแปลงตามราคา
น�้ามันดิบในตลาดโลก หากราคาเม็ดพลาสติกมีความผันผวนมาก บริษัทฯจะสั่งซื้อวัตถุดิบบ่อยครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงจากการขึ้นลงของราคา 
ตลอดจนต่อรองเงื่อนไขทางการค้ากับผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบเพ่ือให้บริษัทฯได้ราคาวัตถุดิบที่เหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
จัดซื้อวัตถุดิบและหน่วยงานบริหารห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ซึ่งจะติดตามและประเมินการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบจากผู้ขายและผู้ผลิต
ภายในประเทศและต่างประเทศ พิจารณาปริมาณการใช้ รวมถึงการเจรจาต่อรองราคากับผู้จ�าหน่าย   นอกจากนี้ เมื่อราคาวัตถุดิบมีการปรับ
ตัวสูงขึ้น บริษัทฯก็สามารถปรับราคาขายกับลูกค้าได้ เน่ืองจากผลิตภัณฑ์บางกลุ่มมีการก�าหนดราคาขายในลักษณะของต้นทุนบวกส่วนเพ่ิม 
(Cost Plus) หรือในกรณีที่มีการตกลงกันมาก่อน โดยบริษัทฯจะหลีกเลี่ยงการรับค�าสั่งซื้อล่วงหน้านานๆ

 แม้ว่ากระบวนการผลติของบรษิทัฯไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและได้รบัการรบัรองมาตรฐานท่ีเก่ียวกับด้านสิง่แวดล้อม แต่
บริษัทฯก็ให้ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยยังคงประสิทธิภาพในกระบวนผลิต และประสิทธิภาพในการใช้งานของตัว
สินค้า เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการช่วยลดมลภาวะต่อ 
สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน   นอกจากนี้ บริษัทฯได้ให้ความส�าคัญต่อการศึกษาและวิจัยร่วมกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นน�าเพ่ือ
พัฒนาสินค้าพลาสติกที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และน�าไปสู่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในเชิงพาณิชย์มากขึ้นในอนาคต
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	 (จ)		 งานที่ยังไม่ส่งมอบ

 ด้วยฐานลกูค้าของบรษิทัฯค่อนข้างกว้างตามประเภทของผลติภัณฑ์ท่ีหลากหลาย ประกอบกับการมปีระสทิธิภาพในกระบวนการ
ผลิตและการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามแผนการส่ังซื้อล่วงหน้าของลูกค้า บริษัทฯจึงไม่มีลูกค้ารายใหญ่ท่ีมีงานที่ยังไม่ส่งมอบ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม

1.2  ส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

	 (ก)		 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 ส่วนงานผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนประกอบด้วย 2 กลุม่ผลติภัณฑ์ คอื กลุม่ผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนทีท่�าจากเมลามนี 
ได้แก่ ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้บนโต๊ะอาหารและในครวัซึง่ผลติมาจากวัตถุดบิเมลามนี (เมลามนี-ฟอร์แมลดไีฮด์) โดยมรีปูทรงหลากหลาย
และมลีวดลายสวยงาม เช่น จาน ชาม โถใส่ข้าว ทพัพี ช้อน ถ้วยน�า้ เป็นต้น และกลุม่ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนอืน่ทีบ่รษิทัฯจดัหา
จากทัง้ในประเทศและต่างประเทศมาจ�าหน่าย เพ่ือเสรมิให้ส่วนงานผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนมสีนิค้าท่ีตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สายการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจาก
เมลามีนและการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนแบบค้าส่งและส่งออก จะด�าเนินการโดยบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช 
จ�ากัด จากการรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัทฯ

	 1)	 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากเมลามีน

 บริษัทฯจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากเมลามีนตามแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ต้องการขยายตลาดไปยัง
กลุ่มลูกค้าทั้งระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง และเพื่อให้บริษัทฯจัดท�าแผนการพัฒนาและผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งในด้านคุณภาพ การออกแบบ และราคา ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจ�าแนกได้ดังนี้

	 	 กลุ่มที่	1			Niche	Market

  ได้แก่ กลุ่มสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีรูปแบบและลวดลายที่สวยงาม ทันสมัย เข้ากับกระแสนิยม ส�าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมี
ก�าลงัซือ้สงู หรอืเน้นการออกผลติภัณฑ์ใหม่ท่ีมนีวตักรรมด้านผลติภัณฑ์ ลกัษณะคล้ายเครือ่งกระเบือ้งหรอืเซรามกิ แต่มคีวาม
คงทนต่อการใช้งานมากกว่า เพ่ือสนองความต้องการของธุรกิจ HORECA ได้แก่ โรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และ
ธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering)
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	 กลุ่มที่	2			Mass	Market

  ได้แก่ กลุม่สนิค้าทีว่างจ�าหน่ายท่ัวไป มลีวดลายและรปูแบบสวยงาม หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ได้ทั้งในด้านคุณภาพและราคา และกลุ่มสินค้าพรีเมี่ยม ซึ่งผลิตเพ่ือเป็นของแถมหรือแลกซื้อในรายการส่งเสริมการขายของ 
ผู้ประกอบการต่างๆ

2)	 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนอื่น

 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯจัดหาจากท้ังภายในประเทศและน�าเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ชุดเครื่องนอน ภาชนะท่ีใช้ในการ
ประกอบอาหารต่างๆ

	 (ข)		 การตลาดและการแข่งขัน

ลักษณะลูกค้า จ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย (Wholesale) ระบบการขายตรง (Direct Sales) โดย
ขายตรงแก่ผู้บริโภค กลุ่มธุรกิจ HORECA ซึ่งประกอบด้วย โรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร 
(Restaurant) และธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering) และส่งออกไปต่างประเทศ

ระยะเวลาให้สินเชื่อ 1) ขายในระบบการขายตรง (Direct Sales) แบบ Single-level Marketing ส่วนใหญ่
เป็นเงินสด

 2) ขายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ให้เครดิตเทอมประมาณ 
30-150 วัน

 3)  ขายลกูค้าท่ัวไปในต่างประเทศ มท้ัีงท่ีเป็นเงนิสดและให้เครดิตเทอมประมาณ 30-60 วนั

 4)  ขายในงานมหกรรมลดราคาจะขายเป็นเงินสด

กลยุทธ์การแข่งขัน • เน้นสินค้าที่มีคุณภาพ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล 
ปลอดภัย มีลวดลาย สีสันที่งดงาม ตามรูปแบบการใช้ชีวิต และความนิยมของ 
กลุ่มลูกค้าในแต่ละระดับและแต่ละประเทศ
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 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และบริหารจัดการต้นทุน เพ่ือให้สินค้ามี
ราคาที่แข่งขันได้และเหมาะสมกับตลาดลูกค้านั้นๆ

 • น�าเทคโนโลยีทีทั่นสมยัมาช่วยในการเพ่ิมช่องทางการขายและอ�านวยความสะดวก
มากขึ้นในการซื้อขายสินค้าและการช�าระเงิน

 • เพ่ิมความหลากหลายของรูปแบบสินค้านอกเหนือจากสินค้าท่ีบริษัทฯเป็นผู้ผลิต 
โดยการจัดหาสินค้าคุณภาพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจ�าหน่าย

ช่องทางการจ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนมีสัดส่วนยอดขายตามช่องทางการจ�าหน่ายในปี พ.ศ. 
2563 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

 ตวัแทนจ�าหน่ายภายในประเทศ ได้แก่ บรษิทั สยามเมลามนี มาร์เก็ตติง้ จ�ากัด และบรษิทั ศรไีทยมาร์เก็ตติง้ จ�ากัด ซึง่เป็นคูค้่าท่ีด�าเนนิ
ธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน

	 (ค)		 สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน

 ผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนท่ีท�าด้วย “ผงเมลามนี (เมลามนี-ฟอร์แมลดไีฮด์)” เป็นสารพลาสตกิทีส่ามารถทนทานต่อความ
ร้อนได้สงูถึง 100 องศาเซลเซยีส เหมาะท่ีจะใช้ท�าเป็นภาชนะใส่อาหารเพราะปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ผลติภัณฑ์ชนดินีม้ผีูผ้ลติในประเทศ
อยู่เพียงไม่ก่ีราย ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของกลุ่มบริษัทมีความแข็งแรงทนทาน มีลวดลายและสีสันสวยงาม ประกอบกับ 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตมาจากผงเมลามีน 100% และการ
พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ท�าให้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของกลุ่มบริษัทเป็นท่ีนิยมของตลาดโดยทั่วไปท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ บรษิทัฯส่งออกไปยังประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศท่ัวโลก และตลาดยังมช่ีองทางการตลาดทีจ่ะขยายตัวได้อกี

 บรษิทัฯมตีราสนิค้าหลกัของผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนทีท่�าด้วยเมลามนี 7 ตรา ได้แก่ Superware, Vanda, Flowerware, 
Melamineware, Unica, Ektra และ The Potters  ทั้งน้ี บริษัทฯเป็นผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เมลามีนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มี
ระบบขายตรง

สัดส�วนยอดขาย พ.ศ. 2563 สัดส�วนยอดขาย พ.ศ. 2562

ส�งออก

30%

55%

ตัวแทนจำหน�าย

และอื่นๆ

15%
ขายตรง

ส�งออก

17%

27%56%

ตัวแทนจำหน�าย

และอื่นๆ

ขายตรง
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 ปัจจบุนัผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนได้รบัผลกระทบจากการแข่งขนัทีส่งูข้ึน เนือ่งจากมผีูป้ระกอบการน�าเข้าสนิค้าด้อยคณุภาพ
จากต่างประเทศ ผูป้ระกอบการในต่างประเทศมกีารพัฒนาขีดความสามารถในการผลติ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและ
อีกหลายๆ ประเทศที่ซบเซาและก�าลังซื้อของผู้บริโภคลดลง  อย่างไรก็ดี ปลายปี พ.ศ. 2563 ส�านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) 
ได้ออกมาตรฐานบงัคบัส�าหรบัภาชนะและเครือ่งใช้เมลามนีเป็นครัง้แรก เพ่ือป้องกันสนิค้าด้อยคณุภาพเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศไทย 
ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยและมีความมั่นใจเมื่อใช้ภาชนะเมลามีนที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง 
ท�าให้สนิค้าทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานดงักล่าวน้ีของกลุม่บรษิทัเป็นทีย่อมรบัในคณุภาพจากผูบ้รโิภคนับเป็นจดุแขง็ทีส่�าคญั ประกอบกับ 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ท�าให้กลุ่มบริษัทยังเป็นผู้น�าในวงการผลิตภัณฑ์เมลามีน และมั่นใจว่าจะสามารถรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทยและขยายตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ภาพรวมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของกลุ่มบริษัท
ยังเติบโตได้ ดังนี้

• กลุม่บรษิทัเป็นหน่ึงในผูผ้ลติภาชนะเมลามนี 100% รายใหญ่ทีส่ดุในโลก ด้วยฐานการผลติขนาดใหญ่ของบรษิทัย่อยใน
ประเทศไทย เวียดนาม และอินเดีย ซึ่งสามารถรองรับการขยายตัวของปริมาณค�าสั่งซื้อ

• คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจในระดับสากล
• การร่วมศกึษาค้นคว้ากับสถาบนัการศกึษาอยู่เสมอเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลติให้มปีระสทิธิภาพและ

เป็นอัตโนมัติมากขึ้น
• การมทีมีงานทีม่คีณุภาพและประสบการณ์ (Knowledge Management Team) ในการจดัเก็บ รกัษา และถ่ายทอดองค์

ความรูท่ี้เป็นเทคนิคเฉพาะด้านของบรษิทัฯให้พนักงานรุน่ต่อๆ ไป อย่างเป็นระบบ เพ่ือรกัษามาตรฐาน สร้างทีมงานต้นแบบ
ที่แข็งแกร่งและมีความพร้อมส�าหรับการขยายธุรกิจโดยเฉพาะการขยายฐานการผลิตต่างประเทศ

• การน�าเอาระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร หรือ Total Innovation Management (“TIM”) มาใช้ในการคิดค้น
นวัตกรรมและพัฒนาสินค้าร่วมกันของผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายท้ังภายในและภายนอกองค์กรในลักษณะของ Value 
Chain Creation ตลอดทัง้กระบวนการ ซึง่เริม่ตัง้แต่การค้นหาข้อมลูจากแหล่งต่างๆ เพ่ือประเมนิทศิทางและแนวโน้มของ
การออกแบบ รสนยิม และความต้องการของลกูค้า จากน้ันจงึน�าไปสูข่ัน้ตอนของการพัฒนาและผลติเพ่ือให้ได้สนิค้าท่ีตรง
ตามความต้องการของลกูค้าด้วยต้นทุนทีแ่ข่งขนัได้  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ให้สนิค้าและตราสนิค้าซปุเปอร์แวร์ 
ของบริษัทฯ ตลอดจนให้มีความแตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งมากที่สุด

• การมฐีานการผลติในประเทศเวยีดนามและอนิเดยี ซึง่เป็นประเทศท่ีมปีระชากรวยัท�างานจ�านวนมากและมอีตัราค่าแรง
ที่เหมาะสม และให้ความส�าคัญกับการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

• การมร้ีานขายปลกีสนิค้าจากโรงงาน หรอื ศรไีทย ซปุเปอร์เอาท์เลท็ ท่ีจงัหวัดชลบรุ ีซึง่เป็นเอาท์เลท็แห่งแรกและแห่งเดยีว
ทีเ่ป็นศนูย์รวมจ�าหน่ายสนิค้าเครือ่งใช้ในครวัเรอืนแบบครบวงจรด้วยสนิค้าทีบ่รษิทัฯเป็นผูผ้ลติ และสนิค้าอืน่ๆ จากทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ช่วยให้บริษัทฯเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ผลิตภัณฑ์เลียนแบบพืชธรรมชาติ

ชุดผลิตภัณฑ์การจัดเตรียมอาหาร

• การพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ทนัการเปลีย่นแปลงของตลาด โดยร่วมกับผูผ้ลติวัตถุดบิ ผูผ้ลติแม่พิมพ์ และผูผ้ลติ Decal ในการคดิค้นนวัตกรรม จดัหา
สีสันและเทคนิคใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของตัวสินค้าอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนให้ความส�าคัญต่อการน�าวัสดุธรรมชาติมา
ผสมกับผงเมลามีนเพ่ือลดสัดส่วนการใช้ผงเมลามีนและเป็นการช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีผลิตภัณฑ์
เมลามีนท่ีเป็นผลมาจากนวัตกรรมใหม่ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีสีสันเรืองแสง และผลิตภัณฑ์ท่ีมีลวดลายและสีสันคล้าย
ภาชนะที่ท�าจากวัสดุต่างๆ ทั้งโลหะ หิน ไม้ และกลุ่มวัสดุกระเบื้องเคลือบและสังกะสีเคลือบ (Enamel)

ผลิตภัณฑ์ลายดาวเสาร์

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ผลิตภัณฑ์แนวเรโทร

ผลิตภัณฑ์แนว Loft Collection

ผลิตภัณฑ์เมลามีนรักษ์โลก

ผลิตภัณฑ์แนว Minimal Shape

ผลิตภัณฑ์เลียนแบบลายหินอ่อน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ผลิตภัณฑ์ลายจักสาน ผลิตภัณฑ์ลายฉลุ

• การปรบัรปูแบบแนวทางการด�าเนินงานของสมาชกิ กลุม่ผูน้�า และผูบ้รหิารการขายของธุรกิจขายตรงในประเทศ เพ่ือให้
ทนัการเปลีย่นแปลงค่านยิมของสงัคมยุคใหม่โดยเน้นการจดัการด้านทุนมนุษย์ ทัง้ส่งเสรมิให้ความรู ้ปลกูจติส�านกึให้รูส้กึ
ร่วมเป็นเจ้าของ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างผลประโยชน์ตอบแทน ปรับรูปแบบธุรกิจให้เป็นแบบดิจิตอล (Digital Platform) 
และน�าเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการขยายตลาด E-commerce ทั้งในด้านงานขายและการช�าระเงิน รวมถึงให้การ
สนับสนุนท้ังด้านการส่งเสริมการขายและสร้างโอกาสในการขายให้สมาชิกตัวแทนขาย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ
และแรงจูงใจในการร่วมผลักดันให้ธุรกิจและยอดขายมีการเติบโต

• ปลายปี พ.ศ. 2563 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด ได้จดทะเบียน 
เครื่องหมายการค้าและเปิดตัวผลิตภัณฑ์เมลามีนภายใต้ตราสินค้าใหม่ช่ือ  
“เบสท์	บาย	(Best	Buy)”		ซึง่เป็นผลติภัณฑ์เมลามนีทีผ่ลติด้วยวัตถุดบิทีผ่่านการ
คิดค้นพัฒนาควบคุมคุณภาพและต้นทุน เพ่ือเป็นทางเลือกส�าหรับผู้บริโภคท่ี
ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยา

 ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน

 กลุ่มบริษัทมีก�าลังการผลิตมากที่สุดในประเทศไทยและมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 80 ของตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากเมลามีนในประเทศไทย ซึ่งมากกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

	 (ง)		 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากเมลามีนใน
ประเทศไทยผลิตโดยโรงงานของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 
โคราช จ�ากัด บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 
ตัง้อยู่ภายในเขตอตุสาหกรรมสรุนาร ีจงัหวดันครราชสมีา เพ่ือ
จ�าหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ  วัตถุดิบ
ที่ส�าคัญ คือ ผงเมลามีนซึ่งส่วนใหญ่สั่งซื้อจากผู้ผลิตภายใน
ประเทศ บรษิทัฯมคีวามสมัพันธ์ท่ีดกัีบผูผ้ลติวัตถุดบิ วตัถุดบิที่
ใช้ไม่มปัีญหาด้านคณุภาพหรอืการขาดแคลนแต่อย่างไร และ
กระบวนการผลิตไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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 กลุ่มบริษัทซื้อผงเมลามีนจากบริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของยอดสั่งซื้อผงเมลามีน
ทัง้หมดในแต่ละปี เน่ืองจากเป็นบรษิทัในกลุม่ จงึซือ้ผงเมลามนีได้ในราคาท่ีเหมาะสมและคณุภาพได้ตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ไม่มี
ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ

	 (จ)		 งานที่ยังไม่ส่งมอบ

 การขายของกลุ่มบริษัทกระจายไปยังลูกค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นทั้งลูกค้ารายย่อยและตัวแทนจ�าหน่าย 
กลุ่มบริษัทจึงไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เกินกว่า 10% ของรายได้รวม

2.  สายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

1) สายธุรกิจแม่พิมพ์

 บริษัทฯไมไ่ด้ด�าเนินธรุกจิผลิตแม่พมิพ์เองเพือ่จ�าหน่ายให้บุคคลภายนอก แตธ่รุกิจดงักลา่วด�าเนินการโดยบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บรษิัท 
ศรไีทย มยิากาวา จ�ากัด และบรษิทั ศรไีทยโมลด์ส จ�ากัด ซึง่ทัง้สองบรษิทัต่างก็เป็นบรษิทัทีด่�าเนนิธุรกจิรบัจ้างผลติแม่พิมพ์ฉดีพลาสตกิส�าหรบั
ใช้งานในอตุสาหกรรมยานยนต์ เครือ่งใช้ไฟฟ้า เครือ่งสขุภณัฑ์ และบรรจภัุณฑ์อาหารและเครือ่งดืม่แบบผนงับาง (Thin Wall) ท่ีชิน้งานมคีวาม
ละเอียด เที่ยงตรง

 นอกจากนี ้บรษิทัฯยังมโีรงงานผลติผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนท่ีท�าจากเมลามนีในต่างประเทศอกี 2 โรงงาน ภายใต้บรษิทัย่อย 
ที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 คือ Srithai (Vietnam) Company Limited ประเทศเวียดนาม และ Srithai Superware  
Manufacturing Private Limited ประเทศอินเดีย

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2563  • 26



 บรษิทัฯมคีวามจ�าเป็นต้องใช้แม่พิมพ์ในการผลติสนิค้าพลาสตกิทัง้ผลติภัณฑ์เพ่ืองานอตุสาหกรรมและผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืน 
แม่พิมพ์จงึมคีวามส�าคญัต่อสายธุรกิจพลาสตกิมาก เนือ่งจากแม่พิมพ์แต่ละชดุจะมลีกัษณะและประสทิธิภาพในการผลติชิน้งานทีแ่ตกต่างกัน 
ดังน้ัน หากน�าแม่พิมพ์ทีไ่ม่มคีณุภาพมาใช้ในการผลติ ชิน้งานทีผ่ลติได้ก็จะไม่มคีณุภาพ ไม่ได้มาตรฐาน และอาจก่อให้เกิดของเสยีในกระบวนการ
ผลิตได้ ปัจจุบันแม่พิมพ์สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่	1 แม่พิมพ์ส�าหรบัผลติอปุกรณ์เครือ่งใช้ต่างๆ ทีม่รีปูแบบเรยีบง่าย ได้แก่ เครือ่งใช้ในครวัเรอืน และของเดก็เล่น ซึง่ใช้ระบบ
การฉดีพลาสติกแบบธรรมดาในการผลติ   ดงัน้ัน แม่พิมพ์จงึมรีาคาไม่สงู และมผีูผ้ลติรายย่อยท่ีสามารถผลติแม่พิมพ์ใน
กลุ่มนี้ได้เป็นจ�านวนมาก

กลุ่มที่	2 แม่พิมพ์ส�าหรบัผลติอปุกรณ์และชิน้งานเครือ่งใช้ไฟฟ้า ชิน้ส่วนยานยนต์และสขุภัณฑ์ต่างๆ ซึง่ต้องใช้เทคนิคในการผลติ
และมีขั้นตอนในการผลิตค่อนข้างมาก โดยผู้ผลิตแม่พิมพ์ต้องใช้เงินลงทุนสูงในเครื่องจักรและ Software จึงจะสามารถ
ผลิตแม่พิมพ์ในกลุ่มนี้ได้

กลุ่มที่	3 แม่พิมพ์ท่ีมรีปูร่างทรงกลมหรอืสีเ่หลีย่มและผวิเรยีบ ได้แก่ แม่พิมพ์ส�าหรบัผลติถัง แก้ว หรอืบรรจภุณัฑ์อาหารและเครือ่งดืม่ 
แบบผนังบาง (Thin Wall) ซึ่งใช้กับเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ส่วนใหญ่ผู้ผลิตแม่พิมพ์ในประเทศไทยยัง
ไม่สามารถผลิตแม่พิมพ์ในกลุ่มนี้ได้ จึงต้องว่าจ้างผู้ผลิตในต่างประเทศและน�าเข้ามาในราคาที่สูง

 บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ากัด และบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ากัด จัดเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ที่มีความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์ในกลุ่มที่ 
2 และ 3

(ก)		 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 เป็นการให้บริการผลิตและจัดหาแม่พิมพ์ส�าหรับผลิตชิ้นงานพลาสติก หรือชิ้นงานเมลามีน ตามรูปแบบและขนาดที่ลูกค้า
ก�าหนด พร้อมทั้งให้บริการซ่อมแก้ไขแม่พิมพ์ตามที่ลูกค้าต้องการ

(ข)		 การตลาดและการแข่งขัน

 ธุรกิจต่างๆ มคีวามต้องการผลติชิน้งานและสนิค้าพลาสตกิในแต่ละปีเพ่ิมข้ึน เนือ่งจากผูผ้ลติสนิค้าในอตุสาหกรรมต่างๆ มกีาร
ออกแบบสนิค้าใหม่อยู่เสมอ พร้อมกับพยายามลดต้นทุนด้วยการเปลีย่นวัตถุดบิจากเหลก็หรอืโลหะต่างๆ ทีม่รีาคาสงูมาเป็นพลาสติก
ท่ีมีราคาขายและต้นทุนการผลิตต�่ากว่า ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์ 
และอ่ืนๆ ประกอบกับแม่พิมพ์เป็นส่วนส�าคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจผลิตสินค้าพลาสติก จึงท�าให้มีผู้ประกอบการจ�านวนมาก
ทั้งคนไทยและต่างชาติลงทุนในธุรกิจรับจ้างท�าแม่พิมพ์ท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงเป็นจ�านวนมาก  นอกจากนี้ 
จากการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ ท�าให้ผู้ประกอบการ
ในประเทศมคีวามสามารถในการผลติแม่พิมพ์มากขึน้และไม่ขาดแคลนบคุลากร ตลอดจนมกี�าลงัการผลติทีเ่พียงพอต่อความต้องการ
แม่พิมพ์ในประเทศ โดยมีการน�าเข้าจากต่างประเทศเฉพาะแม่พิมพ์ที่มีรูปร่างซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต

 อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากตลาดแม่พิมพ์เปิดกว้างมากขึน้ ผูผ้ลติสนิค้าสามารถว่าจ้างผลติแม่พิมพ์จากผูป้ระกอบการทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศโดยพิจารณาจากคุณภาพ ความสามารถในการผลิต และราคาแม่พิมพ์ ท�าให้อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศไทย
ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติสูงขึ้นทั้งด้านราคาและความสามารถในการผลิต

(ค)		 สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน

 ศกัยภาพและความพร้อมทางด้านบคุลากร เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ท่ีทันสมยั ตลอดจน Software Computer ท�าให้บรษิทั ศรไีทย 
มยิากาวา จ�ากดั และบรษิทั ศรไีทยโมลด์ส จ�ากัด ผลติแม่พิมพ์ทีม่คีวามละเอยีดและเท่ียงตรงสงู ตลอดจนผลติและซ่อมแซมแม่พิมพ์
ชิน้ส่วนยานยนต์และเครือ่งใช้ไฟฟ้า เครือ่งสขุภณัฑ์ บรรจภัุณฑ์อาหารและเครือ่งดืม่แบบผนงับาง (Thin Wall) และอืน่ๆ ได้ปีละจ�านวน
มากขึน้อยูกั่บความยากง่ายและขนาดของแม่พิมพ์ทีผ่ลติ โดยสามารถผลติได้คณุภาพทีใ่กล้เคยีงกับผูผ้ลติชัน้แนวหน้าในต่างประเทศ
ด้วยราคาท่ีแข่งขนัได้กบัราคาแม่พิมพ์ทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ และเป็นอกีหน่ึงทางเลอืกให้แก่กลุม่บรษิทัและลกูค้าทัว่ไปในประเทศ 
แต่เนือ่งจากภาวะการแข่งขนัทีส่งูขึน้ทางด้านราคา และอตุสาหกรรมยานยนต์และเครือ่งใช้ไฟฟ้าทียั่งทรงตวัตามภาวะเศรษฐกิจและ
การใช้จ่ายของผู้บริโภค ทั้งสองบริษัทได้พยายามลดต้นทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางด้านราคาควบคู่กับการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย
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ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน

 บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ากัด มีเครื่องจักร อุปกรณ์ และก�าลังคนท่ีสามารถผลิตแม่พิมพ์ขนาดน�า้หนักตั้งแต่ 200 กิโลกรัม 
ถึง 5,000 กิโลกรัม ส่วนบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ากัด สามารถผลิตขนาดใหญ่ได้ถึง 15,000 กิโลกรัม   อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริมาณ 
คู่แข่งขันจะเพ่ิมสูงขึ้น แต่ผู้ประกอบการแต่ละรายต่างก็มีลูกค้าและความช�านาญในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกของสินค้าแต่ละชนิดท่ีไม่
เหมือนกัน ท�าให้ทั้งสองบริษัทยังมีการแข่งขันที่ไม่สูงในตลาดแม่พิมพ์ประเภทที่ทั้งสองบริษัทมีความช�านาญ

(ง)		 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 เหล็กเป็นวัตถุดิบในการผลิตแม่พิมพ์ ประเทศไทยมีตัวแทนจ�าหน่ายและผู้น�าเข้าจ�านวนมาก ซึ่งมีการแข่งขันสูง กลุ่มบริษัท
จึงสามารถจัดซื้อได้ง่ายและสะดวก ไม่มีปัญหาขาดแคลน

(จ)		 งานที่ยังไม่ส่งมอบ

 เน่ืองจากต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในขั้นตอนการออกแบบ การผลิต และการทดสอบแม่พิมพ์  นอกจากนี้ แม่พิมพ์แต่ละ
ประเภทก็ใช้เวลาในการผลิตต่างกัน  ดังน้ัน หากในปีใดมีการรับงานแม่พิมพ์ท่ีมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลามากในการผลิต หรือ
มีปริมาณงานแม่พิมพ์ที่เข้ามามากในช่วงปลายปี ก็จะท�าให้มีงานที่ยังไม่ส่งมอบเมื่อคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ผันแปรตามมูลค่าของ
งานแม่พิมพ์ในลักษณะดังกล่าว

 บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ากัด ไม่มีงานแม่พิมพ์ท่ียังไม่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เกินกว่า 10% 
ของรายได้รวม ขณะท่ีบรษิทั ศรไีทยโมลด์ส จ�ากัด มงีานแม่พิมพ์ท่ียังไม่ส่งมอบให้แก่ลกูค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หลายราย
ที่มีมูลค่าต่อรายเกินกว่า 10% ของรายได้รวม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงาน
และงานบางส่วนเป็นงานที่รับเข้ามาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 โดยบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ากัด ได้ทยอยส่งมอบแม่พิมพ์ให้แก่ลูกค้า
และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในปี พ.ศ. 2564

2.  สายธุรกิจอื่นๆ

 สายธุรกิจอื่นๆ ด�าเนินธุรกิจโดยการคัดสรรสินค้าที่หลากหลายและเปี่ยมด้วยคุณภาพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจ�าหน่าย 
เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่บริษัทฯเพิ่มเติมนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

 ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้ของสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ มาจากสายธุรกิจแม่พิมพ์ทั้งหมด

2.3 ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์
	 (ก)		 ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ส�าหรับสายธุรกิจพลาสติก

  ประเภทของลูกค้าแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ

1. ผูน้�าเข้าในต่างประเทศ มทีัง้ประเภทน�าเข้าเพ่ือใช้งานเองและน�าเข้าเพ่ือจดัจ�าหน่ายในประเทศของตน เช่น ห้างสรรพสนิค้า 
และตัวแทนจ�าหน่าย เป็นต้น โดยผู้น�าเข้าจะสั่งซื้อจากบริษัทฯเป็นครั้งๆ ไป

2. ลกูค้าสถาบนั ได้แก่ บรษิทั หรอืองค์กรต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีซือ้สนิค้าไว้ใช้เอง เช่น โรงงานผลติน�า้อดัลม
ซือ้ลงับรรจขุวด หรอืกลุม่ธุรกิจ HORECA ซึง่ประกอบด้วย กลุม่ธุรกิจโรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และธุรกิจ
จดัเลีย้ง (Catering) เป็นต้น นอกจากนี ้ยังมลีกูค้าสถาบนัท่ีซือ้สนิค้าเพ่ือน�าไปประกอบหรอืเพ่ือใช้สนบัสนนุธุรกิจของตน 
เช่น ผูป้ระกอบรถยนต์ ผูผ้ลติเครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้าน โรงงานอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ และอตุสาหกรรมภาพยนตร์ 
เป็นต้น ลูกค้าประเภทนี้มีสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯและลูกค้าบางรายก็เป็นคู่ค้ากันมานาน

3. ระบบการขายตรง มพิีธีกรหรอืพนกังานขายตรงเป็นผูข้ายสนิค้าซึง่เป็นผูป้ระกอบอาชพีอสิระ โดยมรีายได้หลกัจากส่วนลด
ที่ได้รับจากราคาขายปลีกและค่านายหน้า

4. ตวัแทนจ�าหน่าย เป็นนติบิคุคลซึง่มคีวามสมัพันธ์ทางการค้ากบับรษิทัฯมานาน และซือ้สนิค้าโดยได้รบัเครดติทางการค้า
เพื่อน�าไปจัดจ�าหน่ายให้ผู้ค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าอีกทอดหนึ่ง

5. งานมหกรรม เป็นการจัดงานขายสินค้าลดราคา ซึ่งจัดขึ้นปีละประมาณ 5-6 ครั้ง ตามโรงงานต่างๆ ของบริษัทฯโดยขาย
เป็นเงินสด สินค้าท่ีน�ามาขายได้แก่ สินค้ามีรอยต�าหนิ สินค้าท่ีผลิตเกินค�าส่ังซื้อจากลูกค้า และสินค้าค้างสต๊อก ลูกค้า
ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน และผู้บริโภคโดยตรง
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6. ผู้ประกอบการ Home Shopping ซึ่งมีรูปแบบการขายสินค้าที่เข้าถึงผู้บริโภคทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 24 ชั่วโมง เช่น 
TV Direct และช่องทางการเสนอขายสินค้าในระบบออนไลน์ (E-Commerce) ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ

	 (ข)		 ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ส�าหรับสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

ประเภทของลูกค้าสามารถแบ่งได้ดังนี้

1. บรษิทั ศรไีทย มยิากาวา จ�ากัด และบรษิทั ศรไีทยโมลด์ส จ�ากัด มผีูท้ีม่คีวามช�านาญในการผลติแม่พิมพ์ให้ค�าปรกึษาและ
เสนอบรกิารผลติแม่พิมพ์แก่โรงงานอตุสาหกรรมท้ังหลายท่ีต้องการผลติชิน้ส่วนอตุสาหกรรม หรอืผลติเครือ่งใช้พลาสตกิ 
ลูกค้าที่ติดต่อจึงมักเป็นลูกค้าประจ�าที่มีความสัมพันธ์ยาวนาน

2. ระบบการขายตรง มพิีธีกรหรอืพนกังานขายตรงเป็นผูข้ายสนิค้าซึง่เป็นผูป้ระกอบอาชพีอสิระ โดยมรีายได้หลกัจากส่วนลด
ที่ได้รับจากราคาขายปลีกและค่านายหน้า

2.4  บัตรส่งเสริมการลงทุน
 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับผลิตภัณฑ์หลายรายการ สิทธิ
ประโยชน์หลักเป็นการได้รับยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วงเวลาที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งบริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิส�าหรบัปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หัวข้อ 26 สทิธิพิเศษท่ีได้รบัจากการส่งเสรมิการลงทุน หน้า 58 – 60
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง

3.1  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

 3.1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย
 ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มคิดเป็นประมาณหนึ่งในสาม
ของรายได้หลักของกลุ่มบริษัท และสัดส่วนดังกล่าวยังมีโอกาสเพ่ิมสูงขึ้นได้ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความต้องการของตลาดสูง
และมีอัตราการเติบโตของยอดขายที่ดีกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเฉพาะตลาดในประเทศเวียดนาม

 เนือ่งจากรายได้จากกลุม่ผลติภณัฑ์บรรจภุณัฑ์อาหารและเครือ่งดืม่ในปัจจบุนัมาจากการจ�าหน่ายให้ผูป้ระกอบการรายใหญ่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและโรงภาพยนตร์ 3-4 ราย และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 4-5 ราย โดยท�าสัญญาขายสินค้ากับกลุ่มลูกค้า 
ดังกล่าว ซึ่งเป็นจ�านวนท่ีไม่มากรายนัก ประกอบกับธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีผู้ประกอบการท่ีเป็นคู่แข่งขันกับ 
กลุม่บริษทัอีกหลายราย และสนิค้าบางรายการไม่ได้มคีวามซบัซ้อนในการผลติมากนัก จงึมโีอกาสท่ีลกูค้าเปลีย่นไปสัง่ซือ้สนิค้าบางส่วน 
จากคู่แข่งขันหรือยอมลงทุนเพ่ือผลิตสินค้าบางรายการด้วยตนเอง และหากกลุ่มบริษัทสูญเสียกลุ่มลูกค้าดังกล่าวไปโดยไม่สามารถ
หาลูกค้ามาทดแทนได้ทันที ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสม�่าเสมอและต่อเนื่องของรายได้ หรือส่งผลให้รายได้ของกลุ่มบริษัทลดลง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต

  แนวทางรองรับความเสี่ยง
 สนิค้าของบรษิทัฯมจีดุแขง็ทัง้จากการมสีทิธิบตัรในตวัสนิค้าและสนิค้ามคีณุภาพสงูจากการผลติด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการ
ผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปแบบผนังบางและการติดฉลากในแม่พิมพ์ (In Mould Labeling) 
ท�าให้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารของบริษัทฯใช้วัตถุดิบน้อยลงแต่มีความคงทนและสวยงาม ขณะที่สิทธิบัตรในตัวผลิตภัณฑ์ฝา
เกลียว (Closure) มีจุดเด่นที่มีน�้าหนักเบาจากการใช้วัตถุดิบน้อยลงเช่นกัน ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทฯจึงสามารถ
ช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมการท�า CSR ให้แก่ลูกค้าได้ ซึ่งบริษัทฯได้รับสิทธิในการเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายภายใต้สิทธิบัตรดังกล่าว
ครอบคลุม 14 ประเทศ การมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ท�าให้มีความพร้อมลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่มีมูลค่าสูง และการมีฐานการผลิตขนาดใหญ่ในประเทศไทยและเวียดนามของกลุ่มบริษัท
ทีส่ามารถผลติสนิค้าแทนกันได้ ก็เป็นจดุแข็งท่ีท�าให้ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่รายใหญ่มคีวามมัน่ใจมากย่ิงข้ึนในคณุภาพ
ของสินค้า ความต่อเนื่องของการผลิต และการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่า 
ผลติภัณฑ์บรรจภัุณฑ์อาหารและเครือ่งดืม่สามารถแข่งขนัได้อย่างเหมาะสม หรอืยากท่ีผูป้ระกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันเพ่ิมเตมิ 
แต่บริษัทฯก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้วางแนวทางรองรับความเสี่ยงเพิ่มเติมดังนี้

1. รกัษาความสมัพันธ์ท่ีดกัีบทัง้ลกูค้าในปัจจบุนัและลกูค้ารายอืน่ๆ ในอตุสาหกรรมท่ีบรษิทัฯยังไม่สามารถรบัค�าสัง่ซือ้ได้ใน
ปัจจบุนัอนัเนือ่งมาจากความพร้อมของก�าลงัการผลติ และเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท�าให้กลุม่บรษิทัรบัค�าสัง่ซือ้จากลกูค้ารายใหญ่ 
ซึ่งมีความต้องการสินค้าจ�านวนมากได้ไม่ก่ีราย โดยการให้ความรู้และช่วยเหลือในด้านการผลิตตามความเหมาะสม 
ของโอกาสและความจ�าเป็น

2. เพ่ิมปรมิาณผลผลติด้วยการลงทนุขยายก�าลงัการผลติทัง้ในประเทศและต่างประเทศและ/หรอืปรบัปรงุกระบวนการผลติ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

3. พิจารณาปรับเปลี่ยนอายุของสัญญาขายสินค้าตามความเหมาะสมของโอกาสและการเจรจาทางการค้ากับลูกค้า

4. ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ผู้ผลิตวัตถุดิบและผู้ผลิตแม่พิมพ์ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

5. จดักิจกรรมทางการตลาดและส่งเสรมิจดุแขง็ของตวัสนิค้าอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะการมส่ีวนร่วมในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
เพื่อเสริมสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
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6. เน้นการให้บริการท่ีครบวงจรควบคู่ไปกับการน�าเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ โดยการลงทุนในธุรกิจที่ต่อเน่ืองท้ังการลงทุน
โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้แก่ ธุรกิจรับจ้างเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระในการลงทุน
หรือการจัดหาผู้ผลิตรายอื่นของลูกค้าแล้ว ยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่งให้แก่ลูกค้าได้ โดยกลุ่มบริษัทก็ได้รับ
ผลตอบแทนเป็นค�าสัง่ซือ้ในส่วนของฝาเกลยีว (Closure) และหลอดพรฟีอร์ม (Preform) ท่ีสม�า่เสมอและแน่นอนมากขึน้ 
พร้อมกับรายได้ส่วนเพิ่มจากการรับจ้างเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

7. ปรบัฐานลกูค้าและฐานการผลติของธุรกิจบรรจภัุณฑ์อาหารและเครือ่งดืม่ด้วยการย้ายเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ในการผลติ
ไปยังประเทศทีส่นิค้ายังเป็นทีต้่องการของตลาดหรอืเป็นประเทศท่ีมกีารเตบิโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ง เช่น ประเทศ
เวียดนาม เป็นต้น ตามนโยบายของกลุม่บรษิทัทีต้่องการขยายฐานการผลติและตลาดในต่างประเทศ เพ่ือให้มกีารใช้งาน
ทรัพย์สินที่ลงทุนอย่างคุ้มค่า

8. ติดตามกระแสและทิศทางของเทคโนโลยีในการผลิตอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยีเกิดใหม่ท่ีอาจมา
แทนสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพ่ือให้บริษัทฯสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและวางแผนกลยุทธ์
ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม แม้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึน้ง่ายๆ หรอืบ่อยๆ ก็ตาม เน่ืองจากจะมผีลกระทบต่อการปรบัเปลีย่น
ท้ังสายการผลิตของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญในด้าน
เทคโนโลยีการฉดีขึน้รปูพลาสตกิ การวิจยัและพัฒนากระบวนการผลติและตวัผลติภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง และการมสีมัพันธ์
ที่ดีกับองค์กรต่างๆ หรือผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของแวดวงธุรกิจพลาสติก จะเป็นส่วนเสริมให้บริษัทฯได้รับ
ทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงได้

9. มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญกับการลงทุนและขยายฐานลูกค้าของกลุ่มสินค้าอื่นภายใต้ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมที่
มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของยอดขายตามการเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กลุ่ม
ผลติภัณฑ์ Material Handling กลุม่บรรจภัุณฑ์จ�าพวกถังส ีและผลติภัณฑ์เปลอืกแบตเตอรี ่เป็นต้น เพ่ือบรรเทาผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการลดค�าสั่งซื้อหรือสูญเสียลูกค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

 

 3.1.2 ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ
 รายได้หลกัของบรษิทัฯมาจากกลุม่ผลติภณัฑ์เพ่ืองานอตุสาหกรรมเป็นสดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ซึง่กลุม่ผลติภัณฑ์ดงักล่าว
ใช้เม็ดพลาสติกประเภทต่างๆ เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ของต้นทุนผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันแม้บริษัทฯจะ
ซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่จากผู้ผลิตภายในประเทศ แต่เม็ดพลาสติกดังกล่าวซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการกล่ันน�้ามัน ก็มีการเปล่ียนแปลง
ราคาซือ้ขายได้ตลอดเวลาตามราคาน�า้มนัดบิในตลาดโลก ความผนัผวนของของค่าเงนิบาทกับเงนิดอลลาร์สหรฐัอเมรกิาจากราคาใน
ตลาดโลกทีซ่ือ้ขายกันด้วยเงนิสกลุดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา ตลอดจนระดบัของอปุสงค์และอปุทานของการผลติและการบรโิภคทัง้ตลาด
ในประเทศและตลาดต่างประเทศ ดังนั้น หากราคาเม็ดพลาสติกมีความผันผวนสูง ก็จะส่งผลให้บริษัทฯมีความเสี่ยงต่อความผันผวน
ของต้นทนุผลติภัณฑ์และการไม่สามารถก�าหนดราคาขายท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนทีเ่ปลีย่นไปเมือ่เกิดภาวะความผนัผวน
ของราคาวัตถุดิบได้

  แนวทางรองรับความเสี่ยง
1. คณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบติดตามและประเมินการเคล่ือนไหวของราคาวัตถุดิบจากผู้ขายและผู้ผลิตภายในประเทศ

และต่างประเทศ พิจารณาปริมาณการใช้ รวมถึงการเจรจาต่อรองราคากับผู้จ�าหน่าย
2. จดัหาแหล่งผลติวัตถุดบิทีม่คีณุภาพและมาตรฐานตามท่ีบรษิทัฯก�าหนดจากในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมเตมิ เพ่ือให้

บรษิทัฯมแีหล่งผลติวัตถุดบิทีเ่พียงพอและเป็นทางเลอืกในการสอบราคาวัตถุดบิจากผูข้ายหรอืผูผ้ลติหลายรายก่อนการ
สั่งซื้อ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบเงื่อนไขที่ดีที่สุด

3. ตรวจและตดิตามคณุภาพวัตถุดบิให้มคีณุภาพตามมาตรฐานทีก่�าหนดอย่างสม�า่เสมอ ด้วยวิธีการสุม่ตรวจสอบวัตถุดบิ
โดยบริษัทกลางหรือหน่วยงานราชการที่รับบริการตรวจสอบคุณภาพ

4. หากวัตถุดิบมีแนวโน้มขึ้นราคา บริษัทฯจะซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ผลิตในระยะเวลาหนึ่งเพ่ือ
สามารถผลิตและจัดส่งสินค้าได้ตามที่ตกลงไว้ล่วงหน้ากับลูกค้า หรือหากราคาวัตถุดิบมีความผันผวนมาก บริษัทฯก็จะ
สั่งซื้อวัตถุดิบบ่อยครั้งมากขึ้น

5. กรณีที่ราคาวัตถุดิบในต่างประเทศต�่ากว่าราคาภายในประเทศ บริษัทฯจะน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
6. ใช้หลกัการบรหิารจดัการของ Supply Chain ในการประมาณการค�าสัง่ซือ้ร่วมกับลกูค้าและประสานงานกับผูผ้ลติวัตถุดบิ

เพื่อให้การจัดส่งวัตถุดิบและการผลิตของบริษัทฯมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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7. เจรจาท�าสัญญาหรือข้อตกลงขอปรับราคาขายสินค้ากับลูกค้าตามความเหมาะสม
8. ก�าหนดราคาขายของผลติภัณฑ์บางกลุม่ในลกัษณะของต้นทุนบวกส่วนเพ่ิม (Cost Plus) และการเปลีย่นแปลงราคาขาย

ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบตามรอบระยะเวลาที่ตกลงร่วมกันกับลูกค้า ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯสามารถ
รักษาก�าไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่ผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบมากจนเกินไป

9. เจรจาเปลี่ยนแปลงเครดิตเทอมกับผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบเป็นครั้งคราวเพ่ือให้ได้รับส่วนลดราคาวัตถุดิบที่คุ้มค่ากับต้นทุน
ทางการเงิน

 

 3.1.3 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีระบาดไปท่ัวโลก และทกุประเทศใช้มาตรการทีเ่ข้มงวดเพ่ือควบคมุ
การระบาด โดยใช้มาตรการล็อกดาวน์การเดินทางข้ามจังหวัดภายในประเทศ และเดินทางข้ามประเทศ การหยุดการด�าเนินการ
ชั่วคราวของลูกค้าบางราย การชะลอการสัง่ซื้อของลกูค้า ทีม่ีผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายภายในประเทศและโดยเฉพาะการส่งออก 
การล็อกดาวน์เป็นระยะเวลานานส่งผลให้เกิดปัญหาการขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศและทางทะเลของแต่ละประเทศ การขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์ที่ไปตกค้างประเทศปลายทางต่างๆ และยังท�าให้ค่าระวางเรือแพงข้ึนอีกด้วย กลุ่มบริษัทจึงไม่สามารถสร้างยอดขาย
และก�าไรตามเป้าหมาย

  แนวทางรองรับความเสี่ยง
1. ก�าหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเข้า-ออกบริษัทฯของพนักงานและผู้มาติดต่ออย่างเข้มงวด

2. จัดตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์โควิด-19 (Covid Committee) และคณะท�างานติดตามสถานการณ์โควิด-19 
(Covid Officer) เป็นตัวแทนจากแต่ละสายงานและหน่วยงาน เพ่ือติดตามและเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานทุกคนใน
แต่ละหน่วยงานอย่างใกล้ชิด และในกรณีที่พนักงานเกิดเจ็บป่วย หรือต้องกักตัว หรือต้องสงสัยว่ามีอาการเข้าข่ายติด
โควิด-19 ให้มีการรายงานต่อ Covid Officer และ Covid Committee โดยด่วนตามมาตรการการติดตามสถานการณ์ 
โควิด-19 ที่บริษัทฯก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

3. เตรียมแผนการปฏิบัติงานจากบ้าน (Work From Home) ส�าหรับสายงานสนับสนุนหรือสายงานการขายและการตลาด 
และแผนการผลิต หากโรงงานบางโรงงานต้องหยุดด�าเนินการชั่วคราว ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนความต่อเน่ือง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Planning : BCP) ของบริษัทฯ

4. สลบัวันมาท�างานเพ่ือลดการแออดัของพนกังานแต่ละหน่วยงาน และลดความเสีย่งจากการเดนิทางโดยสารรถสาธารณะ 
และการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมกับให้มีการยกเลิก หรือเลื่อนแผนการเดินทางที่ไม่จ�าเป็น และงดเดินทางไปใน 
พื่นที่เสี่ยงของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

5. ประเมินระบบห่วงโซ่อุปทาน โดยพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้ากลุ่มใดของบริษัทฯจะได้รับผลกระทบมากที่สุด โดย
ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้ได้จากคูค้่า วตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติ ไปจนถึงการขนส่งและการส่งมอบ เช่น มชีิน้ส่วนหรอื
วัตถุดิบที่ต้องน�าเข้ามาจากประเทศที่มีความเสี่ยงหรือไม่ บริษัทฯมีคู่ค้าอื่นๆ ที่ทดแทนได้หรือไม่ เป็นต้น

6. มีการสื่อสารจากทีมผู้บริหารของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและชัดเจน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯว่า ทุกฝ่ายจะได้รับการปกป้อง ดูแล และธุรกิจของบริษัทฯได้มีแผนรองรับภาวะ
วิกฤติไว้อย่างรอบคอบ

7. มีการปรับปรุงแผนจัดการภาวะวิกฤติและความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยต้องเป็นแผนที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

 3.1.4 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 กลุ่มบริษัทได้ด�าเนินการตามแผน “กลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2563” เพ่ือเติบโตและก้าวเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและย่ังยืน ถึงแม้
ว่าบริษัทฯจะพิจารณาและวางแผนอย่างถ่ีถ้วนและรอบคอบ แต่ในปี พ.ศ. 2563 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท�าให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ อันส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ ท�าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นปัจจัยเร่งให้พฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงท�าให้โลกดิจิทัลกลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถีการด�ารงชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) ส่งผลให้ผู้บริโภคคุ้นชิน
กับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ผู้บริโภคใช้โซเชียลมีเดียเเละแอปพลิเคชันต่างๆ เป็นช่องทางหลักเพ่ือรับส่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการสั่ง
ซือ้สนิค้าออนไลน์มากขึน้ ดงันัน้ แผนกลยุทธ์จงึต้องมกีารปรบัเปลีย่นให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์ รปูแบบการซือ้ขาย 
แนวโน้ม และพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นต้น
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  แนวทางรองรับความเสี่ยง
 กลุ่มบริษัทได้มีการปรับปรุงแผนการด�าเนินงาน ส�าหรับปี พ.ศ. 2563 เพ่ือป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ภาพรวมของธุรกิจจึงไม่ได้เน้นที่การเติบโต แต่พยายามรักษาและให้ความส�าคัญกับลูกค้ารายหลักๆ เป็นอันดับแรก และ
ปรับกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอด (Survival) โดยเน้น

1. ติดตามสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด โดยให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการค�าสั่งซื้อ 
ดูแลบริหารกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการสินเชื่อเพ่ือติดตามการเก็บหน้ีจาก 
ลูกหนี้การค้า และการส�ารองเงินสด

2. เจรจากับคู่ค้าเพื่อขอขยายเครดิตเทอมการช�าระเงินค่าซื้อสินค้าและสินทรัพย์ต่างๆ

3. ให้ความเชือ่มัน่แก่คูค้่าและลกูค้าว่า บรษิทัฯสามารถด�าเนนิธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะด้านการผลติและการส่งมอบ
สนิค้า ตลอดจนความสามารถในการช�าระเงนิ เน่ืองจากได้วางแผนบรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกิจ (Business Continuity 
Plan) ที่มีประสิทธิภาพรองรับ หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยืดเยื้อออกไป

4. ขยายตลาดออนไลน์มากขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายจากช่องทางอีคอมเมิร์ซและกลุ่มสินค้าที่เหมาะสมกับการขายออนไลน์

5. ปรับโครงสร้างองค์กรและผู้บริหารให้มีความกระชับและสอดคล้องกับแผนการเติบโตของกลุ่มบริษัทในอนาคต

6. ใช้เวลาในช่วงวิกฤตให้เป็นประโยชน์ โดยการพัฒนาคนให้พร้อมรับการเติบโตของธุรกิจอีกครั้งหลังสถานการณ์การ
ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น

 ท้ังนี ้กลุม่บรษิทัยังคงมกีารตดิตามประเมนิผลในทกุข้ันตอนอย่างใกล้ชดิและต่อเน่ือง เพ่ือให้การด�าเนนิการเป็นไปตามแผนงาน 
และกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้สามารถปรับกลยุทธ์และการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันเวลา

 

 3.1.5 ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
 ปัจจุบันบริษัทฯมีการน�าเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการแข่งขันทางธุรกิจในหลายๆ ด้าน ท้ังการ
สือ่สาร การจดัเก็บ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู รวมถึงเป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนนิธุรกิจ ดงันัน้ การประเมนิความเสีย่งในด้านน้ี 
และการวางแผนรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการคุกคามด้านความมั่นคง
ปลอดภยัทางไซเบอร์ (Cyber Security) ซึง่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบงานต่างๆ ไปจนถึงเครือ่งคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคลของ
ผูใ้ช้งาน ตลอดจนความมัน่คงและปลอดภยัของข้อมลู นอกจากนี ้ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้จากการละเมดิหรอืกระท�าผดิตามกฎหมาย
ทีเ่ก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น พระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และพระราชบญัญัตคิุม้ครองข้อมลู
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act – “PDPA”) เป็นต้น อาจส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯต้องหยุดชะงัก
หรือถูกฟ้องร้องค่าเสียหายได้

  แนวทางรองรับความเสี่ยง
 บริษัทฯได้เตรียมแผนงาน ระบบ และมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยง ดังนี้

1. ก�าหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2563 โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการในการ
เก็บ ใช้ เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องได้รับความยินยอมและเป็นไปตามที่ PDPA ก�าหนด

2. ก�าหนดนโยบายสารสนเทศของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติในการใช้งาน การก�ากับดูแลการป้องกันรักษา
ความปลอดภัย และบทลงโทษ รวมถึงการให้ความรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยีและดจิทิลัท่ีเก่ียวข้องในชวิีตประจ�าวัน การสร้าง
ความตระหนักรู้และรับผิดชอบเก่ียวกับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ให้กับพนักงานอย่างต่อเน่ืองผ่านการแจ้งข่าวสารผ่าน
ระบบอีเมล การอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
และไม่ละเมิดต่อกฎหมาย มีความปลอดภัยของข้อมูลเพ่ือป้องกันการถูกคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงคุณและโทษจาก
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคม

3. สร้างระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ระบบเครือข่ายจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีอาจมีความ
เสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก

4. ระดับเครือข่าย มีการสร้างไฟร์วอลล์ (Firewall) เพ่ือป้องกันและตรวจสอบให้มีการรับส่งข้อมูลในช่องทางท่ีก�าหนดกับ
ปลายทางที่อนุญาตเท่านั้น
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5. ระดบัอปุกรณ์ มกีารตดิตัง้โปรแกรมป้องกันไวรสัคอมพวิเตอร์ในเครือ่งคอมพิวเตอร์ทกุเครือ่งและมกีารเชือ่มต่อกับเซร์ิฟเวอร์
ส่วนกลางเพ่ือสามารถควบคมุ และแก้ไขเครือ่งทีม่ปัีญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเรว็ พร้อมทัง้ยังสามารถหาสาเหตขุอง
การถูกคุกคาม เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและป้องกันการเกิดปัญหาซ�้าในครั้งต่อไป

6. ก�าหนดสิทธิการใช้งานระบบต่างๆ ของพนักงาน เพื่อจ�าแนกชั้นความลับและการจัดการข้อมูลโดยก�าหนดให้การเข้าถึง
ข้อมูลเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการใช้งานและตามความจ�าเป็นเท่านั้น อันจะเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความ
ลบัและการจารกรรมข้อมลูได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงก�าหนดให้มรีะบบการบนัทึกการเข้าใช้งานเพ่ือให้สามารถตรวจสอบ
การเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. มีศูนย์ข้อมูล (Data Center) และการส�ารองข้อมูลที่ส�าคัญ เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลมาใช้งานได้เมื่อระบบหลักมีปัญหา 
ส่งผลให้ธุรกิจยังสามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

8. เก็บข้อมูลการใช้งานเครือข่ายตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และ
ก�ากับดูแลการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกจารกรรมข้อมูล หรือกระท�าผิดกฎหมาย

9. ติดตั้งโปรแกรมเพ่ือตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเพ่ือป้องกัน
การละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ในส่วนของระบบเซิร์ฟเวอร์ มีการตรวจสอบสิทธิการใช้งานและ 
License รวมถึงด�าเนินการต่ออายุการใช้งานทุกปี เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบท้ังหมดของบริษัทฯมีการใช้โปรแกรมที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายเท่านั้น

10. เพ่ิมระบบบนัทกึและตดิตามการแก้ไขปัญหาของเครือ่งคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกับระบบสารสนเทศ เพือ่ให้
หน่วยงานที่ดูแลเรื่องดังกล่าวสามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

 3.2.1 ความเสี่ยงด้านการผลิต
 ผงเมลามีนซึ่งวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนซึ่งเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะและมีผู้ผลิตและจ�าหน่ายใน
ประเทศไม่มากรายนัก ในขณะที่กลุ่มบริษัทมีความต้องการใช้ผงเมลามีนเพ่ิมมากขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน และการขยายฐานการผลิตในประเทศอินเดียและเวียดนาม ดังนั้น กลุ่มบริษัทอาจประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิต และส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของกลุ่มบริษัทไม่สามารถเติบโตได้ตามที่คาดการณ์

  แนวทางรองรับความเสี่ยง
1. บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 45 ของจ�านวนหุ้นสามัญท้ังหมดของบริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต 

ผงเมลามีนรายส�าคัญให้บริษัทฯ และจากการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบร่วมกัน ตลอดจนก�าลังการผลิตของบริษัท 
ไทย เอม็เอฟซ ีจ�ากัด ท่ีมอียู่อย่างเพียงพอต่อความต้องการของบรษิทัฯและยังสามารถจ�าหน่ายให้แก่ผูผ้ลติรายอืน่ได้อกี 
ท�าให้บริษัทฯมีความมั่นใจว่ามีแหล่งวัตถุดิบผงเมลามีนที่มีคุณภาพและไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ

2. บรษิทัฯมคีวามสมัพันธ์ทีด่กัีบผูผ้ลติผงเมลามนีรายอืน่และเป็นคู่ค้ากันมานาน และมกีารสร้างความสมัพันธ์ท่ีดกัีบผูผ้ลติ
วัตถุดิบที่มีคุณภาพในต่างประเทศ ท�าให้บริษัทฯสามารถจัดหาวัตถุดิบได้ในราคาที่เหมาะสม และมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบ
จะมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตท่ีมีการขยายตัว หรือสามารถรองรับการขยายฐานการผลิตท้ังในประเทศและในกลุ่ม
ประเทศเป้าหมายได้

 ส่วนของเมด็พลาสตกิซึง่เป็นวัตถุดบิทีส่�าคญัของผลติภัณฑ์เพ่ืองานอตุสาหกรรม บรษิทัฯไม่มคีวามเสีย่งต่อการประสบปัญหา
การขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากมีผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายหลายราย ประกอบกับบริษัทฯสามารถจัดหาได้จากแหล่งทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
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 3.2.2 ความเสี่ยงด้านแรงงาน
 การปรับขึ้นของอัตราค่าแรงขั้นต�่าท่ัวประเทศ การเติบโตของหลายอุตสาหกรรม และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ท�าให้กลุม่แรงงานมฝีีมอืในประเทศไทยมโีอกาสและทางเลอืกในการประกอบอาชพีมากขึน้ ประกอบกับประเทศไทยเริม่เข้าสูก่ารเป็น
ประเทศของสงัคมผูส้งูอายุ (Aging Society) และมจี�านวนประชากรวัยท�างานในอตัราส่วนทีล่ดลง นอกจากน้ี การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ท�าให้เกิดการล็อกดาวน์ประเทศและมีข้อจ�ากัดในการเคลื่อนย้ายแรงงาน จึงอาจส่งผลให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานมฝีีมอืและต้นทนุแรงงานทีเ่พ่ิมสงูขึน้จากการเพ่ิมค่าแรงพิเศษเพ่ือการจงูใจ ซึง่เหตปัุจจยัดงักล่าวกระทบ
กระบวนการผลิตสินค้าเมลามีน เนื่องจากบริษัทฯจ�าเป็นต้องพึ่งพาแรงงานมีฝีมือ และมีความต้องการแรงงานจ�านวนมากเพื่อรองรับ
แผนการขยายตลาด

  แนวทางรองรับความเสี่ยง
1. บรหิารจดัการแผนการผลติอย่างมปีระสทิธิภาพเพ่ือลดข้ันตอนการท�างานทีไ่ม่จ�าเป็น และพัฒนากระบวนการท�างานใน

โรงงานเป็นแบบ Lean Manufacturing

2. จดัตัง้ศนูย์ฝึกอบรมเพ่ือฝึกทกัษะการผลติให้พนกังานก่อนปฏิบตังิานจรงิ และเพ่ิมประสทิธิภาพก�าลงัคนเพ่ือเพ่ิมผลผลติ
ต่อคนให้มากขึ้น

3. จดัโครงการอบรมผูส้บืทอดต�าแหน่ง เพ่ือถ่ายทอดและพัฒนาพนกังานรุน่ต่อๆ ไป ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในเทคนิคเฉพาะ
ด้าน เสรมิแนวคดิของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนได้เรยีนรูใ้นด้านอืน่ๆ เพิม่เตมิทัง้ด้านการตลาด การผลติ 
การเงนิ และการขนส่ง เพ่ือให้มคีวามรูท้ีห่ลากหลาย ตลอดจนให้มคีวามเข้าใจโจทย์และเงือ่นไขธุรกิจของบรษิทัฯเพ่ือน�า
ไปใช้กับงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

4. น�าเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายมาท�างานในบางกระบวนการผลิต

5. จัดให้มีสวัสดิการในปัจจัยพ้ืนฐานอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าแรงตามที่กฎหมายก�าหนด สิทธิในการได้รับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้และทักษะ รวมถึงโอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ผ่าน
กระบวนการส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�านึกของการรักองค์กรและร่วมเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ท้ังนี้เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้
พนักงานอยู่กับองค์กรในระยะยาว

6. ร่วมกับสถาบนัการศกึษาชัน้น�าในการพัฒนาเครือ่งจกัรอตัโนมตัหิรอืก่ึงอตัโนมตัเิพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงาน ปัจจบุนับรษิทัฯ
ประสบความส�าเรจ็ในการน�ามาใช้กับสายการผลติส่วนหนึง่ซึง่ช่วยลดปรมิาณการใช้แรงงานคนและส่งผลให้ต้นทนุการ
ผลิตมีแนวโน้มที่ลดลงด้วย

7. ปรับเปลี่ยนชั่วโมงการท�างานของพนักงาน เพ่ือวัตถุประสงค์ของการบริหารต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท�างานโดยไม่ลดผลผลิต

8. ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่แรงงานมีศักยภาพในการผลิต ยังไม่เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน และมีอัตราค่าแรง
ที่เหมาะสม

3.3  ความเสี่ยงด้านการเงิน

 3.3.1 ความเสี่ยงจากการผิดข้อกำาหนดทางการเงิน
 บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางการเงิน ซึ่งระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทฯกับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ และ
ยังคงมีผลอยู่จนกว่าบริษัทฯจะช�าระคืนหนี้เงินกู้เสร็จส้ิน ดังนั้น หากบริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางการเงิน อาจท�าให้
บริษัทฯตกอยู่ในสถานะการผิดข้อก�าหนดทางการเงินได้

  แนวทางรองรับความเสี่ยง
 บริษัทฯได้จัดท�าประมาณการงบการเงินขึ้นใช้ภายในองค์กร เพ่ือเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการประมาณการอัตราส่วน
ทางการเงินต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนติดตามผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงวดเพื่อลดโอกาสของการปฏิบัติผิด
ข้อก�าหนดทางการเงิน
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 3.3.2  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 การส่งออกสนิค้า และการน�าเข้าวัตถุดบิ สนิค้าส�าเรจ็รปู เครือ่งจกัรและอปุกรณ์บางชนิดของกลุม่บรษิทั มคีวามเสีย่งจากการ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ท�าให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถประมาณการรายได้และต้นทุน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
ตลอดจนกระแสเงินสดได้อย่างแม่นย�า

  แนวทางรองรับความเสี่ยง
 ในปี พ.ศ. 2563 บรษิทัฯยังคงมยีอดขายส่งออกเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 10-15 ของรายได้หลกั โดยรายได้จากการส่งออก
ส่วนใหญ่เป็นเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัอเมรกิาในสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของรายได้จากการส่งออกทัง้หมด และจะเพ่ิมสงูขึน้ตามการ
ขยายตวัของธุรกิจส่งออก ขณะทีก่ารน�าเข้าของบรษิทัฯส่วนใหญ่ก็สัง่ซือ้เป็นเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัอเมรกิาเช่นเดยีวกัน แต่การใช้จ่าย
จะผันแปรขึ้นอยู่กับงบลงทุนในสินทรัพย์ในแต่ละปี บริษัทฯได้บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้วิธีบริหาร
กระแสเงนิสดรบัและจ่ายเงนิตราต่างประเทศให้มคีวามสมดลุ (Natural Hedge) ควบคูกั่บการพิจารณาท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่าง
ประเทศล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม การท�าสัญญา
ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯสามารถทราบกระแสเงินสดที่แน่นอน ตลอดจนก�าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ที่เหมาะสมของบริษัทฯได้

 นอกจากนี ้บรษิทัฯได้เจรจาและเสนอราคาขายสนิค้าให้ลกูค้าในบางประเทศและบางรายเป็นเงนิสกลุอืน่นอกเหนอืจากดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา อาท ิสกุลเงนิบาทซึง่ปัจจบุนับรษิทัฯมสีดัส่วนรายได้จากการส่งออกเป็นสกุลเงนิบาทประมาณร้อยละ 30 ของรายได้จาก
การส่งออกทั้งหมด ควบคู่กับการซื้อสินค้าด้วยสกุลเงินที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและลดผล 
กระทบจากการพ่ึงพิงเงนิสกุลใดสกุลหนึง่มากเกินไป ตลอดจนเจรจากับลกูค้าหลกัเพ่ือขอปรบัราคาขาย เมือ่อตัราแลกเปลีย่นมคีวาม
ผันผวนอย่างมีนัยส�าคัญ

 ส่วนของบริษัทย่อยในต่างประเทศมีรายได้เป็นเงินสกุลท้องถ่ินจากการจ�าหน่ายให้ลูกค้าภายในประเทศมากกว่าร้อยละ 90 
ขณะท่ีการน�าเข้าวัตถุดบิ เครือ่งจกัรและอปุกรณ์การผลติส่วนใหญ่สัง่ซือ้เป็นเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา และจะผนัแปรตามปรมิาณ
การใช้วตัถุดบิ งบลงทุนในสนิทรพัย์ในแต่ละปี บรษิทัย่อยได้บรหิารจดัการเพ่ือลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นโดยใช้แนวปฏิบตัเิช่น
เดียวกันกับของบริษัทฯตามสภาวการณ์ ท้ังการขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมรายรับสกุลเงินตราต่างประเทศ ควบคู่กับการ
หาผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบในประเทศเพ่ือลดการน�าเข้า หรือเจรจาขอซื้อสินค้าน�าเข้าจากผู้จ�าหน่ายเป็นเงินสกุลอื่นนอกเหนือจากดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนและลดผลกระทบจากการพ่ึงพิงเงินสกุลใดสกุลหนึ่งมากเกินไป 
นอกจากน้ี การวางแผนการลงทุนและการพิจารณาท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ก็เป็นอีกหน่ึงแนวทางที่จะช่วยลด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่บริษัทย่อยได้

 3.3.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ประกอบด้วย

1. วงเงินกู้หมุนเวียนของบริษัทฯมีอัตราดอกเบี้ยอิงอัตรา MOR หรือ Money Market Rate ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

2. เงนิกู้ยืมระยะยาวเพ่ือการลงทุนตามแผนงานขยายธุรกิจในแต่ละปี โดยมเีงือ่นไขดอกเบีย้ทัง้แบบคงท่ีตลอดอายุสญัญา
เงินกู้ และแบบลอยตัวอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า

 ท�าให้บรษิทัฯมคีวามเสีย่งของการขึน้ลงของอตัราดอกเบีย้ซึง่องิกับอตัราลอยตวัดงักล่าวเมือ่อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดมคีวาม
ผันผวน

  แนวทางรองรับความเสี่ยง
 บริษัทฯมีแนวทางรองรับเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้

• จัดท�าประมาณการเงินสดและแผนการลงทุนไว้ล่วงหน้าเพ่ือท่ีบริษัทฯจะได้มีเวลาเพียงพอในการจัดหาและพิจารณา
แหล่งเงินต่างๆ ที่มีเงื่อนไขและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับบริษัทฯ

• จัดหาวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้น

• พิจารณาช�าระคืนเงินต้นก่อนก�าหนดเพ่ิมเติมตามสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯและประเภทของอัตราดอกเบี้ยของ
วงเงินกู้ท่ีบริษัทฯวางแผนช�าระคืน ซึ่งบางวงเงินกู้บริษัทฯสามารถกระท�าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิมและไม่ผิดต่อ
เงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
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• ตดิตามข้อมลูการเคลือ่นไหวของภาวะอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดและปัจจยัต่างๆ ท่ีมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย เพ่ือใช้ประเมินทิศทางของอัตราดอกเบี้ยและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเมื่อ
บริษัทฯมีความจ�าเป็นต้องจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มเติม พร้อมทัง้เปรียบเทียบกบัต้นทุนทางการเงินกรณรีะดมเงินทุน 
จากแหล่งอื่นที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ เช่น การออกหุ้นกู้ เป็นต้น

• พิจารณาเลือกใช้เง่ือนไขอัตราดอกเบี้ยแบบคงท่ีหรืออัตราดอกเบี้ยที่อิงอัตราลอยตัวอื่นๆ ส�าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจะ
จัดหาเพิ่มเติม เพื่อช่วยถ่วงดุลหรือกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด

• พิจารณาใช้เครือ่งมอืทางการเงนิอืน่เพ่ือป้องกันความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้และบรษิทัฯสามารถทราบ
ภาระต้นทุนทางการเงินที่แน่นอน

 3.3.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
 การขายสินค้าให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นการขายเชื่อทั้งลูกค้าภายในและต่างประเทศ มีการจัดจ�าหน่ายให้ลูกค้า 
รายเก่าท่ีซือ้ขายกับบรษิทัฯมานาน และลกูค้ารายใหม่ๆ ตามฐานลกูค้าของบรษิทัฯทีเ่พ่ิมมากขึน้เรือ่ยๆ รวมถึงมรีะยะเวลาการให้เครดติ
แก่ลูกค้าที่ต่างๆ กัน ท�าให้บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บช�าระหนี้จากลูกค้าได้

  แนวทางรองรับความเสี่ยง
 บริษัทฯได้ก�าหนดเกณฑ์การจัดระดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า การหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับลูกค้า และการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นก่อนการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ท�าให้ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทฯไม่มีสาระส�าคัญ การกระจุกตัวของ 
ความเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ท่ีเก่ียวกับลกูหน้ีการค้าอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ แม้ว่าลกูค้าของบางสายธุรกิจจะมน้ีอยรายก็ตาม เน่ืองจาก
เป็นลูกค้าขนาดใหญ่ และมีความน่าเชื่อถือด้านฐานะการเงิน ประกอบกับบริษัทฯยังมีลูกค้ารายอ่ืนอีกเป็นจ�านวนมาก มีตลาดท่ี
กระจายอย่างหลากหลาย มปีระสบการณ์การเก็บหนีใ้นอดีต การควบคมุการอนุมตัวิงเงนิสนิเชือ่ ตลอดจนวเิคราะห์และติดตามความ
สามารถในการช�าระเงนิของลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ โดยอาจปรบัเปลีย่นวงเงินและระยะเวลาการให้เครดติอย่างเป็นระบบตามพฤตกิรรม
การช�าระเงินของลูกค้า ตลอดจนก�าหนดมาตรการในการติดตามและเร่งรัดการช�าระหนี้รายท่ีมีการช�าระเงินล่าช้าเกินก�าหนด ท�าให้ 
ฝ่ายบริหารเชือ่มัน่ว่าจะไม่มคีวามเสีย่งทางด้านการให้สนิเชือ่เพ่ิมเตมิจากจ�านวนเงินทีบ่รษิทัฯได้บนัทกึไว้เป็นค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูแล้ว

 กรณีลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าท่ีบริษัทฯยังไม่มีความมั่นใจในฐานะการเงิน บริษัทฯจะก�าหนด
เงื่อนไขการช�าระเงินด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือต้องโอนช�าระเงินก่อนบางส่วนหรือทั้งหมด
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1  ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 4.1.1 ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและการผลิต

 1)  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำากัด (มหาชน)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ	31	ธ.ค.	2563
(หน่วย	:	ล้านบาท)

ที่ดินและอาคาร เครือ่งจักร
และ

อุปกรณ์

มูลค่า
รวม

กรรมสิทธิ์/เช่า
ทรัพย์ประกัน
วงเงินสินเชื่อ

เนื้อที่ดิน มูลค่า
รวมไร่ งาน ตรว.

ส�านักงานใหญ่และ
โรงงานสุขสวัสดิ์

24 3 0.2 282.03 223.04 505.07

   ถือกรรมสิทธิ์
   ของตนเอง

ปลอดภาระ
ค�้าประกันหรือ

จ�านอง(3)

โรงงานบางปู 6 3 89 19.56 180.22 199.78

โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี 49 1 86 219.90 872.74 1,092.64

ศูนย์จ�าหน่ายสินค้า(1) - - - 17.86 - 17.86

รวม(2) 539.35 1,276.00 1,815.35

(1) ประกอบด้วยศูนย์จ�าหน่ายสินค้าของธุรกิจขายตรง รวม 8 สาขา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัด และ ศรีไทย ซุปเปอร์ 
เอาท์เล็ท 1 สาขา โดยจ�านวนสาขาของศูนย์จ�าหน่ายสินค้าของธุรกิจขายตรงลดลงจากปีก่อนจากการปิดสาขาที่ไม่สร้างผลก�าไรเพื่อลด
ค่าใช้จ่าย

(2) บริษัทฯแสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับป ี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หัวข้อ 15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หน้า 39 – 42

(3) ภาระหน้ีเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมจ�านวน 395.80 ล้านบาท มีหลักประกันเป็นเพียงข้อตกลงที่จะไม่ก่อ
ภาระผกูพันหรอืท�านติกิรรมใดๆ ในทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างและเครือ่งจกัรทัง้หมดของบรษิทัฯทัง้ทีม่อียู่ในปัจจบุนัหรอืทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต 
(Negative Pledge) เท่านั้น ขณะที่วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนทั้งหมดไม่มีหลักประกัน

(4) วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้โอนที่ดินและส่ิงปลูกสร้างส่วนหนึ่งของโรงงานโคราช ตลอดจนเครื่องจักรและอุปกรณ์ท้ังหมดท่ี
เกีย่วข้องกับสายการผลติผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนให้กับบรษิทั ศรไีทยซปุเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด ตามแผนงานโอนกิจการบางส่วน  
ทัง้น้ี ทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างส่วนท่ีเหลอืของโรงงานโคราชเดมิทีบ่รษิทัฯไม่ได้ใช้ในการผลติและการด�าเนนิงานแล้ว บรษิทัฯได้แสดงมลูค่า
รวมอยู่ในรายการ “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน”

  2) บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จำากัด (เดิมชื่อ บริษัท โคราช ไทย เทค จำากัด)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ	31	ธ.ค.	2563
(หน่วย	:	ล้านบาท)

ที่ดินและอาคาร เครือ่งจักร
และ

อุปกรณ์

มูลค่า
รวม

กรรมสิทธิ์/เช่า
ทรัพย์ประกัน
วงเงินสินเชื่อ

เนื้อที่ดิน มูลค่า
รวมไร่ งาน ตรว.

ส�านักงานและโรงงาน 32 0 0 98.92 188.59 287.51 ถือกรรมสิทธิ์ของ
ตนเอง(1)

   ปลอดภาระ
   ค�้าประกันหรือ

   จ�านอง(2)

ส�านักงานขาย
และคลังสินค้า

1 1 38.25 - - - เช่าที่ดินและ
อาคาร(1)

-
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(1) ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บรษิทั ศรไีทยซปุเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด (“SSK”) เช่าพ้ืนท่ีส่วนหนึง่ของโรงงานโคราชของบรษิทัฯเป็นทีต่ัง้สถาน
ประกอบการ โดยท�าสัญญาเช่าแบบปีต่อปีกับบริษัทฯ  อย่างไรก็ดี ภายหลังการรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัทฯเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 SSK จึงได้รับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถานประกอบการดังกล่าวและถือครองกรรมสิทธ์ิเป็นของตนเอง คงเหลือเช่าพ้ืนท่ี
ส่วนหนึ่งของส�านักงานใหญ่และโรงงานโคราชของบริษัทฯเพื่อใช้เป็นส�านักงานขายและคลังสินค้า โดยมีค่าเช่าทั้งหมดในปี พ.ศ. 2563 
จ�านวน 4.99 ล้านบาท

(2) SSK มวีงเงินสนิเชือ่หมนุเวียนกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองราย รวมจ�านวน 200.0 ล้านบาท กับ 1 ล้านดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา โดย
มีหลักประกันเป็นการค�้าประกันโดยบริษัทฯในวงเงิน 190 ล้านบาท และเงินฝากธนาคารของตนเองค�้าอีกส่วนหนึ่ง ตลอดจนข้อตกลงที่
จะไม่ก่อภาระผูกพันหรือท�านิติกรรมใดๆ ในทรัพย์สินของ SSK ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้นในอนาคต (Negative Pledge) เท่านั้น

 3) บริษัท ที ไทยพลาส จำากัด

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ	31	ธ.ค.	2563
(หน่วย	:	ล้านบาท)

ที่ดินและอาคาร เครือ่งจักร
และ

อุปกรณ์

มูลค่า
รวม

กรรมสิทธิ์/เช่า
ทรัพย์ประกัน
วงเงินสินเชื่อ

เนื้อที่ดิน มูลค่า
รวมไร่ งาน ตรว.

ส�านักงานและโรงงาน - - - - 1.59 1.59 ถือกรรมสิทธิ์ของ
ตนเอง(1)

ปลอดภาระ
ค�้าประกันหรือ

จ�านอง(2)

(1) เช่าพ้ืนที่ส่วนหน่ึงของโรงงานโคราชของบริษัทฯเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ โดยท�าสัญญาเช่าแบบปีต่อปีกับบริษัทฯ และมีค่าเช่าในปี 
พ.ศ. 2563 จ�านวน 0.26 ล้านบาท  ท้ังนี ้ด้วยแผนการปรบัโครงสร้างกลุม่บรษิทัโดยการรวมศนูย์การผลติผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืน
ทัง้หมดไปที ่SSK  บรษิทั ท ีไทยพลาส จ�ากัด (“TTP”) จงึปรบัลดขนาดกิจการของตนเองและได้หยุดด�าเนินการผลติตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 
พ.ศ. 2563 พร้อมกับยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัทฯ

(2) ไม่มีภาระหนี้เงินกู้และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับสถาบันการเงินใดๆ

 4)  Srithai (Vietnam) Company Limited

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ	31	ธ.ค.	2563
(หน่วย	:	ล้านบาท)

ที่ดินและอาคาร เครือ่งจักร
และ

อุปกรณ์

มูลค่า
รวม

กรรมสิทธิ์/เช่า
ทรัพย์ประกัน
วงเงินสินเชื่อ

เนื้อที่ดิน มูลค่า
รวมไร่ งาน ตรว.

ส�านักงานใหญ่และ
โรงงานที่ Song Than 1
Industrial Zone

18 3 0 56.58 461.00 517.58 เช่าที่ดิน(1)

ถือกรรมสิทธิ์
ของตนเองเฉพาะ
อาคาร เครื่องจักร

และอุปกรณ์    ปลอดภาระ
   ค�้าประกันหรือ

   จ�านอง(3)
โรงงานที่ Viet Huong
Industrial Zone

2 0 51.25 - 39.02 39.02 เช่าที่ดินและ
อาคาร(2)

ถือกรรมสิทธิ์ของ
ตนเองเฉพาะ
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์

รวม(4) 56.58 500.02 556.60

(1) สญัญาเช่าท่ีดนิจากผูป้ระกอบการนคิมอตุสาหกรรมของประเทศเวียดนาม มอีายุของสทิธิการเช่ารวมเป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 48 ปี นับตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2540 โดยมีค่าเช่าในปี พ.ศ. 2563 จ�านวนเทียบเท่า 1.03 ล้านบาท

(2) สญัญาเช่าทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างจากผูป้ระกอบการนคิมอตุสาหกรรมของประเทศเวียดนาม มอีายุของสญัญาเช่าคราวละ 4 ปี นับตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2555 และมสีทิธิทีจ่ะต่ออายุสญัญาเช่าฉบบันีไ้ด้ครัง้ละ 4 ปี รวม 4 ครัง้ รวมเป็นระยะเวลาท่ีต่ออายุสญัญาเช่าได้ท้ังสิน้ 16 ปี ซึง่
จะท�าให้สัญญาสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2575 โดยมีค่าเช่าในปี พ.ศ. 2563 จ�านวนเทียบเท่า 2.76 ล้านบาท
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(3) ภาระหนีเ้งนิกู้ยืมระยะยาวของ Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จ�านวนเทียบเท่า 220.32 
ล้านบาท และวงเงนิสนิเชือ่หมนุเวียนทัง้หมดจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศเวียดนามและประเทศไทย มหีลกัประกันเป็นเพียงข้อตกลง
ที่จะไม่ก่อภาระผูกพันหรือท�านิติกรรมใดๆ ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรทั้งหมดของ SVN ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้น
ในอนาคต (Negative Pledge) และ/หรือ Letter of Comfort ที่ออกโดยบริษัทฯเท่านั้น

(4) SVN ยังมีที่ดินเปล่าที่อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของประเภทธุรกิจและช่วงเวลาของการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน ซึ่งมีเน้ือท่ี 
18 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา ตัง้อยู่ไม่ไกลจากท่ีตัง้ของโรงงานและส�านกังานใหญ่ของ SVN โดยท�าสญัญาเช่าทีด่นิจากผูป้ระกอบการนคิม
อุตสาหกรรมของประเทศเวียดนามในปี พ.ศ. 2559 อายุสัญญาเช่า 42 ปี ค่าสิทธิการเช่าทั้งหมดจ�านวนเทียบเท่า 52.50 ล้านบาท และ
ไม่มค่ีาเช่ารายเดอืน โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือใช้ก่อสร้างอาคารโรงงานส�าหรบัรองรบัการขยายธุรกิจและก�าลงัการผลติของ SVN ในอนาคต  
ทั้งนี้ มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จ�านวนเทียบเท่า 40.75 ล้านบาท

         5)  Srithai (Hanoi) Company Limited

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ	31	ธ.ค.	2563
(หน่วย	:	ล้านบาท)

ที่ดินและอาคาร เครือ่งจักร
และ

อุปกรณ์

มูลค่า
รวม

กรรมสิทธิ์/เช่า
ทรัพย์ประกัน
วงเงินสินเชื่อ

เนื้อที่ดิน มูลค่า
รวมไร่ งาน ตรว.

ส�านักงานและโรงงาน 14 0 44.5 127.78 329.79 457.57 เช่าที่ดิน(1)

ถือกรรมสิทธิ์ของ
ตนเองเฉพาะ

อาคาร เครื่องจักร
และอุปกรณ์

ปลอดภาระ
ค�้าประกันหรือ

จ�านอง(2)

(1) สัญญาเช่าที่ดินจากผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม อายุสัญญาเช่า 43 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ค่าสิทธิการเช่า
ทัง้หมดจ�านวนเทียบเท่า 63.06 ล้านบาท และไม่มค่ีาเช่ารายเดอืน   ทัง้น้ี มลูค่าสทุธิตามบญัชขีองสทิธิการเช่า ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 จ�านวนเทียบเท่า 46.72 ล้านบาท

(2) ภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวของ Srithai (Hanoi) Company Limited (“SHN”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จ�านวนเทียบเท่า 56.39 
ล้านบาท และวงเงนิสนิเชือ่หมนุเวียนทัง้หมดจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศเวียดนามและประเทศไทย มหีลกัประกันเป็นการค�า้ประกนั
โดย SVN และข้อตกลงที่จะไม่ก่อภาระผูกพันหรือท�านิติกรรมใดๆ ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรทั้งหมดของ SHN ทั้งที่มีอยู่
ในปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้นในอนาคต (Negative Pledge)

         6)  Srithai Superware Manufacturing Private Limited

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ	31	ธ.ค.	2563
(หน่วย	:	ล้านบาท)

ที่ดินและอาคาร เครือ่งจักร
และ

อุปกรณ์

มูลค่า
รวม

กรรมสิทธิ์/เช่า
ทรัพย์ประกัน
วงเงินสินเชื่อ

เนื้อที่ดิน มูลค่า
รวมไร่ งาน ตรว.

ส�านักงานและโรงงาน 17 2 70.75 80.43 81.36 161.79 เช่าที่ดิน(1)

ถือกรรมสิทธิ์ของ
ตนเองเฉพาะ

อาคาร เครื่องจักร
และอุปกรณ์

ปลอดภาระ
ค�้าประกันหรือ

จ�านอง(2)

(1) สัญญาเช่าท่ีดินจากผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมของประเทศอินเดีย อายุสัญญาเช่า 99 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ค่าสิทธิการเช่า
ทัง้หมดจ�านวนเทียบเท่า 48.72 ล้านบาท และไม่มค่ีาเช่ารายเดอืน   ทัง้น้ี มลูค่าสทุธิตามบญัชขีองสทิธิการเช่า ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 จ�านวนเทียบเท่า 35.56 ล้านบาท

(2) วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจ�านวน 33.0 ล้านอินเดียรูปี (หรือประมาณ 15 ล้านบาท) จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศอินเดีย มีหลักประกัน
เป็น Standby Letter of Credit ที่ออกโดยบริษัทฯ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2563  • 40



         7)  Srithai Superware India Limited

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ	31	ธ.ค.	2563
(หน่วย	:	ล้านบาท)

ที่ดินและอาคาร เครือ่งจักร
และ

อุปกรณ์

มูลค่า
รวม กรรมสิทธิ์/เช่า ทรัพย์ประกัน

วงเงินสินเชื่อเนื้อที่ดิน มูลค่า
รวมไร่ งาน ตรว.

ส�านักงานและ
คลังสินค้าที่ Gurgaon

- 1 67.32 - - - เช่าอาคาร(1) -

(1) สญัญาเช่า ระยะเวลาการเช่า 3 ปี  อย่างไรก็ด ีในระหว่างปี พ.ศ. 2563 Srithai Superware India Limited (“SSI”) ได้ขอยกเลกิสญัญาเช่า
กับผูใ้ห้เช่าล่วงหน้าโดยไม่มค่ีาปรบั และย้ายส�านักงานและคลงัสนิค้าไปอยู่ท่ีส�านักงานของ Srithai Superware Manufacturing Private 
Limited เพ่ือลดค่าใช้จ่าย โดย SSI มค่ีาใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนท่ีส�าหรบัปี พ.ศ. 2563 จ�านวนเทียบเท่า 0.20 ล้านบาท  ทัง้นี ้เนือ่งจากธุรกิจ
ของ SSI เป็นธุรกิจซื้อมาขายไป ทรัพย์สินหลักรายการอื่นที่ SSI ใช้ในการประกอบธุรกิจ จึงมีเพียงเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน

(2) ไม่มีภาระหนี้เงินกู้และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับสถาบันการเงินใดๆ

         8)  บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จำากัด

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ	31	ธ.ค.	2563
(หน่วย	:	ล้านบาท)

ที่ดินและอาคาร เครือ่งจักร
และ

อุปกรณ์

มูลค่า
รวม กรรมสิทธิ์/เช่า ทรัพย์ประกัน

วงเงินสินเชื่อเนื้อที่ดิน มูลค่า
รวมไร่ งาน ตรว.

ส�านักงานและ
คลังสินค้า

- - 68.25 - 12.21 12.21 เช่าอาคาร(1)

ถือกรรมสิทธิ์ของ
ตนเองเฉพาะ

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

ปลอดภาระ
ค�้าประกันหรือ

จ�านอง(2)

(1) เช่าพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของส�านักงานใหญ่และโรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี ของบริษัทฯเป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ โดยท�าสัญญาเช่าแบบปีต่อปี
กับบริษัทฯ และมีค่าเช่าในปี พ.ศ. 2563 จ�านวน 0.60 ล้านบาท

(2) วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจ�านวน 1.04 ล้านบาท จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศหนึ่งราย มีหลักประกันเป็นเงินฝากธนาคารของตนเองค�้า
เต็มจ�านวน

         9)  บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำากัด

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ	31	ธ.ค.	2563
(หน่วย	:	ล้านบาท)

ที่ดินและอาคาร เครือ่งจักร
และ

อุปกรณ์

มูลค่า
รวม กรรมสิทธิ์/เช่า ทรัพย์ประกัน

วงเงินสินเชื่อเนื้อที่ดิน มูลค่า
รวมไร่ งาน ตรว.

ส�านักงานและโรงงาน 14 2 75 28.55 33.60 62.15 ถือกรรมสิทธิ์ของ
ตนเอง

ติดจ�านอง
บางส่วน(1)

(1) วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนจ�านวน 37.0 ล้านบาท จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศหน่ึงราย มีหลักประกันเป็นการจ�านองที่ดินเนื้อท่ี 10 ไร ่
3 งาน 32.6 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง

         10)  บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำากัด

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ	31	ธ.ค.	2563
(หน่วย	:	ล้านบาท)

ที่ดินและอาคาร เครือ่งจักร
และ

อุปกรณ์

มูลค่า
รวม กรรมสิทธิ์/เช่า ทรัพย์ประกัน

วงเงินสินเชื่อเนื้อที่ดิน มูลค่า
รวมไร่ งาน ตรว.

ส�านักงานและโรงงาน 11 1 73 146.24 353.40 499.64 ถือกรรมสิทธิ์ของ
ตนเอง

ติดจ�านอง
บางส่วน(1)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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(1) มวีงเงนิสนิเชือ่หมนุเวยีนกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองราย รวมจ�านวน 237.0 ล้านบาท โดยมหีลกัประกันเป็นการจ�านองทีด่นิเนือ้ท่ี 
5 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา พร้อมสิง่ปลกูสร้าง และเครือ่งจกัรส่วนหนึง่ และข้อตกลงทีจ่ะไม่น�าทรพัย์สนิทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่�าคญัไปท�า
นติกิรรมใดๆ หรอืก่อให้เกิดภาระผกูพันตลอดอายุสญัญาเงนิกู้  ทัง้นี ้ภาระหน้ีเงนิกู้ยืมระยะยาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จ�านวน 
61.54 ล้านบาท จากสถาบนัการเงนิอกีรายหน่ึง มหีลกัประกันเป็นเพยีงข้อตกลงทีจ่ะไม่ก่อภาระผกูพันหรอืท�านติกิรรมใดๆ ในท่ีดนิพร้อม
สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรทั้งหมดของบริษัทฯทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้นในอนาคต (Negative Pledge) เท่านั้น

 4.1.2 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯประกอบด้วย ลิขสิทธ์ิและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการด�าเนินงาน และสิทธิบัตรทาง
ด้านเทคนิคการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ สิทธิในการเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายฝาเครื่องดื่ม และสิทธิในการผลิตและจ�าหน่ายสินค้าตาม
สญัญาต่างๆ โดยมอีายุของการใช้ประโยชน์ระหว่าง 5 – 10 ปี บรษิทัฯได้แสดงรายละเอยีดและมลูค่าตามบญัชสีทุธิของสนิทรพัย์ไม่มี
ตัวตนในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หัวข้อ 16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หน้า 42

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 บริษัทฯมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกบัธุรกจิหลักของบริษัทฯ ได้แก่ สายธรุกิจพลาสติก ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพือ่
งานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างผลก�าไรและมีโอกาสในการ
เจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไรของกลุ่มบริษัท   นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความส�าคัญแก่การลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์
หรือสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯตามแผนกลยุทธ์ที่ต้องการเน้นให้การท�าธุรกิจมีลักษณะครบวงจร ลดการพ่ึงพาธุรกิจนอกกลุ่ม เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น

 อย่างไรก็ตาม หากเป็นการลงทนุในกลุม่ธุรกจิหรอืผลติภัณฑ์ทีบ่รษิทัฯให้ความส�าคญัตามนโยบายของบรษิทัฯ หรอืมคีวามเชีย่วชาญ
เป็นพิเศษด้วยเทคนิคเฉพาะทาง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Material Handling บริษัทฯก็ม ี
นโยบายท่ีจะลงทุนในสดัส่วนท่ีท�าให้บรษิทันัน้มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯเพ่ือให้บรษิทัฯมอี�านาจในการควบคมุ ก�าหนดนโยบาย และ
บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทนั้นได้

 ในการดูแลและบริหารงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯจะส่งบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทฯซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็น 
ผู้บริหารและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจนั้นๆ เพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในจ�านวนท่ีสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ หรือเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดย 
ผูแ้ทนของบรษิทัฯมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการบรหิารจดัการ หรอืออกเสยีงในทีป่ระชมุตามแนวทางหรอืทศิทางท่ีคณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดไว้

4.3  การประเมินราคาทรัพย์สิน
 ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯมีการประเมินราคาทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและการผลิตส่วนหนึ่งของสายการผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ในครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบมูลค่าตลาดปัจจุบันของทรัพย์สินในการก�าหนดราคาโอนทรัพย์สินตามแผนงานโอนกิจการ
บางส่วนของบริษัทฯให้บริษัทย่อย ตามรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สินดังปรากฏตามเอกสารแนบ 4

4.4  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทและถือครองไว้เพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว
หรือยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต โดยจัดเป็นสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ตามที่แสดงในงบการเงินของ
กลุ่มบริษัท ได้แก่ ที่ดินเปล่า ที่ดินและอาคาร และอาคารห้องชุด ซึ่งมีอยู่หลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
และมลูค่ายุตธิรรมตามงบการเงนิรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จ�านวน 161.29 ล้านบาท และ 1,586.07 ล้านบาท ตามล�าดบั บรษิทัฯ
ได้แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หัวข้อ 14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หน้า 37 – 38
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1. คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยที่มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

2. คดีที่กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างมีนัยส�าคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

 อนึง่ บรษิทัฯมคีดฟ้ีองร้องซึง่ไม่เข้าข่ายหรอืมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัตามข้อ 1-3 ข้างต้น กับบรษิทัจดัหาแรงงานต่างด้าวในปี พ.ศ. 
2559 โดยกล่าวอ้างว่าบริษัทฯผิดนัดไม่ช�าระค่าบริการตัวแทนการจัดหาแรงงานต่างด้าวและให้บริษัทฯชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งใน
เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ศาลชัน้ต้นมคี�าพิพากษาให้บรษิทัฯช�าระเงนิจ�านวน 4.77 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี  อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

 ในปี พ.ศ. 2562 ศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษายกค�าพิพากษาของศาลชั้นต้น เนื่องจากไม่ได้มีการแปลเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษา 
ต่างประเทศของบริษัทฯในข้ันศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์จึงมีค�าส่ังให้บริษัทฯจัดท�าค�าแปลเอกสารภาษาต่างประเทศและน�าส่งต่อศาลภายใน 
ปี พ.ศ. 2562 จากนั้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ตามรูปคดี

 เมือ่วนัที ่17 มกราคม พ.ศ. 2563 ศาลชัน้ต้นยืนยันตามค�าพิพากษาเดมิ โดยให้บรษิทัฯช�าระเงินจ�านวน 4.77 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้
ร้อยละ 7.5 ต่อปี  อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์อีกครั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 และศาลอุทธรณ์นัดฟังค�าพิพากษาใน 
วันท่ี 24 มนีาคม พ.ศ. 2564 โดยบรษิทัฯและท่ีปรกึษากฎหมายของบรษิทัฯเชือ่มัน่ว่าผลของการอทุธรณ์จะเป็นคณุต่อบรษิทัฯเนือ่งด้วยหลกัฐาน 
และข้อมูลส�าคัญที่บริษัทฯมี ซึ่งเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดี  ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่ตั้งส�ารองหนี้สินส�าหรับคดีความดังกล่าว
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

6.1  ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	: SITHAI

เลขทะเบียนบริษัท	: 0107536001516

ประเภทธุรกิจ	: ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ในครัวเรือนที่ท�าจากเมลามีน
ธุรกิจแม่พิมพ์และอืน่ๆ ให้บรกิารผลติและจดัหาแม่พิมพ์ และจดัหาสนิค้าจากทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศมาจ�าหน่าย

ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว	: 2,709,904,800 บาท
ประกอบด้วย หุ้นสามัญจ�านวน 2,709,904,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ตั้งบริษัท	: ส�านักงานใหญ่
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�าบลแพรกษา อ�าเภอเมือง
 จังหวัดสมุทรปราการ 10280
 โทรศัพท์ 66 2709 3020     โทรสาร 66 2324 0924
3.  โรงงานอมตะซิตี้	ชลบุรี
 700/13 หมู่ 1 เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง
 จังหวัดชลบุรี 20000
 โทรศัพท์ 66 3821 3250     โทรสาร 66 3821 3234

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากเมลามีน
โรงงานโคราช*
335 หมู่ 6 เขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนราชสีมา-โชคชัย
ต�าบลหนองระเวียง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 66 4421 2100     โทรสาร 66 4421 2035

* เมือ่วันท่ี 1 สงิหาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัฯได้โอนสายการผลติผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืน
ทีท่�าจากเมลามนีท้ังหมดให้กับบรษิทั ศรไีทยซปุเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด (เดมิชือ่ บรษิทั โคราช 
ไทย เทค จ�ากัด) ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี พ.ศ. 2563
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ที่ตั้งบริษัท	(ต่อ)	: ส�านักงานขายตรง
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 66 2428 8855     โทรสาร 66 2427 7269
URL : www.superwaredirectsales.com 

รอบระยะเวลาบัญชี	: 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

เลขานุการบริษัท/
หัวหน้าหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	:

นายไชยวัฒน์		กุลภัทรวาณิชย์
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (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�ากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 2009 9999     โทรสาร 66 2009 9991

ผู้สอบบัญชี	: นายปรีชา		อรุณนารา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 66 2264 9090     โทรสาร 66 2264 0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย	: 1.  บริษัท	ส�านักงานกฎหมายนิติปรีชา	จ�ากัด
 21 ซอยปุณณวิถี 12 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 โทรศัพท์ 66 2252 9494     โทรสาร 66 2651 5053

2.  ส�านักงานกฎหมาย	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 :	บริษัท	ศรีไทยซุปเปอร์แวร์	โคราช	จ�ากัด(1)

ที่ตั้ง : 335 หมู่ที่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต�าบลหนองระเวียง
  อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 4421 2100 / 0 4421 2035

ทุนจดทะเบียน(2) : 300,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 30,000,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทุนช�าระแล้ว(2) : 300,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนช�าระแล้ว

(1) เดิมชื่อ บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ากัด โดยจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

(2) ทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้วเพ่ิมขึน้จาก 30 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนการรบัโอนกิจการบางส่วนจากบรษิทัฯ 
โดยจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และบริษัทฯเป็นผู้เพิ่มทุนทั้งหมดเพียงผู้เดียว 
ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯไม่เปลี่ยนแปลง
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2. ชื่อ :	บริษัท	ที	ไทยพลาส	จ�ากัด

ที่ตั้ง : 325-328 นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี หมู่ที่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย
  ต�าบลหนองระเวียง อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 4421 2100 / 0 4421 2035

ทุนจดทะเบียน(3) : 5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 500,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทุนช�าระแล้ว(3) : 5,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนช�าระแล้ว

(3) ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วลดลง 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2563 รวมลดลงจ�านวน 35 ล้านบาท จาก 40 ล้านบาท จากการปรับลด
ขนาดกิจการ โดยจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ตามล�าดับ ภายหลังการลดทุน บริษัทฯยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ไม่เปลี่ยนแปลง

3. ชื่อ :	Srithai	(Vietnam)	Company	Limited

ที่ตั้ง : 9 Street 2, Song Than 1 Industrial Park, Di An District,
  Binh Duong Province, Socialist Republic of Vietnam

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
  และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากเมลามีน

โทรศัพท์/โทรสาร : 84 6503 790023-4 / 84 6503 790025

ทุนจดทะเบียน : เทียบเท่า 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ทุนช�าระแล้ว : เทียบเท่า 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนช�าระแล้ว

4. ชื่อ :	Srithai	(Hanoi)	Company	Limited

ที่ตั้ง : 1 Street 3, VSIP Bac Ninh, Tu Son District,
  Bac Ninh Province, Socialist Republic of Vietnam

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์/โทรสาร : 84 6503 790023-4 / 84 6503 790025

ทุนจดทะเบียน : 424,920 ล้านเวียดนามดอง

ทุนช�าระแล้ว : 424,920 ล้านเวียดนามดอง

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนช�าระแล้ว
  (ทางอ้อมผ่าน Srithai (Vietnam) Company Limited)

5. ชื่อ :	Srithai	Superware	Manufacturing	Private	Limited

ที่ตั้ง : SM-22, GIDC Sanand-II (Bol), Taluka Sanand, Ahmedabad-382170,
  Gujarat, Republic of India

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากเมลามีน

โทรศัพท์ : 91 271 761 8905

ทุนจดทะเบียน : 720,000,000 อินเดียรูปี ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 72,000,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 อินเดียรูปี

ทุนช�าระแล้ว : 720,000,000 อินเดียรูป(ี4)

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนช�าระแล้ว

(4) เมือ่รวมกับจ�านวนเงนิทีช่�าระเป็นค่าส่วนเกินมลูค่าหุน้จ�านวน 179.975 ล้านอนิเดยีรปีู จะท�าให้เงินลงทนุทัง้หมดในบรษิทัย่อย
เท่ากับ 899.975 ล้านอินเดียรูปี

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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6. ชื่อ :	Srithai	Superware	India	Limited

ที่ตั้ง : SM-22, GIDC Sanand-II (Bol), Taluka Sanand, Ahmedabad-382170,
  Gujarat, Republic of India

ประเภทธุรกิจ : ค้าขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

โทรศัพท์ : 91 271 761 8905

ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 อินเดียรูปี ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 5,000,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 อินเดียรูปี

ทุนช�าระแล้ว : 42,500,000 อินเดียรูปี

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 82.4 ของทุนช�าระแล้ว

7. ชื่อ :	บริษัท	ศรีไทย-อ๊อตโต้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ที่ตั้ง : 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

ประเภทธุรกิจ : ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2427 0088 / 0 2874 5015

ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 200,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ทุนช�าระแล้ว : 10,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 75.0 ของทุนช�าระแล้ว

8. ชื่อ :	บริษัท	ศรีไทยโมลด์ส	จ�ากัด

ที่ตั้ง : 55/1 และ 55/6 หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองซ�้าซาก อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ และผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 3847 6525-7 / 0 3847 6528

ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 1,000,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ทุนช�าระแล้ว : 100,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 71.0 ของทุนช�าระแล้ว

9. ชื่อ :	บริษัท	ศรีไทย	มิยากาวา	จ�ากัด

ที่ตั้ง : 539 หมู่ที่ 4 ต�าบลแพรกษา อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ และผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2324 0425-6, 0 2324 0428-9 / 0 2324 0427

ทุนจดทะเบียน : 120,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 1,200,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ทุนช�าระแล้ว : 120,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 51.0 ของทุนช�าระแล้ว

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัทร่วม

1. ชื่อ :	บริษัท	ศรีไทย	ซันโค	จ�ากัด

ที่ตั้ง : 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

ประเภทธุรกิจ : ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2427 0088, 0 2428 9936 / 0 2428 9935

ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 200,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ทุนช�าระแล้ว : 20,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 48.0 ของทุนช�าระแล้ว

2. ชื่อ :	Sanko	Srithai	(Malaysia)	SDN.	BHD.

ที่ตั้ง : Lot 18, Jalan Sementa 27/91, Section 27, 40400 Shah Alam,
  Selangor Darul Ehsan, Malaysia

ประเภทธุรกิจ : ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์/โทรสาร : 603 5191 4921 / 603 5191 4926

ทุนจดทะเบียน : 500,000 มาเลเซียริงกิต ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 500,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 มาเลเซียริงกิต

ทุนช�าระแล้ว : 500,000 มาเลเซียริงกิต

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 48.0 ของทุนช�าระแล้ว (ทางอ้อมผ่านบริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ากัด)

3. ชื่อ :	บริษัท	ไทย	เอ็มเอฟซี	จ�ากัด

ที่ตั้ง : 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายผงเมลามีน

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2586 3894-6 / 0 2586 4878

ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 2,000,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ทุนช�าระแล้ว : 200,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 45.0 ของทุนช�าระแล้ว

4. ชื่อ :	บริษัท	ชีวามาลา	จ�ากัด

ที่ตั้ง : 1/132 หมู่ที่ 2 ต�าบลท่าทราย อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและ
  ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากเมลามีน

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 3449 0130-1 / 0 3449 0132

ทุนจดทะเบียน : 49,800,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 600,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 83 บาท

ทุนช�าระแล้ว : 49,800,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 40.0 ของทุนช�าระแล้ว

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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5. ชื่อ :	บริษัท	ศรีไทยบรรจุภัณฑ์	จ�ากัด

ที่ตั้ง : 30/27 หมู่ที่ 2 ต�าบลโคกขาม อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายกล่องกระดาษ

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 3445 2100-7 / 0 3445 2108-9

ทุนจดทะเบียน : 60,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 600,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ทุนช�าระแล้ว : 60,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 39.2 ของทุนช�าระแล้ว

6. ชื่อ :	PT.	Srithai	Maspion	Indonesia

ที่ตั้ง : Maspion Industrial Area unit 2, Tebel Village, Buduran, Sidoarjo,
  East Java, Republic of Indonesia

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากเมลามีน

โทรศัพท์/โทรสาร : 62 31 891 1061-3 / 62 31 891 3630

ทุนจดทะเบียน : 10,394,130,000 อินโดนีเซียรูเปียะ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 9,320 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,115,250 อินโดนีเซียรูเปียะ

ทุนช�าระแล้ว : 10,394,130,000 อินโดนีเซียรูเปียะ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 32.5 ของทุนช�าระแล้ว

บริษัทอื่น

1. ชื่อ :	บริษัท	แอลเอ็น	ศรีไทย	คอม	จ�ากัด

ที่ตั้ง : 71/12 หมู่ที่ 5 ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกเครื่องรับโทรศัพท์

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 3857 3061-3 / 0 3857 3069

ทุนจดทะเบียน : 76,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 76,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท

ทุนช�าระแล้ว : 76,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 20.0 ของทุนช�าระแล้ว

6.2 ข้อมูลสำาคัญอื่น
 ในปี พ.ศ. 2563 และภายหลังวันท่ีในงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯไม่มีข้อมูลและ/หรือเหตุการณ์
ใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากที่บริษัทฯได้เปิดเผยสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนอย่าง
เท่าเทียมกันผ่านช่องทาง ELCID ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯที่แสดงไว้
ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.srithaisuperware.com

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำากับดูแลกิจการ

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 บริษัทฯมีโครงสร้างเงินทุนจากการออกหุ้นสามัญประเภทเดียว และไม่มีการระดมทุนโดยการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น เช่น 
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หลักทรัพย์แปลงสภาพ เป็นต้น บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 2,709,904,800 บาท ช�าระทุนเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็น
หุ้นสามัญจ�านวน 2,709,904,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 บริษัทฯไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการ
บรหิารงานของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯมกีารก�าหนดในข้อบงัคบัของบรษิทัฯเฉพาะข้อจ�ากัดในการถอืหุ้นสามญัของบรษิทัฯของคนต่างด้าว ซึง่ระบุ
ให้คนต่างด้าวมีสิทธิถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 45 ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด

 ณ วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึง่เป็นวันท่ีบรษิทัฯปิดสมดุทะเบยีนรายชือ่ผูถื้อหุน้ครัง้สดุท้ายของปี พ.ศ. 2563 หุน้สามญัของบรษิทัฯ
ที่ถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวมีจ�านวนร้อยละ 2.85

7.2  ผู้ถือหุ้นสามัญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 7.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมกำาหนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ

รายชื่อ อันดับ จ�านวนหุ้น % ธุรกิจหลัก

นายสนั่น อังอุบลกุล 1 480,823,510 17.74 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์

 7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนร่วมกำาหนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ

รายชื่อ อันดับ จ�านวนหุ้น %

นางมยุรี  ศิริวัจนางกูร 2 177,071,390 6.54

นายประทีป  ตั้งมติธรรม 3 154,530,400 5.70

นางศรีสุดา  เลิศสุมิตรกุล 4 150,000,000 5.54

นายสมยศ  เลิศสุมิตรกุล 5 107,250,000 3.96

นายไพวรรณ  ชาติพิทักษ์ 6 107,100,000 3.95

นายสมเกียรติ  เลิศสุมิตรกุล 7 103,500,000 3.82

นางสาวบุญนภา  เลิศสุมิตรกุล 8 80,000,000 2.95

นายสมบัติ  เลิศสุมิตรกุล 9 78,400,000 2.89

นางสาวมิตดา  เลิศสุมิตรกุล 10 70,500,920 2.60

รวมจ�านวนหุ้นของผู้ถือหุ้น	10	อันดับแรก 1,509,176,220 55.69

จ�านวนหุ้นสามัญทั้งหมด 2,709,904,800 100.00

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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หมายเหตุ :

(1)  แม้ว่าส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของนิยาม “ญาติสนิท” ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย แต่บรษิทัฯพิจารณาเหน็ว่า ผูถื้อหุ้นแต่ละรายในกลุม่ดังกล่าวก็มคีวามต้องการ
ซือ้หรอืขายหุ้นสามญัของบรษิทัฯ ตลอดจนแนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงเป็นของตนเอง ซึง่จากการประชมุผูถื้อหุ้นในหลาย
ปีท่ีผ่านมา ก็ไม่เคยปรากฏเหตุการณ์ของการรวมกลุ่มกันใช้สิทธิออกเสียงร่วมกันอย่างมีสาระส�าคัญเพ่ือควบคุมมติของ 
ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น  ดงัน้ัน ด้วยความเป็นอสิระต่อกันของผูถื้อหุน้แต่ละรายดงักล่าว บรษิทัฯจงึเปิดเผยการถือหุ้นเป็นรายบคุคล 
โดยไม่ได้น�ามารวมกันและแสดงการถือหุ้นในลักษณะของกลุ่มตระกูลเดียวกัน

(2)  ผูล้งทนุสามารถดขู้อมลูผูถื้อหุ้น 10 อนัดบัแรกท่ีเป็นปัจจบุนัได้จาก website ของบรษิทัฯก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี

7.3  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
 บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯของผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

รายชื่อ ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2563 ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2562 จ�านวนหุ้น
เพิ่ม	/	(ลด)จ�านวนหุ้น % จ�านวนหุ้น %

นายสนั่น  อังอุบลกุล 480,823,510 17.74 440,823,510 16.27 40,000,000

นายเอ้งฮัก  นนทิการ 59,000 0.00 59,000 0.00 0

นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 0 0.00 0 0.00 0

นางสิริพร  ไศละสูต 0 0.00 0 0.00 0

นายศุภโชค  เลี่ยมแก้ว 0 0.00 0 0.00 0

นายณพล  เลิศสุมิตรกุล 0 0.00 0 0.00 0

นายไชยวัฒน์  กุลภัทรวาณิชย์ 0 0.00 0 0.00 0

นายอภิสิทธิ์  ตั้งสาธิต* 1,420 0.00 1,420 0.00 0

นายพงษ์ศักดิ์  กันติรัตนาวงศ์ 2,700,000 0.10 2,500,000 0.09 200,000

นายการัณย์  อังอุบลกุล* 0 0.00 0 0.00 0

รวมจ�านวนหุ้น 483,583,930 17.84 443,383,930 16.36 40,200,000

จ�านวนหุ้นสามัญทั้งหมด 2,709,904,800 100.00 2,709,904,800 100.00

* สิ้นสุดการด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

 บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเงินก�าไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และบริษัทฯต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น

 บริษัทฯสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปีและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่
ก�าหนดไว้ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี สรุปได้ดังนี้
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ปี พ.ศ.	2562 พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2560 พ.ศ.	2559 พ.ศ.	2558

อัตราก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.11) 0.05 0.05 0.15 0.16

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) -(1) 0.05 0.05 0.10 0.10

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธ(ิ2) (%) N/A 99.43 107.60 66.77 60.94

(1)  บริษัทฯงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากผลขาดทุน

(2)  อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อก�าไรสทุธิ ค�านวณด้วยสตูร = จ�านวนเงนิปันผลท่ีประกาศจ่ายและได้รบัอนมุตั ิ(บาท) ÷ จ�านวนเงนิ
ก�าไรสุทธิตามงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ (บาท) x 100

 7.4.2  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

 บรษิทัย่อยแต่ละแห่งไม่ได้มกีารก�าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลไว้   อย่างไรก็ตาม บรษิทัย่อยได้พิจารณาจ่ายเงนิปันผลใน
แต่ละปีจากผลก�าไรจากการด�าเนนิงานและเมือ่ไม่มผีลขาดทนุสะสม ซึง่หากไม่มเีหตจุ�าเป็นอืน่ใด บรษิทัย่อยจะจ่ายเงนิปันผลในอตัราที่
บริษทัย่อยเหน็เหมาะสมต่อสภาพฐานะทางการเงนิของตนเองในขณะน้ัน โดยพิจารณาจากผลก�าไร สภาพการด�าเนนิธุรกิจและแผนงาน 
ลงทุนของบรษิทัย่อย เงือ่นไขและข้อจ�ากัดท่ีอาจระบไุว้ในนิตกิรรมสญัญา ตลอดจนต้องเป็นไปตามระเบยีบข้อก�าหนดการจ่ายเงินปันผล
ของแต่ละประเทศที่บริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจอยู่

 อนึง่ ในการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละปีทีผ่่านมาของบรษิทัย่อย ไม่เคยปรากฏเหตตุดิขดัจากหน่วยงานภายนอกท่ีท�าให้บรษิทัย่อย 
ไม่สามารถด�าเนินการจ่ายเงินปันผลตามที่ได้ประกาศไว้
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8. โครงสร้างการจัดการ

 บรษิทัฯบรหิารงานโดยคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัต้องมกีรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่
เกนิ 12 คน และมกีรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน ในปี พ.ศ. 2563 บรษิทัฯมกีรรมการจ�านวน 7 คน ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั กรรมการ
ทีเ่ข้าร่วมประชมุต้องมจี�านวนอย่างน้อยครึง่หน่ึงของจ�านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะถือเป็นครบองค์ประชมุ กรรมการบรษิทัได้รบัการแต่งตัง้โดย
ผู้ถือหุ้นมีวาระคราวละ 3 ปี กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกหากได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะผู้บริหารของบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานประจ�าของบริษัทฯ

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 แถวยืนจากซ้ายไปขวา : นายณพล เลิศสุมิตรกุล นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์

 แถวนั่งจากซ้ายไปขวา : นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว นายสนั่น อังอุบลกุล นางสิริพร ไศละสูต นายเอ้งฮัก นนทิการ
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 8.1.1  รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2563

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จ�านวนครั้งการ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6 6

นายเอ้งฮัก นนทิการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6 6

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

6 6

นางสิริพร ไศละสูต กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา-
ค่าตอบแทน และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

6 6

นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 6 6

นายณพล เลิศสุมิตรกุล กรรมการ 6 5

นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ กรรมการ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
เลขานุการบริษัท

6 6

 บรษิทัฯได้แสดงข้อมลูของกรรมการตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี�านาจควบคมุ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการ
ท�าบัญชี และเลขานุการบริษัท

 8.1.2  ผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท

 บริษัทฯไม่มีบุคคลที่เข้าข่ายเป็น ผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท ซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการ หรือ
การด�าเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

1)  บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
ของบริษัทฯ

2) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯได้

3)  บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯให้ปฏิบัติตามค�าสั่งของตนในการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษัทฯ

4)  บคุคลท่ีตามพฤตกิารณ์มกีารด�าเนินงานในบรษิทัฯหรอืมคีวามรบัผดิชอบในการด�าเนินงานของบรษิทัฯเย่ียงกรรมการ
หรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีต�าแหน่งซึ่งมีอ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ

8.2  ผู้บริหาร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯมีคณะผู้บริหารซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลที่เข้าข่ายนิยามค�าว่า ผู้บริหาร ตามประกาศ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ภายใต้โครงสร้างผังองค์กรใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 จ�านวน 6 คน ดังนี้

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2563  • 54



คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

รองกรรมการผู้จัดการ
ประจำาสำานักกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

รองกรรมการผู้จัดการ
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

รองกรรมการผู้จัดการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

รองกรรมการผู้จัดการ
ด้านการเงินและบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

สำานักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

สำานักนวัตกรรม

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1. นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

2. นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์* รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร

3. นายณพล เลิศสุมิตรกุล รองกรรมการผู้จัดการ-ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการ

4. นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต** รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

5. นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

6. นายการัณย์ อังอุบลกุล** รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

 *    ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

 **   สิ้นสุดการด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 บรษิทัฯได้แสดงข้อมลูของผูบ้รหิารตามทีป่รากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี�านาจควบคมุ ผูท้ีไ่ด้รบั 
มอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี และ
เลขานุการบริษัท โดยมีแผนภาพโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้

8.3  เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี
 เลขานุการบรษิทัและผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการท�าบญัชดี�ารงต�าแหน่งโดยนายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณชิย์ 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และนางสาวลดัดา น�าจารเุสถียรชยั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงิน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2560 ตามล�าดบั ทัง้นี ้ข้อมลูของเลขานุการบรษิทัและผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท�าบญัช ีตลอดจน
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ด�ารงต�าแหน่ง “เลขานุการบริษัท” ของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร  
ผูม้อี�านาจควบคมุ ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุ
ดูแลการท�าบัญชี และเลขานุการบริษัท
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8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 บริษทัฯมหีลกัเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซ่ึงได้ก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและมีความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับประเภทธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกันจากข้อมูลการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 ส่วนของกรรมการชดุย่อยน้ัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปรมิาณงานและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบเป็น
ข้อมลูเพ่ิมเตมิส�าหรบัการก�าหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยได้บรรจไุว้เป็นวาระ
เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด

 นอกจากน้ี บรษิทัฯมหีลกัเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนผูบ้รหิารโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยค�านึงถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ผลงานที่สร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ และความเหมาะสมภายใต้
โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจ�าปี เงินสมทบ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ รถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง

 ในการพิจารณาอตัราการปรบัเงินเดอืนและการจ่ายโบนัสประจ�าปีของผูบ้รหิาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา
เสนอคณะกรรมการบรษิทัให้ความเห็นชอบนโยบายอตัราการปรบัเงนิเดอืนและการจ่ายโบนัส ซึง่ต้องสอดคล้องกับผลประกอบการของบรษิทัฯ
ในแต่ละปี โดยมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการผูจ้ดัการด้านการเงนิและบรหิารเป็นผูก้�าหนดหลกัเกณฑ์ของการปรบัเงนิเดอืน
และจ่ายโบนัส และพิจารณาอัตราการปรับเงินเดือน และอัตราการจ่ายโบนัสประจ�าปีตามผลงานของผู้บริหารแต่ละคน

 บรษิทัฯได้ก�าหนดแผนการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้รหิารรวมถึงกรรมการผูจ้ดัการโดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ระยะสัน้และผลประโยชน์
ระยะยาวดังนี้

 • ผลประโยชน์ระยะสั้น

 บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส ตามผลประเมินการปฏิบัติงานและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯประจ�าปี 
รวมถึงค่าดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Preformance Indicators) ของแต่ละส่วนงาน อาทิ

• ยอดขาย
• ผลผลิต
• อัตราก�าไรขั้นต้น
• การควบคุมค่าใช้จ่าย

 นอกจากนี้ อาจพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัสด้วยอัตราพิเศษ ตามผลการด�าเนินงานและค่าดัชนีชี้วัดผลงานดังกล่าว 
ของบริษัทฯ

 • ผลประโยชน์ระยะยาว

 บรษิัทฯจัดให้มีเงนิสมทบกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี เงนิชดเชยกรณเีกษียณอาย ุรวมจนถงึสวสัดกิารพเิศษส�าหรบัพนกังานทีม่ไิด้
เป็นสมาชกิกองทุนส�ารองเลีย้งชพีซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขท่ีบรษิทัฯก�าหนด ได้แก่ เงนิช่วยเหลอืเพ่ิมเตมิพิเศษส�าหรบัพนกังานทีเ่กษยีณ
อายุ และรางวัลทองค�าส�าหรับพนักงานท่ีครบรอบอายุการท�างาน ท้ังน้ี บริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดของผลประโยชน์พนักงานไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หัวข้อ 5 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ ข้อย่อย 5.14 ผล
ประโยชน์ของพนักงาน หน้า 17 และหัวข้อ 21 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน หน้า 50 – 53

 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1)  ค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯก�าหนดจ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมตาม
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงเป็นดังนี้
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รายชื่อ-ต�าแหน่ง
จ�านวนเงิน	(บาท)

ปี	2563 ปี	2562

คณะกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการ – นายสนั่น อังอุบลกุล 300,000 300,000

 กรรมการ 6 คน (ปี 2562 : 7 คน) ประกอบด้วย
 นายเอ้งฮัก นนทิการ 150,000 150,000

 นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 150,000 150,000

 นางสิริพร ไศละสูต 150,000 150,000

 นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว 150,000 150,000

 นายณพล เลิศสุมิตรกุล 120,000 150,000

 นายมานิต อติวานิชยพงศ์(1) - 150,000

 นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ 150,000 150,000

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 1,170,000 1,350,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ – นายเอ้งฮัก นนทิการ 350,000 350,000

 กรรมการตรวจสอบ 2 คน ประกอบด้วย
 นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 112,500 150,000

 นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว 150,000 150,000

รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 612,500 650,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน – นางสิริพร ไศละสูต 37,500 25,000

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 คน ประกอบด้วย
 นายสนั่น อังอุบลกุล 30,000 20,000

 นายเอ้งฮัก นนทิการ 30,000 20,000

รวมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 97,500 65,000

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี – นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 25,000 25,000

 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 2 คน ประกอบด้วย
 นางสิริพร ไศละสูต 20,000 20,000

 นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ 20,000 20,000

รวมค่าตอบแทนกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 65,000 65,000

รวมทั้งสิ้น 1,945,000 2,130,000

 หมายเหตุ :
1.  นายมานิต  อติวานิชยพงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2.  ปี พ.ศ. 2563 ค่าเบี้ยประชุมที่บริษัทฯจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนอยู่ภายในกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 2,490,000 บาท 

ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 (ประจ�าปี พ.ศ. 2563) ดังนี้
 2.1.  ค่าเบี้ยประชุมส�าหรับคณะกรรมการบริษัท
  ประธานกรรมการ     จ�านวน 300,000 บาท/ปี
  กรรมการ     จ�านวน 150,000 บาท/ปี/คน
  รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม    จ�านวน 1,500,000 บาท/ปี/คณะ
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 2.2.  ค่าเบี้ยประชุมส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ    จ�านวน 350,000 บาท/ปี
  กรรมการตรวจสอบ    จ�านวน 150,000 บาท/ปี/คน
  รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม    จ�านวน 650,000 บาท/ปี/คณะ
 2.3.  ค่าเบี้ยประชุมส�าหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ�านวน 50,000 บาท/ปี
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จ�านวน 40,000 บาท/ปี/คน
  รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม    จ�านวน 170,000 บาท/ปี/คณะ
 2.4.  ค่าเบี้ยประชุมส�าหรับคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี   จ�านวน 50,000 บาท/ปี
  กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี   จ�านวน 40,000 บาท/ปี/คน
  รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม    จ�านวน 170,000 บาท/ปี/คณะ
 อัตราค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป
3.  บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

2)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ดังนี้

ค่าตอบแทน

ปี	2563 ปี	2562

จ�านวนราย จ�านวนเงินรวม
(ล้านบาท)

จ�านวนราย จ�านวนเงินรวม
(ล้านบาท)

เงินเดือน 6 33.76 6 35.18

โบนัส 6 2.88 6 2.33

รวม 6 36.64 6 37.51

 หมายเหตุ :

1.  รายชื่อผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

 1.1  นายสนั่น  อังอุบลกุล

 1.2  นายไชยวัฒน์  กุลภัทรวาณิชย์

 1.3  นายณพล  เลิศสุมิตรกุล

 1.4  นายอภิสิทธิ์  ตั้งสาธิต

 1.5  นายพงษ์ศักดิ์  กันติรัตนาวงศ์

 1.6  นายการัณย์  อังอุบลกุล

2.  รวมโบนัสค้างจ่ายของปีด้วย

 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

 1)  ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

 บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ

 2)  ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

2.1)  ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ เงินประกันสังคมส่วนที่บริษัทฯจ่ายสมทบ 
เงนิชดเชยหลงัออกจากงาน รางวัลทองค�าและเงินตอบแทนส�าหรบัพนักงานทีค่รบรอบอายุการท�างาน ตามเงือ่นไขท่ี
บริษัทฯก�าหนด โดยในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้จ่ายเงินส�าหรับค่าตอบแทนอื่นดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 0.73 
ล้านบาท

2.2)  ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ รถประจ�าต�าแหน่ง
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8.5  บุคลากร

 8.5.1 อัตรากำาลังคนแยกตามสายงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย	:	คน)

พ.ศ.	2563

ส�านักงาน

โรงงาน

รวม
สุขสวัสดิ์ โคราช บางปู

อมตะซิตี้	
ชลบุรี

ผู้บริหาร 5 0 0 0 1 6

สายงานสนับสนุน 105 0 0 0 0 105

สายงานการขายและการตลาด 147 0 0 0 0 147

สายงานการผลิต 0 281 0 347 587 1,215

รวม 257 281 0 347 588 1,473

(หน่วย	:	คน)

พ.ศ.	2562

ส�านักงาน

โรงงาน

รวม
สุขสวัสดิ์ โคราช บางปู

อมตะซิตี้	
ชลบุรี

ผู้บริหาร 5 0 0 0 1 6

สายงานสนับสนุน 148 0 0 0 0 148

สายงานการขายและการตลาด 258 0 0 0 0 258

สายงานการผลิต 0 298 901 349 609 2,157

รวม 411 298 901 349 610 2,569

(หน่วย	:	คน)

พ.ศ.	2561

ส�านักงาน

โรงงาน

รวม
สุขสวัสดิ์ โคราช บางปู

อมตะซิตี้	
ชลบุรี

ผู้บริหาร 10 0 0 0 1 11

สายงานสนับสนุน 162 0 0 0 0 162

สายงานการขายและการตลาด 296 0 0 0 0 296

สายงานการผลิต 0 401 1,531 339 641 2,912

รวม 468 401 1,531 339 642 3,381

 หมายเหตุ :
1.  จ�านวนผู้บริหารในปี พ.ศ. 2563 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2562 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561
2.  อัตราก�าลังคนในสายงานการผลิตของโรงงานสุขสวัสดิ์ โรงงานโคราช และโรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี ในปี พ.ศ. 2563 ลดลง

เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ตามยอดขายและปริมาณผลผลิตที่ลดลง และการโอนหน่วยธุรกิจสายการผลิต
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนทั้งหมดของบริษัทฯให้กับบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 100

3.  อตัราก�าลงัคนในส่วนของส�านกังานในปี พ.ศ. 2563 ลดลงเมือ่เทียบกับปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 จากการควบรวมธุรกิจขายตรง 
และธุรกิจเครอืข่าย การเกษยีณอายุของพนกังาน และการปรบัลดขนาดองค์กรให้สอดคล้องกับผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

4.  บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
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 8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน

 บรษิทัฯจดัให้มผีลตอบแทนแก่พนกังานทุกระดบัชัน้และทกุชนชาตอิย่างเสมอภาคและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เดยีวกัน มคีวาม
โปร่งใส ชดัเจน เป็นธรรม และจงูใจ ซึง่สอดคล้องกับแผนการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้รหิาร ส�าหรบัผลประโยชน์ระยะสัน้ ซึง่ประกอบ
ด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินโบนัสและเบี้ยขยัน และเงินสมทบประกันสังคม จะมีการประเมินการปฏิบัติงานประจ�าปีและ 
ค่าดัชนีชี้วัดผลงาน ควบคู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส่วนผลประโยชน์ระยะยาวน้ัน บริษัทฯจัดให้มีเงินสมทบกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ เงินชดเชยหลังออกจากงาน รางวัลทองค�าและเงินตอบแทนส�าหรับพนกังานทีค่รบรอบอายกุารท�างาน ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ
ก�าหนด นอกจากนี ้บรษิทัฯยังจดัให้มกีารอบรมให้ความรูแ้ก่พนักงานทกุระดบัในเรือ่งของการบรหิารรายรบั-รายจ่าย และการออมเงนิ 
เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ยามออกจากงานหรือเมื่อเกษียณอายุ

 ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่พนักงานทั้งองค์กรรวมทั้งสิ้น 611.93 ล้านบาท

 8.5.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

 ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความส�าคัญอย่างมาก เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีสุดที่จะผลักดันให้ธุรกิจเดิน 
ต่อไปได้ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ ขณะเดยีวกันบคุลากรเหล่าน้ันก็ต้องท�างานอย่างมคีวามสขุด้วย ซึง่บรษิทัฯได้ให้โอกาสในการพัฒนาและ
ส่งเสรมิพนกังานให้เกิดกระบวนการการเรยีนรูใ้นด้านต่างๆ ทัง้ทีเ่ก่ียวกับหน้าทีก่ารงานและการด�ารงชวิีต เพ่ือให้รูจ้กัการพ่ึงพาตนเอง
และสามารถช่วยเหลือแบ่งปันองค์ความรู้แก่สังคม อาทิ การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาในสายอาชีพแก่พนักงาน การสร้างวินัย
ทางการเงินเพ่ือส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตให้พนักงานได้อยู่ดีมีสุข โดยได้มอบหมายให้ส�านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก�าหนดแผนงาน
และหลักสูตร รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา และเพิ่มศักยภาพพนักงานทุกคนในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ มี
ความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนเองปฏิบัติ ตลอดจนมีความพร้อมและศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต

 ส�านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดหลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้แก่พนักงานตามล�าดับความส�าคัญและความเร่งด่วนของงาน
โดยร่วมกับหน่วยงานภายในบริษัทฯในการผลักดันให้เกิดการฝึกอบรมในรูปแบบ On the Job Training (OJT) อย่างต่อเน่ืองในทุก
หน่วยงานในองค์กร ที่เน้นการฝึกอบรมด้วยการปฏิบัติงานจริงโดยมีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ช�านาญงานน้ันๆ เป็นผู้สอนงานอย่างเป็น 
ขั้นตอน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ท�าให้เกิดทักษะในการท�างาน และฝึกฝนความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการท�างาน ให้
แก่ผู้รับการสอนงานในระหว่างการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และการแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ ให้
เกิดขึ้นในองค์กร

 บรษิทัฯจดัให้มกีารอบรมและรณรงค์เรือ่งการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายและแนวปฏบิตัเิรือ่ง
การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ แก่ผูบ้รหิารและพนักงานบรษิทัฯทกุส่วนงานและสาขา ตลอดจนผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัย่อย
และบริษัทร่วม โดยบริษัทฯได้ก�าหนดมาตรการติดตามความเข้าใจเรื่องดังกล่าวผ่านกิจกรรมและแบบสอบถามบนระบบ Intranet 
อย่างสม�า่เสมอ ผลคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการตอบแบบสอบถามจะน�าไปรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลประเมนิการปฏิบตังิาน 
ของพนกังานทกุคน อกีทัง้บรษิทัฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้มส่ีวนร่วมในการแจ้งเบาะแสหรอืเรือ่งร้องเรยีนท่ีเก่ียวกับการทจุรติหรอืการ
ปฏิบัติงานในระบบ Whistle Blower ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือปลูกฝังจิตส�านึกแก่พนักงานให้เกิดความรักองค์กรและช่วยกันป้องกัน
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายต่อบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ผลกัดนัให้การด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุตธิรรม สามารถตรวจสอบได้ และให้ถือเป็นมาตรฐานทีบ่รษิทัฯและ
พนักงานต้องร่วมกันรักษาและพัฒนาต่อไป

 ตลอดปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้จัดอบรมให้พนักงานท้ังแบบการจัดอบรมภายใน (In-House Training) และภายนอกบริษัทฯ 
(Public Training) รวมจ�านวนชั่วโมงอบรมถัวเฉลี่ย 7 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ซึ่งครอบคลุมหมวดหมู่หลักสูตรของบริษัทฯ 6 ด้าน ดังนี้

• หลักสูตรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Core Culture)

• หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการบริหาร (Managerial Skill)

• หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติงาน (Functional Skill)

• หลักสูตรที่เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System)

• หลักสูตรที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Health & Safety)

• หลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
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 นอกจากน้ี บรษิทัฯให้ความส�าคญักับการให้ความรูใ้นทุกๆ ด้านทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชวิีตให้แก่พนักงาน ท้ังในส่วนของความรู ้
ทางการเงนิ การดแูลสขุภาพกายและใจ การใช้ชวิีตประจ�าวัน และการเตรยีมความพร้อมส�าหรบัวัยเกษยีณ โดยตลอดทัง้ปี บรษิทัฯให้
ความรูแ้ก่พนกังานท้ังในรปูแบบของการอบรมและการออกบธูประชาสมัพันธ์ พร้อมสอดแทรกเกรด็ความรูแ้ละข้อคดิในเรือ่งต่างๆ ใน 
รปูแบบทีง่่ายต่อการเข้าใจของพนกังานทกุระดบัผ่านช่องทางการสือ่สารภายในองค์กรอยู่เสมอหรอืในรปูแบบของการจดักิจกรรมประกวด
เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสร้างตัวอย่างท่ีดีให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในหมู่พนักงานด้วยกันเอง ซึ่งท้ังหมดนี้ก็เพ่ือ 
ส่งเสรมิและผลกัดนัให้พนกังานมคีณุภาพชวิีตทีด่ ีด�าเนินชวิีตอย่างมคีวามสขุ และสามารถท�างานให้องค์กรได้อย่างเตม็ความสามารถ

 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ระดับสากล ให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืน อีกท้ัง
สร้างสรรค์บคุลากรของบรษิทัฯให้มคีณุค่าเพ่ิมขึน้โดยการยกระดบัความสามารถ ทกัษะวชิาชพี คณุภาพการท�างานและคณุภาพชวิีต 
เพ่ือร่วมกนัสร้างผลงานท่ีดใีห้แก่องค์กรและน�าพาบรษิทัฯไปสูเ่ป้าหมายต่างๆ ทีไ่ด้ตัง้ไว้ บรษิทัฯจงึมุง่เน้นทีจ่ะน�า	“หลกัการจัดการ	4	
ประการ	(4S)” ซึ่งเป็นปรัชญาการท�างานท่ีมุ่งเน้นปลูกฝังให้บุคลากรขององค์กรมีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ในงาน มาใช้ในการพัฒนาบคุลากรและพร้อมทีจ่ะปลกูฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบรษิทัฯต่อไป โดย หลกัการจัดการ	4	ประการ	
(4S) ประกอบด้วย

  STRENGTH (แข็งแกร่ง) ทีมงานแข็งแกร่ง องค์กรแข็งแกร่ง
 • บคุลากรมจีติส�านกึในจรยิธรรมและคณุธรรม ร่วมแรงร่วมใจท�างานเป็นทีม รกัองค์กรเสมอืนหนึง่คอื ชวิีตของพนักงาน

  STRETCH (ก้าวไกล) ทำาวันนี้ให้ดีกว่า ทำาวันหน้าให้ก้าวไกล
 • บุคลากรสามารถพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพตนเอง และงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา

  SPEED (ฉับไว) ตอบรับฉับไว ใส่ใจบริการ
• บคุลากรสามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ก่ียวข้องท้ังในและนอกองค์กรด้วยข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั ถูกต้อง รวดเรว็ 

และสร้างความประทับใจในการบริการ

  SYSTEM (มีระบบ) มีระบบ สอบกลับได้
• บคุลากรสามารถท�างานได้อย่างเป็นระบบ และมหีลกัการตดัสนิใจบนพ้ืนฐานของข้อมลูข้อเท็จจรงิท่ีได้รบัการวิเคราะห์

อย่างถูกต้องแม่นย�า

 บริษทัฯได้รณรงค์และด�าเนนิกิจกรรมทบทวนความรูค้วามเข้าใจหลกัการจดัการ 4 ประการ (4S) อย่างสม�า่เสมอผ่านทุกช่องทาง 
สือ่สารภายในองค์กร เพ่ือปลกูฝัง 4S ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบรษิทัฯอย่างย่ังยืน โดยส�านักพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ได้จดัหลกัสตูร
และกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมและปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างและทบทวนจนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติตามหลักการจัดการ 4 ประการ (4S) ได้อย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ
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9.  การกำากับดูแลกิจการ

 บริษัทฯด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นในวัฒนธรรมท่ีถือปฏิบัติภายใต้กรอบของจรรยาบรรณท่ีมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผลจากการด�าเนินการดังกล่าว บริษัทฯได้รับผล
การประเมินระดับ “ดีเลิศ”	(Excellent) จากการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2563 นับเป็นปีที่ห้าติดต่อกัน 
ซึ่งด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 คณะกรรมการบรษิทัมุง่เน้นการปฏบิตัติามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละตระหนักถึงบทบาทหน้าทีใ่นฐานะผูน้�าในการสร้างคณุค่า
ให้แก่กิจการในภาพรวม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีรบัผดิชอบและรายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการบรษิทั
ทราบทุกรายไตรมาส โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

9.1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษัทฯ ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 
โดยมกีารพัฒนาและปรบัปรงุนโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ีดตีามความเหมาะสมมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้ 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือท�าหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้ทันสมัย 
เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดขีองบริษทัจดทะเบยีนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีดไีด้แต่งตัง้ผูบ้รหิาร
ของบริษัทฯเข้าร่วมเป็นคณะท�างานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มนีโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีและเผยแพร่ผ่านทางช่องทางการสือ่สารต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก
องค์กร และเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจได้ว่ามกีารรบัรู ้ตระหนักรบัทราบถึงนโยบายดงักล่าวอย่างทัว่ถึง  นอกจากนี ้ยังก�าหนดให้มกีารจดัฝึกอบรม
และกิจกรรมภายในบริษัทฯ ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
สม�่าเสมอ

 ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบรษิทัได้อนุมตัปิระกาศใช้นโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีฉบบัปรบัปรงุ ครัง้ที ่4 (พ.ศ. 2561) เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017 : 
CG Code) ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ภายใต้โครงสร้าง 5 หมวดของนโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ี
ดีเดิม แต่ได้ครอบคลุมสาระส�าคัญตาม 8 หลักปฏิบัติของ CG Code โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2561)

หมวดที่ 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอ�านวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ท่ีผู้ถือหุ้นสมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และภายในเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมหัวข้อ
ต่างๆ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การประชุมผู้ถือหุ้น
3. การด�าเนินการในการประชุม
4. การจัดท�ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
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หมวดที่ 2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ

 คณะกรรมการบริษัทดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการดูแลผลประโยชน์ของตนโดยการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะและ 
ออกเสยีงลงมติในทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือร่วมตัดสนิใจในการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัต่างๆ ตลอดจนการเลอืกตัง้กรรมการ โดยคณะกรรมการบรษิทั 
จดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส มปีระสทิธิภาพ ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และเอือ้ให้ผูถ้อืหุน้สามารถ
ใช้สิทธิของตน ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

3. สิทธิเพื่อความเท่าเทียมกับคณะกรรมการบริษัท/ฝ่ายบริหาร

หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 คณะกรรมการบรษิทัเคารพสทิธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ ทีไ่ด้รบัผลกระทบหรอือาจได้รบัผลกระทบจากการ
ด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ ตามนโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่ก่ียวข้องกับกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ ของบรษิทัฯ ได้แก่ พนกังาน ผูถื้อหุ้น ผูร่้วมลงทนุ 
ลกูค้า คู่ค้า คูแ่ข่ง เจ้าหน้ี ผูส้อบบญัชอีสิระ สือ่มวลชน ชมุชนท่ีบรษิทัฯตัง้อยู่ สงัคมรอบข้าง ตลอดจนภาครฐั   นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทั 
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม�่าเสมอในการสร้างความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์และแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อพนักงาน

2. การด�าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม

3. การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

4. การต่อต้านการทุจริต และการแจ้งเบาะแสในการกระท�าผิด

5. การส่งเสริมนวัตกรรม

หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบและให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทนัเวลาตามกฎเกณฑ์ 
มาตรฐาน และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ท้ังข้อมูลทางการเงิน เช่น สถานการณ์ทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน 
เป็นต้น และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น 
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก

 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบน�าเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและ
เป็นปัจจุบัน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริษัทฯก�าหนดอยู่เสมอ เพ่ือส่ือสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 
เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เป็นต้น ได้อย่างเหมาะสมเท่าเทียมกัน  ท้ังนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเอกสารของ 
บริษัทฯที่เผยแพร่ตามข้อก�าหนดของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. ข้อมูลบริษัทฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น

2. การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

3. ผลการด�าเนินงาน

4. ช่วงเวลา และความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล
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หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

3. หลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. จ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

8. ประธานกรรมการ

9. กรรมการผู้จัดการ

10. วาระการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

11. การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

12. ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน

13. ค่าตอบแทนกรรมการ

14. เลขานุการบริษัท

15. คณะกรรมการชุดย่อย

16. การพัฒนากรรมการ

17. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท

18. การส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

19. รายงานของคณะกรรมการบริษัท

 ท้ังน้ี บริษัทฯได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2561) ฉบับเต็ม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯท่ี  
www.srithaisuperware.com

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย

 9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 ข้อบังคับของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ “คณะกรรมการ
ของบริษัทให้มีจ�านวนไม่เกินสิบสองคนและไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่น
ที่อยู่ในราชอาณาจักร”

 คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการทีม่คีวามรู ้ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ ทีห่ลากหลายและจ�าเป็นต่อการด�าเนนิ
ธุรกิจของบรษิทัฯ ตลอดจนอทิุศเวลาในการปฏิบตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบของตน เพ่ือประโยชน์ของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 มีจ�านวน 7 คน ประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นและเป็นผู้บริหารรวม 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความ
เชีย่วชาญในธุรกิจของบรษิทัฯ และกรรมการอสิระ 4 คน โดยรวมกรรมการทีเ่ป็นสภุาพสตร ี1 คน ซึง่เป็นผูท่ี้มทัีกษะและประสบการณ์
หลากหลายทีส่ามารถใช้วจิารณญาณได้อย่างอสิระ ตลอดจนมคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์และของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าท่ีสนับสนุนการท�างานของ
คณะกรรมการบรษิทั ตามหน้าท่ีและความรบัผดิชอบท่ีระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551
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 หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯและการก�ากับดูแล เพ่ือให้การบริหาร
จัดการเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพ่ิมมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง มีจริยธรรม
ทีด่แีละค�านงึถึงประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ท้ังในปัจจบุนัและระยะยาว หน้าท่ีความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัมดีงันี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง
หลักเกณฑ์ และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

2. ก�าหนดเป้าหมายและนโยบายการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารน�าไปปฏิบัติ

3. ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ และเพื่อ
ขอมติต่างๆ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เช่น การประกาศจ่าย
เงินปันผล เป็นต้น

5. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี

6. ก�ากับดูแลธุรกรรมหรอืการกระท�าใดๆ อนัมผีลกระทบทีส่�าคญัต่อฐานะการเงนิ ภาระหน้ีสนิ และชือ่เสยีงของบรษิทัฯ เช่น 
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

7. พิจารณาการท�ารายการเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ในส่วนที่ไม่จ�าเป็น
ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. ก�าหนดให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

9. ก�ากับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

10. แต่งตั้งและก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ

11. แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้มีอ�านาจในการท�านิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ

12. ก�าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

13. พิจารณาและทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ

14. ติดตามผลการด�าเนินงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจ�าปีของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับงบประมาณ

15. พิจารณาและทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

16. ติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้ ตลอดจนการจัดเตรียมแผนส�ารอง
ในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หากธุรกิจมีแนวโน้มประสบปัญหาทางการเงินไว้อย่างเหมาะสม

17. พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

18. พิจารณาการท�าสัญญาที่เกี่ยวกับการท�าธุรกิจปกติที่เป็นสาระส�าคัญและสัญญาที่ไม่เกี่ยวกับการท�าธุรกิจปกติ

19. จัดให้มีการก�ากับดูแลและติดตามการบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

20. จัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และน�าไปปฏิบัติทุกระดับชั้น

21. ปรับเปลี่ยนขอบเขตอ�านาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือท�าหน้าท่ีพิจารณาประเด็นส�าคัญเฉพาะเรื่อง กล่ันกรองข้อมูลตาม
ความเชี่ยวชาญและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาด�าเนินการ

 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2563 เมือ่วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบการทบทวน
นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ และเห็นควรให้คงวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯไว้ และอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุง
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัทฯ
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 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

• ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)

• ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)

• ปฏบิติัตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ มตคิณะกรรมการบรษิทั มตทิีป่ระชมุผูถื้อหุน้ รวมท้ังหลกัเกณฑ์
และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานที่ก�ากับดูแล (Duty of Obedience)

• เปิดเผยข้อมลูต่อผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)

 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือท�าหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจให้เป็นไป
ตามนโยบายและเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนมี
สิทธิร้องขอข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯได้อย่างอิสระ

 อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

 ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบรษิทัใช้อ�านาจอนมุตัภิายใต้ขอบเขตของวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั ตลอดจนมติทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ 
ตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล อาทิ

• การอนุมัติงบการเงิน ประจ�าปี พ.ศ. 2562

• การอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจ�าปี พ.ศ. 2563 และ 2564

• การอนุมัติวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 (ประจ�าปี พ.ศ. 2563)

• การรับทราบผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

• การอนุมัติโอนธุรกิจเมลามีนบางส่วนให้กับบริษัทย่อย

• การอนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้กับบริษัทย่อย

• การอนุมัติค�้าประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทย่อย

• การอนุมัติรับการสนับสนุนทางการเงิน (เงินกู้ยืมระยะยาว) และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน

• การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

• การอนุมัติปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

• การอนุมัติปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและกองทุนรวม

• การอนุมัติสรรหาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

• การรับทราบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการและระดับผู้อ�านวยการส่วน

• การรับทราบการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ

• การอนุมัติปรับโครงสร้างฝ่ายตรวจสอบภายในและงานที่เกี่ยวข้อง

• การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

• การประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองทัง้ในรปูแบบทัง้คณะกรรมการบรษิทั และกรรมการรายบคุคล ประจ�าปี พ.ศ. 2563

 เงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำาหนดในหนังสือรับรองบริษัท

 กรรมการบรษิทั 2 ใน 3 คน คอื นายสน่ัน องัอบุลกุล นายณพล เลศิสมุติรกุล และนายไชยวฒัน์ กุลภทัรวาณชิย์ ลงนามร่วมกัน 
พร้อมประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยก�าหนดวันที่จะประชุม พร้อม
ด้วยเวลาและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี กรรมการแต่ละคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ�านวนครั้งท่ี
จัดประชุม โดยในปี พ.ศ. 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัด
ประชมุกันเองโดยไม่มผีูบ้รหิารเข้าร่วมจ�านวน 1 ครัง้ ซึง่ได้เปิดเผยจ�านวนครัง้ของการเข้าประชมุของกรรมการแต่ละคนไว้ในหัวข้อ 8.1 
คณะกรรมการบริษัท
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 เลขานกุารบรษิทั มหีน้าทีร่วบรวมข้อมลูรวมถึงวาระทีเ่สนอโดยกรรมการอสิระ เพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุคณะกรรมการ 
บริษัทและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือได้มีเวลา
ศึกษาและพิจารณา ในการพิจารณาวาระต่างๆ จะค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

 วาระการประชมุตามปกติทีส่�าคัญประกอบด้วย การรบัทราบผลการสอบทานหรอืการตรวจสอบรายงานทางการเงนิโดยผูส้อบบญัชี 
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว การพิจารณาและการติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงาน การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรือ่งส�าคญัเก่ียวกับการด�าเนินงานของบรษิทัฯ เช่น วสิยัทศัน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมายทางการเงิน แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น การรับทราบผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
ชุดย่อยต่างๆ การรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯของกรรมการ การพิจารณาการท�ารายการท่ีมีลักษณะเก่ียวโยงกัน
หรือรายการที่เข้าข่ายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ถ้ามี) ตลอดจนการพิจารณาวาระต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารน�าเสนอ

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่น�าเสนอสาระส�าคัญของแต่ละวาระการ
ประชุม เพ่ือประมวลความเห็น และให้ได้ข้อสรุปเป็นมติท่ีประชุมเพ่ือน�าไปด�าเนินการต่อไป โดยเปิดโอกาสให้กรรมการร่วมแสดง
ความเห็นและอภิปรายในแต่ละวาระได้อย่างอิสระตรงไปตรงมา พร้อมทั้งเชิญผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้รายละเอียด
สารสนเทศที่ชัดเจนในวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

 หากมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดและเข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทจะแจ้งกรรมการคนนั้นเพ่ือขอให้ไม่เข้าร่วม
ประชุมเฉพาะวาระน้ัน  อย่างไรก็ตาม ต้องมีกรรมการอยู่ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสองในสามของจ�านวนกรรมการ
ท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ   ทั้งน้ี ในการสรุปมติของท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่กรณีการแต่งตั้งกรรมการทดแทนใน
ต�าแหน่งกรรมการทีว่่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ มตคิณะกรรมการบรษิทัต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 17 และ 21

 เลขานุการบริษัท เป็นผู้จดบันทึกและจัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดที่สมบูรณ์เพียงพอ และ
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุม ส�าหรับการค้นหาหรือ 
ตรวจสอบจากกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 วาระการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามข้อบงัคบับรษิทัฯ ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชน
จ�ากัด โดยก�าหนดให้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่ละปี กรรมการจ�านวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต�าแหน่ง กรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่ง 
สามารถได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการใหม่ได้ หากได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 หากกรรมการคนใดพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ ก็ต้องพ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นด้วย

 กรรมการส่วนใหญ่ มวีาระการด�ารงต�าแหน่งมากกว่า 9 ปี เนือ่งจากกรรมการทุกคนของบรษิทัฯ ประกอบด้วยผูท้รงคณุวุฒแิละ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายท้ังจากธุรกิจด้านการผลิตและธุรกิจอื่นๆ จึงสามารถก�าหนดนโยบายทิศทางองค์กร พร้อมทั้งติดตามการ
บรหิารจดัการของฝ่ายบรหิารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทีก่�าหนดไว้ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกัน ตลอดจน 
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ท�าให้ได้รับความเชื่อถือ และได้รับการอนุมัติต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งจากท่ีประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นตลอดมา

 จำานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรรมการ มีประสิทธิภาพและมีเวลาปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างเพียงพอ จึงก�าหนดให้กรรมการ
แต่ละคน สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเมื่อรวมบริษัทฯด้วยแล้วไม่เกิน 5 แห่ง

 นอกจากนี้ กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ต้องปฏิบัติตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ากัดอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องไม่เป็นกรรมการในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

 ในปี พ.ศ. 2563 กรรมการทุกคนได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2563 • 67



 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มกีารจดัท�ารายงานทางการเงนิและงบการเงนิ ณ วันสิน้สดุวันเดยีวกันของแต่ละไตรมาสและ ณ วัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯตามล�าดับ และจัดท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายก�าหนด โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีพิจารณางบการเงนิของบรษิทัฯและงบการเงนิรวมว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ภายใต้ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการบรษิทัได้จดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิ ซึง่ลงนามโดยประธาน
กรรมการ รวมถึงรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 5

 ประธานกรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูเ้ลอืกและแต่งตัง้ประธานกรรมการซึง่ปัจจบุนัคอื นายสนัน่ องัอบุลกุล โดยมหีน้าท่ีความรบัผดิชอบ 
ดังนี้

1. เป็นผู้น�าด้านนโยบาย ก�าหนดวิสัยทัศน์ และก�ากับดูแลการท�างานของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3. ดแูลให้มัน่ใจว่าการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิทั เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อบงัคบับรษิทัฯและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งหลีกเล่ียงการแสดงให้เห็นถึงการชักน�า
ให้เห็นคล้อยตามกรรมการคนใดคนหนึ่ง

5. ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงของแต่ละฝ่ายมี
จ�านวนเท่ากัน

6. เป็นผู้น�าในการก�าหนดและปฏิบัติตามจริยธรรมหรือวัฒนธรรมองค์กรและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

7. ให้ค�าแนะน�า และการแยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

8. เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทต่อบุคคลภายนอก และเป็นผู้น�าในการชี้แจง สื่อสารต่อสาธารณชน ผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

 บรษิทัฯได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทักับฝ่ายบรหิาร ซึง่นอกจากจะปฏบิตัหิน้าท่ีตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้ก�าหนดไว้และก�ากับดูแลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบายแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้
ก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิารโดยแยกเป็นส่วนของกรรมการผูจ้ดัการ ซึง่เป็นต�าแหน่งผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทัฯ และของ
คณะผูบ้รหิาร เพ่ือความชดัเจนของการปฏบิตัหิน้าที ่และเพ่ือให้คณะกรรมการบรษิทัสามารถก�ากับดแูลและประเมนิผลการปฏิบตังิาน 
ของฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดท�าเป็นประจ�าทุกปีได้อย่างเหมาะสม ดังนี้

	 หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหารและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายบริษัทฯ และมีความ
เข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

2. บริหารจัดการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

3. บริหารจัดการด้านบริหารการเงิน เพื่อให้มีโครงสร้างและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมั่นคง

4. บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือให้เกิด 
ภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน

5. บริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6. บริหารจัดการการเสริมสร้างกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
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7. ดูแลและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯโดยเคร่งครัด

8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

	 	 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

 คณะผูบ้รหิารต้องบรหิารงานเพ่ือให้มกีารปฏบิตัติามแผนงานและนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. บริหารและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายบริษัทฯ และมีความ
เข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณากลัน่กรองเรือ่ง/วาระต่างๆ ทีจ่ะเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือพิจารณาและด�าเนนิการอืน่ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษิทั 
มอบหมาย

3. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. วางแผนและพิจารณากลัน่กรองแผนงานต่างๆ ท้ังระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือบรรลวัุตถุประสงค์และเป้าหมายของบรษิทัฯ

5. วางแผนการบริหารทางการเงิน เพื่อลดภาระทางการเงินและให้บริษัทฯมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง

6. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริษัทฯโดยเคร่งครัด

 นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ก�าหนดระเบียบปฏิบัติและขอบเขตอ�านาจการอนุมัติของฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยประเภท
ของรายการและวงเงินอนุมัติ เพ่ือความคล่องตัวของการบริหารงานของฝ่ายบริหาร และเป็นการแบ่งแยกอ�านาจการอนุมัติของ 
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามกฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัวา่ การมอบหมายอ�านาจการจัดการกิจการให้กับฝ่ายบริหารนั้น มิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 อน่ึง แม้ว่าปัจจบุนัผูด้�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการซึง่เป็นต�าแหน่งสงูสดุของฝ่ายบรหิาร เป็น
บคุคลเดยีวกัน คอื นายสน่ัน  องัอบุลกุล แต่บรษิทัฯก็ได้มกีารก�าหนดหน้าท่ีความรบัผดิชอบของทัง้สองต�าแหน่งแยกกันไว้อย่างชดัเจน
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากนายสนั่น  อังอุบลกุล ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่ม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในธุรกิจของบรษิทัฯเป็นเวลานาน และเป็นทีย่อมรบัในวงการธุรกิจและสงัคมอย่างแพร่หลาย

 การด�ารงต�าแหน่งท้ังสองต�าแหน่งในเวลาเดยีวกนัน้ัน ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการได้ตระหนกัและแบ่งแยกบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละต�าแหน่งได้อย่างชัดเจน ท้ังในส่วนของการบริหารงานประจ�า การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
การประชุมผู้ถือหุ้น และอื่นๆ ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีและตัดสินใจตามขอบเขตอ�านาจของแต่ละต�าแหน่งได้เป็น
อย่างดี โดยได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นบุคคลเดียวกันที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานดังนี้

• ในฐานะประธานกรรมการ ช่วยให้สามารถรบัทราบการปฏิบตังิานของฝ่ายบรหิารได้อย่างใกล้ชดิและในสภาพความเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งจะควบคุมดูแลให้อยู่ในกรอบของนโยบายคณะกรรมการบริษัท และในฐานะกรรมการผู้จัดการ ก็สามารถ
บริหารงานให้สอดรับกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

• ในฐานะประธานกรรมการ นอกจากการปฏิบตัหิน้าท่ีในการเป็นประธานในท่ีประชมุของการประชมุผูถื้อหุ้นและการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องก�ากับและควบคุมดูแลการประชุมให้เป็นไปตามวาระและถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจน
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายได้อย่างอิสระแล้ว ยังสามารถชี้แจงข้อมูลให้ที่
ประชุมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดพร้อมกันได้

 ด้วยสัดส่วนกรรมการอิสระที่มีจ�านวนครึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ท�าให้คณะกรรมการบริษัทสามารถถ่วงดุล พร้อม
ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 การดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายว่า หากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารได้รับการเสนอให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษัทอื่น ซึ่งมิใช่อยู่ภายในกลุ่มของบริษัทฯโดยจะเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
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 อย่างไรก็ตาม บริษัทอื่นที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารจะไปเป็นกรรมการน้ัน ต้องไม่ด�าเนินธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และ
เมื่อรวมจ�านวนบริษัทอื่นที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการแล้วต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่คณะกรรมการบริษัทยึดถือปฏิบัติ โดยในปี พ.ศ. 2563 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารทุกคนก็ได้ปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์ดังกล่าว

 9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 คณะกรรมการบรษิทัอนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือท�าหน้าทีช่่วยพิจารณารายละเอยีด กลัน่กรองงาน และแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการบริษัทในด้านใดด้านหนึ่ง ประกอบด้วย

 1)  คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
1 คน ต้องมีความรู้ ความช�านาญ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

 คณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลให้มีการจัดท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนม ี
องค์ประกอบ คุณสมบัติและหน้าที่ตามที่ก�าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

1. นายเอ้งฮัก  นนทิการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

2. นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี กรรมการตรวจสอบ 3/4

3. นายศุภโชค  เลี่ยมแก้ว กรรมการตรวจสอบ 4/4

 นายเอ้งฮัก  นนทิการ และนายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน การธนาคาร และการ
บัญชี ส่วนนายศุภโชค  เลี่ยมแก้ว เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการผลิต

 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บรษิทัฯมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้อบบญัช ีและ 

ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท�ารายงานทางการเงินท้ังในรายไตรมาสและประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให้ผูส้อบบญัช ี
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ�าเป็นและเป็นเรื่องส�าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯก็ได้

2. สอบทานให้บรษิทัฯมรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธิผลโดยสอบทานร่วมกับ 
ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

3. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค�านึงถึงความ 
น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของส�านักงานสอบบัญชีน้ัน รวมถึงพิจารณาเสนอให้ 
เลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯตามความเหมาะสม

4. ตรวจสอบการท�ารายการที่เก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องตามประกาศของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

5. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร และ
ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯในรายงานส�าคัญที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�าหนด

6. จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว 
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

6.1  ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

6.2  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

6.3  เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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6.4  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6.5  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (“การทุจริต”)

6.6  รายงานอืน่ใดทีเ่ห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัท

7. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้

7.1  การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี การด�ารงอยู่ของกิจการ การเปล่ียนแปลงทางนโยบายท่ีส�าคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการ
เกี่ยวกับการก�าหนดนโยบายบัญชี ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

7.2  การพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

7.3  การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีของบรษิทัฯ ขัน้ตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบ 
ทีเ่ก่ียวข้องต่างๆ และการประเมนิผลการตรวจสอบร่วมกับผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
ควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบท่ีได้วางแผนไว้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าแผนการตรวจสอบดงักล่าวจะช่วยให้ตรวจพบ 
การทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน

7.4  การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจ�ากัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวน 
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

7.5  การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจ�ากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน

7.6  การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ว่าได้มีการวางแผนเพ่ือทบทวนวิธีการและการควบคุม 
การประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเก่ียวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพ่ือป้องกัน
การทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทฯหรือบุคคลภายนอก

7.7  การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7.8  การตดิตามความคบืหน้าการด�าเนนิการตามมาตรการต่อต้านการทุจรติของบรษิทัฯ จากฝ่ายบรหิารหรอืหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลจากระบบการแจ้งข้อร้องเรียนจากบุคคลทั่วไป (Whistle Blower)

7.9  การปฏิบัติอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.10  การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

8. สอบทานให้บริษัทฯมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

9. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตลอดจนร่วมกับฝ่ายบริหาร 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

10. สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทฯ

11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ

12. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบและเคร่งครัดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง 
คณุสมบตัแิละขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 โดยในปี พ.ศ. 2563 จดัให้มกีารประชมุร่วมกับผูส้อบบญัชี 
ผู้บริหารด้านการเงินและบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารที่เก่ียวข้อง รวม 4 ครั้ง และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทท่ีสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระประชุม
กันเองเพ่ือพิจารณาหรืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม  นอกจากน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีร่บัแจ้งข้อมลูหรอืเบาะแสเก่ียวกับการทจุรติหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ ตามระบบ 
Whistle Blower ของบรษิทัฯ เพ่ือตรวจสอบข้อเทจ็จรงิก่อนรายงานผลการตรวจสอบ และเสนอมาตรการทีเ่ก่ียวข้องให้คณะกรรมการบรษิทั 
พิจารณาต่อไป ซึง่ในปี พ.ศ. 2563 บรษิทัฯได้รบัข้อร้องเรยีนผ่านระบบ Whistle Blower รวม 2 เรือ่ง ซึง่เป็นข้อร้องเรยีนเรือ่งท่ีอาจก่อให้
เกิดความเสีย่งด้านทจุรติในองค์กร จงึส่งเรือ่งให้คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีเพ่ือมอบหมายให้ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯพิจารณา
ด�าเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานที่ก�าหนดไว้
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 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชมุแก่คณะกรรมการบรษิทัไตรมาสละ 1 ครัง้ ตลอดจนจดัท�ารายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครบทุกหมวดตามที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด และแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีของ 
บริษัทฯ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

3. การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

4. การดูแลด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ส�าหรับงบการเงินประจ�าปี พ.ศ. 2564

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยวิธีการประเมินตนเอง 
ตามแบบประเมนิของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรวบรวมผลการประเมนิ
และข้อควรพิจารณามาปรับปรุงเพิ่มเติม

 คณะกรรมการตรวจสอบ มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญัช ีโดยคณะกรรมการตรวจสอบชดุปัจจบุนั มวีาระการ
ด�ารงต�าแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2564

 2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการ
อิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการ
อิสระ

 รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

1. นางสิริพร ไศละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)

3/3

2. นายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3

3. นายเอ้งฮัก นนทิการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)

3/3

 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

2. พิจารณาและอนุมัติผังโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

3. พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรปูแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิทั

4. พจิารณาคดัสรรบคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชื่อรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ทัง้ในกรณทีีม่ีต�าแหน่งว่างหรอืกรรมการครบ
วาระการด�ารงต�าแหน่ง

5. พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหารระดับสูง ตามที่ฝ่ายบริหารได้คัดสรรและเสนอพิจารณา ทั้งในกรณีที่
มีต�าแหน่งว่างลงหรือเพิ่มต�าแหน่งใหม่

6. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ได้แก่ เงินเดอืน โบนสั สวัสดกิาร ค่าเบีย้ประชมุ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน

7. ประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั

8. ปฏิบตังิานอืน่ใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย อนัเก่ียวเนือ่งกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหาร
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 ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จดัให้มกีารประชมุรวม 3 ครัง้ โดยได้รายงานผลการปฏบิตังิาน 
แก่คณะกรรมการบรษิทัทกุครัง้ท่ีมกีารจดัประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบติังาน 
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจ�าปีด้วยวธีิประเมนิตนเอง และจดัท�ารายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2564

 3)  คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็น 
ผูบ้รหิารจ�านวน 1 คน และกรรมการอสิระจ�านวน 2 คน ผูด้�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ต้ีองเป็นกรรมการอสิระ

 รายชื่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

1. นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ) 2/2

2. นางสิริพร  ไศละสูต กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ) 2/2

3. นายไชยวฒัน์  กุลภัทรวาณิชย์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเลขานุการ 2/2

 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน ติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

1. ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.1 จดัท�านโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ี(Good Corporate Governance Policy) ท่ีเหมาะสมกับบรษิทัฯ ภายใต้
กรอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบยีบและข้อบงัคบัของหน่วยงานท่ีท�าหน้าทีก่�ากับดแูล ได้แก่ ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
แนวทางในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

1.2 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้นโยบายการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดขีองบรษิทัฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏบิตัติามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบยีบ 
ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ

1.3 ก�ากับ ดแูล และให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ในการปฏิบตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตาม
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง

1.4 เสนอแนะข้อก�าหนดและแนวทางในการปฏบิตัเิก่ียวกับจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกิจและข้อพึง
ปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

1.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

1.6 จัดท�ารายงานผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประจ�าปี เพ่ือรายงานคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งน�า
เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

2. ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

2.1 จัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.2 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ 
เพ่ือให้นโยบายและแนวปฏบิตัเิก่ียวกบัการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัติามมาตรฐาน
สากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ

2.3 ก�ากับ ดูแล และให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการ และผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
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2.4 เสนอแนะข้อก�าหนดและแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และข้อพึงปฏิบัติของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

2.6 จดัท�ารายงานผลการประเมนิการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ประจ�าปี เพ่ือรายงานคณะกรรมการบรษิทั พร้อมทัง้ 
น�าเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

3. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม

4. ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานแก่
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งท่ีมีการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประจ�าปีด้วยวิธีประเมินตนเอง และจัดท�ารายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีแสดงไว้ใน
รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดยคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ชุดปัจจุบัน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2564

 4)  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยผู้บริหารที่เก่ียวข้อง จ�านวนไม่เกิน 10 คน มี
ภารกิจช่วยคณะกรรมการบริษัทดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

 รายชื่ออนุกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบันและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

1. นายไชยวัฒน์  กุลภัทรวาณิชย์ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 9/9

2. นายขจัดภัย  อารีประเสริฐสุข* อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/9

3. นายครรชิต  วิวรรธนจิตต์* อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/9

4. นางสาวมัญชุรี  ก�าธรวรรินทร์* อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/9

5. นายสมทรง  รักษาพล อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 9/9

6. นางสาวลดัดา  น�าจารเุสถียรชยั* อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 7/9

7. นายอาชวันต์  บุญรัตน์* อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/9

8. นางสาวนิตยา  สรรสาธิต อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 8/9

9. นางอัคคนิดา  สุขใจ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ 9/9

 * ได้รับแต่งตั้งในระหว่างปี พ.ศ. 2563

 คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งต้องด�าเนนิการเพ่ือให้มัน่ใจว่า บรษิทัฯมกีารบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธิผลและประสทิธิภาพ
ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด

 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ในการท�าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

2. ก�าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียง กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง นโยบายและแนวทางการ
บรหิารความเสีย่ง เป็นประจ�าอย่างน้อยทุกปี เพ่ือให้แน่ใจว่ากรอบ กฎบตัรฯ นโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
ดังกล่าว มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อแผนกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ สภาวะท่ีเปล่ียนแปลงไป 
และท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

3. พิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัทฯ

4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในผลการประเมินความเส่ียง แนวทาง มาตรการควบคุมในปัจจุบัน และแผนจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ
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5. ก�ากับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความส�าเร็จในระดับองค์กร เสนอแนะวิธีป้องกันประเมินผล และ
ทบทวนปรบัปรงุแผนการด�าเนนิงาน เพ่ือลดความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง จนอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ และเหมาะสมกับสภาวะ
การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน

6. ก�ากับดแูล และสนับสนุนให้มกีารด�าเนินงานด้านการบรหิารความเสีย่ง ด้านการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ตามนโยบายต่อต้าน 
คอร์รัปชั่นของบริษัทฯ โดยมีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้เพียงพอและเหมาะสม

7. รายงานความเสี่ยงที่ส�าคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเส่ียง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า 
และผลของการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบในทุกไตรมาส

8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 ในปี พ.ศ. 2563 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมรวม 9 ครั้ง โดยรายงานผลการด�าเนินงานแก ่
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาก่อนรายงานให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบทุกไตรมาส รวมถึงได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิาน 
ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ�าปีด้วยวิธีประเมินตนเอง

 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงท�าหน้าท่ีทบทวนและประเมินความเส่ียงจากการทุจริต
อย่างสม�่าเสมอ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในโดยการอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ บรรจุงานตรวจสอบการทุจริตไว้
ในแผนงานตรวจสอบ ด�าเนินการตรวจสอบ และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นประจ�าทุกปีด้วย

 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ชุดปัจจุบัน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2564

9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

 9.3.1 การสรรหากรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทัได้อนุมตันิโยบายและแนวปฏบิตั ิเรือ่ง การสรรหากรรมการบรษิทั เพ่ือให้การสรรหากรรมการบรษิทั เป็นไป
ตามกฎหมาย หลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีมข้ัีนตอนการท�างานท่ีชดัเจนและโปร่งใส และให้ได้มาซึง่กรรมการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 
กับธุรกิจและรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมีหัวข้อแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวดังนี้

1. การก�าหนดจ�านวนกรรมการของบริษัทฯ

2. การก�าหนดโครงสร้างความหลากหลายของคณะกรรมการของบรษิทัฯ (Board Diversity) โดยยึดหลกัตามองค์ประกอบ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน (Skill Matrix)

3. กระบวนการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม

4. การอนุมัติและแต่งตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งก�าหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย ท�าหน้าที่
สรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กอปรด้วยความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะช่วยพัฒนา
บรษิทัฯให้มคีวามเจรญิเตบิโตก้าวหน้าอย่างมัน่คง และเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิเรือ่ง การสรรหากรรมการบรษิทั แล้วเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม เพื่อพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทน

 อย่างไรก็ตาม หากกรรมการที่จะแต่งต้ังทดแทนนั้น มีวาระการด�ารงต�าแหน่งน้อยกว่า 2 เดือน หรือทดแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ หรือในกรณีท่ีมีการเพ่ิมจ�านวนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอเป็นวาระต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือ
พิจารณาอนุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการในต�าแหน่งทีว่่างลงหรอืต�าแหน่งเพ่ิมข้ึน ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก�าหนดในข้อบงัคบั
ของบริษัทฯข้อ 13 และข้อ 14 ดังนี้

 “ข้อ 13 ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมหีรอื
จะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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 ข้อ 14 ในการประชมุสามญัประจ�าปีทุกครัง้ กรรมการต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระเป็นจ�านวนหนึง่ในสาม ถ้าจ�านวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง”

 วาระการแต่งตั้งกรรมการของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาเป็นรายบุคคล กรรมการแต่ละรายท่ีได้รับการเสนอชื่อต้องได้รับ
คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 อน่ึง คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพิจารณาคดัสรรผูท้ีจ่ะได้รบั
การเสนอชือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการจากรายชือ่ท่ีผูถ้อืหุน้เสนอ ซึง่บรษิทัฯได้เปิดโอกาสและมอบสทิธิให้แก่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีม
กันในการเสนอชื่อเป็นประจ�าทุกปีเป็นการล่วงหน้าก่อนวันส้ินรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าสามเดือน หรือจากทะเบียนกรรมการอาชีพใน
ท�าเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อ
ให้มคีวามหลากหลายตามโครงสร้างคณะกรรมการบรษิทั (Board Diversity) ซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีมคีวามรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ด้านการผลติ การเงนิ การบญัช ีการตลาด และกฎหมายด้านการบญัชแีละภาษอีากร ซึง่มคีวามเหมาะสมกับการด�าเนนิ
ธุรกิจ และสอดคล้องกับแผนงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ

 ตามโครงสร้าง Board Diversity และ Skill Matrix ปัจจบุนั กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต แต่ไม่ใช่ธุรกิจท่ีเป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯคือ นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี นางสิริพร  ไศละสูต และ 
นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว

 อน่ึง บริษัทฯไม่ได้ก�าหนดจ�านวนครั้งสูงสุดของกรรมการท่ีจะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมท้ังไม่ได้
ก�าหนดคณุสมบติัเรือ่งอายุของกรรมการ โดยให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯข้อ 14 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม กรณีทีเ่ป็นกรรมการอสิระ  
กรรมการรายนั้นต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯก�าหนด ซึ่งมีความสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระท่ี 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้ ดังนี้

(ก) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท้ังหมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ 
รายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืของผูม้อี�านาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค�าขออนญุาตต่อ
ส�านักงาน   ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดามารดา 
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเก่ียวกับสนิทรพัย์หรอืบรกิารหรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท�านองเดียวกัน 
ซึง่เป็นผลให้บรษิทัฯหรอืคูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต้่องช�าระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ท่ีมตัีวตนสทุธิของ 
บริษัทฯหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า  ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ีเ่กิดขึน้ในระหว่างหนึง่
ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของ 
บรษิทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีม่นัีย ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 กรรมการอสิระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ให้ตดัสนิใจในการด�าเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective Decision) ได้

 กรรมการอสิระทัง้ 4 คนของบรษิทัฯ ด�ารงความเป็นกรรมการอสิระทัง้ในด้านคณุสมบตัแิละการปฏบิติัหน้าทีไ่ด้อย่างเหมาะสม 
ตลอดระยะเวลาท่ีด�ารงต�าแหน่ง แม้จะมีกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน ท่ีด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี และไม่สอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์การส�ารวจโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่ง
ก�าหนดให้กรรมการอิสระไม่ควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี แต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตัหิน้าทีแ่ละการให้ความเห็นท่ีเป็นอสิระ ประกอบกับกรรมการอสิระทุกคนของบรษิทัฯมคีวามรอบรูใ้นธุรกิจของบรษิทัฯเป็นอย่างด ี
ได้อุทิศเวลา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งในด้านการบัญชี การเงิน การธนาคาร และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจ
และองค์กรต่างๆ ในการให้ข้อเสนอแนะหรือค�าแนะน�า อันน�ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใส โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 (ประจ�าปี พ.ศ. 
2563) เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้กรรมการทีม่คีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระจ�านวน 2 คน คอื นายศภุโชค  เลีย่มแก้ว และนางสริพิร  ไศละสตู 
ซึ่งครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในปี พ.ศ. 2563 ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

 9.3.2  การสรรหาผู้บริหาร

 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯท�าหน้าทีพิ่จารณาและสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมและมคีณุสมบตัติรงตามความต้องการ และสอดคล้อง
กับลกัษณะงานและธุรกิจของบรษิทัฯ เพ่ือเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนมุตัแิต่งตัง้เป็นผูบ้รหิารของ 
บริษัทฯ พร้อมท้ังรายงานการอนุมัติแต่งต้ังผู้บริหารดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการสรรหา 
ผู้บริหาร บริษัทฯไม่ได้จ�ากัดการสรรหาเฉพาะบุคคลจากภายนอกเท่าน้ัน แต่บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโต
ในหน้าที่การงานและก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งระดับผู้บริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการคัดสรรจากความสามารถที่โดดเด่นและการเป็น
ที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานท้ังในสายงานเดียวกันและคนรอบข้าง และมีการประเมินศักยภาพพนักงานในแต่ละ
ด้านเป็นรายบุคคลเพ่ือการวางแผนอบรมและพัฒนาให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม ท้ังในส่วนของการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้น�า และการมอบหมายงานท่ีท้าทาย  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมให้พนักงานของบริษัทฯมีความพร้อมส�าหรับการด�ารง
ต�าแหน่งผูบ้รหิารท้ังในกรณทีดแทนเมือ่มตี�าแหน่งว่างลง หรอืแต่งตัง้เพ่ิมเตมิเมือ่กลุม่บรษิทัมกีารขยายธุรกิจหรอืในกรณีท่ีมกีารปรบั
เปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติเรื่อง การจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
(Succession Plan) ซึ่งรวมถึงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้เป็นแนวทางจัดเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตขององค์กรในระยะยาวอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์โดยสรุป 
ดังนี้

1. การก�าหนดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องด�าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติฯ

2. การก�าหนดคณุสมบตั ิความรูค้วามสามารถทีเ่ก่ียวข้อง และประสบการณ์ท่ีต้องการของแต่ละต�าแหน่ง โดยให้พิจารณา
บุคคลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

4. การพิจารณาอนุมตัแิละแต่งตัง้บคุคลท่ีผ่านกระบวนการสรรหาฯ เพ่ือเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูขององค์กร โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ 1 คน 
มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 และแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการส่วนรวม 5 คน ในระหว่างปี พ.ศ. 2563

 9.3.3  การพัฒนากรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัท คัดสรรหลักสูตรจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับการ
เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เช่น สถาบันวิทยาการตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้
กรรมการเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

 ในปี พ.ศ. 2563 บรษิทัฯจดัให้นายไชยวฒัน์  กุลภัทรวาณิชย์ กรรมการเข้ารบัการอบรมหลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู ของสถาบนั
วิทยาการตลาดทุน และหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ส่วนกรรมการรายอื่นที่มีความสนใจเข้าร่วมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง แต่เน่ืองด้วยติดภารกิจในช่วงเวลาจัดอบรมหลักสูตรท่ีสนใจ จึงไม่
สามารถเข้าร่วมอบรมได้  แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการหลายคนก็ได้เข้าร่วมรบัฟังการสมัมนาข้อมลูด้านธุรกจิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลง
กฎระเบียบข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม�่าเสมอ

 ข้อมลูการเข้าร่วมอบรมหรอืเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาของกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร 
ผูม้อี�านาจควบคมุ ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท�าบัญชี และเลขานุการบริษัท ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 1

 9.3.4  การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทท้ังแบบรวมท้ังคณะและเป็นรายบุคคล และ
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหารเป็นประจ�าทุกปี โดยมีหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้

 ก. การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เป็นการประเมินด้วยตนเอง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3) การประชุมคณะกรรมการ

4) การท�าหน้าที่ของกรรมการ

5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

  เลขานุการบริษัทน�าผลประเมินของกรรมการทุกคน เพื่อค�านวณคะแนนเฉลี่ยแยกตามรายหมวดและผลคะแนนรวม
เฉลีย่ของทุกหมวด ก่อนแสดงผลการประเมนิเป็น “ดมีาก” “ด”ี “พอใช้” และ “ควรปรบัปรงุ” เสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั

  ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ ด้วยผลการประเมินระดับ “ดีมาก”

 ข. การประเมินกรรมการรายบุคคล ใช้วิธีการประเมินด้วยตนเอง เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนให้มั่นใจได้ว่ากรรมการเข้าใจ 
ในบทบาทการท�าหน้าที่กรรมการของตนเอง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1) กลยุทธ์

2) จริยธรรมและค่านิยม
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3) ความรู้

4) ความขยันหมั่นเพียร

5) การท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการ

6) การพัฒนาตนเอง

7) การประเมินผลโดยรวม

  กรรมการแต่ละคนส่งผลการประเมินให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและจัดเก็บเป็นความลับ ก่อนแสดงผลเป็น 
ภาพรวมของกรรมการทุกคนเป็นระดับ “ดีมาก” “ดี” “พอใช้” และ “ควรปรับปรุง” ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด เสนอท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัท

  ในปี พ.ศ. 2563 กรรมการทุกคนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง อยู่ในระดับ “ดีมาก”

ค. การประเมินกรรมการผู้จัดการ

  เป็นหน้าท่ีของกรรมการทุกคน ไม่รวมกรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ประเมนิผลการปฏิบตังิาน ตามหวัข้อ
ดังต่อไปนี้

1) ความเป็นผู้น�า

2) การวางแผนกลยุทธ์

3) การบริหารก�ากับดูแลทางธุรกรรม

4) การบริหารด้านการเงิน

5) การบริหารทรัพยากรมนุษย์

6) การสื่อสาร

7) การสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท

8) การวัดผลการด�าเนินงาน

  ในปี พ.ศ. 2563 เลขานุการบริษัทน�าผลประเมินของกรรมการทุกคน โดยไม่รวมการประเมินตนเองของกรรมการ 
ผูจ้ดัการ โดยแสดงผลภาพรวมของการประเมนิเป็น “ดมีาก” “ด”ี “พอใช้” และ “ควรปรบัปรงุ” เสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
รับทราบ ดังเช่นปฏิบัติมาทุกปี

 นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ี 
ได้ประเมนิผลการปฏบิติังานของแต่ละคณะเป็นประจ�าทุกปี โดยใช้หลกัปฏิบตัใินการประเมนิผลเช่นเดยีวกับการประเมนิคณะกรรมการบรษิทั

9.4  การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 บริษัทฯมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหลายแห่งท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่าน้ัน
ด�าเนินธุรกิจและอยู่ภายใต้โครงสร้างเดยีวกันกับโครงสร้างธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ได้แก่ สายธุรกิจพลาสตกิ ซึง่ประกอบด้วยผลติภัณฑ์เพ่ืองาน
อตุสาหกรรมและผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืน สายธุรกิจแม่พิมพ์และอืน่ๆ เนือ่งจากกลุม่บรษิทัได้วางกลยุทธ์ให้การท�าธุรกิจมลีกัษณะครบ
วงจร ลดการพ่ึงพาธุรกิจนอกกลุม่ เพ่ือเสรมิสร้างศกัยภาพในการแข่งขันของกลุม่บรษิทัให้มากขึน้  ดงันัน้ ในการก�ากับดแูลการด�าเนินงานของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม บรษิทัฯได้ส่งบคุคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ได้แก่ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารและ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯไปด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตามสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิทัฯ เพ่ือดแูลผลประโยชน์ของบรษิทัฯในฐานะผูถื้อหุน้ 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบของฝ่ายบริหาร และต้องเป็นผู้บริหารของ 
บรษิทัฯทีด่แูลรบัผดิชอบในสายธุรกิจเดียวกันหรอืคล้ายคลงึกับธุรกิจของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม อนัจะมส่ีวนช่วยให้การก�ากับดูแลการด�าเนินงาน 
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ในการใช้สิทธิออกเสียงของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม บุคคลท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทฯสามารถตัดสินใจหรือด�าเนินการในเรื่องสามัญทั่วไปของการด�าเนินธุรกิจได้โดยไม่จ�าเป็นต้องได้
รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัก่อนการตดัสนิใจหรอืลงมต ิโดยให้ค�านงึถึงประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมนัน้ๆ เป็นเกณฑ์ 
ควบคู่ไปกับการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัทฯในฐานะผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เช่น การตัดสินใจเข้าท�ารายการเมื่อมีความ
จ�าเป็นต้องท�ารายการระหว่างกันกับบรษิทัฯ การก�าหนดราคาหรอืเงือ่นไขทางการค้าของรายการดงักล่าวก็จะเป็นไปตามปกตกิารค้ากับบคุคล
ภายนอกทัว่ไป หรอืสามารถเทียบเคยีงกับราคาตลาดได้ เป็นต้น แต่หากเป็นการใช้สทิธิออกเสยีงในเรือ่งท่ีมนัียส�าคญั บคุคลทีเ่ป็นตวัแทนของ 
บริษัทฯต้องได้รับอนุมัติเรื่องเหล่านั้นจากคณะกรรมการบริษัทในหลักเกณฑ์เดียวกันกับการด�าเนินการโดยบริษัทฯเอง
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 ในปี พ.ศ. 2563 บรษิทัฯไม่มบีรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมแห่งใดท่ีมข้ีอตกลงระหว่างบรษิทัฯกับผูถื้อหุ้นอืน่ในการบรหิารจดัการบรษิทัย่อย
และบรษิทัร่วม (Shareholders’ Agreement) ในลกัษณะท่ีมผีลอย่างมสีาระส�าคญัต่อการรดิรอนอ�านาจในการบรหิารงานของบรษิทัฯ หรอืท�า
ให้บรษิทัฯไม่สามารถใช้สทิธิออกเสยีงได้อย่างเตม็ท่ีตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิทัฯ หรอืมกีารแบ่งผลตอบแทนท่ีนอกเหนือจากผลตอบแทน
ตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

 กรณีของบริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีอ�านาจเด็ดขาดในการก�าหนดนโยบายและ
บริหารงาน บริษัทฯได้ก�าหนดให้บุคคลท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทฯต้องดูแลและผลักดันให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการท�า
รายการท่ีเก่ียวโยง เกณฑ์การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การท�ารายการส�าคัญอื่นใด ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผล
การด�าเนินงานของบริษัทดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับท่ีบริษัทฯต้องปฏิบัติ รวมถึงต้องก�ากับดูแลให้มีการจัดเก็บ
ข้อมลูและการบนัทึกบญัชขีองบรษิทัย่อยให้บรษิทัฯสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัท�างบการเงนิรวมได้ทนัก�าหนด ถูกต้องและครบถ้วน
ด้วย

 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯตรวจสอบการด�าเนินงานของบรษิทัย่อย
และบริษัทร่วม เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามแผนงานประจ�าปี หรือเมื่อพบเหตุผิดปกติด้วยก็ได้

9.5  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บรษิทัฯได้ก�าหนดมาตรการไม่ให้กรรมการและผูบ้รหิารน�าข้อมลูของบรษิทัฯไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและเพ่ือการซือ้ขายหลกัทรพัย์
บรษิทัฯ โดยห้ามซือ้ขายหลกัทรพัย์นบัตัง้แต่ 15 วันก่อนวันท�าการสดุท้ายของแต่ละไตรมาส จนถึงก่อนวันทีบ่รษิทัฯรายงานผลการด�าเนินงาน
ส�าหรับงวดระยะเวลานัน้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสาธารณชน มาตรการทีใ่ห้กรรมการหรอืผูบ้รหิารรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
แก่คณะกรรมการบรษิทัหรอืกรรมการผูจ้ดัการตามล�าดบั พร้อมท้ังบทลงโทษทางวินัยของบรษิทัฯ และการรบัโทษในความผดิส่วนบคุคล เป็นไป
ตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยคณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดระเบยีบปฏิบตังิาน เรือ่งการซือ้ขายหลกัทรพัย์บรษิทัฯ
ของกรรมการและผู้บริหาร (พ.ศ. 2557) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทก่อนการซื้อขายหลักทรัพย ์
บริษัทฯอย่างน้อย 1 วันท�าการ

 นอกจากน้ี ตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทัฯ ก�าหนดให้กรรมการต้องรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัย์บรษิทัฯ ตลอดจน 
หลักทรัพย์คงเหลือให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกรายไตรมาส และให้ผู้บริหารจัดส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯให้
เลขานุการบรษิทัตามระยะเวลาทีก่�าหนด โดยตลอดปี พ.ศ. 2563 มกีารเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์บรษิทัฯของประธานกรรมการและ
ผูบ้รหิาร 1 คน ซึง่เกิดจากการซือ้ขายปกตโิดยไม่มกีารใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัฯแต่อย่างใด และได้รายงานการซือ้ขายอย่างถูกต้องครบถ้วน

 อน่ึง เลขานุการบริษัทได้เผยแพร่ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯทุกคนรับทราบบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและบังคับอย่างเข้มงวดมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำาปี พ.ศ. 2563
1.	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีห้แก่บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด (“EY”) และกิจการในสงักัดของ EY 
ในปี พ.ศ. 2563 เป็นจ�านวนเงิน 3.82 ล้านบาท และ 897.50 ล้านเวียดนามดอง

2.	 ค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นในส่วนของการตรวจสอบตามที่ตกลงร่วมกัน ได้แก่ ค่าตรวจสอบตาม
ข้อก�าหนดของคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) และการสอบทานและตรวจสอบข้อมลูบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมส�าหรบัการจดั
ท�างบการเงินรวม ให้แก่ EY ในปี พ.ศ. 2563 เป็นจ�านวนเงินรวม 0.32 ล้านบาท โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยได้บันทึกค่าตอบแทนงาน
บริการอื่นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2563 ครบถ้วนแล้ว

9.7  การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
 คณะกรรมการบริษัทโดยการน�าเสนอของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับ 
บรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (“CG Code”) ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และน�ามาปรบัใช้โดยเริม่ต้นจาก
การปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมสาระส�าคัญตาม 8 หลักปฏิบัติของ CG code 
โดยได้อนมุตัปิระกาศใช้นโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีฉบบัปรบัปรงุ ครัง้ท่ี 4 (พ.ศ. 2561) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิมผีลตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2562 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดหัวข้อ 9.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
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 ในการทบทวน CG Code และน�ามาปรบัใช้กบัองค์กรน้ัน คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละคณะกรรมการบรษิทัได้ตระหนักถึง
ความส�าคัญและคุณประโยชน์ของ CG Code ควบคู่กับความเหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ
ก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละคณะกรรมการบรษิทัได้ทบทวนแล้วพบว่าบรษิทัฯยังคงเหลอืเรือ่งทียั่งไม่สามารถปฏบิตัไิด้เพยีงส่วนน้อยเช่นเดมิ เช่น 
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระ ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นบคุคลเดยีวกัน และวาระการด�ารงต�าแหน่งตดิต่อกันเกิน 9 ปี 
ของกรรมการอิสระ เป็นต้น จึงได้มอบหมายให้คณะท�างานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจัดท�าแผนในการติดตามและพัฒนาตามความเหมาะสม 
และล�าดับของความส�าคัญตามหลัก CG Code และเรื่องท่ียังไม่สามารถปฏิบัติได้ เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ 
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบความคืบหน้าและพิจารณาทบทวนเป็นประจ�าทุกปี

9.8  การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
 นอกเหนือจากการก�ากับดูแลกิจการด้านต่างๆ ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้ด�าเนินการตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในด้านอื่นๆ ดังนี้

 9.8.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษทัฯให้ความส�าคญัในสทิธิการเป็นผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของผูถื้อหุน้ทกุราย รวมถึงผูถื้อหุ้นส่วนน้อยและผูถื้อหุน้ต่างชาต ิ
ตามทีก่ฎหมายก�าหนดสทิธขิัน้พ้ืนฐานต่างๆ เช่น สทิธิได้รบัส่วนแบ่งในก�าไร เงนิปันผล การรบัซือ้หุ้นคนื สทิธิการโอนหุ้น เป็นต้น และ
ตามข้อบังคับบริษัทฯที่ก�าหนดให้ “ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง”

 บริษทัฯมนีโยบายและแนวปฏบิตัเิพ่ือคุม้ครองสทิธิของผูถื้อหุน้และอ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในการใช้สทิธิในเรือ่งต่างๆ ที่
ผูถื้อหุน้สมควรได้รบัอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใสและทันต่อเวลา เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นร่วมมสีทิธิในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกจิ หรอื
ตดัสนิใจในเรือ่งท่ีมผีลกระทบอย่างมนัียส�าคญัผ่านการประชมุผูถื้อหุน้ โดยการซกัถาม แสดงความคดิเหน็ และพิจารณาลงคะแนนเสยีง 
รวมถึงการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการเพื่อท�าหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯได้ด�าเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

	 1.	 การประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันท่ีส้ินสุดรอบปีบัญชี ตาม
ที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และหากมีเหตุจ�าเป็นโดยเร่งด่วนอันอาจกระทบต่อหรือเก่ียวข้องกับผล
ประโยชน์ของผูถื้อหุ้นแล้ว ผูถื้อหุน้อาจใช้สทิธิเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัเรยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมายก�าหนด
ไว้ก็ได้

  บรษิทัฯมอบหมายให้บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ในฐานะนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ จดัส่งหนงัสอื
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีรายละเอียดวัน เวลา สถานท่ีจัดประชุม วาระการประชุมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศอย่าง
เพียงพอ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ รายงานประจ�าปี ตลอดจนเอกสารการมอบฉันทะและวิธีการใช้
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 30 วันก่อนถึงวัน
ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบเป็นการเบื้องต้นก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

  บรษิทัฯอ�านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุน้ ได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอย่างเต็มท่ี โดยไม่ก�าหนดแนวทาง
การปฏิบัติท่ีอาจเป็นการจ�ากัดโอกาสการเข้าร่วมประชุม เช่น ก�าหนดขั้นตอนการลงทะเบียนหรือวิธีปฏิบัติในการออกเสียงที่
ยุ่งยาก เป็นต้น และในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้ประกาศแนวปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมกับการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและส่ง
ค�าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าในช่องทางที่บริษัทฯจัดเตรียมและแจ้งผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน

  บรษิทัฯสนบัสนุนให้ผูถื้อหุน้ส่งค�าถาม รายชือ่บคุคลท่ีเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเป็นกรรมการหรอืวาระการประชมุอืน่ล่วงหน้า 
ก่อนการประชมุผูถื้อหุ้นอย่างน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบรษิทัได้พิจารณาความ
เหมาะสมก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 39 (ประจ�าปี พ.ศ. 2563) และครั้งท่ี 40 (ประจ�าปี พ.ศ. 
2564) ดังนี้
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การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่	39
(ประจ�าปี	พ.ศ.	2563)

ครั้งที่	40
(ประจ�าปี	พ.ศ.	2564)

วันทีแ่จ้งสทิธิผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและของบรษิทัฯ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 29 กันยายน พ.ศ. 2563

ช่วงเวลาการใช้สิทธิ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562

1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563

รายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมอื่นเพิ่มเติมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ไม่มี ไม่มี

  บริษัทฯได้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดย

1. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด และเป็นแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียง
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีงในแต่ละวาระเพ่ือก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงได้ ตลอดจนค�าแนะน�า
วิธีการมอบฉนัทะทีไ่ม่ยุ่งยาก เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถจดัเตรยีมได้อย่างถูกต้อง และผูร้บัมอบฉนัทะไม่เกิดปัญหา
ในการเข้าร่วมประชุม

2. แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	 2.	 หนังสือเชิญประชุม

  บรษิทัฯน�าหนังสอืเชญิประชมุผูถื้อหุ้นฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิทัฯล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ส�าหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 39 
(ประจ�าปี พ.ศ. 2563) ท่ีผ่านมา พร้อมทั้งได้แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน

  หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระมีข้อมูลและสารสนเทศที่เพียงพอต่อการตัดสินใจประกอบด้วย

• วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน

• วาระรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

• วาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

• วาระพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก�าไรสุทธิประจ�าปีและงดจ่ายเงินปันผล

แสดงข้อมลูขาดทนุสทุธิประจ�าปี ข้อมลูการต้ังส�ารองตามกฎหมาย นโยบายการจ่ายเงนิปันผล การงดจดัสรรเงนิ
ส�ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงนิปันผลทีเ่สนอปีนีเ้ปรยีบเทียบกบัการจ่ายเงนิปันผลปีก่อน พร้อมด้วยเหตุผล
และข้อมูลประกอบ

• วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

เสนอชื่อผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
บรษิทัทีส่งักัด ประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถของผูส้อบบญัช ีความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและค่าบรกิาร
สอบบัญชีของปีที่เสนอเปรียบเทียบกับปีก่อน

• วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท

แสดงประวัตย่ิอของกรรมการแต่ละคน ได้แก่ ประวัติการศกึษา ประวัตกิารท�างาน จ�านวนบรษิทัท่ีด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ ประเภทกรรมการท่ีเสนอ และข้อมลูการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย
ในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนชี้แจงเหตุผลและความจ�าเป็นในการเสนอต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
อิสระที่มีการด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน  ทั้งนี้ บริษัทฯเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

• วาระค่าตอบแทนกรรมการ

แสดงข้อมูลโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ  ท้ังนี้ 
นอกเหนือจากการค�านงึถึงความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการในการก�าหนดอตัราค่าตอบแทน
แล้ว บริษัทฯมีนโยบายให้เปรียบเทียบกับผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ซึ่งบริษัทฯเข้าร่วมโครงการส�ารวจดังกล่าวที่ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• วาระโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯให้บริษัทย่อย

แสดงรายละเอยีดของกิจการบางส่วนท่ีโอนให้บรษิทัย่อย พร้อมชีแ้จงเหตผุลและความจ�าเป็น ขนาดของรายการ 
และผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน
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	 3.	 การด�าเนินการประชุม

  บรษิทัฯ จดัให้มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือช่วยอ�านวยความสะดวกในขัน้ตอนการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุของ
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระ

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ให้ความส�าคัญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

  บรษิทัฯจดัให้ผูถื้อหุน้ได้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงเพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทัง้เชญิท่ีปรกึษาด้าน
กฎหมาย ท�าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสยีงร่วมกับตวัแทนของผูถื้อหุ้นทีเ่ป็นอาสาสมคัรจากทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น

  เลขานุการบริษัทท�าหน้าที่แจ้งหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุม วิธีการออกเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีต้อง
ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมของแต่ละวาระ หากวาระใดมีกรรมการที่มี
ส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ก็จะแจ้งให้กรรมการคนนั้นทราบเพื่อขอให้ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

  ประธานด�าเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการสลับล�าดับวาระหรือการ
เพ่ิมเตมิวาระโดยไม่แจ้งผูถื้อหุน้ล่วงหน้า จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผูถื้อหุน้ใช้สทิธิในการแสดงความคิดเห็น ซกัถาม รวมถึง 
ข้อเสนอแนะในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ ประธานหรือกรรมการหรือเลขานุการบริษัทท�าหน้าท่ีชี้แจงและตอบข้อซักถาม 
จนเป็นที่พึงพอใจของผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ

	 	 4.	 การจัดท�ารายงานการประชุมและเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

  เมือ่การประชมุผูถื้อหุ้นแล้วเสรจ็ บรษิทัฯน�าข้อมลูสรปุผลการประชมุเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยภายในวนัเดยีวกันหรอืก่อน 9.00 น. ของวันท�าการถดัไป และน�าส่งรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ฉบบัรายละเอยีด
ภาษาไทยให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชมุผูถื้อหุ้น จากน้ันจงึน�ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
ดังกล่าวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและสาระส�าคัญได้แก่

• รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

• ผลการออกเสียงแยกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

• ค�าถามจากทีป่ระชมุ ทีแ่สดงรายชือ่ของผูถื้อหุน้แต่ละคนทีซ่กัถาม หรอืให้ข้อเสนอแนะ และค�าชีแ้จงจากท่ีประชมุ

  ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้รับผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 (AGM Checklist) โดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 99

 9.8.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 ปัจจบุนับรษิทัฯมทุีนจดทะเบยีนและช�าระแล้วจ�านวน 2,709,904,800 บาท เป็นหุน้สามญัทัง้สิน้รวม 2,709,904,800 หุน้ โดย 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯมีอัตราการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) ร้อยละ 64.38 นักลงทุนสถาบันร้อยละ 
4.01 และกรรมการบริษัทรวมทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 17.74 ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว

 ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1.	 การจัดท�ารายงานประจ�าปี

 บริษัทฯจัดท�ารายงานประจ�าปี 2562 และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

2.	 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

  บรษิทัฯจดัส่งหนังสอืเชญิประชมุผูถื้อหุน้ฉบบัภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ซึง่ให้ข้อมลูสารสนเทศอย่างสมบรูณ์เก่ียวกับ 
ระเบยีบวาระ วัตถุประสงค์ เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัในวาระต่างๆ กฎเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประชมุและขัน้ตอน
การออกเสยีงลงมต ิข้อบงัคบัของบรษิทัฯส่วนทีเ่ก่ียวกับการประชมุผูถื้อหุน้ หนงัสอืมอบฉนัทะ และข้อมลูสถานทีแ่ละเวลาประชมุ

  ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นผ่านนายทะเบียนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันนัด
ประชมุ ตลอดจนได้โฆษณาค�าบอกกล่าวนดัประชมุในหนังสอืพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้
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	 	 3.	 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

  บรษิทัฯเสนอให้ผูถื้อหุน้สามารถใช้สทิธิในการเสนอวาระการประชมุโดยไม่จ�าเป็นต้องรวบรวมจ�านวนหุ้นให้ได้สดัส่วน
ตามท่ีกฎหมายก�าหนด  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯโดยคณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม
ตามกฎหมาย

  นอกจากนี ้การประชมุผูถื้อหุ้นได้ด�าเนนิการตามวาระทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ หากไม่ได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ล่วงหน้า ก็จะไม่มกีารเพ่ิมวาระอืน่ๆ ในท่ีประชมุนอกเหนือจากทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ เพ่ือความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ที่
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

	 4.	 สิทธิเพื่อความเท่าเทียมกับคณะกรรมการ/ฝ่ายบริหาร

  บริษัทฯก�าหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) และนโยบายในการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯและการใช้ข้อมูลภายใน (Securities Trading and Inside Information Policy) เพ่ือป้องกันไม่
ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และละเว้นการซื้อหรือ
ขายหุ้นของบริษัทฯในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือสถานะของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลส�าคัญอื่นๆ แก่สาธารณชน 
ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1) การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน (ตามรายละเอียดหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)

2) รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยง
กัน ซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือควบคุมและดูแลการท�า
ธุรกรรมระหว่างบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อยกับบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกัน เช่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุบรษิทั  
เป็นต้น ซึง่เป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการท�ารายการดงักล่าว 
ตลอดจนเกิดประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัฯและผูถื้อหุ้น โดยตลอดปี พ.ศ. 2563 บรษิทัฯมรีายการทีเ่ก่ียวโยงกันซึง่ส่วนใหญ่ 
เป็นธุรกรรมประเภทรายการธุรกิจปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และ/หรือรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น 
บริษัทฯได้พิจารณาราคาและเงื่อนไขตามเกณฑ์ปกติเช่นเดียวกับธุรกรรมท่ีท�ากับบุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไปและ/
หรืออยู่ภายใต้ขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติหลักการไว้ ซึ่งบริษัทฯได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 12 
รายการระหว่างกัน

 3) รายการการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

  คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายเน้นความเข้มงวดในการดแูลรายการทีเ่ข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรอืจ�าหน่าย
ไปซึง่ทรพัย์สนิ โดยให้มกีารปฏิบตัแิละเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้องครบถ้วนเมือ่เกิดรายการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตลอดปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯไม่มีรายการ
การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิท่ีมมีลูค่าขนาดของรายการเป็นนยัส�าคญั หรอืเข้าข่ายต้องขออนมุตัจิากท่ีประชมุ
ผูถื้อหุ้นตามข้อก�าหนดของกฎหมายและหน่วยงานก�ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง  อย่างไรกด็ ีเมือ่วันท่ี 1 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
บรษิทัฯมกีารท�ารายการโอนธุรกิจเมลามนีของบรษิทัฯให้กับบรษิทัย่อยท่ีบรษิทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 ซึง่ไม่เข้า
ข่ายเป็นรายการการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวข้างต้นและไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิรวม 
ของกลุ ่มบริษัท แต่บริษัทฯได้ขออนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น ประจ�าปี พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

 4) การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  บรษิทัฯก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิาร จดัท�ารายงานแสดงส่วนได้เสยีของตนเองและบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง และ
มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บไว้เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย และหากในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท มีวาระท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการคนใดแล้ว ก็ก�าหนดให้กรรมการคนน้ันต้องไม่อยู่ใน 
สถานที่ประชุม เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจได้ด�าเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

  บรษิทัฯได้ก�าหนดระเบียบปฏิบตังิานเรือ่งการซือ้ขายหลกัทรพัย์บรษิทัของกรรมการและผูบ้รหิาร (พ.ศ. 2557) ให้
กรรมการและผูบ้รหิารต้องแจ้งประธานกรรมการหรอืเลขานกุารบรษิทัทกุครัง้ ก่อนการซือ้ขายหลกัทรพัย์บรษิทัฯล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 1 วนัท�าการ ซึง่กรรมการและผูบ้รหิารทีซ่ือ้และขายหลกัทรพัย์บรษิทัฯได้มกีารแจ้งก่อนท�าธุรกรรมทุกครัง้
ตามที่บริษัทฯก�าหนดไว้
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 9.8.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯเคารพในสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้สอบบัญชีอิสระ สื่อมวลชน ชุมชนที่บริษัทฯ
ตั้งอยู่ สังคมรอบข้าง ตลอดจนภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบรษิทัโดยการน�าเสนอของคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีได้อนมุตัแิละประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) เพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นปัจจุบันและธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทฯ พร้อมทั้งน�านโยบายและ
แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งสิ้น 26 นโยบาย ที่ได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2556 มารวมเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงด้วย ดังนี้

ล�าดับ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ฉบับปรับปรุง	ครั้งที่	1	(พ.ศ.	2557)
เรื่อง

ล�าดับ
นโยบายและแนวปฏิบัติ

ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่	3	การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2.1 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และ 3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องสื่อมวลชน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

7.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องค่าตอบแทน
และสวัสดิการพนักงาน

7.3 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการพัฒนาความรู้
และศักยภาพของพนักงาน

7.4 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการไม่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน

7.5 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการร้องทุกข์

8. การปฏิบัติตนของพนักงาน และ
การปฏิบัติต่อพนักงานอื่น

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการปฏิบัติตน
ของพนักงานและการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน

8.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการป้องกันการ
คุกคามทางเพศในที่ท�างาน

9. การรกัษาและการใช้สนิทรพัย์ของบรษิทัและทรพัยากร 9.1 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา

9.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องความรับผิดชอบของพนักงานต่อ
สินทรัพย์ของบริษัท

9.3 นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรือ่งการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ

9.4 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
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ล�าดับ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ฉบับปรับปรุง	ครั้งที่	1	(พ.ศ.	2557)
เรื่อง

ล�าดับ
นโยบายและแนวปฏิบัติ

ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่	3	การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

10. การให้หรือรับสินบน ของขวัญ หรือการบันเทิง 10.1 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านทุจริตและ
ห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

10.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการให้ของขวัญหรือ
การบันเทิง

10.3 นโยบายและแนวปฏบิตั ิเรือ่งการคุม้ครองและให้ความเป็นธรรมแก่
บคุคลท่ีแจ้งข้อมลูหรอืให้เบาะแสเก่ียวกบัการทจุรติหรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

11. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 11.1 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องเกี่ยวกับสังคม

11.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการพัฒนาชุมชน

11.3 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการด�าเนินธุรกิจ
ภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

12. ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในและ
การรายงานทางการเงิน

12.1 นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการควบคุมภายใน
และการรายงานทางการเงิน

 บริษัทฯได้เผยแพร่รายละเอียดของจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 (พ.ศ. 2557) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯท่ี  
www.srithaisuperware.com  ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯไม่พบกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีนโยบายให้จัดการอบรมอย่างทั่วถึงแก่พนักงานทุกระดับท้ังรายเดือนและรายวันอย่าง
ต่อเนื่องและสม�่าเสมอ โดยคณะท�างานย่อยการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งประจ�าตามโรงงานสาขาต่างๆ รับผิดชอบจัดการฝึกอบรม
เรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้แก่พนักงานแต่ละโรงงานสาขาอย่างทั่วถึง

 นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น การประกวดค�าขวัญตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ การตอบค�าถามด้านนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือชิงของรางวัลที่ระลึก เป็นต้น ซึ่งประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี 
และมีแผนงานที่จะจัดอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมถึงก�าหนดมาตรการติดตามความเข้าใจเรื่องดังกล่าวผ่านกิจกรรมและแบบสอบถาม
บนระบบ Intranet อย่างสม�่าเสมอ  ท้ังน้ี ผลคะแนนจากการตอบแบบสอบถามจะน�าไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลประเมินการปฏิบัติ
งานของพนักงานทุกคน

 9.8.4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บริษัทฯให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูล
ทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการด�าเนินงาน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น การ
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก โดยหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบน�าเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริษัทฯ
ก�าหนด เพ่ือให้นักลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯได้
ปรับปรุงฐานข้อมูลของเว็บไซต์เพื่อให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอดังต่อไปนี้

1.	 ข้อมูลบริษัทฯ	กรรมการ	และผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

• วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

• ลักษณะการประกอบธุรกิจ

• ข้อบังคับบริษัทฯ

• โครงสร้างของกลุ่มบริษัทและโครงสร้างองค์กร

• แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี และงบการเงิน ซึ่งน�าเสนอทั้งข้อมูลของปีปัจจุบันและ
ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
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• รายชื่อและประวัติกรรมการและผู้บริหาร

• โครงสร้างผู้ถือหุ้น ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก และการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทาง
อ้อมผ่านการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

• ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่มีความน่าเชื่อถือได้แก่ www.settrade.com

• ช่องทางการแจ้งข้อมลูหรอืให้เบาะแสเก่ียวกับการทจุรติหรอืไม่ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั (Whistle Blower) 
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯโดยตรง โดยในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้รับข้อร้องเรียนรวม 2 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจก่อ
ให้เกิดความเสี่ยงด้านทุจริตในองค์กร และได้กล่าวถึงในรายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและรายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบแล้ว

	 2.	 การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

 บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯบนเว็บไซต์และรายงานประจ�าปี ดังนี้

• นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีด ีนโยบายด้านการบรหิารความเสีย่ง และนโยบายเก่ียวกบัการดแูลสิง่แวดล้อม ผลการ
ปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวพร้อมเหตุผล

• บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุมและจ�านวนครั้งท่ี
กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ

• นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารที่สะท้อนภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้ง
รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน

• รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร การมีส่วนได้เสียและรายการระหว่างกันที่ส�าคัญที่ได้รับการ
พิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

• จรรยาบรรณทางธุรกิจส�าหรับกรรมการและพนักงาน

• ข้อมูลผู้สอบบัญชี คุณสมบัติ ค่าตอบแทน ค่าบริการอื่นๆ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

	 3.	 ผลการด�าเนินงาน

 บรษิทัฯจดัให้มรีายงานทางการเงนิทีม่คีวามถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึง่ผ่านการสอบทาน/การตรวจสอบ 
โดยผูส้อบบญัชบีรษิทัฯ และการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมท้ังจดัท�าค�าอธิบายเชงิวิเคราะห์เก่ียวกับผลการด�าเนนิงาน 
โอกาส อุปสรรค ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน ตลอดจนตัวชี้วัดที่ชัดเจน วัดได้และบรรลุได้ เพ่ือเป็นเป้าหมายการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ และเพ่ือประเมินศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจในอุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงทั้งภายในและภายนอก 
บริษัทฯ เพื่อหาแนวทางป้องกันและวัดผลที่เป็นรูปธรรม

 รายงานทางการเงินจะเปิดเผยทางเว็บไซต์บริษัทฯทุกรายไตรมาสและรายปี  นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ข่าวสารอื่นๆ ผ่านการ
แถลงข่าว การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

	 4.	 ช่วงเวลาและความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล

 บริษัทฯมีนโยบายเปิดเผยข้อมูล ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ทางการเงิน ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลตามกฎเกณฑ์หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูล
ส�าคญัแก่สาธารณชนโดยการแถลงข่าว หรอืผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นล�าดบัแรก เพ่ือมใิห้เป็นประโยชน์ต่อบคุคลหน่ึง
บคุคลใดโดยเฉพาะ และหากบรษิทัฯจ�าเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูใดแก่ผูเ้กีย่วข้อง บรษิทัฯจะด�าเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าบคุคลดงักล่าวจะ
รกัษาไว้ซึง่ความลบัของข้อมลูดงักล่าว จนกว่าบรษิทัฯจะเปิดเผยข้อมลูสูส่าธารณชน หรอืบรษิทัฯอาจพิจารณาเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว
ต่อสาธารณชนทันที

	 5.	 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

 บริษัทฯมอบหมายให้ส�านักเลขานุการบริษัทท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงเปิดช่องทาง Investor  
Relations (IR) ท่ีหน้าเว็บไซต์ เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกับกรรมการหรือผู้บริหาร 
ส�านักเลขานุการบริษัทจะรวบรวมค�าถามและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือส่งผ่านช่องทาง IR  
ดงักล่าว เสนอให้กรรมการหรอืผูบ้รหิารทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือพจิารณาตดิตามผล และรายงานความคบืหน้า/ผลการพจิารณาตามความเหมาะสม
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม
 บรษิทัฯได้ก�าหนดนโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพ่ือให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กรได้รบัทราบ เข้าใจ และปฏิบตัติาม รวมถึงเป็นการเน้นย�า้ถึงการให้ความส�าคญัและสิง่ท่ีบรษิทัฯได้ปฏบิตัติลอดมา ซึง่ครอบคลมุ
การด�าเนนิธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล การดแูลผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ การสร้างสมดลุให้ธุรกิจของบรษิทัฯ สงัคม และสิง่แวดล้อม ด้วยมุง่เหน็
คุณประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนเคียงคู่กันไป

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
	 “บรษิทั	ศรไีทยซปุเปอร์แวร์	จ�ากัด	(มหาชน)	ผูผ้ลติและจัดจ�าหน่ายผลติภณัฑ์พลาสตกิเพือ่งานอุตสาหกรรมและผลติภณัฑ์
เครือ่งใช้ในครวัเรอืน	มีความมุง่ม่ันในการผลติสนิค้าท่ีมคุีณภาพ	ปลอดภยัต่อผู้บรโิภค	โดยค�านึงถงึความรบัผิดชอบของผลกระทบ
ต่อชมุชนและสิง่แวดล้อม	ต่อผูมี้ส่วนเก่ียวข้องและสงัคมโดยรวมในด้านต่างๆ	ท่ีเกิดขึน้จากการประกอบกิจการขององค์กร	โดยยึด
หลกัการด�าเนินธรุกิจทีโ่ปร่งใสตรวจสอบได้	มีจรยิธรรม	เคารพหลกัสทิธิมนุษยชน	และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสยี	โดยปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ	หรือแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา	ปรับปรุง	เพื่อสร้างรากฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง”

 บริษัทฯจัดตั้งคณะกรรมการก�ากับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (“คณะกรรมการ CSR”) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดย 
คณะกรรมการ CSR ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมจ�านวน 11 คน ดังนี้

1. นายสนั่น อังอุบลกุล  ประธานคณะกรรมการ CSR

2. นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ กรรมการฯ

3. นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต  กรรมการฯ

4. นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ กรรมการฯ

5. นายการัณย์ อังอุบลกุล  กรรมการฯ

6. นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล กรรมการฯ

7. นายสมทรง รักษาพล  กรรมการฯ

8. นางสุดารัตน์ ราชนิยม  กรรมการฯ

9. นายระวีวัฒน์ ใจมูล  กรรมการฯ

10. นางสาวชณิญา ชุมภูนุช  กรรมการฯ

11. นางสาวศิวพร โหตรจิตร  กรรมการฯและเลขานุการ
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 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน การอนุมัติแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

2. ก�าหนดแผนการด�าเนินงาน งบประมาณด้านการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น

3. แต่งตั้งคณะท�างานชุดย่อย ตลอดจนให้ค�าแนะน�า

4. ติดตามและประเมินผลตามดัชนีชี้วัดที่ก�าหนดร่วมกันโดยคณะกรรมการฯ

5. ส่งเสริมให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานในการท�างานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

 นอกจากคุณภาพสินค้าของบริษัทฯที่เป็นจุดแข็งและกระบวนกาผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การได้รับการรับรอง
มาตรฐานต่างๆ จากองค์กรภายนอกทั้งท่ีเก่ียวกับสินค้าของบริษัทฯ การจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อม และการจัดให้มีช่องทางและการ
ติดตามรับฟังข้อร้องเรียนจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรแล้ว บริษัทฯได้น�าแนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the 
World มาเป็นหัวใจหลักของแนวคิด แนวปฏิบัติ และเป็นตัวขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนผลักดันให้เป็น
วัฒนธรรมในการท�างานของพนักงานทกุคนในองค์กร เนือ่งจากบคุลากรของบรษิทัฯเป็นปัจจยัส�าคญัประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้การด�าเนินงานด้าน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมประสบความส�าเรจ็และน�าพาบรษิทัฯไปสูก่ารเตบิโตทีย่ั่งยืนได้ โดยก�าหนดให้เป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยตรงของ
พนกังานทกุคนและปลกูฝังจติส�านกึให้พนักงานได้รูถ้งึความส�าคัญและคณุประโยชน์ของการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
ซึง่บรษิทัฯเปิดโอกาสและสนบัสนนุให้พนกังานได้ปฏบิตัผ่ิานกิจกรรมในโครงการต่างๆ ทัง้ภายในองค์กรและ/หรอืชมุชนสงัคมข้างเคยีง เพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านการพัฒนาและการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

10.2 การดำาเนินงานและการจัดทำารายงาน
 บริษทัฯก�าหนดให้การด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นส่วนหนึง่ของพันธกิจ (Mission) ของบรษิทัฯภายใต้หวัข้อ การด�าเนนิ
ธุรกิจบนพ้ืนฐานของจรยิธรรม และการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีเพ่ือแสดงให้เห็นถึงเจตนาและความต้องการอย่างจรงิจงัท่ีจะด�าเนนิธุรกิจหลกัของ 
บริษัทฯควบคู่ไปกับการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม (CSR 
In-process) เพ่ือความย่ังยืนของกิจการและสงัคมโดยรวม โดยไม่จ�ากดัเพียงแต่การด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯเท่านัน้ แต่บรษิทัฯยังมุง่หวังและ
ต้องการผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทย่อยสามารถบรรลุการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกันกับบริษัทฯด้วย

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในองค์กร และเป็นที่เข้าใจตรงกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร คณะกรรมการบรษิทัได้อนุมตันิโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีฉบบัปรบัปรงุ ครัง้ท่ี 4 (พ.ศ. 2561) หลกัจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 (พ.ศ. 2557) และนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หมวดการค�านึงถึงบทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสยี ดงัปรากฏในหวัข้อ 9 การก�ากับดแูลกิจการ และรายละเอยีดฉบบัเตม็ตามทีบ่รษิทัฯได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ซึง่สอดคล้อง
กับหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
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 แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการด�าเนินงานของบริษัทฯที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

 1.  ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯให้ความส�าคัญต่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ และได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น 
ผูบ้ริหารและพนกังาน ปฏิบตัติามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทัฯ รวมถึงให้การคุม้ครองสทิธิของผูถื้อหุ้น อ�านวยความสะดวก
แก่ผูถื้อหุ้นในการใช้สทิธิต่างๆ ท่ีสมควรได้รบั และปฏิบตัต่ิอผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และเพ่ิมมลูค่า
แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ อาทิ

1. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ระมัดระวัง โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว

2. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

 2.  ด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน

 บริษัทฯมุ่งมั่นท่ีจะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร 
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ไม่ละเลยหรือไม่เพิกเฉยต่อการ
ทจุรติหรอืการกระท�าใดๆ ทีอ่าจเอือ้โอกาสให้เกิดการทุจรติและคอร์รปัชัน่ ตลอดจนมโีอกาสเตบิโตในหน้าทีก่ารงาน มคีณุภาพชวิีตทีด่ ี
และมีความสุขในสถานที่ท�างานและการท�างาน

 บรษิทัฯมนีโยบายให้พนักงานได้รบัค่าตอบแทนและสวัสดกิารทีเ่ป็นธรรมและเท่าเทยีมกันไม่ว่าชนชาตใิด มสีถานทีป่ฏบิตังิาน
ทีม่กีารจดัการระบบคณุภาพ ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน ไม่เลอืกปฏิบตัต่ิอพนักงาน ไม่เก่ียวข้องกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนจัดให้มีมาตรการป้องกันการ
คุกคามทางเพศในที่ท�างาน

 นอกจากน้ี บรษิทัฯเปิดโอกาสให้พนกังานมช่ีองทางในการร้องทุกข์หรอืบอกกล่าวในเรือ่งทีจ่ะส่งผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนกังาน 
หรือต่อตนเอง และก�าหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องทุกข์ดังกล่าวพร้อมกับการปกป้องพนักงานผู้ร้องทุกข์ โดยในปี พ.ศ. 2563 มี
เรื่องร้องเรียนรวม 2 เรื่อง และบริษัทฯได้ด�าเนินการตามขั้นตอนเมื่อมีข้อร้องเรียนและรายงานผลต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

 การด�าเนินการของบริษัทฯที่เก่ียวกับพนักงานมีดังนี้

1) จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เงินชดเชยหลังออกจากงาน รางวัลทองค�าและเงินตอบแทนส�าหรับพนักงานท่ีครบรอบ
อายุการท�างาน ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯก�าหนด เพ่ือเป็นผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯจัดให้มี
การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับในเรื่องของการบริหารรายรับ-รายจ่าย และการออมเงิน เพ่ือให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ยามออกจากงานหรือเมื่อเกษียณอายุ

2) พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ในแต่ละปีบริษัทฯจะจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในจ�านวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด ตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยในปี 
พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้จัดอบรมให้พนักงานท้ังแบบการจัดอบรมภายในและภายนอกบริษัทฯรวมจ�านวนชั่วโมงอบรม 
ถัวเฉลีย่ 7 ชัว่โมงต่อคนต่อปี ส่วนหนึง่ของการจดัอบรมภายในบรษิทัฯดงักล่าว บรษิทัฯได้ผลกัดนัและส่งเสรมิให้พนักงาน
ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพที่ได้จากการท�างานจริง 
นอกจากนี้ บริษัทฯให้การสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่พนักงานท่ีมีศักยภาพตามความเหมาะสมของวาระและโอกาส 
เพ่ือเข้าศกึษาทีม่หาวทิยาลยัชัน้น�าในหลกัสตูรทีส่ามารถน�าองค์ความรูท่ี้ได้รบัมาใช้ในการปฏิบติังานและพัฒนาองค์กร

3) ส่งเสรมิให้พนักงานมคีณุภาพชวิีตท่ีดจีากการด�าเนินชวิีตตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง มคีวามปลอดภยัและสขุภาพ
อนามัยดี ตลอดจนห่างไกลจากยาเสพติด ควบคู่กับการพัฒนาสุขภาพจิตให้ชีวิตมีสุขด้วยการฝึกท�าสมาธิ วิปัสสนา
กรรมฐาน และรับฟังธรรมะเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์เดือนละครั้ง

4) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด อาทิ จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ิมเติมส�าหรับ
พนกังานต่างด้าวเพ่ือให้สามารถใช้ในการตดิต่อสือ่สารและปฏิบตังิานได้ รวมถึงจดัให้มกีล่องรบัความคดิเห็นทัง้ 3 ภาษา 
คอื ภาษาไทย ภาษาเมยีนมาร์ และภาษากัมพูชา เพ่ือรบัข้อเสนอแนะและข้อร้องเรยีนต่างๆ มาตรวจสอบ ปรบัปรงุแก้ไข
หรือชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
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5) เสริมสร้างและเพ่ิมพูนความสุขให้พนักงานโดยการจัดสถานที่เฉพาะในชื่อ “มุมน�้านมแม่” ให้พนักงานท่ีเพ่ิงคลอดบุตร 
รวมถึงสร้างห้องละหมาด/พื้นที่อาบน�้าละหมาดให้พนักงานที่นับถือศาสนาอิสลามได้เข้ามาใช้ท�าศาสนกิจ

6) จัดให้มีห้องออกก�าลังกายส�าหรับพนักงาน เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

 การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

 นอกเหนอืจากส�านกัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการ
ท�างาน (จป.) เป็นหน่วยงานท่ีขึน้ตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการแล้ว บรษิทัฯยังได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
และสิ่งแวดล้อม คณะอนุกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนคณะท�างานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในแต่ละโรงงาน เพ่ือร่วมผลักดัน ก�ากับ และติดตามให้โรงงานแต่ละสาขามีการปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดยีวกันท่ัวทัง้องค์กรอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธิภาพ โดยมกีารตัง้เป้าหมายการด�าเนินงาน ก�าหนดแนวทางและมาตรฐานทางด้าน
ความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม เพือ่ก่อให้เกดิจิตส�านกึในการท�างานทีม่คีวามปลอดภัยดว้ยความรูข้ัน้พื้นฐานที่จ�าเป็น
และความระมดัระวังท่ีมอีย่างเพียงพอ สถานทีท่�างานท่ีปลอดจากมลภาวะ และการท�างานอย่างมคีวามสขุ ทัง้นี ้กิจกรรมทีบ่รษิทัฯได้
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน มีดังนี้

• บรษิทัฯจดัให้มกีารตรวจรบัรองความปลอดภยัอาคารและอปุกรณ์ประกอบของอาคาร ระบบไฟฟ้า สภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน และอื่นๆ โดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจ�าทุกปีส�าหรับอาคารส�านักงานใหญ่และโรงงานทั้ง 4 สาขา ซึ่งมีอายุ
การใช้งานนานหลายปี ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องก�าหนด เพ่ือให้บริษัทฯ
มั่นใจได้ว่า สถานประกอบการของบริษัทฯมีความปลอดภัยและลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด โดย
เฉพาะส่วนที่เป็นผลมาจากเหตุปัจจัยท่ีบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น และทรัพย์สินได้รับการ
ดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

• ลงทุนและปรับปรุงกระบวนการท�างาน

• อบรมหลกัสตูร “เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยระดบับรหิาร” และ “เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยระดบัหวัหน้างาน” ให้แก่พนกังาน
ในแต่ละสาขาตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนดอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือแต่งตัง้ให้เป็นเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบั
บริหารและหัวหน้างาน

• อบรมให้ความรูแ้ก่พนกังานตัง้แต่ก่อนเริม่ท�างาน โดยเฉพาะพนกังานด้านการผลติซึง่จะได้เรยีนรูแ้ละพัฒนาทกัษะก่อน
ปฏิบัติงานจริง

• แจกคู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับชั้น

• กระจายข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยอย่างทั่วถึง

• จัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความปลอดภัย การปรับปรุงแก้ไข และการ
ประเมินผล

 การด�าเนินการดงักล่าว ก็เพ่ือให้บรรลตุามนโยบายทีบ่รษิทัฯก�าหนด มคีวามเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ และน�า
ไปสู่การมีมาตรฐานการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานระดับสากล ซึ่งจะมีส่วนช่วย
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้องค์กร ลดการสูญเสียท้ังในด้านของบุคลากร เวลาท�างาน และผลผลิต ตลอดจนมีผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดี
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตลอดปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นกับพนักงานทั้ง 4 โรงงาน

 ในส่วนของกจิกรรมด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม ท่ีบรษิทัฯรณรงค์และด�าเนนิการเป็นประจ�าทกุปีนัน้ ยัง
คงเป็นการให้ความส�าคญักับการอบรมให้ความรูพ้นักงานและกระตุน้ให้เกิดการปฏิบตัอิย่างจรงิจงัและต่อเน่ืองผ่านการประกวดและ
การสร้างแบบอย่างท่ีดขีองทัง้ตวัพนักงานและพ้ืนทีก่ารท�างาน การตรวจประเมนิอย่างสม�า่เสมอ และการมอบของรางวัลเพ่ือเป็นขวัญ
ก�าลงัใจในการรกัษามาตรฐานของการปฏิบตัติามกฎระเบยีบด้านความปลอดภยั นอกจากนี ้บรษิทัฯจดัให้มกีารตรวจสขุภาพพนกังาน
ประจ�าปีตามโปรแกรมการตรวจตามท่ีกฎหมายก�าหนดทกุปี และประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานราชการหรอืสาธารณสขุจงัหวัดใน
การให้ความรูแ้ก่พนักงานเก่ียวกับโรคตดิต่อต่างๆ ท่ีมกีารแพร่ระบาดได้ง่าย รวมถึงวิธีปฏิบตัแิละการป้องกันตวัจากโรคต่างๆ ตลอดจน
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณเีกดิโรคระบาดในโรงงานเพือ่เป็นการจ�ากัดพืน้ที่และเข้าสู่สภาวะปกติได้เร็วโดยไม่ส่งผลต่อชีวิตของพนกังาน
และผลผลิตของบริษัทฯ ทั้งน้ี ส�าหรับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ท่ีไม่ใช่กลุ่มโรคติดต่อแต่เป็นโรคท่ีพบว่าคนมีภาวะเสี่ยงและเป็นกันมากข้ึน 
เช่น โรคเบาหวานจากภาวะน�้าตาลสูง กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม มะเร็งเต้านมและปากมดลูก เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯให้ความส�าคัญและ
อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อป้องกันโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือรับการรักษาอย่างถูกวิธี
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 อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปี พ.ศ. 2563 ที่ยังคงต่อเนื่องมา
ถึงปัจจบุนั บรษิทัฯได้จดัตัง้คณะกรรมการและคณะท�างานตดิตามสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนก�าหนดมาตรการและแนวปฏิบตัใิห้
พนกังานทุกคนในองค์กรและครอบครวัของพนักงาน คูค้่า และผูม้าตดิต่อบรษิทัฯทุกคน ปฏิบตัติามอย่างเคร่งครดัและสม�า่เสมอ เพ่ือ
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 3.  ด้านการดำาเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม

 บริษัทฯส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มี
การรับหรือจ่ายอามิสสินจ้าง และเพ่ือเป็นการสร้างความมั่นคงและความย่ังยืนให้กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มี 
ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้

• มุง่มัน่ท่ีจะรกัษาความพึงพอใจสงูสดุของลกูค้า ด้วยความเป็นธรรมทัง้ในด้านราคา คณุภาพ ความปลอดภยั และการรบั
ประกัน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• ให้ความส�าคัญกับคู่ค้า ต้ังแต่กระบวนการสรรหา คดัเลอืก ประเมนิ จนถงึการด�าเนนิธุรกจิร่วมกันอย่างโปร่งใสและเสมอภาค 
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้วยผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย

• แข่งขันอย่างมอือาชพี เป็นไปตามวถีิทางของการแข่งขนัทีดี่ รวมท้ังส่งเสรมิความร่วมมอืกับคูแ่ข่งทางการค้าอย่างโปร่งใส 
และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ไม่มีการปกปิดข้อตกลงหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
หรือที่มิชอบด้วยกฎหมาย

• ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกประเภทด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยจัดท�าและปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญา
ต่างๆ อย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย

• ซือ้ขายสนิค้าหรอืบรกิารกับบคุคลภายนอก หรอืด�าเนนิธุรกรรมด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มกีารให้หรอืรบัอามสิสนิจ้าง 
สินบน รางวัล การบันเทิงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลใดๆ ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

• ปฏิบตัติามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับทรพัย์สนิทางปัญญา และไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาทกุประเภทอย่างเคร่งครดั 
ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้พนกังานใช้ความรู ้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการประดษิฐ์ผลงานของตนเองออก
มาอย่างต่อเนื่อง และไม่น�าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของผู้อื่นมาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

• ปฏิบตัติามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีน รวมถึง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านส่ือมวลชน เพ่ือให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 บริษัทฯมีสินค้าหลากหลายประเภท และสินค้าแต่ละประเภทก็มีความจ�าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบทั้งในด้านกระบวนการ
ผลติและคณุภาพสนิค้าทีแ่ตกต่างกัน ดงันัน้ บรษิทัฯจงึให้ความส�าคญัและผลกัดนัให้โรงงานแต่ละสาขาได้รบัการรบัรองระบบมาตรฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าในระดับสากล ซึ่งมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯได้รับการรับรองแล้วมีดังนี้

• มาตรฐานระบบบริหารงานด้านคุณภาพส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016

• 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)

• มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร BRC/IOP (Issue 5) ส�าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

 4.  ด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 บรษิทัฯตระหนักถึงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม โดยถือเป็นความรบัผดิชอบโดยตรงของพนักงานทุกคน 
ด้วยการมุง่มัน่ทีจ่ะผลติและจ�าหน่ายสนิค้าทีม่คีณุภาพ ปลอดภัยต่อผูบ้รโิภค รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและ
เสรมิสร้างประโยชน์สขุของชมุชน สนับสนนุให้พนกังานและผูเ้ก่ียวข้องมส่ีวนร่วมในการสร้างปฏสิมัพันธ์อนัด ีและท�าประโยชน์ให้ชมุชน
ที่บริษัทฯตั้งอยู่ ป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ ของเสีย หรือเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ใช้และดูแลการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
อย่างรู้คุณค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพที่สุด ตลอดจนปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างประโยชน์
ต่อสังคม รวมถึงต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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 โรงงานท้ัง 4 สาขาของบริษัทฯได้รับรางวัล CSR-DIW Award มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ
สงัคม (Standard of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นรางวัลส�าหรับสถานประกอบการท่ีพัฒนาการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเกณฑ์
พิจารณาในมิติต่างๆ ได้แก่ การจัดองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การด�าเนินงานอย่างเป็นธรรม
ต่อผู้บริโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2563 โรงงาน
สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี และโรงงานสาขาบางปู ได้รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-
DIW Continuous Award 2020 ซึ่งโรงงานทั้ง 2 สาขา ได้รับต่อเนื่องมาหลายปี จากการร่วมกันพัฒนาชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯในปัจจุบัน นอกจากพยายามผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯได้รับการรับรองในมาตรฐานต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการแสดงถึงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมแล้ว บรษิทัฯได้พยายามผลกัดนัและส่งเสรมิผลติภัณฑ์ของบรษิทัฯท่ี
มส่ีวนช่วยในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมเพ่ือให้ผูป้ระกอบการต่างๆ ได้เหน็ถึงความส�าคญัและเป็นทีรู่จ้กัในวงกว้างมากขึน้ท้ังในประเทศไทย
และกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้งให้ความส�าคัญอย่างมากกับการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มีการด�าเนินการ
ด้านการจัดการพลังงานที่โดดเด่น มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างต่อเนื่อง สรุปการด�าเนินงานในแต่ละด้านได้ดังนี้

 ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 บรษิทัฯมสีนิค้าและเทคโนโลยีการผลติท่ีมส่ีวนช่วยอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและเป็นไปตามแนวทาง 3 Save : Save Material, Save 
Energy, Save the World ที่บริษัทฯยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ ฝาเกลียวและพรีฟอร์มขวดน�้าอัดลมและน�้าดื่ม (PET) ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ซึ่งมีน�้าหนักเบา ที่สามารถช่วยส่งเสริมการท�า CSR ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน�้าอัดลมและน�้าดื่ม และ
กลุม่ผลติภัณฑ์บรรจภัุณฑ์อาหารท่ีผลติด้วยเทคโนโลยี Thin Recess Injection Molding (“TRIM”) ซึง่เป็นเทคโนโลยีการลดความหนา
ของผนังชิ้นงาน ก็มีกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่ามีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าของผลิตภัณฑ์ลดลง ทั้งสองกลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถช่วยลดการใช้วัตถุดิบและพลังงานโดยที่
ยังคงประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีเหมือนเดิม ช่วยลดต้นทุนให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ตลอดจนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม

 ในส่วนของผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนหรอืผลติภัณฑ์เมลามนีของบรษิทัฯ แม้ว่าตวัผลติภัณฑ์จะยังไม่สามารถย่อยสลาย
ได้เองตามธรรมชาติหรือใช้เวลานาน แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯก็สามารถใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วท้ิง
เพื่อลดการสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบริษัทฯก็มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตและตัว
ผลติภัณฑ์ เพือ่ลดการใช้วัตถุดบิผงเมลามนีด้วยส่วนผสมท่ีเป็นวสัดธุรรมชาตแิละใช้พลงังานในการผลติลดลง รวมถึงพยายามต่อยอด
ความส�าเรจ็ด้วยความร่วมมอืจากทกุฝ่ายตลอดห่วงโซ่มลูค่า (Value Chain) เพ่ือผลกัดนัให้ผลติภณัฑ์เมลามนีของบรษิทัฯสามารถน�า
กลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อีกและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดี

 นอกจากน้ี การด�าเนินการต่างๆ ภายใต้แนวคิด 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ซึ่งมีส่วนช่วยใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยยังคงให้ความส�าคัญกับการจัดการของเสียในบริษัทฯอย่างเป็นระบบ โดยผลักดันให้โรงงานแต่ละสาขา
มีการด�าเนินกิจกรรมการจัดการของเสียที่ดีภายในโรงงานตามหลัก 3Rs คือ Reduce (ลดการเกิดของเสีย) Reuse (การใช้ซ�้า) และ 
Recycle (น�ากลับมาใช้ใหม่) อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ซึ่งรวมถึงการท�า Treatment (บ�าบัด
ของเสียที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก) และ Disposal (ก�าจัดอย่างปลอดภัย)
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 อย่างไรก็ดี บริษัทฯยังให้ความส�าคัญกับการศึกษาและวิจัยร่วมกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นน�า เพ่ือพัฒนาสินค้า
พลาสติกและเมลามีนที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และผลักดันไปสู่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในเชิงพาณิชย์มากขึ้นในอนาคต 
เพื่อเป็นการเน้นย�้าถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนได้

 การดำาเนินงานตามนโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

 บริษัทฯมีความมุง่มั่นและใส่ใจกบัคุณคา่ของพลังงาน ได้ด�าเนินการตามมาตรการต่างๆ ทัง้ในส่วนของโรงงานและส�านกังาน
อย่างต่อเน่ือง โดยรณรงค์ให้พนักงานทุกระดับชั้นในองค์กรเห็นคุณค่าของพลังงานและให้ความร่วมมือด�าเนินมาตรการประหยัด
พลังงาน บริษัทฯได้จัดตั้งคณะท�างานด้านการจัดการพลังงานตามสาขาโรงงานทั้ง 4 สาขา เพ่ือด�าเนินงาน ติดตาม และประเมินผล
ด้านการจัดการพลังงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์พลังงานร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการค�านึงถึงประโยชน์ในด้านการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทฯแล้ว ยัง
เป็นการค�านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ

 ด้านการผลิต บริษัทฯด�าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

• ลงทนุในเครือ่งจกัรใหม่ทีม่ปีระสทิธิภาพในการผลติสงูและประหยัดพลงังาน เพ่ือทดแทนเครือ่งจกัรเก่าทีเ่ริม่เสือ่มสภาพ
และสิ้นเปลืองพลังงานมากเกินความเหมาะสม

• บ�ารุงรักษาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคู่กับน�านวัตกรรมใหม่ท่ีทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ผลผลิต ลดการใช้วัตถุดิบ และท�าให้บริษัทฯมีอัตราการใช้พลังงานต่อน�้าหนักสินค้าที่ผลิตลดลง

• พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ

• ร่วมกับสถาบนัอดุมศกึษา ได้แก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ีและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ีด้วยการ
ส่งบคุลากรของมหาวิทยาลยัเข้ามาร่วมศกึษา ปรบัปรงุระบบการผลติ และการจดัการพลงังานของบรษิทัฯอย่างต่อเนือ่ง

• เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาให้ค�าปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ
การจัดการพลังงาน ตลอดจนบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะท�างานด้านพลังงานของบริษัทฯเพ่ือน�าไปใช้ในการ
ด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ด้วยผลการด�าเนินงานด้านการจดัการพลงังานทีโ่ดดเด่นจากการปฏิบตัอิย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง ท�าให้บรษิทัฯก้าวไปสูก่ารเป็น
โรงงานต้นแบบในการจดัการอนรุกัษ์พลงังานให้กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักศึกษาและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่
โรงงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯได้เผยแพร่ผลงานและวิธีการท่ีท�าให้บริษัทฯประสบความส�าเร็จในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจน
ด�าเนินกิจกรรมและท�าการประเมินผลร่วมกัน

 บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงความตั้งใจในการ
ปฏิบัติอย่างจริงจังในด้านการจัดการพลังงานและความส�าเร็จของบริษัทฯในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน และการด�าเนินการ
ตามกระบวนการที่เป็นระบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

 การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ
พนักงานทุกคน และได้ก�าหนดเป็นนโยบายสิง่แวดล้อมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน บรษิทัฯได้รบัการรบัรองมาตรฐานท่ีเก่ียวกับ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ใบรับรองมาตรฐานการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 และใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ว่าเป็น อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม
ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 นอกจากการได้รับรองในมาตรฐานสากลต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังต้องผ่านการรับรองหรือตรวจสอบเพ่ือวัด
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานในด้านต่างๆ และประเมินคุณสมบัติของการเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย ตามมาตรฐานหรือข้อก�าหนดของ
ลูกค้าหลายรายโดยเฉพาะลูกค้าในต่างประเทศ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2563  • 94



 รางวัลแห่งความสำาเร็จในด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่บริษัทฯได้รับในปี พ.ศ. 2563

•	 ใบรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(Collective	Action	Coalition	Against	
Corruption	Certificate)

 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้รับการรับรองต่ออายุ (Recertification) การเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC (Collective Action Coalition Against Corruption)” อีก 3 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2566 จาก
คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชนัของภาคเอกชนไทย จากการได้รบัใบรบัรองในปี พ.ศ. 2560 ซึง่เป็นการแสดงเจตนารมณ์และ
ความมุง่มัน่ในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบ ผ่านการบรหิารงานอย่างโปร่งใส สร้างความเชือ่มัน่ให้กับผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย

•	 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงงานสาขาโคราชและสาขาบางปูได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่นด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่สถาน
ประกอบการที่มีการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีของนายจ้างและลูกจ้างที่ตระหนักถึงความส�าคัญของการท�างานร่วมกัน การ
แบ่งปันประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และก่อให้เกิดระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ ทั้งน้ี โรงงานท้ังสอง
สาขาได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันหลายปีแล้ว

•	 รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม	(CSR–DIW	Continuous	Award	2020)

 เมือ่วนัท่ี 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 โรงงานสาขาอมตะซติี ้ชลบรุ ีและโรงงานสาขาบางป ูได้รบัรางวัลมาตรฐานความรบัผดิชอบ 
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW Continuous Award 2020 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มุ่งมั่นส่งเสริมการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Development) รวมท้ังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด�าเนินธุรกิจโดยได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง อันจะเป็นการ
เพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนกับธุรกิจและชุมชน

•	 รางวัล	Business	Partner	Award	2020	(Platinum	Award)

 เมือ่วันที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัฯได้รบัรางวัล Business Partner Award 2020 (Platinum Award) ในงาน TSCN Business 
Partner Conference 2020 จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่ผู้จ�าหน่าย
หรือคู่ค้าที่มีผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยมในด้านคุณภาพสินค้า ราคา การจัดส่ง การบริการและนวัตกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 
และต้องได้รับรางวัลในระดับ Gold Award ติดต่อกัน 3 ปี ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและยืนยันถึงมาตรฐานในการท�างานของ 
ผู้จ�าหน่ายของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ ตลอดจนความพร้อมในการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

•	 รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม	ประจ�าปี	2563

 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม ประจ�าปี 2563 จากกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนงานแก่คนพิการอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยรับคนพิการเข้าท�างาน และสนับสนุนการอบรมฝึกงานเตรียมความพร้อมในการเข้าท�างานในสถานประกอบการ

อนึง่ บรษิทัฯได้จดัท�ารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยนื ปี 2563 เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิทัฯด้วย

10.3 การดำาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯและบริษัทย่อยถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานท่ีมีอ�านาจหน้าที่ประเมิน วินิจฉัย หรือชี้ขาดว่า 
การด�าเนนิงานของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อยมกีารฝ่าฝืนกฎหมายอย่างมนัียส�าคญัในเรือ่งเก่ียวกับหลกัการ 8 ข้อ ตามแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมส่ีวนหรอืถูกกล่าวหาว่า มผีลกระทบด้านลบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม หรอืไม่เป็นไปตาม
หลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)
 บรษิทัฯตระหนกัถึงความส�าคัญของการมบีทบาทและส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และตอบแทนกลบัคนืสูส่งัคม โดยนายสนัน่ องัอบุลกุล 
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการบรหิารในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพ่ือส่งเสรมิให้มี
การปรบัปรงุและพัฒนาในด้านต่างๆ ให้แก่ การศกึษา สงัคม วัฒนธรรม สิง่แวดล้อม พลงังาน การค้า และการทูตระหว่างประเทศ อาท ิประธาน
กรรมการบรหิารมลูนิธิ เอ เอฟ เอส ประเทศไทย ประธานกรรมการบรหิารมลูนิธิโรเกชัน่ ประธานคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัภาษาและ
วัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ รองประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการพลังงาน
หอการค้าไทย นายกสมาพันธ์สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนในเครอืมลูนธิิคณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผูป้กครองและ
ครโูรงเรยีนอสัสมัชญัพาณชิยการ ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ีประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม 
ประธานสภาธุรกิจไทย-ตะวันออกกลาง กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจ�าประเทศไทย ประธานสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ 
(ประเทศไทย) และประธานสภา ACMECS แห่งประเทศไทย

 นอกจากนี ้นายสน่ัน องัอบุลกุล ยังได้รบัการแต่งตัง้ให้ร่วมในคณะท�างานสานพลงัประชารฐั (Public-Private Collaboration) โดยด�ารง
ต�าแหน่งหัวหน้าทีมภาคเอกชน ด้านการส่งเสริมส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ (Head of Private Sector Team Export & Outbound 
Investment Promotion)

 บริษัทฯให้ความส�าคัญต่อการมีบทบาทและพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมและชุมชนตามความเหมาะสม 
ของวาระและโอกาส และด�าเนินการอยู่เป็นประจ�าเสมอส�าหรับสังคมและชุมชนท่ีอยู่ใกล้พ้ืนที่ส�านักงานและสาขาโรงงานของบริษัทฯ สิ่งที่
บริษัทฯได้ด�าเนินการตลอดมาไม่จ�ากัดขอบเขตเพียงการบริจาคเงินและส่ิงของหรือบริการสาธารณะ แต่บริษัทฯยังด�าเนินการด้านอื่นๆ เพ่ือ
พัฒนาชุมชน ได้แก่

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานและผู้สนใจท่ีอยู่ในชุมชนใกล้เคียงได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดจนสนับสนุนสถานศึกษา
ตามจังหวัดต่างๆ ในด้านของสุขอนามัย อุปกรณ์การศึกษา และทุนการศึกษา เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้

• เปิดรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าท�างานเพ่ือฝึกประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็น
ระบบก่อนส�าเร็จการศึกษา ท้ังในประเทศไทยและสาขาโรงงานในต่างประเทศ และสถาบันศึกษาเองก็สามารถพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ ตลอดจนเปิดให้คณะจากหน่วยงานหรือสถานศึกษาต่างๆ 
เข้าศึกษาดูงาน-เยี่ยมชมกิจการ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการแลกเปล่ียนความรู้และเปิดมุมมองท่ีจะได้รับการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้แก่ 
ทั้งบุคลากรของบริษัทฯและผู้เข้าเยี่ยมชม

• ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่คนในชุมชนและสถานศึกษาต่างๆ ท้ังในด้านของการเสริมสร้างรายได้
และการพ่ึงพาตนเองด้วยหลักของการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ด้านยาเสพติด และวิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับผู้ป่วย

• ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้พนกังานในองค์กรเห็นความส�าคญัและมส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรม CSR ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในประโยชน์ของการท�า CSR ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

• ส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ท้ังในรูปแบบของการจ้างงานและ/หรือสนับสนุน 
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-ฝึกงานผู้พิการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งนี้ เพื่อสร้าง
โอกาสให้ผูพิ้การได้รบัความรูแ้ละพัฒนาด้านฝีมอืแรงงานและเป็นการเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการท�างานในสถานประกอบการ 
อนัเป็นการช่วยเหลอืให้ผูพิ้การมคีณุภาพชวิีตทีด่ ีสามารถประกอบอาชพีในสงัคมได้อย่างมศีกัดิศ์ร ีในสทิธิและความเป็นมนษุย์
ที่เท่าเทียมกับคนทั่วไป

• มอบทุนให้แก่นักศึกษาชาวเวียดนามเพ่ือศึกษาแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างประเทศไทยและเวียดนามแล้ว ยังเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ
ของบริษัทฯในประเทศเวียดนาม

• ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย โดยการมอบเงิน
สนับสนุนเพื่อสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 ทั้งนี้ บริษัทฯได้จัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563 เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วย
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10.5  การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน
 บรษิทัฯส่งเสรมิและปลกูฝังให้พนกังานและผูเ้ก่ียวข้องทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจรติ
และการห้ามจ่ายสินบนทุกรูปแบบ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ 
บรษิทัฯ ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ ท่ีได้ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว โดยบรษิทัฯ
ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติส�าหรับพนักงานดังนี้

• ไม่ให้และไม่ส่งเสริมให้มีการมอบหรือรับของก�านัล การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินความเหมาะสม

• ไม่มีการจ่ายเงินเพ่ืออ�านวยความสะดวก เพ่ือเร่งการด�าเนินการหรือเพ่ือความคล่องตัวในการด�าเนินการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม

• ไม่ให้มีการจ่ายสินบนในการด�าเนินธุรกิจทุกชนิด ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม

• ด�าเนนิการทีเ่ก่ียวกับการจดัซือ้จดัจ้างด้วยความโปร่งใส ซือ่สตัย์ ตรงไปตรงมา และสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง

• ไม่ให้เงินสนับสนุนทางการเมือง ท้ังทางตรงและทางอ้อมแก่พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
องค์กรหรือบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการจ่ายสินบน เว้นแต่การให้เงินสนับสนุนทางการเมือง
จะด�าเนินการด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย

• ตดิตาม ตรวจสอบ และหาแนวทางป้องกันเป็นประจ�าอย่างต่อเน่ือง ส�าหรบัการกระท�าใดๆ ท่ีส่อการทุจรติต่อองค์กรและการตดิสนิบน

• สือ่สาร เผยแพร่ และรณรงค์ให้ผูบ้รหิารและพนักงานทกุระดบัได้รบัทราบ และปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อต้าน
ทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนของบริษัทฯได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 นับแต่ปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทฯแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต และได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือใช้ในการสื่อสาร
และครอบคลุมการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ

 บริษัทฯได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชนไทยครั้งแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 และได้รับการรับรองต่ออายุอีก 3 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จึงเป็นการแสดง
ให้เหน็ถึงความพยายามอย่างจรงิจงัของบรษิทัฯทีต้่องการมบีทบาทและส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบและร่วมพัฒนา
ประเทศชาติ โดยมีการปฏิบัติ ดังนี้

1. การปฏิบัติงานใดๆ ต้องไม่ส่อพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับจากหรือให้สินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ในความรับผิดชอบ ท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ หรือท�าให้ผู้อื่นเสียผลประโยชน์โดยมิชอบ 
ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมดังต่อไปนี้

1.1 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจเป็นการชักน�าให้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

1.2 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด เพ่ือโน้มน้าวการตัดสินใจ หรือท�าให้ผู้รับละเว้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
หรือระเบียบปฏิบัติที่ก�าหนดไว้

1.3 ไม่เป็นตัวแทนในการเสนอทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือ 
องค์กรใดๆ เพ่ือแลกกับสทิธิพิเศษท่ีไม่ควรได้ หรอืท�าให้เกิดการละเว้นการปฏิบตัติามกฎ ระเบยีบข้อบงัคบั และข้อปฏบิตัิ
ที่ก�าหนดไว้

2. การจดัหา จดัซือ้ จดัจ้าง ต้องด�าเนินกระบวนการและข้ันตอนตามระเบยีบของบรษิทัฯ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้

3. การเลีย้งรบัรอง หรอืการใช้จ่ายอืน่ท่ีต้องปฏิบตัติามเงือ่นไขของสญัญา ต้องกระท�าในนามบรษิทัฯ ด้วยจ�านวนเงนิท่ีสมเหตุสมผล 
และสามารถตรวจสอบได้

4. การบริจาคเพื่อการกุศล ให้ถือปฏิบัติดังนี้

4.1 การบริจาคเพื่อการกุศลด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ

ต้องด�าเนินการในนามของบริษัทฯเท่านั้น โดยผู้รับบริจาคต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล 
สถานพยาบาล หรือองค์กรที่ด�าเนินงานเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และ
ด�าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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4.2 การบริจาคเพื่อการกุศลด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินส่วนตัวในนามส่วนตัว

ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือท�าให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระท�าที่แอบแฝง ส่อทุจริต หรือหวังผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรม

5. การใช้เงินหรอืทรพัย์สนิของบรษิทัฯ เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมขององค์กร หรอืบคุคลภายนอก ต้องกระท�าในนามบรษิทัฯเท่านัน้ โดย
การสนบัสนนุดงักล่าว ต้องมวัีตถปุระสงค์เพ่ือประโยชน์ของชมุชน สงัคม ภาพลกัษณ์ทีดี่ และชือ่เสยีงของบรษิทัฯ ท้ังน้ีการเบกิจ่าย
ต้องระบวัุตถุประสงค์ท่ีชดัเจน มหีลกัฐานทีส่ามารถตรวจสอบได้ และด�าเนนิการผ่านขัน้ตอนของการอนุมตัติามระเบยีบของบรษิทัฯ

6. บรษิทัฯยึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมอืงและจะไม่ให้การสนบัสนนุทางการเมอืง ทัง้ทางตรงและทางอ้อมแก่พรรคการเมอืง 
เจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมอืง ผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ องค์กรหรอืบคุคลซึง่เก่ียวข้องกับการเมอืง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจ่ายสนิบน 
รวมถึงไม่อนญุาตให้ผูบ้รหิารและพนกังานกระท�าการอนัใดทีเ่ก่ียวข้องกับการเมอืงในระหว่างปฏิบตัหิน้าท่ีของบรษิทัฯ ตลอดจน
ไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯเพื่อด�าเนินการดังกล่าว

7. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ต้องปฏบิตัหิน้าทีข่องตนด้วยความโปร่งใส ค�านึงถึงผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และพึงไม่ละเลยหรอื
เพิกเฉย เมือ่พบเหน็การกระท�าหรอืพฤตกิรรมทีเ่ข้าข่าย หรอืส่อไปในทางทจุรติคอร์รปัชัน่ทีม่ผีลเก่ียวข้องกับบรษิทัฯ ทัง้ทางตรงหรอื
ทางอ้อม โดยต้องแจ้งเบาะแสหรอืร้องทุกข์ ตามขัน้ตอนท่ีก�าหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี

8. หากพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นแล้ว อาจท�าให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ พนักงาน
จะไม่ถูกลงโทษ ย้ายงาน ลดต�าแหน่ง หรือได้รับผลในทางลบใดๆ โดยบริษัทฯจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ี
ปฏเิสธ แจ้งเบาะแส หรอืร้องทกุข์เรือ่งการทจุรติคอร์รปัชั่นทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯตามทีก่�าหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏบิตัติาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

9. บรษิทัฯถือว่าความมุง่มัน่และความร่วมมอืในการปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏิบตัใินการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ เป็นหนึง่
ในดัชนีชี้วัดของการพิจารณาประเมินผลงานประจ�าปี การปรับเลื่อนต�าแหน่งและปรับระดับพนักงาน

10. กรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงานท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ 
และอาจถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย

11. ผูบ้รหิาร เป็นผูร้บัผดิชอบในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ท�าความเข้าใจ ตลอดจนดแูลพนกังาน และผูเ้ก่ียวข้อง ให้ปฏิบตัติามนโยบาย
และแนวปฏิบัตินี้

12. กรรมการ มีหน้าที่ประเมินและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อสร้างและรักษาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ส�าคัญอย่างยั่งยืน

 บรษิทัฯได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏบิตั ิเรือ่งการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ บนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ www.srithaisuperware.com

 ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้ด�าเนินการต่อเน่ืองส�าหรับการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายและแนวปฏิบัติ
เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (“นโยบายต่อต้านการทุจริตฯ”) ดังนี้

• สือ่สารและเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏบิติัตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีดี่ หมวดการค�านึงถึงบทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อย

• ก�าหนดให้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตฯเป็นส่วนหน่ึงในการอบรมพนักงานใหม่ของ 
บริษัทฯ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง เช่น การอบรมที่หน้างาน (On the Job Training) การสื่อสารผ่าน
สิ่งพิมพ์ หรือกระจายเสียงภายในส�านักงาน เป็นต้น

• จัดให้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการทุจริตฯแก่พนักงานของ 
บริษัทฯรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ซึ่งปรากฏว่าพนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว
ด้วยผลคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น

• มอบหมายให้คณะท�างานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ติดตาม 
ผลสัมฤทธ์ิการใช้กลยุทธ์ 3ป. (ปรับเปลี่ยน ปลูกฝัง และป้องกัน) เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ให้กับพนักงานทุกระดับ

• ตรวจสอบและติดตามเมื่อได้รับข้อร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯจากช่องทางการแจ้งข้อมูลส�าหรับเหตุการณ์ที่
อาจน�าไปสูโ่อกาสเกิดการทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยด�าเนนิการตามขัน้ตอนท่ีได้ก�าหนดไว้ด้วยความเป็นธรรมและเป็นความลบั รวมถึง 
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยตลอดปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ไีด้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งทบทวนการประเมนิความเสีย่งจาก
การทุจริตในองค์กร ส�าหรับธุรกรรมที่มีความส�าคัญประจ�าปี พ.ศ. 2563 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงดังกล่าว
อย่างมีสาระส�าคัญ โดยมีเพียงเรื่องร้องเรียนรวม 2 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านทุจริตในองค์กร และบริษัทฯได้ด�าเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามข้อร้องเรียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

 บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกับ
การทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Whistle Blower) ซึ่งบริษัทฯจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และการคุม้ครองปกป้องผูท้ีร้่องเรยีน/แจ้งข้อมลู อย่างเพียงพอและรดักุม โดยมแีนวปฏบิตัใินเรือ่งดงักล่าวอย่างชดัเจนทัง้ในกรณทีีผู่ร้้องเรยีน
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯต้องปฏิบติัตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกรณีเป็นบคุคล
ทั่วไป

 กรณีผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลทั่วไป บริษัทฯมีข้อก�าหนดดังนี้

1. ให้การร้องเรยีนหรอืแจ้งข้อมลูในเรือ่งเก่ียวกับการทจุรติหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั เป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่าน้ัน

2. ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งด้วยวิธีดังต่อไปนี้

•  ผ่านทาง E-mail address ซึ่งบริษัทฯได้น�าเสนอไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯในช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน (Whistle Blower) 
ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกส่งให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งหรือทุกรายก็ได้ 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

•  ย่ืนเอกสารข้อร้องเรยีนโดยใส่ซองปิดผนึกพร้อมระบใุห้ส่งต่อกรรมการอสิระ ผ่านเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ (หวัหน้า
ฝ่ายตรวจสอบภายใน)

 การร้องเรียนเป็นเอกสารตามข้อก�าหนด 1. และ 2. ผู้ร้องเรียนไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเองได้ ก็ขอให้ระบุชื่อ-
นามสกุล หมายเลขโทรศพัท์ โทรสารหรอื E-mail address ซึง่จะช่วยให้บรษิทัฯสามารถแจ้งผลการด�าเนินการหรอืสอบถามรายละเอยีดข้อมลู
เพิ่มเติมได้
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11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายใน
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้ง
ที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยมอบหมายความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและ 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดท�ากฎบัตรท่ีระบุขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้มีความมั่นใจอย่าง
สมเหตผุลว่า บรษิทัฯมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พียงพอและเหมาะสมในการสนับสนุนการด�าเนนิงานของบรษิทัฯให้บรรลวุตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังนี้

• นโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ

• ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้

• มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการท�างานของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ทรัพย์สินของบริษัทฯมีอยู่จริงและได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี ตลอดจนมีการป้องกันทรัพย์สินจากการท่ี
กรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ

• การด�าเนินงานของบริษัทฯและการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• รับทราบรายการผิดปกติ อันอาจเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2563 เมือ่วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบรษิทัได้ร่วมกนัประเมนิความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ
รวม 5 ด้าน ของเกณฑ์ COSO Internal Control – Integrated Framework แล้ว มีความเห็นว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สรุปผลการประเมิน
ตามองค์ประกอบรวม 5 ด้าน ดังนี้

 1. การควบคุมภายในองค์กร

 บริษทัฯมกีารก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิธุรกิจท่ีชดัเจนและวัดผลได้ อนัประกอบด้วยแผนธุรกิจ กลยุทธ์ วิสยัทศัน์ งบประมาณ 
และตัวชี้วัดผล เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าบนพ้ืนฐานการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความสามารถต่อบุคลากรของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท�าหน้าที่ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไป
ตามแผนงานที่ก�าหนด

 บรษิทัฯจดัให้มโีครงสร้างองค์กร โดยมสีายการบงัคบับญัชา อ�านาจอนุมตัแิละความรบัผดิชอบ เพ่ือควบคมุและลดความเสีย่ง
ที่อาจเกิดจากกรณีทับซ้อนทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

 บรษิทัฯจดัให้บคุลากรแต่ละหน้าทีต่�าแหน่งงาน รบัทราบขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามเอกสารใบพรรณนาลกัษณะงาน 
(Job Description) ได้รบัผลตอบแทนและสวสัดิการทีเ่หมาะสมกับผลการปฏิบตังิาน ตลอดจนมโีอกาสก้าวหน้าในอาชพีการงาน ตาม
แผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

 2. การประเมินความเสี่ยง

 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้อง ท�า
หน้าท่ีพิจารณาและประเมินปัจจัยเสี่ยงท้ังจากปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี
เป็นต้น และปัจจัยภายในที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมาย แผนงาน และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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 คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งพิจารณาข้อมลูเพ่ือประเมนิความเสีย่งท้ังในด้านโอกาสการเกิดและผลกระทบ เพ่ือก�าหนด
ผงัโครงสร้างความเสีย่ง (Risk Matrix) เป็นแนวทางจดัท�ามาตรการและแผนงานรองรบัความเสีย่ง ตลอดจนมอบหมายให้ผูบ้รหิารและ
พนักงานท่ีเก่ียวข้อง ด�าเนนิการตามแผนงาน ตดิตามความคบืหน้าของการบรหิารความเสีย่งดงักล่าว และรายงานต่อคณะอนกุรรมการ
บริหารความเสี่ยง

 คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งปฏิบตังิานภายใต้การก�ากับดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายงานผลการด�าเนินงาน 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการชุดย่อย 1 คณะ คือ คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือเสริมสร้างการ
เติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯในระยะยาว

 บริษัทฯจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน 3 ด้านออกจากกัน เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมระหว่างกัน ประกอบ
ด้วย 1) หน้าที่อนุมัติ 2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ 3) หน้าที่ในการดูแลการจัดเก็บทรัพย์สิน

 อ�านาจหน้าที่การอนุมัติรายการและวงเงินอนุมัติตามล�าดับชั้นผู้บริหารได้มีการก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนจัดท�า
แนวทางการดูแลและติดตามการท�ารายการที่เกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย

 นอกจากนี ้บรษิทัฯได้ก�าหนดระเบยีบการปฏิบตังิานทีส่�าคญั  ๆและ/หรอืปรบัปรงุให้สอดคล้องกับกฎระเบยีบของราชการและหน่วยงาน 
ก�ากับดูแล และสภาพการปฏิบัติงานปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ เพื่อรักษาระดับการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

 บริษัทฯให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการรับทราบ
ผลการปฏิบตังิาน ตลอดจนเพ่ือสนบัสนนุการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิาร ด้วยข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทนัต่อเวลา คณะกรรมการบรษิทัได้รบัข้อมลูการประชมุคณะกรรมการทีส่�าคญัต่างๆ พร้อมด้วยเอกสารประกอบทีเ่ก่ียวข้องอย่าง
เพียงพอ ซึง่เลขานุการบรษิทัจะจดัส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาตดัสนิใจ รวมทัง้สามารถแจ้งให้บรษิทัฯจดั
ส่งเอกสารให้พิจารณาเพ่ิมเตมิได้ และเมือ่ประชมุแล้วเสรจ็ เลขานกุารบรษิทัจะจดัส่งส�าเนารายงานการประชมุให้คณะกรรมการบรษิทั 
ภายใน 14 วัน

 สทิธิการเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศในระบบงานต่างๆ ได้มกีารก�าหนดไว้เพ่ือรกัษาความปลอดภยั และบรษิทัฯตระหนกัถึงความ
ก้าวหน้าและความส�าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดให้มีการดูแลอุปกรณ์และการส�ารองข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ

 นอกจากนี ้ระบบ Internal Web : Information ก็ใช้เป็นช่องทางสือ่สารให้พนกังานทกุระดบัเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศของบรษิทัฯ 
และผ่านเวบ็ไซต์ www.srithaisuperware.com เพ่ือเป็นช่องทางสือ่สารและเผยแพร่ข่าวสาร สารสนเทศต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี และผูส้นใจ
ธุรกิจบริษัทฯด้วย

 5. ระบบการติดตาม

 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯท�าหน้าทีขั่บเคลือ่นการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานทีว่างไว้ พร้อมทัง้ 
แก้ไขปัญหาทีอ่าจเกิดขึน้หรอืปรบัแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไปหากผลการด�าเนนิงานแตกต่างจาก
กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานอย่างมนัียส�าคญั ตลอดจนรายงานผลการปฏิบตังิานตามแผนงานทีก่�าหนดไว้ต่อคณะกรรมการบรษิทั 
ทุกรายไตรมาส

 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีต่รวจสอบ ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างสม�า่เสมอ โดยรายงาน
ผลและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขเพ่ือให้บรษิทัฯมรีะบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม   ทัง้น้ี ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุก
รายไตรมาสและรายปี โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบ
ข้อบกพร่องของการควบคมุภายในทีม่นัียส�าคญั ไม่มข้ีอสงัเกตของผูส้อบบญัชทีีบ่่งชีใ้ห้บรษิทัฯต้องรบีด�าเนนิการแก้ไข ตลอดจนไม่มเีหตกุารณ์
ทุจริตอย่างร้ายแรงหรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินอย่างมีสาระส�าคัญ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยความเห็นเก่ียวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 5

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการตรวจสอบ ประเมนิระบบควบคมุภายใน ตดิตามระบบบรหิารความเสีย่งและการก�ากับ
ดูแลกิจการ เพ่ือให้แน่ใจได้ว่า บริษัทฯมีระบบดังกล่าวอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ โดยให้รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ

 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯมีความเป็นอิสระ มีทรัพยากรและงบประมาณที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานท้ังด้านการตรวจสอบ
การด�าเนินงานและการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ

 แผนงานตรวจสอบประจ�าปี จัดท�าโดยพิจารณาควบคู่กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีการจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ัง
สรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืต�าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ด�ารงต�าแหน่งโดยนางสาวศภุวศา  ใบผกา 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้รักษาการต�าแหน่งดังกล่าวในปี พ.ศ. 2563 ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเนื่องจากนางสาวศุภวศา  
ใบผกา มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนินงานของบริษัทฯเป็นอย่างดี ประกอบ
กับได้สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นท่ีมีความสัมพันธ์กับงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะท�างานการ
ก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีบรษิทัฯจงึพิจารณาเหน็ว่า มคีวามสามารถและความเหมาะสมท่ีจะปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 
และในปี พ.ศ. 2563 นางสาวศภุวศา  ใบผกา ได้ปฏิบตัหิน้าทีแ่ละรายงานผลการตรวจสอบภายในต่างๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 
โดยไม่มีข้อบกพร่อง

 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับกรรมการผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นรายปีซึ่งเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯได้เปิดเผยประวัติและข้อมูล
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในดังปรากฏในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

 ส่วนหน่วยงาน Compliance Unit ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของส�านักเลขานุการบรษิทั และเลขานุการบรษิทัเป็นผูด้แูลและรบัผดิชอบน้ัน บรษิทัฯ
ได้แสดงรายละเอยีดหน้าท่ีความรบัผดิชอบไว้ในเอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดแูล
การปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2563  • 102



12. รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยง
 บรษิทัในเครอืและบรษิทัท่ีเก่ียวข้องกันบางแห่งเข้าข่ายเป็นบรษิทัทีอ่าจมคีวามขดัแย้งและ/หรอืจดัเป็นบรษิทัทีเ่ก่ียวโยงกันกับบรษิทัฯ
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎระเบยีบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก�าหนด รายการระหว่างกันทีเ่กิดขึน้ 
เป็นปกติของธุรกิจในปี พ.ศ. 2563 สรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์ ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ารายการ
ในปี	พ.ศ.	2563

ความจ�าเป็น/ความสมเหตุสมผล

บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำากัด
1. เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯถือหุ้น

ร้อยละ 71.0
2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของ 

บริษั ทฯ ถือหุ ้ น รวม กัน เท ่ า กับ 
ร้อยละ 29.0

รับจ้างผลิต
แม่พิมพ์
และผลิต

และจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

1. รายการธุรกิจปกติ 
รวมจ�านวน 41.52 
ล้านบาท

2. ร า ย ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ
ทรัพย์สินหรือบริการ 
จ�านวน 0.02 ล้านบาท

3. เงินปันผลรับ และค่า
บริหารจัดการ รวม
จ�านวน 10.12 ล้าน
บาท

1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อ
ขายสนิค้าและ/หรอืใช้บรกิารระหว่าง
กัน เนื่องจากความต้องการสินค้า
ของอีกฝ่ายเพ่ือสนับสนุนและสร้าง
รายได้ให้แก่ธุรกิจหลกัของตน โดยมี
เงือ่นไขการค้าและราคาเหมอืนบคุคล
ภายนอกทัว่ไปหรอืภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้

2. รายการเก่ียวกับทรพัย์สนิหรอืบรกิาร 
เป็นรายการซือ้เครือ่งใช้ส�านักงานจาก 
บรษิทัฯซึง่ยังมสีภาพการใช้งานดแีละ
บรษิทัฯไม่ได้ใช้งานแล้ว และเนือ่งจาก
เป็นรายการท่ีมมีลูค่าน้อย ประกอบ
กับบรษิทัฯได้ก�าหนดเงือ่นไขการค้า
และราคาขายทรพัย์สนิเหมอืนบคุคล
ภายนอกทัว่ไปหรอืภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดไว้ จงึไม่
ได้ว่าจ้างผูป้ระเมนิราคาอสิระท�าการ
ประเมนิราคาทรพัย์สนิทีข่ายดงักล่าว

3. เป็นการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
ทกุรายของบรษิทั ศรไีทยโมลด์ส จ�ากัด 
ในอตัราทีเ่ท่าๆ กัน ตามสดัส่วนการ
ถือหุ้นของผูถื้อหุน้แต่ละราย ส่วนค่า
บริหารจัดการ เป็นการเรียกเก็บค่า
ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท ศรีไทย 
โมลด์ส จ�ากัด ท้ังในส่วนของงานผลติ
และส�านักงาน โดยมีหลักเกณฑ์ใน
การค�านวณเดยีวกันกับทีบ่รษิทัฯคดิ
จากบริษัทย่อยรายอื่น
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ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์ ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ารายการ
ในปี	พ.ศ.	2563

ความจ�าเป็น/ความสมเหตุสมผล

บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำากัด
1. เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทฯถือหุ้น

ร้อยละ 39.2
2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของ 

บรษิทัฯถือหุน้รวมกันเท่ากับร้อยละ 9.8
3. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯเป็น

กรรมการในบรษิทั ศรไีทยบรรจภัุณฑ์ 
จ�ากัด

ผลิตและ
จ�าหน่าย

กล่อง
กระดาษ

รายการธุรกิจปกติ รวมจ�านวน 
0.47 ล้านบาท

รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อ
ขายสนิค้าระหว่างกัน เนือ่งจากความ
ต้องการสนิค้าของอกีฝ่ายเพ่ือสนบัสนุน
และสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของ
ตน โดยมีเงื่อนไขการค้าและราคา
เหมอืนบคุคลภายนอกทัว่ไปหรอืภายใต้ 
ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัท 
ก�าหนดไว้

บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จำากัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ญาตขิองผูบ้รหิารของบรษิทัฯถือหุ้น

รวมกันเท่ากับร้อยละ 72.0 และเป็น
กรรมการในบรษิทั ศรไีทยมาร์เก็ตต้ิง 
จ�ากัด

3. เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้แก่
บรษิทัฯ และเป็นคูค้่าทีด่�าเนนิธุรกิจ
ร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน

ค้าขาย
ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน

1. รายการธุรกิจปกติ รวม
จ�านวน 87.78 ล้านบาท

2. รายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ รวมจ�านวน 4.27 
ล้านบาท

1. รายการธุรกิจปกตเิป็นรายการซือ้
ขายสนิค้าระหว่างกนั เน่ืองจาก
ความต้องการสนิค้าของอกีฝ่าย
เพ่ือสนับสนุนและสร้างรายได้
ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมี
เงือ่นไขการค้าและราคาภายใต้
ขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก�าหนดไว้

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
เป ็นการให ้เช ่าพ้ืนท่ีส�าหรับ
จ�าหน่ายสนิค้าในงานมหกรรมลด
ราคาซึง่บรษิทัฯจดัเป็นประจ�าทกุ
ปีโดยเป็นอตัราเดยีวกันกับทีเ่รยีก
เก็บจากผูเ้ช่ารายอืน่ และรายการ
ให้ความสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ส ่งเสริมการขายแก่ตัวแทน
จ�าหน่ายของบริษัทฯ

บริษัท สยามเมลามีน มาร์เก็ตต้ิง จำากัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ญาตขิองผูบ้รหิารของบรษิทัฯถือหุ้น

รวมกันเท่ากับร้อยละ 70.0
3. เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้แก่

บรษิทัฯ และเป็นคูค้่าทีด่�าเนนิธุรกิจ
ร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน

ค้าขาย
ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

และเมลามีน

1. รายการธุรกิจปกติ รวม
จ�านวน 44.64 ล้านบาท

2. รายการเช่าหรือให้เช ่า
อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น 
จ�านวน 0.85 ล้านบาท

1. รายการธุรกิจปกตเิป็นรายการซือ้
ขายสนิค้าระหว่างกนั เน่ืองจาก
ความต้องการสนิค้าของอกีฝ่าย
เพ่ือสนับสนุนและสร้างรายได้
ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมี
เงือ่นไขการค้าและราคาภายใต้
ขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก�าหนดไว้

2. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ระยะสั้น เป็นการให้เช่าสถานที่
และอาคารของบริษัทฯ 1 แห่ง 
โดยท�าสัญญาเช่าปีต่อปี และ
อตัราค่าเช่ามคีวามเหมาะสมตาม
สถานท่ีตัง้และเทียบเคยีงได้กับ
ราคาตลาดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ตลอดจนราคาประเมินของ 
ผู้ประเมินราคาอิสระภายนอก

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์ ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท/มูลค่ารายการ
ในปี	พ.ศ.	2563

ความจ�าเป็น/ความสมเหตุสมผล

บริษัท ศรีไทยสเตนเลส จำากัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ญาตขิองผูบ้รหิารของบรษิทัฯถือหุ้น

รวมกันเท่ากับร้อยละ 60.0 และเป็น
กรรมการในบรษิทั ศรไีทยสเตนเลส 
จ�ากัด

ผลิตและ
จัดจ�าหน่าย
เครื่องครัว

และ
เครื่องเรือน

1. รายการธุรกิจปกติ รวม
จ�านวน 0.83 ล้านบาท

2. รายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ จ�านวน 0.04 ล้าน
บาท

1. รายการธุรกิจปกตเิป็นรายการซือ้
ขายสนิค้าระหว่างกนั เน่ืองจาก
ความต้องการสนิค้าของอกีฝ่าย
เพ่ือสนับสนุนและสร้างรายได้
ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมี
เงือ่นไขการค้าและราคาเหมอืน
บคุคลภายนอกท่ัวไปหรอืภายใต้
ขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก�าหนดไว้

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
เป ็นการให ้เช ่าพ้ืนท่ีส�าหรับ
จ�าหน่ายสินค้าในงานมหกรรม
ลดราคาซึง่บรษิทัฯจดัเป็นประจ�า
ทกุปีโดยเป็นอตัราเดยีวกันกับที่
เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น

บรษัิท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จำากัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของ 

บรษิทัฯถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 
100.0 และเป็นกรรมการในบริษัท 
ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จ�ากัด

รับจ้างพิมพ์
สติ๊กเกอร์

รายการธุรกิจปกติ รวมจ�านวน 
0.83 ล้านบาท

รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อ
ขายสนิค้าระหว่างกัน เนือ่งจากความ
ต้องการสนิค้าของอกีฝ่ายเพ่ือสนบัสนุน
และสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของ
ตน โดยมีเงื่อนไขการค้าและราคา
เหมอืนบคุคลภายนอกทัว่ไปหรอืภายใต้ 
ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัท 
ก�าหนดไว้

บริษัท พี.ซี. คอนเทนเนอร์ จำากัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ญาตขิองผูบ้รหิารของบรษิทัฯถือหุ้น

รวมกันเท่ากับร้อยละ 56.0 และเป็น
กรรมการในบรษิทั พี.ซ.ี คอนเทนเนอร์ 
จ�ากัด

ผลิตและ
จ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

ร า ย ก า ร เ ช ่ า ห รื อ ใ ห ้ เ ช ่ า
อ สั งหาริ มทรัพย ์ ร ะยะสั้ น 
จ�านวน 0.48 ล้านบาท

รายการให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ระยะสัน้ 
เป็นการให้เช่าสถานทีแ่ละอาคารของ 
บรษิทัฯ 1 แห่ง โดยท�าสญัญาเช่าปีต่อปี 
และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสม 
ตามสถานท่ีตั้งและเทียบเคียงได้กับ
ราคาตลาดตามภาวะเศรษฐกิจ

บริษัท พี.อี.ที.คอนเทนเนอร์ จำากัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ญาตขิองผูบ้รหิารของบรษิทัฯถือหุ้น

ทัง้ทางตรงและทางอ้อมรวมกันเท่ากับ
ร้อยละ 55.8 และเป็นกรรมการใน
บริษัท พี.อี.ที.คอนเทนเนอร์ จ�ากัด

ผลิตและ
จ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

ร า ย ก า ร เ ช ่ า ห รื อ ใ ห ้ เ ช ่ า
อ สั งหาริ มทรัพย ์ ร ะยะสั้ น 
จ�านวน 0.19 ล้านบาท

รายการให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ระยะสัน้ 
เป็นการให้เช่าสถานทีแ่ละอาคารของ 
บรษิทัฯ 1 แห่ง โดยท�าสญัญาเช่าปีต่อปี 
และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสม 
ตามสถานท่ีตั้งและเทียบเคียงได้กับ
ราคาตลาดตามภาวะเศรษฐกิจ

หมายเหตุ :  ผู้บริหารและญาติของผู้บริหาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายตามค�านิยามของหลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ี 
  เกี่ยวโยงกัน ซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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 แม้บริษทัฯและบรษิทัย่อยของบรษิทัฯมรีายการระหว่างกันกับบรษิทัท่ีอาจมคีวามขดัแย้งหรอืบรษิทัท่ีเก่ียวโยงกันดงักล่าว ก็เป็นรายการ
ระหว่างกันทีเ่กิดขึน้เพ่ือธุรกิจปกตแิละ/หรอืสนบัสนุนธุรกิจปกติของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ และมรีาคาและเงือ่นไขการค้าสอดคล้อง
กับท่ีแต่ละบรษิทัคดิกับบคุคลภายนอกเป็นเกณฑ์ในการท�าธุรกรรมระหว่างกัน ซึง่ก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของแต่ละบรษิทั ในกรณีท่ีมคีวาม
แตกต่างกับการท�ากับบุคคลภายนอก ราคาและเงื่อนไขการค้าของรายการนั้นๆ ก็จะมีความแตกต่างไม่เกินขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้
ก�าหนดไว้  ท้ังน้ี บริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันส�าหรับปี พ.ศ. 2563 ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมส�าหรับปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หัวข้อ 7 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 24 – 26

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯมีรายการระหว่างกันที่เป็นลักษณะของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยท่ีมี 
อยู่เดิมและที่เพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นไปตามมติที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ ดังนี้

• การค�า้ประกันวงเงนิสนิเชือ่ให้แก่ Srithai Superware Manufacturing Private Limited บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯถือหุน้ร้อยละ 100.0 
ด้วยการออก Standby Letter of Credit ให้แก่สถาบันการเงินในประเทศอินเดียแห่งหนึ่ง ในวงเงิน 33.0 ล้านอินเดียรูปี เพ่ือ
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทย่อย โดยเป็นการค�้าประกันแบบปีต่อปีและวงเงินค�้าประกันก็เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562

• การค�้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100.0 ในวงเงินรวม
ไม่เกิน 190 ล้านบาท เพ่ือช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทย่อยท่ีมีขนาดธุรกิจใหญ่ขึ้นจากรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สินและ
บุคลากร จากการรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัทฯในระหว่างปี พ.ศ. 2563

2. ความจำาเป็นของการทำารายการระหว่างกัน
 เน่ืองจากบรษิทัฯให้ความส�าคญัต่อการลงทุนในธุรกิจท่ีมคีวามสมัพันธ์และ/หรอืเก่ียวเนือ่งกับสายธุรกิจพลาสตกิซึง่เป็นธุรกิจหลกัของ 
บรษิทัฯ เพ่ือลดการพ่ึงพาธุรกิจนอกกลุม่ การครอบคลมุตลาด ตลอดจนเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัและการเตบิโตของกลุม่บรษิทั จงึท�าให้บรษิทั
ที่อยู่ภายใต้โครงสร้างกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่มีลักษณะธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายคลึงกัน หรือเป็นส่วนสนับสนุนให้แก่ธุรกิจหลักของ 
บรษิทัฯ  กลุม่บรษิทัจงึมกัมรีายการระหว่างกันเกิดขึน้อยู่เสมอ ด้วยความจ�าเป็นทีจ่ะต้องซือ้หรอืขายสนิค้าและบรกิารของอกีฝ่ายเพ่ือสนบัสนนุ
และสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลกัของตนเอง และ/หรอืการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนิธุรกิจแก่บรษิทัย่อย เพ่ือสนับสนนุ
ให้ธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นสามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม

 นอกจากน้ี การท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เก่ียวโยงท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างกลุ่มบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการท�ารายการกับตวัแทนจ�าหน่ายของบรษิทัฯน้ัน ก็เป็นไปด้วยเหตผุลของธุรกิจการค้าและความต้องการสนิค้าของอกีฝ่ายเพือ่สร้างรายได้ 
ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเองเช่นเดียวกัน

3. ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
 แต่ละบรษิทัในกลุม่บรษิทัมฝ่ีายบรหิารของตนเอง ทกุบรษิทัต่างก็มุง่เอาผลประโยชน์สงูสดุของตนเองเป็นเกณฑ์   ดงัน้ัน หากมรีายการ
ระหว่างกันเกิดขึน้ ในหลกัการแต่ละบรษิทัก็จะก�าหนดเกณฑ์เง่ือนไขทางการค้าและบรกิารตามปกตกิารค้ากับบคุคลภายนอกท่ัวไป มกีารเปรยีบเทยีบ 
เงือ่นไขทีไ่ด้รบักับแหล่งข้อมลูภายนอกเพ่ือความสมเหตุสมผลและเงือ่นไขราคาทีเ่หมาะสมของการเข้าท�ารายการระหว่างกัน เว้นแต่บางกรณี
ที่แต่ละบริษัทต้องการส่งเสริมการขายของตนเองหรือการท�ารายการกับบริษัทท่ีเป็นคู่ค้ากันมานาน ก็จะมีการพิจารณาเง่ือนไขพิเศษให้เป็น 
รายกรณีไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก็มีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 ส่วนการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บรษิทัย่อยนัน้ บรษิทัฯจะน�าเสนอข้อมลูวงเงนิ ลกัษณะของการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ 
รวมถึงเหตผุลและความจ�าเป็น ให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาเป็นรายครัง้ โดยบรษิทัฯต้องประเมนิสภาพธุรกิจและความต้องการการสนับสนนุ
ของบริษัทย่อยเหล่านั้น เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทย่อยเหล่านั้นมากที่สุด ตลอดจน
พิจารณาถึงสัดส่วนของการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทย่อยกรณีที่บริษัทฯไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยนั้นร้อยละ 100

 อน่ึง บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันท่ีได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการ
ก�าหนดราคาซื้อขายสินค้า/บริการ และระยะเวลาการเก็บหนี้/ช�าระหนี้ของบริษัทฯ/บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ
ทุกแห่งตามนิยามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง โดยมอบ
อ�านาจให้ฝ่ายบรหิารในการพจิารณาอนมุัตกิารเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในขอบเขตของอ�านาจการอนมุตัทิีค่ณะกรรมการบรษิัทก�าหนดไว้ 
อย่างไรก็ตาม หากรายการที่เก่ียวโยงกันดังกล่าวมีลักษณะและขนาดรายการเกินขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนด บริษัทฯจะน�าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติและ/หรือน�าเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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4. นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
 กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้แต่ละบริษัทในกลุ่มมีอิสระเต็มที่ในการค้าขายกับผู้ใดก็ได้   ดังนั้น ราคาสินค้าหรือบริการและเงื่อนไขการค้า
จึงเป็นเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารของแต่ละบริษัทในกลุ่ม และมีแนวโน้มว่าปริมาณการท�ารายการระหว่างกันจะไม่ผันผวน
มากในแต่ละปี ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการสินค้าและบริการ ความสามารถในการผลิตสินค้าและการให้บริการ และการขยายตัวของธุรกิจของ
แต่ละบริษัท

 ส่วนการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิของบรษิทัฯในอนาคต อาจเพ่ิมข้ึนได้ตามความจ�าเป็นและข้ึนอยูกั่บนโยบายในการขยายธุรกิจ 
ตลอดจนการเติบโตของกลุ่มบริษัทโดยเฉพาะบริษัทย่อย
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13. ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

13.1 งบการเงิน

 13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับป ี
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และมีรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไขดัง 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส�าหรับงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

2563 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 583 321 375

   เงินลงทุนระยะสั้น – เงินฝากประจ�า 0 0 5

   ลูกหนี้การค้า 1,330 1,737 2,072

   ลูกหนี้อื่น 77 57 95

   สินค้าคงเหลือ 860 1,177 1,772

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 97 96 113

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,947 3,388 4,432

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

   เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน 9 6 7

   สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่น 139 147 172

   เงินลงทุนในบริษัทร่วม 184 205 219

   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 161 133 130

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,782 4,185 4,909

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยม 24 29 38

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 210 231 171

   สินทรัพย์สิทธิการใช้และสิทธิการเช่า 182 124 137

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 21 24 24

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,712 5,084 5,807

รวมสินทรัพย์ 7,659 8,472 10,239
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สรุปงบฐานะการเงินรวม (ต่อ)

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

   เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,646 1,703 2,156

   เจ้าหนี้การค้า 798 916 1,022

   เจ้าหนี้อื่น 231 300 316

   ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 310 514 706

   ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 18 0 0

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 30 39 41

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,033 3,472 4,241

หนี้สินไม่หมุนเวียน

   เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 424 633 1,166

   หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 39 2 0

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 361 414 402

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 9 5 5

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 833 1,054 1,573

รวมหนี้สิน 3,866 4,526 5,814

ส่วนของผู้ถือหุ้น

   ทุนเรือนหุ้น 2,710 2,710 2,710

   ส่วนเกินทุนจากหุ้นสามัญซื้อคืน 20 20 20

   ก�าไรสะสม 1,239 1,357 1,707

   องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (415) (391) (264)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,554 3,696 4,173

   ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 239 250 252

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,793 3,946 4,425

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,659 8,472 10,239

หมายเหต ุ: ข้อมลูงบแสดงฐานะการเงนิรวมปี พ.ศ. 2562 และ 2561 ท่ีน�ามาแสดงข้างต้นน้ี มกีารจดัประเภทใหม่ให้สามารถเปรยีบเทียบ 
ได้กับงบแสดงฐานะการเงินรวมปีปัจจุบัน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และฉบับที่ 16 
เรื่อง สัญญาเช่า

หน่วย : ล้านบาท
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สรุปงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท
2563 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)
รายได้ 6,873 8,846 9,562
ต้นทุนขาย (6,159) (8,082) (8,419)
ก�าไรขั้นต้น 714 764 1,143
รายได้เงินปันผล 4 5 6
รายได้อื่น 69 62 70
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (758) (968) (1,029)
ก�าไร	(ขาดทุน)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน 29 (137) 190
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 1 16 43

ต้นทุนทางการเงิน (89) (123) (146)
ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้ (59) (244) 87
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (41) 32 (2)
ก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรับปี (100) (212) 85
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
  ก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 0 (25) (6)
  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (5) (100) (46)

  ผลกระทบของภาษีเงินได้ 0 5 1
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
  – สุทธิจากภาษีเงินได้ (5) (120) (51)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
  ก�าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วย
    มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 7 0 0
  ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 0 0 (10)
  ผลกระทบของภาษีเงินได้ (2) 0 2
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
  – สุทธิจากภาษีเงินได้ 5 0 (8)
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 0 (120) (59)
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (100) (332) 26

การแบ่งปันก�าไร	(ขาดทุน)
  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (92) (215) 76
  ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (8) 3 9

(100) (212) 85
การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (92) (342) 18
  ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (8) 10 8

(100) (332) 26
ก�าไรต่อหุ้น
ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
  ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.03) (0.08) 0.03

หมายเหตุ : ข้อมูลงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมปี พ.ศ. 2561 ที่น�ามาแสดงข้างต้นนี้ มีการปรับปรุงใหม่ให้สามารถเปรียบเทียบได้กับ 
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมปีปัจจุบัน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า โดยไม่มี 
ผลกระทบต่อก�าไรสุทธิตามที่ได้รายงานแล้วในรายงานประจ�าปี 2561 และ 2562
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สรุปงบกระแสเงินสดรวม

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท
2563 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (59) (244) 87
รายการปรับกระทบยอดก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
  จากกิจกรรมด�าเนินงาน
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 716 759 807
  ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ 12 11 13
  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 4 33 0
  (ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร (7) 4 (2)
  ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 42 47 25
  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    - โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 20 0 15
  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 2 7 5
  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (1) (16) (43)
  ดอกเบี้ยรับและรายได้เงินปันผล (6) (8) (9)
  ต้นทุนทางการเงิน 89 123 146
  อื่นๆ (1) 24 9
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
  และหนี้สินด�าเนินงาน 811 740 1,053
สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 389 299 165
  สินค้าคงเหลือ 321 525 (116)
  อื่นๆ 8 11 7
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (221) (73) 54
  เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (116) (35) (34)
  อื่นๆ (9) (4) (2)
เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,183 1,463 1,127
  จ่ายดอกเบี้ย (86) (127) (146)
  จ่ายภาษีเงินได้ (37) (41) (36)
  ภาษีเงินได้รับคืน 4 35 2
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,064 1,330 947
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สรุปงบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท
2563 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
  เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (3) 5 (5)
  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์และสิทธิการใช้ (343) (193) (241)
  เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยและจ�าหน่ายสินทรัพย์ 35 11 37
  ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว 27 57 41
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (284) (120) (168)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) (58) (453) 204
  เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 102 0 100
  เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (514) (699) (771)
  เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า (21) (2) (1)
  เงินปันผลจ่าย (3) (147) (153)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (494) (1,301) (621)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น	(ลดลง) (24) 37 (73)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 262 (54) 85
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 321 375 290
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 583 321 375
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13.2 อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญจากงบการเงินรวม

อัตราส่วน หน่วย 2563 2562 2561

สภาพคล่อง	(Liquidity	Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.97 0.98 1.04

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.66 0.61 0.60

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.33 0.34 0.23

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 4.38 4.59 4.43

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 82.23 78.40 81.23

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ(1) เท่า 11.41 10.16 9.03

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 31.54 35.42 39.85

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 7.19 8.34 8.29

ระยะเวลาช�าระหนี้ วัน 50.09 43.16 43.44

วงจรเงินสด (Cash Cycle)(2) วัน 63.67 70.65 77.65

ความสามารถในการหาก�าไร	(Profitability	Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้นต่อยอดขาย % 10.39 8.64 11.95

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานต่อยอดขาย % (0.64) (2.31) 1.20

อัตราก�าไรอื่นต่อรายได้รวม(3) % 1.05 0.75 0.79

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร % (2,401.97) (652.07) 827.66

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม(3), (4) % (1.45) (2.37) 0.89

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (2.60) (5.06) 1.90

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	(Efficiency	Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % (1.25) (2.26) 0.81

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(5) % 14.74 11.47 16.45

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.86 0.95 0.92

นโยบายการเงิน	(Financial	Policy	Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.02 1.15 1.31

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า 13.82 11.82 7.73

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (cash basis) เท่า 1.21 1.28 0.81

อัตราการจ่ายเงินปันผล(6) % 0.00 99.43 107.60

(1)  ค�านวณเฉพาะสินค้าส�าเร็จรูปไม่รวมสินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ วัสดุคงเหลือ แม่พิมพ์มีไว้เพื่อขาย และสินค้าระหว่างทาง (ราคาทุน
ก่อนรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ)

(2)  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาช�าระหนี้

(3)  รายได้รวม = รายได้จากการขาย + รายได้เงินปันผล + รายได้อื่น

(4)  ก�าไรสุทธิ = ก�าไรส�าหรับปีซึ่งรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

(5)  สินทรัพย์ถาวร = ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ + สินทรัพย์สิทธิการใช้ + สิทธิการเช่า

(6)  เน่ืองจากนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ก�าหนดให้บรษิทัฯจ่ายจากเงนิก�าไรสทุธิประจ�าปีตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ  ดงันัน้ 
เฉพาะอัตราการจ่ายเงินปันผลท่ีแสดงข้างต้น จึงค�านวณโดยเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในรอบปีบัญชีปัจจุบันกับก�าไรสุทธิประจ�าปี
ของรอบปีบัญชีก่อนหน้าที่แสดงตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งใช้เป็นฐานในการประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

(7)  อตัราส่วนทางการเงนิของปี พ.ศ. 2561 บางรายการมกีารเปลีย่นแปลงตามข้อมลูงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมปี พ.ศ. 2561 ทีป่รบัปรงุ
ใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
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วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินรวม

 สภาพคล่อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราสภาพคล่องลดลงจาก 0.98 เท่า ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 0.97 เท่า ในปี พ.ศ. 
2563 ขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจาก 0.61 เท่า ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 0.66 เท่า ในปี พ.ศ. 2563 จากการลดลงของ
สินทรัพย์หมุนเวียนประเภทลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือในสัดส่วนที่สูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนท่ีลดลงจากภาระหน้ีเงินกู้และเจ้าหนี้
การค้า ซึง่เป็นผลจากการบรหิารเงนิทนุหมนุเวียนให้มปีระสทิธิภาพมากขึน้โดยการบรหิารกระแสเงนิสดรบั-จ่ายให้มคีวามสมดลุ การ
เร่งรัดติดตามหนี้จากลูกหนี้การค้าและระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ การระบายสินค้าคงเหลือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในเงินทุนหมุนเวียน
และช�าระหนี้เงินกู้ ตลอดจนการส�ารองเงินสดในกิจการ

 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนในปี พ.ศ. 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับผลขาดทุนปี พ.ศ. 2562 ตามประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและ
ความสามารถในการท�าก�าไรทีเ่พ่ิมขึน้ และการลดค่าใช้จ่าย  อย่างไรก็ด ีด้วยค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ�าหน่ายทรพัย์สนิ และเงนิสดรบั
จากสินค้าคงเหลือที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับเงินสดจ่ายช�าระหนี้เจ้าหนี้การค้าและผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น ท�าให้
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะท่ีหนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ยลดลง กลุ่มบริษัทจึงมีอัตราส่วน
สภาพคล่องกระแสเงินสดลดลงเล็กน้อยจาก 0.34 เท่า ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 0.33 เท่า ในปี พ.ศ. 2563

 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ดีขึ้นโดยลดลงจาก 70.65 วัน ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 63.67 วัน ในปี พ.ศ. 
2563 สรุปได้ดังนี้

1. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจากลูกหน้ีการค้าเพ่ิมขึ้นจาก 78.40 วัน ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 82.23 วัน ในปี พ.ศ. 2563 จาก 
ลูกหนี้การค้าเฉลี่ยที่ลดลงตามยอดขาย ควบคู่กับการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างช�าระนาน

2. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลงจาก 35.42 วัน ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 31.54 วัน ในปี พ.ศ. 2563 จากการบริหารปริมาณ
การจดัเกบ็สนิค้าส�าเรจ็รปูให้สอดคล้องกับปรมิาณขายและผลติ และการระบายสนิค้าคงเหลอื ตลอดจนจดัตัง้หน่วยงาน 
บริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุนการด�าเนินธุรกิจและระยะเวลาด�าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทาน

3. ระยะเวลาช�าระหนี้เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจาก 43.16 วัน ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 50.09 วัน ในปี พ.ศ. 2563 จากการบริหาร
การจัดเก็บสินค้าและการสั่งซื้อที่จ�าเป็น และการเจรจาขอยืดเครดิตเทอมการช�าระเงิน

 เมือ่พิจารณาจากอตัราส่วนดังกล่าวข้างต้นแล้วสรปุได้ว่า ในปี พ.ศ. 2563 กลุม่บรษิทัยังมผีลประกอบการขาดทนุจากการด�าเนินงาน 
แต่ก็ปรบัตวัดขีึน้ท่ามกลางภาวะวกิฤตจิากการระบาดของไวรสัโคโรนาท่ีเกิดขึน้ ด้วยการให้ความส�าคญักับการเพ่ิมประสทิธิภาพในการ
ด�าเนินงานและการท�าก�าไร ความพยายามรักษาสภาพคล่องและสร้างเสถียรภาพทางการเงิน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและ 
ผูใ้ห้สนิเชือ่ โดยกลุม่บรษิทัสามารถช�าระหนีทุ้กประเภทโดยเฉพาะการจ่ายช�าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ให้แก่ผูใ้ห้สนิเชือ่ทุกรายได้อย่าง
ครบถ้วนและตรงเวลา ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากตัวเลขอัตราส่วนที่แสดงถึงสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทยังอยู่ในระดับที่ไม่ได้แตกต่างจาก
ปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 อย่างมีนัยส�าคัญ โดยกลุ่มบริษัทพิจารณาเห็นว่าสภาพคล่องทางการเงินและวงจรเงินสดอยู่ในระดับที่
เหมาะสม มีกระแสเงินสดจากการด�าเนินธุรกิจที่เพียงพอต่อการด�าเนินงาน รวมถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่
เพียงพอ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถด�าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

 ความสามารถในการหากำาไร

 ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนท่ีแสดงความสามารถในการหาก�าไรดีข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อนตามผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี พ.ศ. 2563 ท่ีมผีลขาดทุนลดลงเมือ่เทยีบกับปีก่อนแม้ว่ายอดขายกลุม่บรษิทัลดลงกต็าม ด้วยต้นทนุการผลติ ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงินท่ีลดลงตามท่ีบริษัทฯได้ชี้แจงสาเหตุในหัวข้อ 14 การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
โดยกลุ่มบริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.64 ในปี พ.ศ. 2562 เป็นร้อยละ 10.39 ในปี พ.ศ. 2563 และอัตรา
ก�าไรสุทธิต่อรายได้รวมดีขึ้นจากผลขาดทุนร้อยละ 2.37 ในปี พ.ศ. 2562 เหลือผลขาดทุนร้อยละ 1.45 ในปี พ.ศ. 2563 ส่วนอัตรา 
ผลตอบแทนผูถื้อหุ้นก็ดขีึน้เช่นเดยีวกันจากผลขาดทนุร้อยละ 5.06 ในปี พ.ศ. 2562 เหลอืผลขาดทุนร้อยละ 2.60 ในปี พ.ศ. 2563 ตาม
ผลขาดทุนจากการด�าเนินงานและส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยที่ลดลง
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 ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

 ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.47 ในปี พ.ศ. 2562 เป็นร้อยละ 
14.74 ในปี พ.ศ. 2563 จากผลขาดทุนจากการด�าเนนิงานท่ีลดลง และสนิทรพัย์เพ่ือการด�าเนนิงานทีล่ดลงโดยค่าเสือ่มราคาท่ีมจี�านวน
เงินมากกว่ามูลค่าสินทรัพย์ใหม่ที่จัดหาในระหว่างปีจากการชะลอการลงทุน ขณะท่ีกลุ่มบริษัทยังให้ความส�าคัญกับการลงทุนอย่าง 
ต่อเนื่องผ่านบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตและขยายตลาด

 นโยบายการเงิน

 กลุม่บรษิทัมอีตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจาก 1.15 เท่า ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 1.02 เท่า ในปี พ.ศ. 2563 เน่ืองจาก
หนี้สินรวมที่ลดลงตามภาระหนี้เงินกู้ และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงตามผลการด�าเนินงาน

 นอกจากนี้ แม้ว่ากลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่รายจ่าย
ดอกเบี้ยท่ีลดลงตามภาระหนี้เงินกู้ ท�าให้กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นจาก 11.82 เท่า ในปี พ.ศ. 2562 
เป็น 13.82 เท่า ในปี พ.ศ. 2563  อย่างไรกด็ี เนือ่งจากกลุ่มบริษัทมีรายจ่ายภาระผูกพนัรวมทีล่ดลงจากปีก่อนจากเงนิกู้ยืมระยะยาวที่
ถึงก�าหนดช�าระทีล่ดลงและการงดจ่ายปันผล ขณะทีร่ายจ่ายลงทนุในสนิทรพัย์เพ่ิมข้ึน ท�าให้อตัราส่วนความสามารถช�าระภาระผกูพัน
ของกลุ่มบริษัทลดลงเล็กน้อยจาก 1.28 เท่า ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 1.21 เท่า ในปี พ.ศ. 2563

 ในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากบริษัทฯมีผลการด�าเนินงานขาดทุนส�าหรับปี พ.ศ. 2562 จึงประกาศงดจ่ายปันผลตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี พ.ศ. 2563

 อน่ึง อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพันใช้นิยามสูตรการค�านวณตามแนวทางของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่แตกต่างจากสตูรการค�านวณอตัราส่วนความสามารถช�าระภาระผกูพันตามข้อก�าหนดทางการเงนิ
ทีบ่รษิทัฯผกูพันอยู่กับเจ้าหนีส้ถาบนัการเงนิ  ดงัน้ัน ผลลพัธ์จากการค�านวณดงักล่าวจงึไม่สามารถเปรยีบเทียบกันได้  ท้ังน้ี บรษิทัฯได้
เปิดเผยรายละเอียดของข้อก�าหนดทางการเงินตามสัญญาเงินกู้ไว้ในหัวข้อ 14.1 (5) ข้อก�าหนดทางการเงินตามสัญญาเงินกู้
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14.1 วิเคราะห์การดำาเนินงานและฐานะการเงิน

1.  สรุปผลการดำาเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท

 ผลการด�าเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทในปี พ.ศ. 
2563 เมือ่เทียบกับปี พ.ศ. 2562 ปรบัตวัดีข้ึนโดยขาดทุน
ลดลง ขณะที่รายได้ในปี พ.ศ. 2563 จ�านวน 6,873 ล้าน
บาท ลดลงจ�านวน 1,973 ล้านบาท หรอืร้อยละ 22.3 จาก 
8,846 ล้านบาท เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัส Covid-19 ทีม่ผีลกระทบโดยตรงกับผลประกอบการ
ของกลุ่มบริษัท

 ก�าไรข้ันต้น 714 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 
50 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.5 แต่อตัราก�าไรขัน้ต้นปรบัเพ่ิม
ขึน้จากร้อยละ 8.6 เป็นร้อยละ 10.4 โดยมาจากการปรบั
โครงสร้างภายในกลุม่บรษิทั การลดต้นทนุและค่าใช้จ่าย 
การปรบัปรงุกระบวนการผลติให้มปีระสทิธิภาพ และการ
ปรับลดจ�านวนบุคลากรให้สอดคล้องกับก�าลังการผลิต 
กลุ่มบริษัทมีขาดทุนจากการด�าเนินงานจ�านวน 44 ล้าน
บาท คดิเป็นอตัราขาดทนุจากการด�าเนนิงานต่อยอดขาย
ร้อยละ 0.6 เทียบกับปีก่อนที่มีอัตราขาดทุนจากการด�าเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 2.1

 กลุม่บรษิทัมกี�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนหกัต้นทนุทางการเงนิ ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ�าหน่าย (“EBITDA”) จ�านวน 745 ล้านบาท 
หรอื EBITDA margin ร้อยละ 10.8 เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 122 ล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2563 นีม้ขีาดทนุสทุธิจ�านวน 100 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2562 
ขาดทุนสุทธิ 212 ล้านบาท) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯขาดทุนจ�านวน 92 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2562 ขาดทุน 215 ล้านบาท) หรือขาดทุน
ต่อหุ้น 0.034 บาท ขาดทุนลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ที่ขาดทุนต่อหุ้น 0.079 บาท

2. ผลการดำาเนินงานตามส่วนงาน

14. การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ตารางที่	1:	สรุปผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท

(หน่วย:	ล้านบาท) 2563 2562
%YoY

+/(-) %

รายได้ 6,873 8,846 (1,973) (22.3%)

ก�าไรขั้นต้น 714 764 (50) (6.5%)

ก�าไรขั้นต้น (%) 10.4% 8.6% 1.8% 20.3% 

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน (44) (190) 146 76.8% 

อัตราก�าไร (ขาดทนุ) จากการด�าเนนิงานต่อยอดขาย (%) (0.6%) (2.1%) 1.5% 70.2% 

EBITDA* 745 623 122 19.6% 

EBITDA Margin (%) 10.8% 7.0% 3.8% 53.9% 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (100) (212) 112 52.8% 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อยอดขาย (%) (1.5%) (2.4%) 0.9% 39.3% 

ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ (92) (215) 123 57.2% 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.034) (0.079) 0.045 57.0% 
หมายเหตุ:
*EBITDA ไม่รวมส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ล�านบาท

2562 2563

รายได�แยกตามส�วนงาน
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ผลิตภัณฑ�เคร�่องใช�ในครัวเร�อน
ผลิตภัณฑ�เพ�่องานอุตสาหกรรม

6,873

5,509

1,112

252

8,846

7,024

1,605

217

(22.3%)

(30.7%)

(21.6%)

16.1%

รูปที่	1	:	รายได้แยกตามส่วนงาน
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 2.1  สายธุรกิจพลาสติก

	 2.1.1	กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

 ปี พ.ศ. 2563 รายได้จากกลุม่ผลติภัณฑ์
เครื่องใช้ในครัวเรือน 1,112 ล้านบาท ลดลง
จากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 30.7 โดยแบ่งตาม
ฐานการด�าเนินงาน ดังนี้

	 •	 กิจการในประเทศ

 ยอดขายในประเทศลดลงอย ่าง
เป็นสาระส�าคัญจากผลกระทบที่รุนแรงของ 
Covid-19 การปิดกิจการของธุรกิจท�าให้เกิด
การเลกิจ้างและการว่างงานปัญหาหน้ีครวัเรอืน
ท่ีสูงกระทบก�าลังซื้อของผู้บริโภคและลูกค้า
ของกลุม่บรษิทั ขณะเดยีวกันยอดขายส่งออกก็ได้รบัผลกระทบเช่นเดยีวกันโดยในช่วงไตรมาสสดุท้ายการฟ้ืนตวัจากการส่งออกชะลอ
ลงตามการกลับมาระบาดมากขึ้นและใช้มาตรการปิดเมืองแบบเฉพาะจุดในหลายประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะในยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
ส�าหรับค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2563 อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น
ในช่วงปลายปี (ดังแสดงในรูปที่ 2) ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ภาพรวมยอดขายในประเทศและส่งออกลดลงจากปีก่อน

	 •	 กิจการในต่างประเทศ

 รายได้จากบริษัทย่อยท้ังในประเทศเวียดนามและอินเดียลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 การแพร่ระบาดของ Covid-19 มี
ผลกระทบกับช่องทางการขายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย ผู้ค้าส่งในกลุ่ม Traditional trade และModern Trade โดยเฉพาะประเทศอินเดีย
ที่มีจ�านวนผู้ติดเชื้อในระดับสูง ท�าให้การจัดกิจกรรมทางการตลาดลดลงกระทบกับยอดขาย

 ภาพรวมรายได้ทีล่ดลงของกลุม่ผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืน ท�าให้เกิดผลขาดทุนจากการด�าเนนิงานในปี พ.ศ. 2563 จ�านวน 
101 ล้านบาท จ�านวนขาดทนุลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ซึง่มขีาดทุนจ�านวน 126 ล้านบาท แต่อตัราขาดทนุจากการด�าเนนิงานต่อยอดขาย 
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7.9 เป็นอัตราขาดทุนร้อยละ 9.1 EBITDA margin มีขาดทุนลดลงจากร้อยละ 2.5 ในปี พ.ศ. 2562 เป็นขาดทุน
ร้อยละ 1.6 ในปี พ.ศ. 2563 โดยบริษัทย่อยที่อินเดียได้รับผลกระทบค่อนข้างมากในช่วงท่ีมีการปิดเมือง ท�าให้ต้องหยุดการผลิตไป
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ขณะท่ีมีต้นทุนคงที่อื่นๆ เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานได้ดีข้ึน จาก
การปรบัโครงสร้างกิจการทีม่กีารโอนย้ายกิจการบางส่วนของหน่วยธุรกิจสายการผลติผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนและการจ�าหน่าย
ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนแบบค้าส่งและส่งออกให้กับบรษิทัย่อย เพ่ือรวมศนูย์ฐานการผลติหลกัของสายธุรกิจผลติภณัฑ์เครือ่งใช้
ในครวัเรอืนในประเทศไทยให้อยู่ภายใต้บรษิทัเดยีว ท�าให้มกีารบรหิารจดัการมปีระสทิธิภาพมากขึน้ ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขาย
และบรหิารลดลงจากค่าใช้จ่ายส่งออก การปิดสาขาพิธีกรท่ีไม่ท�าก�าไรของกลุม่ธุรกิจขายตรง การปรบัลดจ�านวนพนักงาน และการตดั
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น ท�าให้ EBITDA margin ดีขึ้นและขาดทุนลดลง

ตารางที่	2:	สรุปผลการด�าเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

(หน่วย:	ล้านบาท) 2563 2562
%YoY

+/(-) %

รายได้ 1,112 1,605 (493) (30.7%)

กิจการในประเทศ 887 1,252 (365) (29.2%)

กิจการในต่างประเทศ 225 353 (128) (36.3%)

ขาดทุนจากการด�าเนินงาน (101) (126) 25 19.8% 

อัตราขาดทุนจากการด�าเนินงานต่อยอดขาย (%) (9.1%) (7.9%) (1.2%) (15.7%)

EBITDA* (18) (40) 22 55.0% 

EBITDA Margin (%) (1.6%) (2.5%) 0.9% 35.0% 
หมายเหตุ:
*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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 2.1.2	กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

 ในปี พ.ศ. 2563 รายได้จากกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 5,509 
ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 
21.6 โดยแบ่งตามฐานการด�าเนินงาน ดังน้ี

•	 กิจการในประเทศ

 รายได้ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 มา
จากทัง้กลุม่ผลติภณัฑ์เพ่ืองานอตุสาหกรรม
และบรรจภัุณฑ์เครือ่งด่ืม โดยยอดขายกลุม่
ผลติภณัฑ์เพ่ืองานอตุสาหกรรมท่ีลดลงมา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั 
Covid-19 ที่กระทบต่อ:

• สนิค้าเปลอืกแบตเตอรี ่และชิน้ส่วนรถยนต์ ลดลงจากปัญหาห่วงโซ่อปุทานเกิดภาวะชะงกังัน (Supply Chain Disruption) 
โรงงานผลติรถยนต์หลายแห่งต้องปิดชัว่คราวเนือ่งจากขาดชิน้ส่วนส�าคญัจากผูผ้ลติท่ีตัง้อยู่ในประเทศที ่Covid-19 ระบาด 
และลดลงอย่างมากในไตรมาส 2 เนือ่งจากบรษิทัผูผ้ลติรถยนต์ในไทยเพ่ิมวันหยดุมากข้ึนในช่วงวันหยุดยาวเพ่ือลดต้นทนุ
ค่าแรง ประกอบกับภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ชะลอตัวและเริ่มกลับมาดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

• สนิค้าบรรจภุณัฑ์อาหาร ทีจ่�าหน่ายส�าหรบัธุรกิจโรงภาพยนตร์ได้รบัผลกระทบจาก Covid-19 มยีอดขายลดลง ในขณะท่ี 
สินค้าบรรจุภัณฑ์กล่องอาหารมียอดขายเพิ่มขึ้น

• สินค้าถังขยะ ลดลงจากการชะลอการเบิกใช้จ่ายของภาครัฐและงบที่จะใช้ในการจัดซื้อถังขยะ

• สินค้าเฟอร์นิเจอร์ มียอดขายลดลงจากการชะลอการสั่งซื้อ

• สินค้าถังสี มียอดขายลดลงในช่วงไตรมาส 2 ที่มีมาตรการควบคุม Covid-19 ที่เข้มงวด แต่ยอดขายกลับมาเพ่ิมข้ึนใน
ช่วงครึ่งปีหลังหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคมากขึ้น

• สินค้าพาเลท ลังอุตสาหกรรม และลังน�้าดื่ม มียอดขายใกล้เคียงกับปีก่อน แม้จะมีการชะลอค�าสั่งซื้อจากลูกค้าในช่วง
ไตรมาส 2 และ 3 แต่ก็ฟื้นตัวกลับมาในช่วงไตรมาสสุดท้าย

 ยอดขายกลุ่มบรรจุภัณฑ์เครื่องด่ืมลดลงจากภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว การงดจัดกิจกรรมต่างๆ การว่างงานเพ่ิมขึ้น 
ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย ท�าให้การบริโภคลดน้อยลง

•	 กิจการในต่างประเทศ

 รายได้ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 เนือ่งจากผลิตภัณฑ์บรรจุภณัฑ์เครื่องดื่มของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามเป็นหลัก ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 และการปรับราคาขายตามราคาวัตถุดิบที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์
เพ่ืองานอุตสาหกรรมอื่นมียอดขายที่เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทผลิตรถจักรยานยนต์แห่งใหม่ในประเทศเวียดนามเริ่มด�าเนิน
การผลิต สง่ผลให้ยอดขายเปลือกแบตเตอรี่เพิม่ขึน้ ธรุกิจอสังหารมิทรัพย์เตบิโตขึน้ในประเทศเวยีดนาม สง่ผลให้ยอดขายถงัสีเพิม่ขึน้ 
และได้รับค�าสั่งซื้อกลุ่มสินค้าลังบรรจุใส่สินค้าจากร้าน Modern trade และ Super market เพิ่มขึ้น

 ภาพรวมรายได้ของกลุม่ผลติภัณฑ์เพ่ืองานอตุสาหกรรม
ลดลง แต่มกี�าไรจากการด�าเนินงานเพ่ิมขึน้ โดยมอีตัราก�าไรจาก
การด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 1.6 เพ่ิมขึน้จากปี พ.ศ. 
2562 ที่มีอัตราขาดทุนร้อยละ 0.5 และมี EBITDA margin ที่
ร้อยละ 12.7 เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 ที่มี EBITDA margin 
ที่ร้อยละ 8.9 โดยราคาวัตถุดิบท่ีลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ดัง
แสดงในรปูท่ี 3 การปรบัปรงุกระบวนการผลติให้มปีระสทิธิภาพ
เพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็ลดลง
จากการปรับลดค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร ส่งผลให้ก�าไรจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ตารางที่	3:	สรุปผลการด�าเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

(หน่วย:	ล้านบาท) 2563 2562
%YoY

+/(-) %

รายได้ 5,509 7,024 (1,515) (21.6%)

กิจการในประเทศ 3,717 4,786 (1,069) (22.3%)

กิจการในต่างประเทศ 1,792 2,238 (446) (19.9%)

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน 90 (32) 122 381.3% 

อตัราก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานต่อยอดขาย (%) 1.6% (0.5%) 2.1% 458.6% 

EBITDA* 698 628 70 11.1% 

EBITDA Margin (%) 12.7% 8.9% 3.7% 41.7% 
หมายเหตุ:
*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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 2.2 สายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

 ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้ 
จากสายธุรกิจแม่พิมพ์และอืน่ๆ 252 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้จากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 16.1 เนือ่งจาก
มีการส่งมอบแม่พิมพ์ของบริษัทย่อยมากขึ้น 
ขณะท่ีไม่มยีอดขายของธุรกิจเครอืข่าย เน่ืองจาก
การลดขนาดธุรกิจเครอืข่ายและโอนไปเป็นส่วน
หนึง่ของธุรกิจขายตรงในตอนปลายปี พ.ศ. 2562

 สายธุรกิจแม่พิมพ์และอืน่ๆ มขีาดทุน
จากการด�าเนินงาน 33 ล้านบาท และมีอัตรา
ขาดทนุจากการด�าเนนิงานต่อยอดขายคดิเป็น
ร้อยละ 13.1 ขาดทุนลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีอัตราขาดทุนจากการด�าเนินงานต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 14.7 EBITDA margin 
แสดงผลเป็นขาดทุนร้อยละ 8.7 ขาดทุนลดลงจากปีก่อนที่มีขาดทุนร้อยละ 8.8 เนื่องจากก�าไรขั้นต้นที่ลดลงจากการปรับราคาขายลง
เพื่อให้แข่งขันในตลาดได้ แม้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจะลดลงจากปีก่อน

3. ฐานะการเงินรวม

 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุม่บรษิทัมสีนิทรพัย์รวม 7,659 ล้านบาท 
ลดลงจ�านวน 813 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่ส�าคัญ ดังนี้

• ลูกหน้ีการค้า 1,330 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 407 
ล้านบาท จากการตดิตามการช�าระหน้ีอย่างใกล้ชดิ
และสัมพันธ์กับการลดลงของยอดขาย

• สินค้าคงเหลือ 860 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 317 
ล้านบาท จากนโยบายการสัง่ผลติตามค�าสัง่ซือ้จาก
ลกูค้า ลดการจดัเก็บและระบายสนิค้าคงเหลอืของ
กลุม่บรษิทัเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในเงนิทนุหมนุเวยีน 
ประกอบกับการส่งมอบสนิค้าแม่พิมพ์ของบรษิทัย่อย

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,782 ล้านบาท ลดลง
จ�านวน 403 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาและการ
ตัดจ�าหน่ายสุทธิเป็นหลัก ขณะที่มีการลงทุนใน
เครือ่งจกัรเพ่ิมในประเทศเวียดนามเพ่ือขยายตลาด

หนี้สินรวม 3,866 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 660 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่ส�าคัญ ดังนี้

• เจ้าหน้ีการค้า 798 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 118 ล้านบาท จากการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและนโยบายการส่ังซื้อวัตถุดิบ
เท่าที่จ�าเป็น

• ภาระหน้ีเงนิกู้ยืม 2,380 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 470 ล้านบาท แบ่งเป็นเงนิกู้ยืมระยะสัน้ลดลงจ�านวน 57 ล้านบาท และเงนิกู้ยืม
ระยะยาวลดลงจ�านวน 413 ล้านบาท จากการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามก�าหนด

 ส่วนของผูถื้อหุ้น 3,793 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 153 ล้านบาท จากผลขาดทนุจากการด�าเนินงาน และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
นโยบายการบัญชีจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

ตารางที่	4:	สรุปผลการด�าเนินงานสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

(หน่วย:	ล้านบาท) 2563 2562
%YoY

+/(-) %

รายได้ 252 217 35 16.1% 

ธุรกิจแม่พิมพ์ 252 210 42 20.0% 

ธุรกิจอื่นๆ 0 7 (7) (100.0%)

ขาดทุนจากการด�าเนินงาน (33) (32) (1) (3.1%)

อัตราขาดทุนจากการด�าเนินงานต่อยอดขาย (%) (13.1%) (14.7%) 1.7% 11.2% 

EBITDA* (22) (19) (3) (15.8%)

EBITDA Margin (%) (8.7%) (8.8%) 0.0% 0.3% 
หมายเหตุ:
*EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ตารางที่	5:	รายการส�าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย:	ล้านบาท) 31	ธ.ค.	63 31	ธ.ค.	62
เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

ลูกหนี้การค้า  1,330  1,737 (407)

สินค้าคงเหลือ  860  1,177 (317)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  3,782  4,185 (403)

รวมสินทรัพย์*  7,659  8,472 (813)

เจ้าหนี้การค้า  798  916 (118)

เงินกู้ยืมระยะสั้น  1,646  1,703 (57)

เงินกู้ยืมระยะยาว  734  1,147 (413)

รวมหนี้สิน*  3,866  4,526 (660)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น*  3,793  3,946 (153)

หมายเหตุ:
*ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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4. กระแสเงินสด

 กลุม่บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพ่ิมขึน้
จ�านวน 286 ล้านบาท โดยมาจาก

• เงนิสดได้รบัจากกิจกรรมด�าเนนิงาน จ�านวน 1,064 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจากลูกหนี้การค้าและ
สนิค้าคงเหลอืลดลงจากปีก่อน การจ่ายผลประโยชน์
พนักงานตามกฎหมายแรงงาน และการลดลง
ของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจากยอดสั่งซื้อ
วัตถุดิบเท่าที่จ�าเป็น

• เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�านวน 284 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวร เพ่ือเพ่ิม
ก�าลังผลิตของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม

• เงนิสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ จ�านวน 494 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากยอดการช�าระคนืตามก�าหนดของเงนิกู้ยืมระยะยาว 
ลดลง ขณะท่ีมีการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม และเบิกเงินกู้ยืมระยะส้ันของบริษัทย่อยใน
ประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ

 ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุม่บรษิทัยังมวีงเงินสนิเชือ่ท่ียังไม่ได้เบกิถอน ซึง่ประกอบด้วยเงนิเบกิเกินบญัช ีเงนิกู้หมนุเวียน และเงนิกู้ยืม 
ระยะยาวมากกว่า 4,000 ล้านบาท ด้วยต้นทุนทางการเงินทีเ่หมาะสม ท�าให้เชือ่มัน่ได้ว่ากลุม่บรษิทัมกีระแสเงนิสดเพ่ือการด�าเนนิงานได้อย่าง
เพียงพอ

5.  ข้อกำาหนดทางการเงินตามสัญญาเงินกู้

 สัญญาเงินกู้ในปัจจุบันของบริษัทฯไม่มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานหรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยมเีพียงข้อก�าหนดทีเ่ก่ียวกับอตัราส่วนทางการเงินตามงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่บรษิทัฯต้องด�ารงไว้ตลอดระยะเวลาของสญัญาเงนิกู้ดงันี้

1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio – D:E Ratio) ไม่เกิน 2.0 เท่า

 นิยามและสูตรการค�านวณ

 D:E Ratio = หนี้สิน ÷ ส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามงบแสดงฐานะการเงิน)

2. อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio - “DSCR”) ไม่ต�่ากว่า 1.1 เท่า

 นิยามและสูตรการค�านวณ

 DSCR = EBITDA ÷ (ดอกเบ้ียจ่าย + ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ก�าหนดช�าระในหนึ่งปี)

 EBITDA หมายถึง ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ตามงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) + ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�าหน่าย (ตามงบกระแสเงินสด)

 ดอกเบี้ยจ่าย หมายถึง ต้นทุนทางการเงิน (ตามงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)

 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีก�าหนดช�าระในหนึ่งปี หมายถึง เงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีครบก�าหนดช�าระในปีน้ันๆ (ตาม
งบแสดงฐานะการเงินของปีก่อนปีที่ใช้ในการค�านวณอัตราส่วน)

 ผลจากการค�านวณตามสูตรการค�านวณด้วยตัวเลขจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งระบุในสัญญาเงินกู้ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯมี
อัตราส่วนทางการเงินดังนี้

(หน่วย	:	เท่า) ข้อก�าหนด ปี	พ.ศ.	2563 ปี	พ.ศ.	2562

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2.0 0.54 0.70

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ ไม่ต�่ากว่า 1.1 1.13 0.30

ตารางที่	6:	งบกระแสเงินสด

(หน่วย:	ล้านบาท) 12	เดือน	2563 12	เดือน	2562

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,064 1,330 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (284) (120)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (494) (1,301)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 286 (91)
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 ปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯผ่านเกณฑ์ข้อก�าหนดทางการเงินของสัญญาเงินกู้ทั้งสองอัตราส่วนดังกล่าวโดยมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ลดลงจากปีก่อนจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้า ภาระหน้ีเงนิกู้ และส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ขณะทีส่่วนของผูถื้อหุน้
เพ่ิมข้ึนตามผลการด�าเนนิงานท่ีเริม่ฟ้ืนตัวและมกี�าไร และอตัราส่วนความสามารถในการช�าระหนีเ้พ่ิมข้ึนจากปีก่อนตามผลการด�าเนนิงานทีด่ขีึน้ 
ประกอบกับรายจ่ายดอกเบี้ยและภาระหนี้เงินกู้ยมืระยะยาวที่ถงึก�าหนดช�าระที่ลดลง โดยบริษัทฯสามารถจ่ายช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้
แก่ผู้ให้สินเชื่อทุกรายได้อย่างครบถ้วนและตรงเวลาด้วยกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานของบริษัทฯโดยไม่ได้ก่อหน้ีเพ่ิมเติม ท�าให้ภาระหน้ี
เงินกู้รวมทั้งระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯลดลงอย่างมาก

 นอกจากน้ี ตามแผนงานประจ�าปี พ.ศ. 2564 ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ และความระมัดระวังในการใช้จ่ายลงทุนและการ 
ก่อหน้ีเพ่ิม ตลอดจนการลดลงของภาระดอกเบี้ยจ่ายและภาระหนี้เงินต้นที่ต้องช�าระ ท�าให้บริษัทฯเชื่อมั่นว่า บริษัทฯจะสามารถผ่านเกณฑ์ 
ข้อก�าหนดทางการเงินได้

6.  เหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

 ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทมีนโยบายการบัญชีใหม่เพิ่มเติมจากปีก่อนตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และมีเหตุการณ์ที่ส�าคัญต่างๆ ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่บริษัทฯได้รายงานต่อสาธารณชนเมื่อคณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ แล้วตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านทาง ELCID, website 
ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1.	 การปรับโครงสร้างกิจการ

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯให้
กับบริษัทย่อยแห่งหน่ึงท่ีบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 คือ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด (“SSK”) (เดิมชื่อ “บริษัท 
โคราช ไทย เทค จ�ากัด”) ด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือรวมศนูย์ฐานการผลติหลกัของสายธุรกิจผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนในประเทศไทย
ให้อยู่ภายใต้บริษัทเดียว หน่วยธุรกิจที่โอนได้แก่ หน่วยธุรกิจสายการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ในครัวเรือนแบบค้าส่งและส่งออก (“กิจการท่ีโอน”) ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินและหน้ีสินในการด�าเนินงาน ได้แก่ ท่ีดินและ 
สิง่ปลกูสร้าง เครือ่งจกัรและอปุกรณ์การผลติ สนิค้าคงเหลอื เจ้าหนีก้ารค้าและหน้ีสนิอืน่ๆ ท่ีเก่ียวกับกิจการทีโ่อน รวมถึงพนักงานจ�านวน
หนึ่ง โดยไม่รวมหน่วยธุรกิจการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนในระบบขายตรงและขายปลีก หรือ ศรีไทย ซุปเปอร์เอาท์เล็ท 
ทีจ่งัหวัดชลบรุ ีซึง่เป็นหน่วยธุรกิจการจ�าหน่ายผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนท่ีมโีครงสร้างการบรหิารงานขาย กิจกรรมทางการตลาด 
การบรหิารสนิค้าคงคลงั และการค�านวณผลประโยชน์ของสมาชกิตวัแทนขายทีเ่ป็นรปูแบบเฉพาะ โดยบรษิทัฯเหน็ควรแยกการบรหิาร
จดัการหน่วยธุรกิจขายตรงและ ศรไีทย ซปุเปอร์เอาท์เลท็ ในรปูแบบของธุรกิจซือ้มาขายไป ทัง้น้ี บรษิทัฯมรีายได้จากการขายทีเ่กิดจาก
กิจการที่โอนคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท

 ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SSK มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 30 ล้านบาท เป็น 
300 ล้านบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ�านวน 27 ล้านหุน้ มลูค่าหุ้นละ 10 บาท คดิเป็นจ�านวน 270 ล้านบาท เพ่ือเป็นแหล่งเงนิทนุ 
ส�าหรับการรับโอนกิจการ ในวันที ่7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัฯได้ช�าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวท้ังจ�านวน ตามสดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 
100 และ SSK ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 ในวันที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัฯได้ด�าเนินการโอนส่วนงานเสรจ็สิน้ โดยบรษิทัฯก�าหนดราคาโอนของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ 
ไว้ที่ราคาตามมูลค่าบัญชี หรือราคายุติธรรม แล้วแต่ประเภทของสินทรัพย์และหน้ีสิน โดยมูลค่าการโอนสินทรัพย์สุทธิดังกล่าวคิด
เป็นจ�านวน 236 ล้านบาท และรับรู้ก�าไรจากการโอนกิจการบางส่วนเป็นจ�านวน 89 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการก�าไร 
(ขาดทนุ) ส�าหรบัปีจากการด�าเนนิงานทีย่กเลกิ ในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของงบการเงนิเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการ
บางส่วนและการแสดงรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือ 
นักลงทุน เนื่องจากเป็นรายการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทและเป็นรายการที่บริษัทฯท�ากับบริษัทย่อยที่ตนถือหุ้นร้อยละ 100

2.	 การค�้าประกันวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนให้แก่บริษัทย่อยสองแห่ง

 ในไตรมาส 3 และ 4 ปี พ.ศ. 2563 บรษิทัฯได้ลงนามในสญัญาค�า้ประกันวงเงนิสนิเชือ่ให้แก่สถาบนัการเงนิในประเทศไทยแห่งหน่ึง 
ในวงเงินรวมไม่เกิน 190 ล้านบาท เพ่ือค�้าประกันวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนให้แก่บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด บริษัทย่อย 
ทีบ่รษิทัฯถือหุ้นร้อยละ 100.0 และช่วยสนบัสนนุธุรกิจของบรษิทัย่อยทีม่ขีนาดธุรกิจใหญ่ขึน้จากรายได้ ค่าใช้จ่าย สนิทรพัย์ หน้ีสนิและ
บุคลากร จากการรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัทฯในระหว่างปี พ.ศ. 2563
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 นอกจากนี้ ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้ตอ่อาย ุStandby Letter of Credit เป็นระยะเวลา 1 ปี ให้แก่สถาบันการเงิน 
ในประเทศอินเดียแห่งหนึ่ง ในวงเงิน 33.0 ล้านอินเดียรูปี (หรือประมาณ 15 ล้านบาท) เพ่ือค�้าประกันวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนให้แก่ 
Srithai Superware Manufacturing Private Limited บรษิทัย่อยท่ีบรษิทัฯถือหุน้ร้อยละ 100.0 โดยเป็นการค�า้ประกันแบบปีต่อปีและ
วงเงินค�้าประกันเท่าเดิมเช่นเดียวกับปีก่อน

3.	 การลดทุนของบริษัทย่อย

 ในปี พ.ศ. 2563 บรษิทั ที ไทยพลาส จ�ากัด ได้ด�าเนินการลดทุนจดทะเบยีนและช�าระแล้ว 2 ครัง้ รวมลดลงจ�านวน 35 ล้านบาท 
จาก 40 ล้านบาท เหลือ 5 ล้านบาท จากการปรับลดขนาดกิจการ โดยจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 และ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามล�าดับ ภายหลังการลดทุน บริษัทฯยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ไม่เปลี่ยนแปลง

4.	 วงเงินสินเชื่อระยะยาวและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้รับการสนับสนุนทางการเงินเป็นวงเงินสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว ประเภทไม่มีหลักประกันจาก
สถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึง ในวงเงิน 100 ล้านบาท ส�าหรับระยะเวลา 5 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงท่ีและแบบลอยตัว
ผสมกัน เพื่อใช้สนับสนุนการลงทุน บริษัทฯได้ลงนามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2563 และคาดว่าจะเบิกถอนวงเงินกู้
ดังกล่าวในระหว่างปี พ.ศ. 2564

 นอกจากน้ี บรษิทัฯยังได้รบัวงเงนิสนิเชือ่หมนุเวียนจากสถาบนัการเงนิดงักล่าวเพ่ิมเตมิอกีจ�านวน 100 ล้านบาท กับ 3.25 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา ท�าให้วงเงนิสนิเชือ่หมนุเวียนรวมท่ีบรษิทัฯมอียู่กับทกุสถาบนัการเงนิในปัจจบุนั มอียู่อย่างเพียงพอส�าหรบัใช้เป็น
เงนิทนุหมนุเวยีนในกิจการและรองรบัการขยายตวัของธุรกิจ ตลอดจนบรษิทัฯสามารถจดัสรรการใช้วงเงนิจากแต่ละแหล่งด้วยต้นทนุ
ทางการเงินที่เหมาะสมได้

 ในการก่อภาระหน้ีเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นแหล่งเงินทุนส�าหรับสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายบริหารได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้บริษัทฯมีต้นทุนทางการเงินและเงื่อนไขเงินกู้ที่มีความเหมาะสม สามารถ
ช�าระคืนเงินกู้ และลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางการเงินที่ผูกพันบริษัทฯตามสัญญาเงินกู้ อนึ่ง ปัจจุบัน
บริษัทฯมีสภาพคล่องทางการเงินส�าหรับรองรับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนไม่มีปัญหาใน
การช�าระคืนหนี้เงินกู้แต่อย่างใด รายละเอียดของภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมจ�านวน 
395.8 ล้านบาท แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หัวข้อ 18.2 เงินกู้ยืมระยะยาว 
หน้า 44 – 46

5.	 อื่นๆ

	 5.1	 การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหาร

 กรรมการ

  นายมานิต อติวานิชยพงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ท้ังน้ี 
คณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคลใดเพื่อทดแทนต�าแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง

 ผู้บริหาร

1) นายอภิสิทธ์ิ ตั้งสาธิต รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม ส้ินสุดการด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร 
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากครบก�าหนดสัญญาจ้าง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทนโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตัแิต่งตัง้ Mr. Goh Ah Bee ให้รกัษาการต�าแหน่ง
ดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

2) นายการณัย์ องัอบุลกุล รองกรรมการผูจ้ดัการ-ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืน สิน้สดุการด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิาร 
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ

5.2	 การจัดสรรเงินก�าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯงดจัดสรรเงินก�าไรสุทธิประจ�าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือส�ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 39 (ประจ�าปี พ.ศ. 2563) เนื่องจากบริษัทฯมีผลการด�าเนินงานขาดทุน
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  อย่างไรก็ดี บรษิทัย่อย 5 แห่ง คือ บรษิทั ศรไีทยซปุเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด (“SSK”) (เดมิชือ่ “บรษิทั โคราช ไทย เทค จ�ากัด”) 
บรษิทั ท ีไทยพลาส จ�ากัด (“TTP”) Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) บรษิทั ศรไีทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(“SOT”) และบรษิทั ศรไีทยโมลด์ส จ�ากัด (“SMO”) ได้ประกาศจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี พ.ศ. 2562 และเงนิปันผลระหว่างกาล 
ส�าหรับปี พ.ศ. 2563 รวมสรุปดังนี้

ชื่อบริษัท เงินปันผลทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ

รายได้เงินปันผล
ส่วนของบริษัทฯ

(ล้านบาท)
SSK 48 100.0 48
TTP 4 100.0 4
SVN 15 100.0 15
SOT 3 75.0 2
SMO 14 71.0 10
รวม 84 79

5.3	 ผลการประเมินการก�ากับดแูลกิจการและผลการประเมินคุณภาพการประชมุผู้ถือหุน้สามัญประจ�าปี	พ.ศ.	2563

  ในปี พ.ศ. 2563 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยได้ประเมนิการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัฯ ด้วยผลการ
ประเมนิระดบั “ดีเลศิ” (Excellent) และสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทยได้ประเมนิคณุภาพการประชมุผูถื้อหุ้นสามญั ด้วยคะแนน
ร้อยละ 99 ซึ่งสะท้อนถึงผลส�าเร็จของบริษัทฯในการรักษามาตรฐานการท�างาน

5.4	 การต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

  ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ 
ภาคเอกชนไทย มอีายุ 3 ปี จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชนัของภาคเอกชนไทย ซึง่แสดงให้เห็นถึงความต้องการ
มีบทบาทและส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและร่วมพัฒนาประเทศชาติของบริษัทฯอย่างจริงจัง

5.5	 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

	 •	 การอนุมัติจัดสรรเงินก�าไรสุทธิเพื่อส�ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

  เมือ่วนัที ่25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินมุตัเิสนอทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ที่ 
40 (ประจ�าปี พ.ศ. 2564) เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�าไรสุทธิประจ�าปี พ.ศ. 2563 เพื่อส�ารองตามกฎหมายและ
งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการด�าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563 
บริษัทฯเพ่ิงเริ่มฟื้นตัวและมีก�าไร และยังได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) นอกจากความเสี่ยง
จากภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย จึงมีความจ�าเป็นต้องส�ารองเงินสดหมุนเวียนใช้ในกิจการ

14.2 คาดการณ์ภาพรวมธุรกิจในปี พ.ศ. 2564

1) สายธุรกิจพลาสติก

	 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

 เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2564 ยังมคีวามเสีย่งทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก Covid-19 ซึง่ขึน้อยู่กับการควบคมุการแพร่กระจายของโรค 
การฉดีวัคซนีในประเทศไทย และมาตรการผ่อนคลายต่างๆ ท่ีจะช่วยให้ทกุภาคส่วนต่างๆ ค่อยๆ ฟ้ืนตวั เพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกิจต่อไป 
โดยกลุ่มบริษัทคาดว่ายอดขายในปี พ.ศ. 2564 ทั้งในประเทศและส่งออกของกิจการในประเทศจะมีทิศทางท่ีดีขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 
ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ท่ีผ่อนคลายมากข้ึน ควบคูกั่บการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพมากขึน้ ซึง่จะท�าให้มผีลประกอบการท่ีดขีึน้

 ส�าหรับกิจการในต่างประเทศ เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีเศรษฐกิจเติบโตดีกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชีย มีการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานและการเติบโตของภาคบริการท่ีดีขึ้น ขณะท่ีประเทศอินเดียคาดว่าภาวะเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัว จึงคาดว่ายอดขาย
และก�าไรส�าหรับกิจการในต่างประเทศจะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากการปรับตัวโดยขยายฐานของกลุ่มลูกค้าและออกผลิตภัณฑ์ใหม่
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	 กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

 ในปี พ.ศ. 2564 คาดว่ายอดขายกลุม่ผลติภัณฑ์บรรจภัุณฑ์เครือ่งดืม่จะเพ่ิมขึน้จากปี พ.ศ. 2563 เน่ืองจากมกีารขยายตลาดไป
ยังตลาดน�า้ดืม่บรรจขุวด พร้อมกับมกีารออกผลติภัณฑ์ใหม่สูต่ลาดเพ่ือตอบสนองลกูค้าทีเ่พ่ิมมากข้ึน ส�าหรบักิจการในประเทศเวียดนาม
มีการลงทุนในเครื่องจักรและแม่พิมพ์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับค�าส่ังซื้อท่ีเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับ 
การปรับราคาขายเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มราคาวัตถุดิบที่เริ่มสูงขึ้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆของกิจการในประเทศและต่างประเทศแยกตามประเภทสินค้า ดังนี้

• สนิค้าบรรจภุณัฑ์อาหาร คาดว่ายอดขายในปี พ.ศ. 2564 จะเพ่ิมขึน้จากสนิค้าบรรจภุณัฑ์อาหารประเภทใช้ครัง้เดยีว จาก
การเตบิโตของธุรกิจอาหารประเภทสัง่ซือ้ไปรบัประทานทีบ้่าน ประกอบกับมแีผนการพัฒนาสนิค้าใหม่ด้วยนวัตกรรมเพ่ือ
ตอบสนองการใช้งานของผู้ผลิตอาหารแปรรูป

• สินค้าถังสี และสินค้าเฟอร์นิเจอร์ คาดว่ายอดขายในปี พ.ศ. 2564 เติบโตขึ้นในประเทศเวียดนาม จากการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและโครงการใหม่ต่างๆ

• สินค้าพาเลท ลังอุตสาหกรรม และลังน�้าดื่ม คาดว่ายอดขายเพิ่มขึ้นจากการขยายตลาดในเชิงรุก

2) สายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

 กลุ่มแม่พิมพ์คาดว่ายอดขายในปี พ.ศ. 2564 จะเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการติดตามเพ่ือส่งมอบงาน
ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมีการเพิ่มฐานลูกค้างานแม่พิมพ์ที่นอกเหนือไปจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

 ดังน้ัน จากการท่ีบริษัทฯได้ด�าเนินการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมศูนย์งานหลายส่วนเพ่ือให้เกิดการกระชับและคล่องตัว
ในการบรหิารงาน การลดจ�านวนสาขาพิธีกรขายตรงทีไ่ม่ท�าก�าไร ซึง่บรษิทัฯสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มาก แม้กลุม่บรษิทัจะได้รบัผลกระทบจาก 
Covid-19 ตัง้แต่ต้นปีท�าให้ยอดขายลดลง บรษิทัฯได้ตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ และปรบักลยุทธ์เพ่ือรองรบักับผลกระทบต่างๆ ทีอ่าจเกิด
ข้ึน ควบคูไ่ปกับการควบคมุต้นทุนและค่าใช้จ่าย และเน้นการบรหิารจดัการสภาพคล่อง เงนิทุนหมนุเวียน และกระแสเงนิสด รวมถึงการบรหิาร
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน ท�าให้ผลการด�าเนินงานของปี พ.ศ. 2563 ปรับตัวดีขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯก็ก�าลังมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเสริม
ศักยภาพและการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต บริษัทฯจึงเชื่อมั่นว่าผลการด�าเนินงานของปี พ.ศ. 2564 จะมีทิศทางที่ดีขึ้น

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของผู้ดำารงตำาแหน่ง

1)  นายสนั่น อังอุบลกุล
อายุ  :  74 ปี
ต�าแหน่งปัจจุบัน :  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตาม
ที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติการกระท�าผิดทาง
กฎหมายในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา

1 มกราคม พ.ศ. 2536 มี เป็นบิดานายการัณย์  อังอุบลกุล ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท	:

ถือหุ้นโดย ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2563 จ�านวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2562

จ�านวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี	(เพิ่ม/ลด) จ�านวนหุ้น ร้อยละ

ตนเอง 480,823,510 17.74 40,000,000 440,823,510 16.27

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00

รวม 480,823,510 17.74 40,000,000 440,823,510 16.27

คุณวุฒิทางการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ
และระบบการผลิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั Oglethorpe, Atlanta, Georgia, U.S.A.

เอกสารแนบ 1

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2563 • 125



หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม :  ปี พ.ศ. 2563

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)  - ไม่มี –

  :  ก่อนปี พ.ศ. 2563

    หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 4/2544
    หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมอื่น :

ชื่อหลักสูตร สถาบันจัดอบรม

ปี	พ.ศ.	2563 -	ไม่มี	-

ก่อนปี	พ.ศ.	2563

ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า

ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 (2551) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ปริญญาบัตร (ปรอ.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์	:

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2515 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

	 2.1)	กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์	(รวม	6	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

ประธานกรรมการ
บริษัทย่อย
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ากัด”)

ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ากัด

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
บริษัทร่วม
บริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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	 2.2)	บริษัทอื่น	(รวม	7	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จ�ากัด

กรรมการ บริษัท โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จ�ากัด

กรรมการ
บริษัทอื่น
บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จ�ากัด

กรรมการ บริษัท นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จ�ากัด

กรรมการ บริษัท โรงแรมชายทะเล จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ศรีไทย สวนเกษตร จ�ากัด

3)	 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563	:

• การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 3 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 3 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ :  28 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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2)  นายเอ้งฮัก นนทิการ

อายุ	 	 	 	 :  64 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน  :  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
     และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตาม
ที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติการกระท�าผิดทาง
กฎหมายในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท	:

ถือหุ้นโดย ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2563 จ�านวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2562

จ�านวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี	(เพิ่ม/ลด) จ�านวนหุ้น ร้อยละ

ตนเอง 0 0.00 ไม่มี 0 0.00

คู่สมรส 59,000 0.00 ไม่มี 59,000 0.00

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00

รวม 59,000 0.00 ไม่มี 59,000 0.00

คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม :  ปี พ.ศ. 2563

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)   - ไม่มี –

  :  ก่อนปี พ.ศ. 2563

    หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2556 – 2559 กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

พ.ศ. 2555 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารเงินและตราสารหนี้

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2548 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2545 – 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2541 – 2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2538 – 2541 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2534 – 2538 ผู้จัดการ ธนาคารศรีนคร จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2522 – 2534 รองผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

 	 2.1)	กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :  ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

	 2.2)	บริษัทอื่น    :  ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

3)		 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563	:

• การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• การประชมุของกรรมการอสิระกับผูส้อบบญัช ีโดยไม่มผีูบ้รหิาร

บริษัทฯเข้าร่วม

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 3 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 3 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ :  27 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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3)  นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

อายุ    :  61 ปี
ต�าแหน่งปัจจุบัน	  :  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
     ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตาม
ที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติการกระท�าผิดทาง
กฎหมายในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา

21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2563 จ�านวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2562

จ�านวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี	(เพิ่ม/ลด) จ�านวนหุ้น 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

คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
สาขาการเงินและการตลาด

The Wharton School,
University of Pennsylvania, U.S.A.

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) เศรษฐศาสตร์
สาขาปริมาณวิเคราะห์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม :  ปี พ.ศ. 2563

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)   - ไม่มี –

  :  ก่อนปี พ.ศ. 2563

    หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

    หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

การอบรมอื่น :

ชื่อหลักสูตร สถาบันจัดอบรม

ปี	พ.ศ.	2563 -	ไม่มี	-

ก่อนปี	พ.ศ.	2563

ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14 (2555) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Leadership Development Program (LDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2545 – 2549 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด

พ.ศ. 2544 – 2548 ที่ปรึกษาประจ�า คณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. 2544 – 2545 กรรมการ บริษัท สยามซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2544 – 2545 กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม

พ.ศ. 2543 อาจารย์พิเศษด้านการเงินปริญญาโท มหาวิทยาลัยสยาม

พ.ศ. 2542 – 2543 ที่ปรึกษาประจ�า คณะกรรมาธิการ การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. 2540 – 2541 ฝ่ายขาย องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

พ.ศ. 2539 – 2540 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออก ฟายแนนซ์
(1991) จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2537 – 2539 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซ็ท พลัส จ�ากัด

พ.ศ. 2529 – 2537 ผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2530 อาจารย์พิเศษด้านการเงินปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2528 – 2529 เจ้าหน้าที่บริหารและค้าเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(รวม	4	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ไพลอน จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ�ากัด (มหาชน)

2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

	 2.1)	กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  :   ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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	 2.2)	บริษัทอื่น	(รวม	13	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

ประธานกรรมการ บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด

กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จ�ากัด

กรรมการ บริษัท สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ไนท์ คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จ�ากัด

กรรมการ บริษัท เค เจ เค เอสเตท จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ทีเจ อินเตอร์ เซอร์วิส จ�ากัด

กรรมการ บริษัท พีเอสบี 35 จ�ากัด

กรรมการ บริษัท พีเอสบี 5 จ�ากัด

กรรมการ บริษัท โคเซ็ค จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ไฮ คิว ฟาร์มา จ�ากัด

กรรมการ บริษัท เดอะ คอนเน็กซ์ อะคาเดเมีย จ�ากัด

3)		 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563	:

• การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
• การประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• การประชมุของกรรมการอสิระกับผูส้อบบญัช ีโดยไม่มผีูบ้รหิาร

บริษัทฯเข้าร่วม

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

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 3 ครั้ง
เข้าประชุม 2 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 19 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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4)  นางสิริพร ไศละสูต

อายุ  :  74 ปี
ต�าแหน่งปัจจุบัน :  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตาม
ที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติการกระท�าผิดทาง
กฎหมายในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา

3 มีนาคม พ.ศ. 2551 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท	:

ถือหุ้นโดย ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2563 จ�านวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2562

จ�านวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี	(เพิ่ม/ลด) จ�านวนหุ้น 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

คุณวุฒิทางการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม :  ปี พ.ศ. 2563
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)   - ไม่มี –
  :  ก่อนปี พ.ศ. 2563
    หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)
    หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)
    หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
   หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

การอบรมอื่น :

ชื่อหลักสูตร สถาบันจัดอบรม

ปี	พ.ศ.	2563 -	ไม่มี	-

ก่อนปี	พ.ศ.	2563

ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

Certificate – Leadership, Management and Governance in 
The Public Section

The Australian National University

Certificate – Energy Planning Programme for Southeast Asia 
Countries

Pennsylvania State University

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2549 – 2550 ที่ปรึกษา ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2545 – 2549 อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน

พ.ศ. 2543 – 2545 อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2540 – 2543 รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา-
ค่าตอบแทน และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

	 2.1)	กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

	 2.2)	บริษัทอื่น	(รวม	2	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการ บริษัท ซุ้ย-สิริพันธ์ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ไศละสุวรรณ จ�ากัด

3)		 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563	:

• การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• การประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• การประชมุของกรรมการอสิระกับผูส้อบบญัช ีโดยไม่มผีูบ้รหิาร

บริษัทฯเข้าร่วม

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 3 ครั้ง
จัดประชุม 2 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 3 ครั้ง
เข้าประชุม 2 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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5)  นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว

อายุ     :  66 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน  :  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตาม
ที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติการกระท�าผิดทาง
กฎหมายในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ไม่มี ไม่มี ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท	:

ถือหุ้นโดย ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2563 จ�านวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2562

จ�านวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี	(เพิ่ม/ลด) จ�านวนหุ้น 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

คุณวุฒิทางการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์-เคมี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม :  ปี พ.ศ. 2563

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)   - ไม่มี –

  :  ก่อนปี พ.ศ. 2563

    หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 29/2561)

    หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมอื่น	:

ชื่อหลักสูตร สถาบันจัดอบรม

ปี	พ.ศ.	2563 -	ไม่มี	-

ก่อนปี	พ.ศ.	2563

การพัฒนาผู้บริหาร 1-3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

NIDA-Wharton Executive Leadership Program NIDA & Wharton University, U.S.A.

ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปศส.)

สถาบันพระปกเกล้า

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ชื่อหลักสูตร สถาบันจัดอบรม

วุฒิบัตร การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตรหลักประจ�าวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 51 วิทยาลัยการทัพบก

Advanced Senior Executive Program (ASEP) SASIN & Kellogg School of Management (U.S.A.)

Market Planning & Analysis for Chemical, Petrochemical and
Plastics Industry (IHS)

-

ประสบการณ์	:

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2556 – 2558 ประธานบริษัท บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ากัด

พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท โรงกลั่นน�้ามันระยอง จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ�ากัด

พ.ศ. 2555 – 2556 /
พ.ศ. 2552 – 2556

กรรมการผู้จัดการใหญ่ /
กรรมการ

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

พ.ศ. 2549 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด

พ.ศ. 2549 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2539 – 2548 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสถานีบริการ
ผู้จัดการฝ่ายขายตลาดรัฐและอุตสาหกรรม

และผู้จัดการฝ่ายขนส่งปิโตรเลียม

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

	 2.1)	กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

  2.2)	บริษัทอื่น	   : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

3)		 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563	:

• การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
• การประชมุของกรรมการอสิระกับผูส้อบบญัช ีโดยไม่มผีูบ้รหิาร

บริษัทฯเข้าร่วม

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

จัดประชุม 1 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	 : 5 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน)

การอบรมอื่น	(ต่อ)	:	

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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6)  นายณพล เลิศสุมิตรกุล

อายุ	  :  59 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน :  กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ-ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตาม
ที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติการกระท�าผิดทาง
กฎหมายในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา

31 ธันวาคม พ.ศ. 2536 มี ไม่มี ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท	:

ถือหุ้นโดย ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2563 จ�านวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2562

จ�านวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี	(เพิ่ม/ลด) จ�านวนหุ้น 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

คุณวุฒิทางการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม :  ปี พ.ศ. 2563

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)    - ไม่มี -

  :  ก่อนปี พ.ศ. 2563
    หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
    หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
    หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU)
   หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD)

ประสบการณ์	:

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ-
ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2529 – 2561 กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการ และ
รองกรรมการผู้จัดการ-ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

  2.1)	กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการ
บริษัทย่อย
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ากัด

 

	 2.2)	บริษัทอื่น	(รวม	2	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการ บริษัท ศรีไทย สวนเกษตร จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์แวร์ เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด

3)		 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563	:

• การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 5 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 27 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน) 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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7)  นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์

อายุ  :  51 ปี
ต�าแหน่งปัจจุบัน :  กรรมการ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
    ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท
    รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร* และ
   รักษาการหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
   * ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตาม
ที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติการกระท�าผิดทาง
กฎหมายในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา

2 มกราคม พ.ศ. 2562 มี ไม่มี ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท	:	

ถือหุ้นโดย ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2563 จ�านวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2562

จ�านวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี	(เพิ่ม/ลด) จ�านวนหุ้น 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

คุณวุฒิทางการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาโท
International Exchange Program

บริหารธุรกิจ (MBA) – การเงิน London Business School, U.K.
University of Chicago,
Booth School of Business, U.S.A.

ประกาศนียบัตรชั้นสูง การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม :  ปี พ.ศ. 2563
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)   หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 38/2563
  :  ก่อนปี พ.ศ. 2563
   หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน่ท่ี 7/2562
    หลักสูตร Director Diploma Examination รุ่นที่ 62/2561
    หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 11/2561
    หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 86/2561
    หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248/2560

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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การอบรมอื่น	:

ชื่อหลักสูตร สถาบันจัดอบรม

ปี	พ.ศ.	2563

ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 30 (2563) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2020 
ครั้งที่ 1-4/2020

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ก่อนปี	พ.ศ.	2563

TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019
ครั้งที่ 2-5/2019

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Strategic Financial Leadership Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Strategic CFO in Capital Markets Program ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CFO In Practice Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Fundamentals for Corporate Secretaries สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

IR Professional Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์	:

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2560 – 2561 ผู้อ�านวยการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2545 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

พ.ศ. 2541 – 2544 Senior Associate ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จ�ากัด

พ.ศ. 2534 – 2537 ผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร และ
รักษาการหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

		 2.1)	กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์	(รวม	14	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการ
บริษัทย่อย
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ากัด”)

กรรมการ บริษัท ที ไทยพลาส จ�ากัด

กรรมการ Srithai (Vietnam) Company Limited

กรรมการ Srithai (Hanoi) Company Limited

กรรมการ Srithai Superware Manufacturing Private Limited

กรรมการ Srithai Superware India Limited

กรรมการ บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ากัด

กรรมการ
บริษัทร่วม
บริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ากัด

กรรมการ Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.

กรรมการ บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด

กรรมการ PT. Srithai Maspion Indonesia

 2.2)	บริษัทอื่น  : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

3)		 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563	:

• การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
• การประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 6 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 2 ครั้ง
จัดประชุม 9 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 2 ครั้ง
เข้าประชุม 9 ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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8)  นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต

อายุ	  :  62 ปี
ต�าแหน่งปัจจุบัน :  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
    รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตาม
ที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติการกระท�าผิดทาง
กฎหมายในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี ไม่มี ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท	:

ถือหุ้นโดย ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2563 จ�านวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2562

จ�านวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี	(เพิ่ม/ลด) จ�านวนหุ้น 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

คุณวุฒิทางการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-เครื่องกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี

ประสบการณ์	:

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์เพื่องาน
อุตสาหกรรม

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2526 – 2561 ผู้อ�านวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องาน
อุตสาหกรรม

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม*

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

* ลาออกจากคณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง เมือ่วันที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2563 และพ้นจากต�าแหน่งผูบ้รหิารเน่ืองจากครบก�าหนดสญัญาจ้าง

(สิน้สดุการด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิาร เมือ่วนัที ่30 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

	 2.1)	กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์	(รวม	5	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการ
บริษัทย่อย
บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ากัด

กรรมการ
บริษัทร่วม
บริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ากัด

กรรมการ Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.

 2.2)	บริษัทอื่น	 : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

3)		 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563	:

• การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 9 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 2 ครั้ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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9)  นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์

อายุ   :  62 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน	  :  รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตาม
ที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติการกระท�าผิดทาง
กฎหมายในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี ไม่มี ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท	:

ถือหุ้นโดย ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2563 จ�านวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2562

จ�านวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี	(เพิ่ม/ลด) จ�านวนหุ้น ร้อยละ

ตนเอง 2,700,000 0.10 200,000 2,500,000 0.09

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00

รวม 2,700,000 0.10 200,000 2,500,000 0.09

คุณวุฒิทางการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์-ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์	:

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550 – 2561 ผู้อ�านวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2536 – 2550 Vice President บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด

พ.ศ. 2529 – 2536 Senior Marketing Manager บริษัท ไทยโมเดิร์นพลาสติกอินดัสทรี จ�ากัด

พ.ศ. 2528 Marketing Officer บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จ�ากัด

พ.ศ. 2523 – 2528 Technical Sales Representative บริษัท เฮิกซ์ไทย จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:
1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:
		 2.1)	กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :  ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง
 	 2.2)	บริษัทอื่น    :  ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง
3)		 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง
การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563	:

• การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี จัดประชุม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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10)  นายการัณย์ อังอุบลกุล

อายุ  :  40 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน :  รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตาม
ที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติการกระท�าผิดทาง
กฎหมายในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี เป็นบุตรนายสนั่น อังอุบลกุล ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท	:

ถือหุ้นโดย ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2563 จ�านวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2562

จ�านวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี	(เพิ่ม/ลด) จ�านวนหุ้น 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

คุณวุฒิทางการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาเอก Business & Economic Studies – Marketing The University of Leeds, U.K.

ปริญญาโท Engineering Business Management The University of Warwick, U.K.

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์	:

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – 2561 ผู้จัดการฝ่าย-ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2553 – 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย-ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน* บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

* พ้นจากต�าแหน่งผู้บริหารเนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงาน

(สิน้สดุการด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิาร เมือ่วนัที ่30 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

 2.1)	กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์	(รวม	4	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
บริษัทย่อย
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ากัด”)

ประธานกรรมการ Srithai (Vietnam) Company Limited

ประธานกรรมการ Srithai (Hanoi) Company Limited

กรรมการ
บริษัทร่วม
บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ากัด

	 2.2)	บริษัทอื่น	 : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

3)		 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563	:

• การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี จัดประชุม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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11)  นางสาวลัดดา นำาจารุเสถียรชัย

อายุ	  :  49 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน :  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน*

    * ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตาม
ที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติการกระท�าผิดทาง
กฎหมายในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี ไม่มี ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท	:

ถือหุ้นโดย ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2563 จ�านวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2562

จ�านวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี	(เพิ่ม/ลด) จ�านวนหุ้น 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

คุณวุฒิทางการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาโท บัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การอบรมอื่น	:

ชื่อหลักสูตร สถาบันจัดอบรม

ปี	พ.ศ.	2563

ท�าความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรม TFRS 13 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การจัดท�าบัญชีในยุคดิจิทัล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

มาตราภาษี New Normal บริษัท แอคเค้าติ้ง โค้ช (ไทยแลนด์) จ�ากัด

บัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ บริษัท แอคเค้าติ้ง โค้ช (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ก่อนปี	พ.ศ.	2563

CFO In Practice Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

CFO Current Issues สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เตรียมพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า และอ่านและเขียน
รายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ท�าความเข้าใจหลกัการพ้ืนฐานของ TFRS 9 ส�าหรบัทัง้กลุม่สถาบนั
การเงิน และกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รุ่นที่ 3/62

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15, TFRS 16 สาระส�าคัญ 
ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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คุณวุฒิอื่น	 	 	 :	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี	พ.ศ.	2563	:		21 ชั่วโมง และมีคุณสมบัติครบถ้วนของการเป็นผู้ท�าบัญชีตามหลักเกณฑ ์
            ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ประสบการณ์	:

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2548 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2539 – 2548 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง*
และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

* ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

		 2.1)		กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์	(รวม	2	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

บริษัทย่อย

กรรมการ บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ากัด

 	 2.2)	บริษัทอื่น    :  ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

3)		 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:		ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563	:

• การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
• การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง
จัดประชุม 9 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
เข้าประชุม 7 ครั้ง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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2.  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำารงตำาแหน่ง “เลขานุการบริษัท” ของบริษัทฯ
 เลขานกุารบรษิทัมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
ดังนี้

1.  หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

1.1  จัดการประชุม เข้าร่วมประชุม และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2  ติดต่อประสานงานในการรวบรวมและจัดท�าเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

1.3  ติดตามและทบทวนระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

1.4  รวบรวมและจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม

1.5  ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

2.1  ดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ

2.2  ควบคุมและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

2.3  ตดิตามให้บรษิทัฯและคณะกรรมการบรษิทั ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น การจดัท�าทะเบยีนกรรมการ การท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

2.4  ติดตามให้บริษัทฯและคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
เปิดเผยข้อมูล ตลอดจนข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะของ
การเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

2.5  ทบทวนความก้าวหน้าและให้ค�าปรึกษา แนะน�า และส่งเสริมในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance) และบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิาร (Code of Best Practice for Directors)

3.  การจัดเตรียม รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล

3.1  จัดเตรียมร่างสาส์นของคณะกรรมการบริษัทและรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯในรายงานประจ�าปี

3.2  ประสานงานในการจดัท�าและเผยแพร่รายงานประจ�าปีและงบการเงนิให้ผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวข้อง ได้แก่ ลกูหนี ้เจ้าหนี ้
พนักงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น

3.3  รวบรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและท�าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปล่ียนแปลง และติดต่อขอความร่วมมือกับ
นายทะเบียน

3.4  ติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในรายชื่อผู้ถือหุ้น เพ่ือเฝ้าระวังการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯโดยบุคคล
ใดที่อาจเข้าข่ายการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง�ากิจการ รวมถึงติดต่อประสานงานท่ีจ�าเป็นเพ่ือท�าให้บริษัทฯมีการ
ปฏิบัติที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องก�าหนดเมื่อบริษัทฯได้รับค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์

3.5  รวบรวมข้อมลูและรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�าหรบักรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

3.6  การจัดท�ารายงานสารสนเทศต่างๆ ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น รายการที่เก่ียวโยงกัน 
รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

4.  หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

4.1  แนะน�าและช่วยเหลือการบริหารงาน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ

4.2  เป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
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4.3  ติดต่อกับผู้ถือหุ้นในการแจ้งหรือประกาศต่างๆ เช่น การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

4.4  ตดิต่อสือ่สารข้อมลูต่างๆ กับหน่วยงานอืน่ๆ และมหีน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในเรือ่งกฎหมาย การเงนิและการบญัช ีและนโยบาย
การบริหารในด้านต่างๆ

4.5  ท�าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations : IR) ซึ่งดูแลเรื่องการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทฯต่อสาธารณชน 
รวมถึงนักลงทุนทั่วไป ตลอดจนการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อของบุคคลภายนอกกับบริษัทฯ

4.6  ติดตามแหล่งความรู้ ตลอดจนหลักสูตรอบรมเสนอกรรมการบริษัทเพื่อเพิ่มพูนความรู้

4.7  ท�าหน้าที่หน่วยงาน Compliance Unit ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบ 3 : รายละเอียด
เกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

4.8  เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3.  ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯไม่มปีระวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา อนัเน่ืองมาจากการกระท�าความผดิตามพระราชบญัญัต ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

1.  การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

2.  การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งใน
สาระส�าคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.  การกระท�าอนัไม่เป็นธรรมหรอืการเอาเปรยีบผูล้งทุนในการซือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืมหีรอืเคยมส่ีวนร่วม 
หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2563  • 150



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

 รายชื่อกรรมการของ Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพียงแห่งเดียวท่ีมีรายได้จากการขายในปี 
พ.ศ. 2563 คิดเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทตามงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดังนี้

รายชื่อ SVN

นายการัณย์  อังอุบลกุล ประธานกรรมการ

นายไชยวัฒน์  กุลภัทรวาณิชย์ กรรมการ

นายเจษฎากร  พ่วงมหา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

Mr. Ong Chee Hwee กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัท

1. ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล :  นางสาวศุภวศา  ใบผกา
อายุ :  50 ปี
ต�าแหน่งปัจจุบัน :  รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
    และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตาม
ที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติการกระท�าผิดทาง
กฎหมายในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี ไม่มี ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท	: 

ถือหุ้นโดย
ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2563 จ�านวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2562

จ�านวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี	(เพิ่ม/ลด) จ�านวนหุ้น ร้อยละ

ตนเอง 9,000 0.00 ไม่มี 9,000 0.00

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00

รวม 9,000 0.00 ไม่มี 9,000 0.00

คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี บัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมอื่น	:

ชื่อหลักสูตร สถาบันจัดอบรม

ปี	พ.ศ.	2563

Transfer Pricing เจาะลึกกฎหมายและปัญหาทางปฏิบัติจริง สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจาะลึกวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้ส�าหรับ NPAEs สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารแนบ 3

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ชื่อหลักสูตร สถาบันจัดอบรม

ก่อนปี	พ.ศ.	2563

Auditors of the future: Perspective of Stakeholders and Audit 
Data Analytics

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นส�าคัญ TFRS for NPAEs และ TFRS 15, TFRS16 บริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จ�ากัด

Analytical Thinking in The Internal Audit Process สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Processional Forensic Accounting สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นปัญหาบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้าที่
นักบัญชีต้องระมัดระวัง

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด

การจดัท�ากระดาษท�าการเพ่ือมาตรการต่อต้านคอร์รปัชัน่ในองค์กร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์	:

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2563 รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2557 – 2562 รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

    	 2.1)	กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

      2.2)	บริษัทอื่น	   : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

3)		 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2563	:

• การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

เข้าประชุม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง

จ�านวนพนักงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน	 : 3 คน (รวมรักษาการผู้จัดการฝ่าย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การอบรมอื่น	(ต่อ)	:

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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2. ข้อมูลของหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 หน่วยงาน Compliance Unit เป็นส่วนหนึง่ของส�านกัเลขานกุารบรษิทั โดยนายไชยวัฒน์  กุลภัทรวาณิชย์ เลขานกุารบรษิทั เป็นผูร้กัษาการ 

ต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน Compliance Unit มีดังนี้

1. ติดตาม ศึกษาและประเมินการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง พร้อมท้ังจัดท�ารายงานสรุป 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรับทราบ

2. เสนอให้มหีรอืปรบัปรงุนโยบาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และขัน้ตอนการปฏบิตังิานบรษิทัฯ ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

3. เสนอมาตรการป้องกันทางกฎหมายแก่องค์กร เพ่ือให้แผนงาน/โครงการและการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯได้บรรลุตาม 
เป้าหมายที่ก�าหนด

4. ให้ค�าแนะน�าปรึกษาด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

5. สอบทาน ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย พร้อมท้ังเสนอข้อเสนอแนะ วิธีการ แนวทางปรับปรุง
แก้ไข และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

6. ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานก�ากับดูแลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

 บริษัทฯมีการประเมินราคาทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและการผลิตส่วนหนึ่งของสายการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ใน 
ครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบมูลค่าตลาดปัจจุบันของทรัพย์สินในการก�าหนดราคาโอนทรัพย์สินตามแผนงานโอนกิจการบางส่วน 
ของบริษัทฯให้บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดย
บริษัท ไซมอน ลิม และหุ้นส่วน จ�ากัด โดยนายสุรสิทธ์ิ  พันธนาคง ผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท�าหน้าที่ประเมินราคา รายละเอียดทรัพย์สินหลักและการประเมินราคาสรุปได้ดังนี้

รายการทรัพย์สิน
(หน่วย	:	ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี
ก่อนวันโอนกิจการ
ณ	31	ก.ค.	2563

ราคาประเมิน วันที่
ประเมิน

1. ที่ดินโรงงาน (จ.นครราชสีมา) เนื้อที่ 32 ไร่ 25.45 48.00 10 เม.ย. 2563

2. อาคารสิ่งปลูกสร้างในกิจการโรงงานผลิตภัณฑ์เมลามีน และ 21.31 51.60 10 เม.ย. 2563

    สิ่งปลูกสร้างอื่น (เนื้อที่ใช้สอยรวม 37,173 ตรม.)

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ จ�านวน 856 รายการ 52.64 65.43 2 มี.ค. 2563

4. เครื่องมือ/เครื่องใช้ จ�านวน 54 รายการ 1.52 2.49 2 มี.ค. 2563

5. ระบบไฟฟ้าและน�้า 10.53 12.26 2 มี.ค. 2563

รวม 111.45 179.78

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 บริษัท	ศรีไทยซุปเปอร์แวร์	จ�ากัด	(มหาชน)

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัในปี พ.ศ. 2548 
เพ่ือท�าหน้าทีช่่วยสนบัสนนุการด�าเนนิงานของคณะกรรมการบรษิทั ให้การก�าหนดอตัราค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ 
และการคดัสรรผูม้คุีณสมบตัท่ีิเหมาะสมส�าหรบัการด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯเป็นไปด้วยความโปร่งใส มคีวาม
เป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ ท�าให้การด�าเนินการของคณะกรรมการบรษิทัและบรษิทัฯมปีระสทิธิภาพโดยก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง
ครั้งละไม่เกิน 3 รอบปีบัญชี  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯชุดปัจจุบันมีวาระการด�ารงต�าแหน่งถึงสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2564

 ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสรรหาฯได้จัดประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาฯ เป็นดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

นางสิริพร ไศละสูต ประธานกรรมการสรรหาฯ 3/3

นายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการสรรหาฯ 3/3

นายเอ้งฮัก นนทิการ กรรมการสรรหาฯ 3/3

 ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี พ.ศ. 2563 สรุปได้ดังน้ี
1.  พิจารณาต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทท่ีครบวาระเพ่ือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ 

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 (ประจ�าปี พ.ศ. 2563)
2.  ก�าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 39 (ประจ�าปี 

พ.ศ. 2563)
3.  พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ 1 คน และระดับผู้อ�านวยการส่วน 5 คน
4.  พิจารณาเงินตอบแทนพิเศษให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี พ.ศ. 2563
5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ประจ�าปี พ.ศ. 2563
6.  จัดท�ารายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ�าปี พ.ศ. 2563

 ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

	 นางสิริพร	ไศละสูต

	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 บริษัท	ศรีไทยซุปเปอร์แวร์	จ�ากัด	(มหาชน)

 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีเป็นคณะกรรมการชดุย่อย ในปี พ.ศ. 2555 มหีน้าท่ีรบัผดิชอบช่วย

คณะกรรมการบริษัท ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี พัฒนา สนับสนุนการควบคุม

และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีได้แต่งตัง้คณะท�างานการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีและคณะท�างานย่อยการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีท�า

หน้าท่ีประสานงานและด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพ่ือให้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายการต่อต้านการ 

ทุจริตคอร์รัปชั่น ได้น�าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

 ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการก�ากับดูแลกจิการทีด่มีกีารประชมุรวม 2 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชมุของกรรมการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ 

เป็นดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 2/2

นางสิริพร ไศละสูต กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 2/2

นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและเลขานุการฯ 2/2

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีก�าหนดให้บริษัทฯด�าเนินการตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนนโยบายและ 

แนวปฏบิตั ิเรือ่งการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยบรษิทัฯได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทจุรติครัง้แรกในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2560 และในเดอืนกมุภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้รบัการรบัรองต่ออายุอกีเป็นระยะเวลา 3 ปี สรปุผลการด�าเนนิงาน 

ประจ�าปี พ.ศ. 2563 ดังนี้

1.  สื่อสารและเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หมวดการค�านึงถึง
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อย

2.  จดัให้มหัีวข้อนโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีและนโยบายการต่อต้านการทุจรติเป็นส่วนหนึง่ในการอบรมพนักงานใหม่ของ 
บรษิทัฯ พร้อมทัง้รณรงค์ให้ความรูแ้ก่พนักงานอย่างต่อเนือ่ง เช่น การอบรมท่ีหน้างาน (On the Job Training) การสือ่สารผ่าน
สิ่งพิมพ์ หรือกระจายเสียงภายในส�านักงาน เป็นต้น

3.  จัดให้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่
พนักงานของบริษัทฯรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ซึ่งปรากฏว่าพนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจ
ในเรื่องดังกล่าวด้วยผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบที่สูงขึ้น

นอกจากนี ้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ ได้ติดตามผลตามนโยบายท่ีมอบหมายให้ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯด�าเนินการดงัน้ี

1.  ตดิตามเรือ่งร้องเรยีนในระบบ Whistle Blower ผ่านช่องทางต่างๆ โดยคณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการทีด่เีหน็ชอบให้บรษิทัฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด�าเนินการด้วยความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งข่าวสาร โดยในปี พ.ศ. 2563 มีเรื่องร้อง

เรียนรวม 2 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านทุจริตในองค์กร คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อมูลและ 

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องแล้ว จึงได้ด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและรัดกุมย่ิงขึ้น เพ่ือป้องกันความเสี่ยง

ตามข้อร้องเรียนดังกล่าว

2.  สนบัสนนุให้บรษิทัฯเข้าร่วมโครงการส�ารวจการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัจดทะเบยีนไทย ซึง่ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทยอย่างต่อเนือ่งนบัจากปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ. 2563 บรษิทัฯได้รบัการประเมนิอยู่ใน

เกณฑ์ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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3.  ติดตามแผนงานการทบทวนความเหมาะสมของการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560  

(Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) หรือ CG Code ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบททางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 อนึ่ง คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทั้งคณะส�าหรับปี พ.ศ. 2563 ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรฯที่ก�าหนดไว้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

 ในนามคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

	 นายสุชาติ	บุญบรรเจิดศรี

	 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 บริษัท	ศรีไทยซุปเปอร์แวร์	จ�ากัด	(มหาชน)

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ รวมถึง
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินส�าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ภายใต้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถือปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ โดยการใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวัง การประมาณการ
ท่ีสมเหตุผล รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้สะท้อนฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน
และกระแสเงินสดอย่างแท้จริง อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป งบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทัท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลและพัฒนาระบบธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมท้ัง 
จัดให้มีและทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือป้องกันการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 คนท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนด
ของหน่วยงานก�ากับดูแล ท�าหน้าท่ีก�ากับ ดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล  ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเก่ียวกบัเรือ่งดงักล่าวใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของบรษิทัฯมคีวามเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชือ่
มัน่อย่างมเีหตผุลว่า งบการเงนิรวมของบรษิทั ศรไีทยซปุเปอร์แวร์ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทัฯ แสดง
ฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผลการด�าเนินงาน 
รวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ี
ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 ในนามคณะกรรมการบริษัท

 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

	 นายสนั่น	อังอุบลกุล

	 ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 บริษัท	ศรีไทยซุปเปอร์แวร์	จ�ากัด	(มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
และมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล ได้แก่

 1. นายเอ้งฮัก  นนทิการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี กรรมการตรวจสอบ

 3. นายศุภโชค  เลี่ยมแก้ว กรรมการตรวจสอบ

โดยมีรักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ประกอบด้วยการประชุม
จ�านวน 4 ครัง้ร่วมกับผูส้อบบญัช ีผูบ้รหิารและฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือรบัทราบ ตลอดจนหารอืเก่ียวกับความเหน็ของผูส้อบบญัชใีนประเดน็
ทีพ่บจากการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงนิ การซกัถามเก่ียวกับงบการเงนิบรษิทัฯ รวมถึงมข้ีอเสนอแนะและข้อคดิเหน็ต่างๆ และการ
ประชมุจ�านวน 1 ครัง้ ร่วมกับผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯและมกีรรมการอสิระเข้าร่วม โดยไม่มผีูบ้รหิารของบรษิทัฯ เพ่ือรบัฟังความเห็นจากผูส้อบบญัช ี
อย่างเป็นอิสระ สรุปสาระส�าคัญของการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1.  สอบทานรายงานทางการเงนิท้ังรายไตรมาสและประจ�าปีของบรษิทัฯ และงบการเงนิรวมทีน่�าเสนอโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ภายหลังจากที่ได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจ�าปี พ.ศ. 2563 มคีวามถูกต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มกีารเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน 
เพียงพอและทันเวลา และได้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ

2.  สอบทานการบรหิารความเสีย่ง แผนงานการบรหิารความเสีย่ง และติดตามความคบืหน้าของการบรหิารความเสีย่งทีส่�าคญัตาม
ทีค่ณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งรายงานเป็นประจ�าทกุไตรมาส พร้อมทัง้ให้ความเหน็และข้อเสนอแนะ ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน

3.  สอบทานด้านการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทัฯ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า บรษิทัฯได้ปฏิบตัติามข้อก�าหนดและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

4.  สอบทานการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน และรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็น
ว่า การท�ารายการที่เก่ียวโยงกันเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ด้วยความโปร่งใส สมเหตุสมผล เป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่มีการท�ารายการใดท่ีมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อเวลา

5.  สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าปีที่อนุมัติไว้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบอย่างทันท่วงที โดยไม่พบข้อบกพร่องที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีจะส่ง 
ผลกระทบต่อการด�าเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ
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6.  พิจารณาคณุสมบติั ความเป็นอสิระ และความน่าเชือ่ถือของผูส้อบบญัช ีรวมถึงเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตของบรษิทัฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีฯส�าหรับงบการเงินประจ�าปี พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบเสนอแต่งตั้งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด โดยมีนายปรีชา  อรุณนารา เลขทะเบียนผู้สอบ
บัญชี 5800 หรือนางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4498 หรือนางสาววธู  ขยันการนาวี เลขทะเบียน 
ผู้สอบบัญชี 5423 คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทน
รวม 1,900,000 บาท

7.  ร่วมกับคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มาตรการป้องกันการ 
ทจุรติคอร์รปัชัน่ และพิจารณาข้อมลูจากระบบการแจ้งข้อร้องเรยีนจากบคุคลทัว่ไป (Whistle Blower) ดงัรายละเอยีดทีป่รากฏ
ในรายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

8.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผลการประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัซึง่ก�าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่งคณุสมบตัแิละขอบเขตการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
พ.ศ. 2551 อย่างครบถ้วน ด้วยความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ ความเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดอย่างย่ังยืนของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และงบการเงิน 
เฉพาะบรษิทัฯมคีวามถูกต้อง เชือ่ถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และเปิดเผยข้อมลูทีเ่พียงพอ มรีะบบการควบคมุภายใน
ทีม่ปีระสทิธิผล มกีารบรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสม ตลอดจนมกีารก�ากับดแูลกิจการทีดี่และปฏิบตัติามกฎหมายและข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้อง

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

	 นายเอ้งฮัก		นนทิการ

	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2563



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2563 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถ้ือหุ้นของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกัด (มหาชน)

ความเห็น

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษัท)

ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี�ยนแปลง

ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบญัชีที�สําคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)

ด้วยเช่นกนั

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดสําหรับปีสิ�นสุด

วนัเดียวกนัของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกัด (มหาชน)

โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ข้าพเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามข้อกาํหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีที�กาํหนดโดยส�าวิชาชีพบญัชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณอื�นๆ ตามที�ระบุในขอ้กาํหนดนั�นดว้ย ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชี

ที�ข้าพเจา้ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณ�์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

ข้อมู�แ��เหตุการณ์�ี�เน้น

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมดังต่อไปนี�

ก. หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 เกี�ยวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ที�ปัจจุบนั

ยงัมผีลกระทบอย่างต่อเนื�อง ทาํให้เกิดการชะลอตัวในช่วงที�เศรษฐกิจกาํลงั�ื� นตวั และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ซึ�งรวมถึงผลกระทบต่อปริมาณคาํสั�งซื�อสินคา้และความสามารถทางการเงินของผูซ้ื�อสินคา้ของกลุ่มบริษทั

อนัส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของ

กลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน

เกี�ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี� สินและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นอย่างต่อเนื�อง ทั�งนี� ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการ

และดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื�อสถานการณ์มีการเปลี�ยนแปลง
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ข. หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3 เนื�องดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา 2019

กลุ่มบริษทัได้จดัทาํงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธันวาคม ���� โดยเลือกนาํแนวป�ิบติัทางการบญัชี 

เรื�อง มาตรการผอ่นปรนชั�วคราวสาํหรับทางเลือกเพิ�มเติมทางบญัชีเพื�อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ที�ประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือป�ิบตัิ

ทั�งนี�  ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื�อนไขต่อกรณีดังกล่าวขา้งตน้แต่อย่างใด

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่าง�ที�มีนยัสําคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื�องเหล่านี�

ขา้พเจา้ไดป้�บิติังานตามความรับผิดชอบที�ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

ในรายงานของขา้พเจา้ �ึ�งได้รวมความรับผิดชอบที�เกี�ยวกับเรื�องเหล่านี�ดว้ย การป�บิติังานของขา้พเจา้ไดร้วมวธีิการตรวจสอบที�

ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของ

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ �ึ�งไดร้วมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื�องเหล่านี�ดว้ย ไดใ้ช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้

ต่องบการเงินโดยรวม

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื�องมีดังต่อไปนี�

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

รายไดจ้ากการขายสินค้าถือเป็นรายการบญัชีที�สําคญัยิ�งรายการหนึ�งของกลุ่มบริษทั เนื�องจากจาํนวนรายไดท้ี�บันทึกในบญัชีจะ

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนประจาํปีของกลุ่มบริษทั ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมากราย�ึ�งมีเงื�อนไข

ทางการคา้ที�แตกต่างกนัออกไป ดังนั�น จึงมีความเสี�ยงเกี�ยวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี�ข้าพเจ้าจึงให้

ความสําคญัเป็นพิเศษกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ของกลุ่มบริษทั

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทัโดยการทาํความเขา้ใจรวมถึงทาํการทดสอบและประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัวงจรรายได้ นอกจากนี�ขา้พเจา้ไดท้าํการสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบ

รายการขายที�เกิดขึ�นในระหว่างปีและช่วงใกลสิ้�นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหนี� ที�กลุ่มบริษทัออกให้แก่ลูกคา้ภายหลงั

วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี และทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบัญชีรายไดจ้ากการขายเพื�อตรวจสอบความผิดปกติที�อาจเกิดขึ�น

ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษทั�ได้เปิดเผยนโยบายการบญัชีและรายละเอียดเกี�ยวกับภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.17

และขอ้ 25 ตามลาํดบั �ึ�ง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 สินทรั�ยภ์าษีเงินไดร้อตดับัญชีของบริษทั�ที�เกิดจากการรับรู้ผลขาดทุน

สะสมทางภาษีมีจาํนวน 100 ลา้นบาท โดยสินทรั�ยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เมื�อมคีวามเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทั�จะมีกาํไรทางภาษีเ�ียง�อที�จะนาํสินทรั�ยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีมาใชป้ระโยชน์ในอนาคตได้ �ึ�งใน

การ�ิจารณาว่าบริษทั�จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเ�ียง�อที�จะนาํผลแตกต่างชั�วคราวหรือผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได้

นั�นตอ้งอา�ยัดุลย�ินิจของ�่ายบริหารอย่างมากในการจดัทาํแผนธุรกิจและประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ตามแผนธุรกิจที�ได้อนุมตัิแลว้ ดังนั�น จึงมีความเสี�ยงเกี�ยวกบัมูลค่าสินทรั�ยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ขา้�เจา้ไดท้าํทดสอบประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบขอ้มูลที�จาํเป็นและขอ้สมมติทางด้านเ�รษ�กิจที�

สําคญัที�ใช้ในการจดัทาํประมาณการดงักล่าวโดยการสอบถาม�่ายบริหารของบริษทั�เกี�ยวกบัขอ้สมมติ�านที�ใชใ้นการประมาณ

การรายได้ กาํไรขั�นตน้ และค่าใชจ้่ายดาํเนินงานรวมถึงทาํการเปรียบเทียบประมาณการกาํไรทางภาษีในอดีตกับกาํไรทางภาษี

ที�เกิดขึ�นจริงเ�ื�อประเมินการใชดุ้ลย�ินิจของ�่ายบริหารในการประมาณการกาํไรทางภาษีดงักล่าว ตลอดจนทดสอบการคาํนวณ

ประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดงักล่าวขา้งตน้

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อข้อมูลอื�น��ึ�งรวมถึงขอ้มูลที�รวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั��แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูส้อบบญัชีที�แสดงอยู่ในรายงานนั�น���ึ�งคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้�เจา้ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�

ความเห็นของข้า�เจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�นและข้า�เจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความเชื�อมั�นใน

รูปแบบใด�ต่อข้อมูลอื�นนั�น

ความรับผิดชอบของขา้�เจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ�การอ่านและ�ิจารณาว่าขอ้มูลอื�นนั�นมีความขดัแยง้ที�มี

สาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของขา้�เจ้าหรือไม่�หรือปราก�ว่าข้อมูลอื�นแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่

เมื�อขา้�เจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามที�กล่าวขา้งต้นแลว้�และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญั�ขา้�เจา้จะสื�อสารเรื�องดังกล่าวให้ผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลทราบเ�ื�อให้มีการดาํเนินการแกไ้ขที�เหมาะสม

ต่อไป

ผูบ้ริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตร�านการรายงานทางการเงิน�

และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหาร�ิจารณาว่าจาํเป็นเ�ื�อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที�ปรา�จากการแสดงข้อมูล

ที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิด�ลาด

ในการจดัทาํงบการเงิน�ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง�การเปิดเผย

เรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�องในกรณีที�มีเรื�องดังกล่าว��และการใชเ้กณ�์การบญัชีสําหรับกิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้

แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุม่บริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องอีกต่อไปได้

ผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลมีหน้าที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูล

ที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี�ึ�งรวม

ความเห็นของข้าพเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ

ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที�มีอยู่ได้เสมอ

ไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า

รายการที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้

งบการเงินเหล่านี�

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานดงัต่อไปนี�ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี�ยงที�อาจมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิ�ีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และ

ได้หลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณ�์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบ

ขอ้มูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั�ึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด 

เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงข้อมูล 

การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแ�งการควบคุมภายใน

• ทาํความเข้าใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิ�ีการตรวจสอบให้เหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิท�ิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทั

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวข้องที�ผูบ้ริหารจดัทาํ

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณ�์การบัญชีสําหรับกิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหาร และสรุปจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีที�ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่า

มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจา้ถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลง

ไป ขอ้สรุปของข้าพเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ได้รับจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัต้องหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�องได้

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจน

ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถูกต้องตามที�ควรหรือไม่

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม

ทาง�ุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของข้าพเจา้



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2563 

ขา้พเจา้ไดส้��อสารกบัผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลในเร��องต่าง��ึ�งรวม�ึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้วางแผน

ไว ้ประเด็นที�มีนยัสํา�ญัที�พบจากการตรวจสอบรวม�ึงข้อบกพร่องที�มีนัยสํา�ญัในระบบการ�วบ�ุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บ

ในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดใ้ห้�าํรับรองแก่ผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้�ิบตัิตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบั�วามเป็นอิสระ

และได้ส��อสารกบัผูม้ีหน้าที�ในการกาํกับดูแลเกี�ยวกับ�วามสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเร��องอ��น�ึ�งขา้พเจา้เช��อว่ามีเหตุผลที�บุ��ลภายนอก

อาจพิจารณาว่ากระทบต่อ�วามเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ข้าพเจา้ใชเ้พ��อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด�วามเป็นอิสระ

จากเร��องทั�งหลายที�ส��อสารกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแล ข้าพเจา้ไดพ้ิจารณาเร��องต่าง � ที�มีนยัสํา�ญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปัจจบุนัและกาํหนดเป็นเร��องสํา�ญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร��องเหล่านี�ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมาย

หร�อขอ้บัง�บัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร��องดังกล่าวต่อสาธารณะ หร�อในส�านการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่�วรส��อสาร

เร��องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามาร��าดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่

ผลประ�ยชน์ที�ผูมี้ส่วนได้เสียสาธารณะจะไดจ้ากการส��อสารดังกล่าว

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�

ปรีชา อรุณนารา

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800

บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด

กรุงเทพฯ: 25 กมุภาพนัธ ์2564



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2563  

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 583,201,208 321,232,224 390,913,154 128,714,852

ลูกหนี�การคา้ 9 1,330,359,543 1,736,772,566 810,912,889 1,114,377,563

ลูกหนี�อื�น�- กิ�การที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 75,904,857 55,708,066 35,961,487 22,872,570

ลูกหนี�อื�น�- กิ�การที�เกี�ยวขอ้งกนั 7.2 1,254,180 1,021,038 61,276,622 61,249,148

สินคา้คงเหลือ 10 860,364,777 1,177,255,738 297,947,878 666,149,177

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 95,820,261 96,072,854 2,518,493 2,922,879

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,946,904,826 3,388,062,486 1,599,530,523 1,996,286,189

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงิน�ากธนาคารที�ติดภาระค��าประกนั 11 9,468,823 6,049,002 - -

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 17 139,337,518 - 122,370,131 -

เงินลงทุนเ�ื�อขาย - 34,080,000 - 34,080,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 2,172,220,102 1,937,220,102

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 183,579,081 204,917,609 184,113,258 184,113,258

เงินลงทุนระยะยาวอื�น� - 113,016,354 - 47,169,970

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน� 14 161,290,703 132,981,010 526,688,546 498,378,854

ที�ดิน�อาคารและอุปกร�์� 15 3,782,416,209 4,185,492,753 1,925,617,194 2,464,815,596

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20 181,978,672 - 26,070,271 -

สิทธิการเช่า - 124,304,791 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 18,805,864 24,049,279 7,705,145 9,416,259

ค่าความนิยม 5,130,932 5,130,932 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25.2 210,152,043 231,150,916 153,329,970 185,006,393

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 20,358,288 23,009,795 5,790,983 6,747,439

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      4,712,518,133 5,084,182,441 5,123,905,600 5,366,947,871

รวมสินทรัพย์ 7,659,422,959 8,472,244,927 6,723,436,123 7,363,234,060

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

��วันที��31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะสั�น 18.1 1,645,545,440 1,703,293,230 1,100,000,000 1,180,000,000

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 749,380,070 858,392,461 469,239,854 518,988,161

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7.2 48,622,685 57,593,340 36,697,112 59,223,540

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 19 230,457,657 298,716,786 93,915,959 123,840,898

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7.2 1,271,062 816,207 7,677,688 3,410,785

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที�ถ�งกาํหนดชาํระ�าย�นหน�� งปี 18.2 309,598,980 513,538,074 191,680,000 400,680,000

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถ�งกาํหนดชาํระ�าย�นหน�� งปี 20 17,596,428 - 9,176,702 -

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 30,479,348 39,460,176 11,043,657 20,237,445

รวมหนี�สินหมุนเวียน 3,032,951,670 3,471,810,274 1,919,430,972 2,306,380,829

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระ�าย�นหน�� งปี 18.2 424,447,770 633,032,200 204,120,000 395,800,000

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระ�าย�นหน�� งปี 20 38,639,409 - 14,590,780 -

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระ�าย�นหน�� งปี - 1,479,406 - 1,479,406

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 21 360,910,204 414,214,809 215,526,584 323,612,542

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 9,360,922 5,423,187 2,300,686 -

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 833,358,305 1,054,149,602 436,538,050 720,891,948

รวมหนี�สิน 3,866,309,975 4,525,959,876 2,355,969,022 3,027,272,777

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 2,709,904,800 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

หุน้สามญั 2,709,904,800 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800

ส่วนเกินทุนจากหุ้นสามญัซื�อคืน 19,928,420 19,928,420 19,928,420 19,928,420

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 22 266,000,000 264,000,000 266,000,000 264,000,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 972,567,856 1,092,604,637 1,343,457,752 1,346,848,063

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น (414,989,150) (390,498,066) 28,176,129 (4,720,000)

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 3,553,411,926 3,695,939,791 4,367,467,101 4,335,961,283

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 239,701,058 250,345,260 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,793,112,984 3,946,285,051 4,367,467,101 4,335,961,283

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,659,422,959 8,472,244,927 6,723,436,123 7,363,234,060

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

� วันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2563 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะสั�น 18.1 1,645,545,440 1,703,293,230 1,100,000,000 1,180,000,000

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 749,380,070 858,392,461 469,239,854 518,988,161

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7.2 48,622,685 57,593,340 36,697,112 59,223,540

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 19 230,457,657 298,716,786 93,915,959 123,840,898

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7.2 1,271,062 816,207 7,677,688 3,410,785

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที�ถ�งกาํหนดชาํระ�าย�นหน�� งปี 18.2 309,598,980 513,538,074 191,680,000 400,680,000

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถ�งกาํหนดชาํระ�าย�นหน�� งปี 20 17,596,428 - 9,176,702 -

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 30,479,348 39,460,176 11,043,657 20,237,445

รวมหนี�สินหมุนเวียน 3,032,951,670 3,471,810,274 1,919,430,972 2,306,380,829

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระ�าย�นหน�� งปี 18.2 424,447,770 633,032,200 204,120,000 395,800,000

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระ�าย�นหน�� งปี 20 38,639,409 - 14,590,780 -

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระ�าย�นหน�� งปี - 1,479,406 - 1,479,406

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 21 360,910,204 414,214,809 215,526,584 323,612,542

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 9,360,922 5,423,187 2,300,686 -

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 833,358,305 1,054,149,602 436,538,050 720,891,948

รวมหนี�สิน 3,866,309,975 4,525,959,876 2,355,969,022 3,027,272,777

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 2,709,904,800 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

หุน้สามญั 2,709,904,800 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800

ส่วนเกินทุนจากหุ้นสามญัซื�อคืน 19,928,420 19,928,420 19,928,420 19,928,420

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 22 266,000,000 264,000,000 266,000,000 264,000,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 972,567,856 1,092,604,637 1,343,457,752 1,346,848,063

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น (414,989,150) (390,498,066) 28,176,129 (4,720,000)

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 3,553,411,926 3,695,939,791 4,367,467,101 4,335,961,283

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 239,701,058 250,345,260 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,793,112,984 3,946,285,051 4,367,467,101 4,335,961,283

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,659,422,959 8,472,244,927 6,723,436,123 7,363,234,060

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

� วันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2563  

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุน:

การดาํเนินงาน�่อเน��อง

รายได้ 6,873,217,126 8,846,328,894 3,575,070,698 4,213,085,368

ตน้ทุนขาย (6,158,831,690) (8,082,278,093) (3,264,391,662) (4,008,517,425)

กําไรขั�น�้น 714,385,436 764,050,801 310,679,036 204,567,943

รายไดเ้งินปันผล 3,807,100 4,688,000 104,871,382 117,752,138

รายไดอ้ื�น 69,192,450 62,412,557 82,667,772 46,799,587

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย (358,616,101) (469,528,756) (192,519,362) (267,493,952)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (400,066,612) (498,483,693) (212,442,422) (253,770,973)

กําไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 28,702,273 (136,861,091) 93,256,406 (152,145,257)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.2 643,412 16,558,030 - -

ตน้ทุนทางการเงิน 23 (88,628,624) (123,347,614) (42,585,697) (55,332,339)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (59,282,939) (243,650,675) 50,670,709 (207,477,596)

รายได้ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 25.1 (41,210,997) 31,959,017 (25,885,145) 54,665,857

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดําเนินงาน�่อเน��อง (100,493,936) (211,691,658) 24,785,564 (152,811,739)

การดาํเนินงานที�ยกเลกิ

ขาดทุนสําหรับปีจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก - สุทธิจากภาษี 12.3 - - (1,546,461) (142,330,774)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (100,493,936) (211,691,658) 23,239,103 (295,142,513)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น:

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย - (24,720,000) - (24,720,000)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (4,535,908) (100,011,290) - -

ผลกระทบของภาษีเงินได้ - 4,944,000 - 4,944,000

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,535,908) (119,787,290) - (19,776,000)

กาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 6,720,000 - 6,720,000 -

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 107,302 - 3,312,246 -

ผลกระทบของภาษีเงินได้ (1,365,460) - (2,006,449) -

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,461,842 - 8,025,797 -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��นสําหรับปี 925,934 (119,787,290) 8,025,797 (19,776,000)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (99,568,002) (331,478,948) 31,264,900 (314,918,513)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั�

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (91,830,255) (214,986,702) 24,785,564 (152,811,739)

   จากการดาํเนินงานที�ยกเ�ิก - - (1,546,461) (142,330,774)

ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั� (91,830,255) (214,986,702) 23,239,103 (295,142,513)

ส่วนที�เป็นของ��มี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (8,663,681) 3,295,044

(100,493,936) (211,691,658)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั�

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (91,602,447) (341,352,369) 32,811,361 (172,587,739)

   จากการดาํเนินงานที�ยกเ�ิก - - (1,546,461) (142,330,774)

ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั� (91,602,447) (341,352,369) 31,264,900 (314,918,513)

ส่วนที�เป็นของ��มี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (7,965,555) 9,873,421

(99,568,002) (331,478,948)

กําไรต่อหุ้น 27

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั�

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (0.034) (0.079) 0.009 (0.056)

   จากการดาํเนินงานที�ยกเ�ิก - - (0.001) (0.053)

(0.034) (0.079) 0.008 (0.109)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2563 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั�

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (91,830,255) (214,986,702) 24,785,564 (152,811,739)

   จากการดาํเนินงานที�ยกเ�ิก - - (1,546,461) (142,330,774)

ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั� (91,830,255) (214,986,702) 23,239,103 (295,142,513)

ส่วนที�เป็นของ��มี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (8,663,681) 3,295,044

(100,493,936) (211,691,658)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั�

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (91,602,447) (341,352,369) 32,811,361 (172,587,739)

   จากการดาํเนินงานที�ยกเ�ิก - - (1,546,461) (142,330,774)

ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั� (91,602,447) (341,352,369) 31,264,900 (314,918,513)

ส่วนที�เป็นของ��มี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (7,965,555) 9,873,421

(99,568,002) (331,478,948)

กําไรต่อหุ้น 27

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั�

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (0.034) (0.079) 0.009 (0.056)

   จากการดาํเนินงานที�ยกเ�ิก - - (0.001) (0.053)

(0.034) (0.079) 0.008 (0.109)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2563  
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2563  

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (59,282,939) (243,650,675) 50,670,709 (207,477,596)

   จากการดาํเนินงานที�ยกเลิก - - (1,546,461) (142,330,774)

รวม (59,282,939) (243,650,675) 49,124,248 (349,808,370)

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคา 710,391,636 748,105,907 406,344,411 462,064,126

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 6,132,199 8,470,662 2,071,319 3,636,071

ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า - 2,894,559 - -

ค่าตดัจ่ายสินทรัพย์ 11,508,904 11,171,721 10,418,745 7,936,686

   ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (2562: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ) 3,533,453 860,732 - 7,500,000

   ค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัและค่าเผื�อสินคา้ที�มีราคาทุนสูงกว่า

      ราคาที�คาดว่าจะไดร้ับ (โอนกลบั) (5,243,022) 21,715,146 (7,920,000) 18,000,000

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร 3,600,000 33,000,000 3,600,000 33,000,000

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (7,209,670) 3,910,421 (5,701,779) (1,837,184)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 42,238,885 46,998,911 16,355,105 23,067,527

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

      - โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 20,627,960 - 12,960,629 -

  ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 2,408,270 7,181,311 1,076,484 6,599,750

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจริง 3,221 33,661 (73,294) 33,661

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (643,412) (16,558,030) - -

กาํไรจากการโอนกิจการบางส่วน - - (89,219,374) -

รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - - (101,064,282) (113,281,938)

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัอื�น (3,807,100) (4,688,000) (3,807,100) (4,470,200)

   ดอกเบี�ยรับ (1,984,513) (2,777,922) (882,651) (1,416,922)

ตน้ทุนทางการเงิน 88,628,624 123,347,614 46,231,465 66,066,647

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี� สินดาํเนินงาน 810,902,496 740,016,018 339,513,926 157,089,854

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้ 364,351,604 277,769,618 266,460,807 252,529,669

   ลูกหนี�อื�น 24,730,398 20,993,562 (17,551,567) (1,831,505)

สินคา้คงเหลือ 321,402,530 524,507,189 293,002,018 478,573,579

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 5,492,435 1,265,328 397,324 943,956

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 2,922,230 11,220,052 956,454 5,641,351

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้ (147,879,684) (77,448,007) (2,076,479) (39,893,458)

   เจา้หนี�อื�น (73,473,724) 4,627,920 (32,137,867) (4,663,835)

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (10,800,000) (5,252,233) (9,193,788) (6,990,853)

   หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 1,649,478 - - -

เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (116,064,148) (34,953,115) (76,879,896) (24,361,897)

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,183,233,615 1,462,746,332 762,490,932 817,036,861

   จ่ายดอกเบี�ย (85,856,961) (126,730,566) (45,113,732) (66,566,789)

จ่ายภาษีเงินได้ (36,760,850) (41,318,225) (3,088,141) (2,501,918)

ภาษีเงินไดร้ับคืน 3,390,749 35,281,176 - -

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,064,006,553 1,329,978,717 714,289,059 747,968,154

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงิน�ากธนาคารที�ติด�าระคํ�าประกนั (เพิ�มขึ�น) ลดลง (3,402,340) 5,024,849 - -

เงินสดรับจากการโอนกิจการบางส่วน - - 236,405,124 -

เงินสดจ่ายเพื�อเพิ�มทุนในบริษทัยอ่ย - - (270,000,000) -

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย - - 35,000,000 -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยถ์าวร (340,383,722) (190,774,346) (107,074,517) (65,291,984)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 34,681,581 11,596,981 34,819,058 68,137,980

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (2,000,000) - (1,000,000) -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,000,000 - 1,000,000 -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (817,113) (1,801,402) (360,210) (35,708)

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 1,628,641 2,707,275 887,151 1,422,014

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 21,944,919 48,999,059 107,298,273 149,378,178

เงินปันผลรับจากบริษทัอื�น 3,807,100 4,688,000 3,807,100 4,470,200

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (283,540,934) (119,559,584) 40,781,979 158,080,680

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยื้มระยะสั�นลดลง (57,747,790) (452,726,530) (80,000,000) (290,000,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 101,965,950 - - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (513,922,516) (699,531,528) (400,680,000) (545,745,000)

เงินสดจ่ายคืนเงินตน้ของหนี� สินตามสัญญาเช่า (21,176,298) (1,642,267) (12,191,996) (1,189,255)

เงินปันผลจ่าย - (135,495,240) - (135,495,240)

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (2,901,805) (11,670,726) - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (493,782,459) (1,301,066,291) (492,871,996) (972,429,495)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ�มข��น�(ลดลง) (24,702,660) 37,340,250 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มข��น�(ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบ

���ของอัตราแลกเปลี�ยน 261,980,500 (53,306,908) 262,199,042 (66,380,661)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (11,516) (31,706) (740) (31,706)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มข��น�(ลดลง) สุทธิ 261,968,984 (53,338,614) 262,198,302 (66,412,367)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 321,232,224 374,570,838 128,714,852 195,127,219

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 583,201,208 321,232,224 390,913,154 128,714,852

- -

ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ�มเติมประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�

ที�ดิน�อาคาร�และอปุกรณ์

ซื�อสินทรัพย ์(หมายเหตุ 15) (348,253,052) (173,936,937) (118,217,676) (61,296,345)

เจา้หนี�อื�นจากการซื�อสินทรัพยถ์าวรเพิ�มขึ�น(ลดลง) 7,697,274 (20,358,913) 10,971,103 (5,295,822)

เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพยถ์าวรจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัลดลง - - - (2,221,320)

สินทรัพยถ์าวรเพิ�มขึ�นโดยสัญญาเช่าทางการเงิน - 3,000,000 - 3,000,000

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 172,056 521,504 172,056 521,503

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยถ์าวร (340,383,722) (190,774,346) (107,074,517) (65,291,984)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2563 

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงิน�ากธนาคารที�ติด�าระคํ�าประกนั (เพิ�มขึ�น) ลดลง (3,402,340) 5,024,849 - -

เงินสดรับจากการโอนกิจการบางส่วน - - 236,405,124 -

เงินสดจ่ายเพื�อเพิ�มทุนในบริษทัยอ่ย - - (270,000,000) -

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย - - 35,000,000 -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยถ์าวร (340,383,722) (190,774,346) (107,074,517) (65,291,984)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 34,681,581 11,596,981 34,819,058 68,137,980

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (2,000,000) - (1,000,000) -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,000,000 - 1,000,000 -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (817,113) (1,801,402) (360,210) (35,708)

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 1,628,641 2,707,275 887,151 1,422,014

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 21,944,919 48,999,059 107,298,273 149,378,178

เงินปันผลรับจากบริษทัอื�น 3,807,100 4,688,000 3,807,100 4,470,200

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (283,540,934) (119,559,584) 40,781,979 158,080,680

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยื้มระยะสั�นลดลง (57,747,790) (452,726,530) (80,000,000) (290,000,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 101,965,950 - - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (513,922,516) (699,531,528) (400,680,000) (545,745,000)

เงินสดจ่ายคืนเงินตน้ของหนี� สินตามสัญญาเช่า (21,176,298) (1,642,267) (12,191,996) (1,189,255)

เงินปันผลจ่าย - (135,495,240) - (135,495,240)

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (2,901,805) (11,670,726) - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (493,782,459) (1,301,066,291) (492,871,996) (972,429,495)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ�มข��น�(ลดลง) (24,702,660) 37,340,250 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มข��น�(ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบ

���ของอัตราแลกเปลี�ยน 261,980,500 (53,306,908) 262,199,042 (66,380,661)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (11,516) (31,706) (740) (31,706)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มข��น�(ลดลง) สุทธิ 261,968,984 (53,338,614) 262,198,302 (66,412,367)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 321,232,224 374,570,838 128,714,852 195,127,219

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 583,201,208 321,232,224 390,913,154 128,714,852

- -

ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ�มเติมประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�

ที�ดิน�อาคาร�และอปุกรณ์

ซื�อสินทรัพย ์(หมายเหตุ 15) (348,253,052) (173,936,937) (118,217,676) (61,296,345)

เจา้หนี�อื�นจากการซื�อสินทรัพยถ์าวรเพิ�มขึ�น(ลดลง) 7,697,274 (20,358,913) 10,971,103 (5,295,822)

เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพยถ์าวรจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัลดลง - - - (2,221,320)

สินทรัพยถ์าวรเพิ�มขึ�นโดยสัญญาเช่าทางการเงิน - 3,000,000 - 3,000,000

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 172,056 521,504 172,056 521,503

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยถ์าวร (340,383,722) (190,774,346) (107,074,517) (65,291,984)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2563  

2563 2562 2563 2562

ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (ต่อ)

จาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (หมายเหตุ 15) 26,976,411 15,634,905 26,748,999 68,017,434

กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 7,209,670 (3,910,421) 5,701,779 1,837,184

ลูกหนี�อ��นจากการขายสินทรัพยถ์าวร (เพิ�มขึ�น) ลดลง 495,500 (127,503) 495,500 (127,503)

ลูกหนี�จากการขายสินทรัพยถ์าวรให้แก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (เพิ�มขึ�น) ลดลง - - 1,872,780 (1,589,135)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 34,681,581 11,596,981 34,819,058 68,137,980

การโอนกิจการบางส่วน

สินทรัพยสุ์ทธิจากการโอนกิจการบางส่วน (หมายเหตุ 12.3) - - 147,185,750 -

กาํไรจากการโอนกิจการบางส่วน (หมายเหตุ 12.3) - - 89,219,374 -

เงินสดรับจากการโอนกิจการบางส่วน - - 236,405,124 -

เงินปันผลรับ

รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - - 101,064,282 113,281,938

เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ที�แสดงสุทธิกบัเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวม 21,948,140 29,952,720 - -

เงินปันผลคา้งรับลดลง - 19,080,000 6,160,697 36,129,901

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจริง (3,221) (33,661) 73,294 (33,661)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 21,944,919 48,999,059 107,298,273 149,378,178

รายการที�ไม่เป� นตัวเงิน

โอนสินทรัพยถ์าวรเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน 34,656,104 9,639,582 34,656,104 9,639,582

โอนสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ��น - 10,309,298 - -

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ�มขึ�นโดยสัญญาเช่า 15,007,019 - 6,001,418 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2563 • 1

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

�ําหรับปี�ิ�น�ุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

1. ��อม�ลทั�วไป

1.1 ��อม�ลทั�วไป�องบริษัท

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ�� งจัดตั�งและมีภูมิล ําเนาในประเทศไทย

ที�อยู่ตามที�จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที�  เลขที�  15 ถนนสุขสวัสดิ�  ซอย  36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพฯ 10140

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ซ�� งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื� องใช ้                                            

ในครัวเรือน และผลิตภณัฑ์เพื�องานอุตสาหกรรม รวมถ�งดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแม่พิมพ์

เมื�อว ันที�  29 เมษ ายน  2563 ที�ป ระชุมให ญ่สามัญผู ้ถือ หุ้น ของบ ริษัท ฯ มีมติอนุมัติการป รับโครงสร้างกิจการ                                    

โดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษทัย่อยของบริษทัฯ และไดด้าํเนินการแลว้เสร็จเมื�อวนัที� 1 สิงหาคม 2563 ซ�� งการ

โอนส่วนงานดังกล่าวคิดเป็นสินทรัพยสุ์ทธิจาํนวน 147 ลา้นบาท โดยมูลค่าการโอนสินทรัพยสุ์ทธิดังกล่าวคิดเป็นจาํนวน

236 ลา้นบาท และรับรู้กาํไรจากการโอนกิจการบางส่วนเป็นจาํนวน  89 ลา้นบาท ซ�� งแสดงเป็นส่วนหน�� งของรายการ

ขาดทุนสําหรับปีจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 12

1.2 การแ�ร่ระบาด�อง�รคติดเช��อไวรั��ค�รนา�2019

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ที�ปัจจุบนัยงัมีผลกระทบอย่างต่อเนื�อง ทาํให้เกิดการชะลอ

ตวัในช่วงที�เศรษฐกิจกําลงั�ื� นตัว และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ซ�� งรวมถ�งผลกระทบต่อปริมาณ

คาํสั�งซื�อสินคา้และความสามารถทางการเงินของผูซื้�อสินคา้ของกลุ่มบริษทั อนัส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะ

การเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการ

ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี�ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการ

หนี� สินและหนี� สินที�อาจเกิดข��นอย่างต่อเนื�อง ทั�งนี� ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง � เมื�อ

สถานการณ์มีการเปลี�ยนแปลง
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี� จัดทาํขึ�นตามมาตร�านการรายงานทางการเงนิที�กาํหนดในพระราชบัญญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.

2543

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป� นงบการเงินฉบบัที�บริษทั�ใช้เป� นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาองักฤษแปลจาก

งบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�

งบการเงินนี� ได้จดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทนุเดิมเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป� นอย่างอื�นในนโยบายการบญัชี

2.2 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี� ได้จดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั �มหาชน) �ซึ� งต่อไปนี� เรียกว่า 

“บริษทั�”) และบริษทัย่อย �ซึ�งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปนี�

จดัตั�งขึ�นใน อตัราร้อยละ

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น

2563 2562

ร้อยละ ร้อยละ

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช

จาํกดั*

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เมลามีน ไทย 100.0 100.0

บริษทั ที ไทยพลาส จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เมลามีน ไทย 100.0 100.0

บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย)

จาํกดั

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์พลาสติก ไทย 75.0 75.0

บริษทั ศรีไทย โมลด์ส จาํกัด ผลิตและจาํหน่ายแม่พิมพ์และ

ผลิตภณัฑ์พลาสติก

ไทย 71.0 71.0

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายแม่พิมพ์และ

ผลิตภณัฑ์พลาสติก

ไทย 51.0 51.0

Srithai (Vietnam) Co., Ltd. ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

พลาสติกและเมลามีน

เวียดนาม 100.0 100.0

Srithai Superware Manufacturing Pvt.

    Ltd.

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เมลามีน อินเดีย 100.0 100.0

Srithai Superware India Ltd. จาํหน่ายผลิตภณัฑ์เมลามีน อินเดีย 82.4 82.4
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บริษทัย่อยที�บริษทัฯถือผ่าน Srithai (Vietnam) Co., Ltd. มีดังนี�

จดัตั�งขึ�นใน อตัราร้อยละของการ

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ถือหุ้นโดยทางออ้ม

2563 2562

ร้อยละ ร้อยละ

Srithai (Hanoi) Co., Ltd. ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์พลาสติก เวียดนาม 100.0 100.0

* บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกัด ซึ� งเป็นบริษทัย่อยได้เปลี�ยนชื�อบริษทัเป็น บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกัด

เมื�อวนัที� 9 กนัยายน 2563

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนไดเ้สียใน

ผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั�งการกิจกรรมที�ส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั

ต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุม

บริษทัย่อยจนถึงวนัที�บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัย่อยนั�น

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีที�สําคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ

จ) สินทรัพยแ์ละหนี� สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ� งจัดตั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ัตรา

แลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละคา่ใช้จา่ยแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน

ถวัเฉลี�ยในปี ผลต่างซึ�งเกิดขึ�นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�

เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกันที�มีสาระสําคญัได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี�แลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนที�

ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ือหุ้น

ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท��เริ�มม���บัง�ับใ�� ในป� ปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562� และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึ�งมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลา

บัญชีที�เริ� มในหรือหลังว ันที�  1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางการบัญชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบัตินี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ

กลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ�งได้มีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสําคญั สามารถ

สรุปได้ดังนี�
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มาตรฐานการรา��าน�า�การ���น�ก���ม��ร����ม���า�การ���น

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 

5 ฉบบั ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน

ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 32 การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเท�

ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลกัการเกี�ยวกับการจดัประเภทและการวดัมูลค่า

เครื�องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยพิจาร�าจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลกัษ�ะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลกัการเกี�ยวกับวิธีการคํานว�การดอ้ยค่าของ

เครื�องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดข��น และหลกัการเกี�ยวกับการบญัชี

ป้องกนัความเสี�ยง รวมถ�งการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื�องมือทางการเงิน

การนาํมาตรฐานกลุ่มนี�มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปนี�

- การจัดประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - กลุ่มบริษัท

วดัมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวดว้ยมลูค่ายุติธรรม และจัดประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินที�วดั

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดข��น - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดข��น

ของตราสารหนี� ที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยไม่จาํเป็นต้องรอให้มีการดอ้ยค่าด้านเครดิตเกิดข��นจริง

กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอย่างง่ายในการพิจาร�าค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดข��นตลอดอายุสําหรับลูกหนี�

การคา้

- การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ - กลุ่มบริษัทรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม 

�  วัน ที� เข้าทํา สัญญ า และวัดมูลค่าใน ภายหลังด้วยมูลค่ายุ ติธรรม �  วัน สิ� น รอบระยะเวลารายงาน 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� มาถือปฏิบัติเป็นครั� งแรกโดย

ปรับปรุงกับกาํไรสะสม และองค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น � วนัที� 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบ

การเงินปีก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4
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16

มาตรฐานการรายงานท างการเงิน ฉบับที�  16 ใช้แทน มาตรฐาน การบัญชี ฉบับที�  17 เรื� อง สัญญาเช่า และ                         

การตคีวามมาตรฐานการบัญชีที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานฉบับนี� ได้กาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ

แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินสําหรับสัญญาเช่าทุก

รายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า

การบัญชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมสีาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้ง

จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� มาถือปฏิบตัิครั� งแรกโดยปรับปรุง

กบักาํไรสะสม ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4

2019 (COVID-19)

สภาวชิาชีพบญัชีได้ประกา�ใชแ้นวปฏิบตัทิางการบญัชี เรื�อง มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสําหรับทางเลือกเพิ�มเติมทาง

บญัชีเพื�อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี

วตัถุประสงค์เพื�อลดผลกระทบในบางเรื�องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื�อให้

เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบตัิทางบัญชีในช่วงเวลาที�ยงัมีความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบติัทางการบัญชีดังกล่าวไดป้ระกา�ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคบัใช้

สําหรับการจัดทํางบการเงินของกลุ่มบริษัทที� มีรอบระยะเวลารายงานสิ� นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวัน ที�                                 

1 มกราคม 2563 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชั�วคราวสําหรับทางเลือกเพิ�มเติมทางบญัชีดังต่อไปนี�  

- เลือกที�จะไม่ต้องนําขอ้มูลที�มีการคาดการณ์ไปในอนาคตมาใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ

เกิดขึ�น ในกรณีที�กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

- เลือกที�จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที�                             

1 มกราคม 2563

- เลือกที�จะไม่นาํขอ้มูลที�เกี�ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของกาํไร

ทางภาษทีี�จะเกิดขึ�นในอนาคตเพื�อที�จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชี

- เลือกที�จะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี�ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 36

เรื�อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของเรื�องดงักล่าวต่องบการเงิน และจะพิจารณาบันทึกผลกระทบต่อ

งบการเงินภายหลงัสิ�นสุดมาตรการผ่อนปรนชั�วคราวดงักล่าว
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ข) มา�รฐานการรายงานทางการเงินที��ะมี��บังคับ���ส�าหรับงบการเงินที�มีร�บระยะเว�าบั��ีที�เริ�ม�นหร��ห�ังวนัที��

1 มกราคม 2564

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

�บบัปรับปรุง �ึ� งจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2564

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญเ่ป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวธีิปฏิบตัทิางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบตัิทางบัญชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน

ปัจจุบนั�่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที�เริ�มนาํมาตรฐาน

ดังกล่าวมาถือปฏิบตัิ

4. ��สะสม�ากการเ��ี�ยนแ��งน�ยบายการบั��ีเน���ง�ากการน�ามา�รฐานการรายงานทางการเงิน�หม่มา�����ิบั�ิ

ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครื�องมือทาง

การเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บบัที� 16 มาถือปฏิบตัิในระหว่างปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัได้เลือกปรับผล

สะสมจากการเปลี�ยนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสมและองค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น � วนัที� 1 มกราคม

2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน � ต้นปี 2563 เนื�องจากการนาํมาตรฐานเหล่านี�

มาถือปฏิบตัิ แสดงไดด้ังนี�  

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ผลกระทบจาก

31 ธนัวาคม 2562

มาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงิน

กลุ่มเครื�องมือ

ทางการเงิน

มาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงิน

�บบัที� 16 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหนี�การคา้ 1,736,773 (26,239) - 1,710,534

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 55,708 - (3,176) 52,532

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น - 132,618 - 132,618

เงินลงทุนเผื�อขาย 34,080 (34,080) - -

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 113,016 (113,016) - -

ที�ดิน อาคารและอุปกร�์ 4,185,493 - (3,578) 4,181,915

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - - 194,967 194,967

สิทธิการเช่า 124,305 - (124,305) -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 231,151 (8,074) - 223,077
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ผลกระทบจาก

31 ธนัวาคม 2562

มาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงิน

กลุ่มเคร��องม�อ

ทางการเงิน

มาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงิน

�บบัที� 16 1 มกราคม 2563

หน��ส�น���ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน��ส�นห�ุน�ว��น

เจา้หนี�อ��น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 298,717 - (860) 297,857

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที���ง

กาํหนดชาํระ�าย�นหน��ง�ี - - 16,819 16,819

หน��ส�น��่ห�ุน�ว��น

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�

��งกาํหนดชาํระ�าย�นหน��ง�ี - - 47,219 47,219

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนที���งกาํหนดชาํระ�าย�นหน��ง�ี 1,479 - (1,479) -

หนี� สินไม่หมุนเวียนอ��น - - 2,570 2,570

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสะสม - ยงัไม่ได้จัดสรร 1,092,605 (26,034) - 1,066,571

องค��ระกอบอ��นของส่วนของผ��้�อหุ้น (390,498) (24,892) - (415,390)

ส่วนของผ�ม้ีส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 250,345 2,134 - 252,479
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบจาก

31 ธนัวาคม 2562

มาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงิน

กลุ่มเคร��องม�อ

ทางการเงิน

มาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงิน

ฉบบัที� 16 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหนี�การคา้ 1,114,378 (27,279) - 1,087,099

ลูกหนี�อ��น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 22,872 - (215) 22,657

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ��น - 115,650 - 115,650

เงินลงทุนเผ��อขาย 34,080 (34,080) - -

เงินลงทุนระยะยาวอ��น 47,170 (47,170) - -

ที�ดิน อาคาร�ละอุ�กร�์ 2,464,816 - (2,886) 2,461,930

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - - 38,299 38,299

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 185,006 (6,880) - 178,126

หนี�สินแ�ะส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี�อ��น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 123,841 - (365) 123,476

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที���ง

กาํหนดชาํระภายในหน��ง�ี - - 11,283 11,283

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�

��งกาํหนดชาํระภายในหน��ง�ี - - 23,459 23,459

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนที���งกาํหนดชาํระภายในหน��ง�ี 1,479 - (1,479) -

หนี� สินไม่หมุนเวียนอ��น - - 2,301 2,301

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสะสม - ยงัไม่ได้จัดสรร 1,346,848 (27,279) - 1,319,569

องค์�ระกอบอ��นของส่วนของผู�้�อหุ้น (4,720) 27,520 - 22,800
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4.1

ก) รายละเอียดผลกระทบที�มีต่อกาํไรสะสมและองค�ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น � วนัที� 1 มกราคม 2563 จากการ

นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงินมาถือปฏิบตัิครั� งแรก แสดงได้ดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

องค�ประกอบอื�น

ของส่วนของ

ผูถ้ือหุ้น

ส่วนของผูม้ีส่วน

ไดเ้สียที�ไมม่ีอาํนาจ

ควบคุม กาํไรสะสม

องค�ประกอบอื�น

ของส่วนของ

ผูถ้ือหุ้น

การรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้น

เครดิตที�คาดว่าจะเกิดข��น

ของสินทรัพย�ทางการเงินที�

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย (26,034) - (205) (27,279) -

การวดัมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนในตราสารทุน

ของบริ�ทัที�ไมใ่�่บริ�ทั

จดทะเบียน - (24,892) 2,339 - 27,520

ผลกระทบจากการนาํ

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มเครื�องมือ

ทางการเงินมาถือปฏิบตัิ (26,034) (24,892) 2,134 (27,279) 27,520
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ข) � วนัที� 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าข�งสินทรัพย�ทางการเงินตามที�กาํหนด�นมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้ังนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

มูลค่าตามหลกัการ

บญัชีเดิม

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที� 9

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จ���น

ราคาทุน

ตัดจาํหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน���วันท��������������������������������������

1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 321,232 - 321,232 321,232

ลูกหนี�การคา้  1,736,773 - 1,710,534 1,710,534

ลูกหนี����น - กิจการที�ไม่เกี�ยวข�้งกนั  55,708 - 55,708  55,708

ลูกหนี����น - กิจการที�เกี�ยวข้�งกัน  1,021 - 1,021  1,021

เงิน�ากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 6,049 - 6,049 6,049

สินทรัพย�ทางการเงินไม่หมุนเวียน���น 147,096 132,618 - 132,618

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน    2,267,879 132,618 2,094,544 2,227,162

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามหลกัการ

บญัชีเดิม

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที� 9

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จ���น

ราคาทุน

ตัดจาํหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน���วันท����������������������������������

1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 128,715 - 128,715 128,715

ลูกหนี�การคา้  1,114,378 - 1,087,099 1,087,099

ลูกหนี����น - กิจการที�ไม่เกี�ยวข�้งกนั  22,872 - 22,872  22,872

ลูกหนี����น - กิจการที�เกี�ยวข้�งกัน  61,249 - 61,249  61,249

สินทรัพย�ทางการเงินไม่หมุนเวียน���น 81,250 115,650 - 115,650

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน    1,408,464 115,650 1,299,935    1,415,585
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� วนัที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่ได้กาํหนดให้หนี� สินทางการเงินใดวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน

4.2 สัญญาเช่า

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบัติครั� งแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หนี� สินตามสัญญาเช่าสําหรับ

สัญญาเช่าที�เคยจดัประเภทเป� นสัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที�เหลืออยู่คิดลดด้วย

อตัราดอกเบี�ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มของกลุ่มบริษทั � วนัที� 1 มกราคม 2563 สําหรบัสัญญาเช่าที�เคยจดัประเภทเป� นสัญญาเช่า

เงินทุน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัที�นํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบตัิครั� งแรก

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าที�เปิดเผย � วนัที� 31 ธันวาคม 2562 125,468 40,081

หัก: สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าที�สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า (1,192) (635)

บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า 26,528 13,468

หัก: สัญญาที�พิจาร�าเป� นสัญญาบริการ (72,276) (17,697)

หัก: ดอกเบี�ยจ่ายรอตดับัญชี (16,829) (2,319)

หนี� สินตามสัญญาเช่าเพิ�มขึ�นจากการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบตัิครั� งแรก

61,699 32,898

หนี� สินสัญญาเช่าการเงิน � วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 2,339 1,844

หนี� สินตามสัญญาเช่า � วนัที� 1 มกราคม 2563 64,038 34,742

อตัราดอกเบี�ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (ร้อยละตอ่ปี) 3.75 - 8.00 3.75

ประกอบดว้ย

หนี� สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 16,819 11,283

หนี� สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 47,219 23,459

64,038 34,742

5. ��ยบายการบัญช����ส�าคัญ�

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื�อกลุ่มบริษทัได้�อนอาํนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื�อมีการส่งมอบ

สินคา้ รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที�ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสําหรับสินคา้ที�ได้ส่งมอบหลงัจากหักส่วนลด �ดย

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม

รายได้ค่าบริการ

รายไดค้่าบริการรับรู้เมื�อกิจการให้บริการเสร�จสิ�น
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รา���้��กเบ� ��

รายได้ดอกเบี�ยรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวิธีดอกเบี� ยที�แทจ้ริง  โดยจะนํามูลค่าตามบญัชีขั�นต้นของสินทรัพยท์างการเงินมา

คูณกบัอตัราดอกเบี�ยที�แท้จริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที�เกิดการด้อยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั ที�จะนาํมูลค่าตามบัญชี

สุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน �สุทธิจากค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น) มาคูณกบัอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี� ยจากหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงและรับรู้

ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื�อกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด หมายถึง เงนิสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูง �ึ� งถึง

กาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้าและไม่มีข้อจาํกดัในการเบิกใช้

5.3 สินค้าคงเหลือ

สินคา้คงเหลือแสดงด้วยมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ ราคาทุนดังกล่าววดัมูลค่า

ตามวิธีตน้ทุนมาตร�านและปรับให้เป็นตน้ทุนจริงที�คาํนวณโดยวิธีถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ� าหนกั ตน้ทุนของสินค้าสําเร็จรูปและ

สินคา้ระหว่างผลิตที�ผลิตขึ�นเองประกอบด้วยต้นทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ� าหนกัหรือมูลค่าสุทธิที�จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า

และจะถือเป็นส่วนหนึ�งของต้นทุนการผลิตเมื�อมีการเบิกใช ้

5.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษทัร่วมที�แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมที�แสดงอยู่ในงบการเงินเ�พาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื�อ

การด้อยค่าของสินทรัพย ์(ถา้ม)ี

5.5 อสังหาริมทรั�ย�เ�ื�อการลงทนุ

กลุ่มบริษทับันทึกมูลค่าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในราคาทุน�ึ�งรวมต้นทุนการทาํรายการ หลงัจากนั�น 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า �ถา้มี)

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของกลุ่มบริษทั ได้แก่ ที�ดินและอาคารที�ถือครองไวเ้พื�อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าและ

ที�ดินที�ถือครองไวโ้ดยยงัมิได้ระบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต

ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนประเภทอาคารที�ถือครองไวเ้พื�อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าคาํนวณจาก

ราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

รวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน และไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสําหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนประเภทที�ดิน

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที�ได้รับสุทธิจากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนในปีที�ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจากบัญชี
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5.6 ที��ิน��า�าร����ุ�กร�์�����่า�สื��มรา�า

ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกร�์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย ์(ถา้ม)ี

ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกร�์คาํนว�จากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมา�ดังนี�

อาคาร 18 - 30  ปี

ค่าปรับปรุงที�ดิน 5 - 10  ปี

ค่าปรับปรุงอาคาร 4 - 20  ปี

เครื�องจกัรและอุปกร�์ 3 - 20  ปี

เครื�องตกแต่งและเครื�องใช้สํานกังาน 3 - 10  ปี

ยานพาหนะ 6 - 15  ปี

ค่าเสื�อมราคารวมอยู่ในการคาํนว�ผลการดาํเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสําหรับที�ดินและสินทรัพยร์ะหว่างติดตั�ง

กลุ่มบริษทัตัดรายการที�ดิน อาคาร และอุปกร�์ ออกจากบัญชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทนุเมื�อกลุม่บริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี

5.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที�ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท์ี�ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ

ใหพ้รอ้มใชห้รือขาย ไดถ้กูนาํไปรวมเป็นราคาทนุของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั�นจะอยู่ในสภาพพร้อมที�จะใช้ไดต้ามที�

มุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอื�นถือเป็นค่าใชจ้่ายในงวดที�เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบด้วยดอกเบี� ยและต้นทุน

อื�นที�เกิดขึ�นจากการกูย้ืมนั�น

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเริ�มแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริ�มแรก สินทรัพยไ์ม่มี

ตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม �ถา้มี� ของสินทรัพยน์ั�น

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์งักลา่วเมื�อมีขอ้บ่งชี�ว่าสินทรัพยน์ั�นเกิดการดอ้ยค่า 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาํหน่ายและวธีิการตัดจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทกุสิ�นปีเป็นอย่างน้อย

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัมีดังนี�

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 6 ปี

ลิขสิทธิ� ในการใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์      10 ปี

สิทธิบตัร      10 ปี
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5.9 ค่าความนยิม

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน �ึ�งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที�สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยสุ์ทธิที�ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ได้มาสูงกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนที�สูง

กว่านี� เป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทกุปีหรือ

เมื�อใดก็ตามที�มีข้อบ่งชี�ของการดอ้ยค่าเกิดขึ�น

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมที�เกิดขึ�นจากการรวมกิจการให้กบัหน่วย

สินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสด �หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสด� ที�คาดว่าจะไดร้ับประโยชน์เพิ�มขึ�นจากการ

รวมกิจการ และบริษัทฯจะทาํการประเมินมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ

รายการ �หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสด� หากมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยท์ี�

กอ่ให้เกิดเงินสดตํ�ากว่ามลูคา่ตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯ

ไม่สามารถกลบับัญชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต

5.10 สัญญาเช่า

ณ วนัเริ�มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะ

เป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื�อสัญญานั�นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยที์�ระบุได้สําหรับ

ช่วงเวลาหนึ�งเพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

นโยบายการบญัชีที�ถือป�ิบตัิตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่าระยะสั�น

และสัญญาเช่าที�สินทรัพยอ์้างอิงมีมูลค่าตํ�า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล �วนัที�สินทรัพยอ์า้งอิงพรอ้มใชง้าน� กลุ่มบริษทั

บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช�ึ้�งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรพัยอ์า้งองิและหนี� สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมลูค่าด้วยราคาทนุหกัค่าเสื�อมราคาสะสม ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการ

วดัมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบด้วยจาํนวนเงินของหนี� สินตามสัญญา

เช่าจากการรับรู้เริ�มแรก ต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�น จาํนวนเงินที�จ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล

หรือก่อนวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล และหักด้วยสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่าที�ไดร้ับ

คา่เสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั�นกว่า ดงันี�

ที�ดนิ 11 - 99 ปี

อาคาร     1 - 4 ปี

อุปกรณ์โรงงาน     1 - 4 ปี

อุปกรณ์สํานกังาน     1 - 2 ปี

ยานพาหนะ     1 - 5 ปี
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หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์้างอิงได้โอนให้กบักลุ่มบริ�ทัเมื�อสิ�นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพยด์ังกล่าว

ไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซื�อ ค่าเสื�อมราคาจะคาํนวณจากอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพย์

�������������������

หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมลูค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินที�ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จาํนวนเงินที�

ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงที�หักด้วยสิ� งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที�ขึ�นอยู่กับดัชนีหรืออตัรา 

จาํนวนเงินที�คาดว่าจะจ่าย�ายใต้การรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถงึราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื�อซึ�งมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลที�กลุ่มบริ�ทัจะใช้สิทธินั�น และการจ่ายค่าปรับเพื�อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาํหนดของสัญญาเช่าแสดง

ให้เห็นว่ากลุ่มบริ�ทัจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริ�ทับันทึกค่าเช่าผนัแปรที�ไม่ขึ�นอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็น

ค่าใชจ้่ายในงวดที�เหตุการณ์หรือเงื�อนไขซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั�นไดเ้กิดขึ�น 

กลุ่มบริ�ทัคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินที�ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี� ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัรา

ดอกเบี� ยการกู้ยืมส่วนเพิ�มของกลุ่มบริ�ทั หลงัจากวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนี� สินตามสัญญาเช่าจะ

เพิ�มขึ�นจากดอกเบี�ยของหนี� สินตามสญัญาเชา่และลดลงจากการจ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี�  มูลคา่ตามบญัชี

ของหนี� สินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี�ยนแปลงการจ่ายชําระตาม

สัญญาเช่า หรือการเปลี�ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื�อสินทรัพยอ์า้งอิง

����������������������������������������������������ู��������

สัญญาเช่าที�มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั�งแต่วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ� งสินทรัพยอ์้างอิงมี

มูลค่าตํ�า จะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

นโยบายการบญัชีที�ถือป�ิบัติก่อนวนัที� 1 มกราคม 2563

สัญญาเช่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือ

เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่าย�่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที�เช่าหรือมูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า �าระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทาง

การเงินจะบันทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 

สินทรัพยท์ี�ไดม้าตามสญัญาเชา่การเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยท์ี�เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า

แลว้แตร่ะยะเวลาใดจะตํ�ากว่า

สัญญาเช่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือ

เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธี

เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน กลุ่มบริ�ทับนัทึกจาํนวนเงินที�ได้รับตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธี

เส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�นจากการไดม้าซึ�งสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า
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5.11 รา��าร��ร�ิ����������ร���ิ��ารท��เ��������ง��น

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันกบับริษทัฯ หมาย�ึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ�ูกบริษทัฯควบคุม

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ

นอกจากนี�บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันยงัหมายรวม�ึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางออ้มซึ�งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯที�มี

อาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ

5.12 เงินตราต่างประเทศ

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงนิเ�พาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที�รวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละ

กิจการนั�น

รายการที�เป็นเงินตราต่างประเท�แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�

เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเท�ได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน

กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

5.13 �าร�����่า��ง�ินทร����ท����่��่�ินทร����ทาง�ารเงิน

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทําการประเมินการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิ

การใช้ อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน หรือสินทรัพยท์ี�ไม่มีตัวตนอื�นของกลุ่มบริษทัหากมีข้อบ่งชี�ว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจ

ดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�

คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยม์ีมูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ั�น ทั�งนี� มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนหมาย�ึง

มูลคา่ยตุธิรรมหักตน้ทนุในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมิน

มูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์กลุม่บริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยแ์ละ

คาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีที�สะทอ้น�ึงการประเมินความเสี�ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของ

เงินสดตามระยะเวลาและความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเ�พาะของสินทรัพยท์ี�กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมลูค่ายุติธรรม

หักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ�งเหมาะสมกับสินทรัพย ์ซึ� งสะทอ้น�ึงจาํนวน

เงินที�กิจการสามาร�จะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัด้วยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั�นผูซ้ื�อกบัผูข้ายมี

ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามาร�ต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที�ไม่มีความ

เกี�ยวขอ้งกนั

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ยกเวน้ค่าความนิยม) มีข้อบ่งชี� ที�แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยท์ี�รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยน์ั�น 

และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใช้กาํหนดมูลค่า

ที�คาดว่าจะไดร้บัคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครั� งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยท์ี�เพิ�มขึ�น

จากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยคา่ต้องไม่สูงกว่ามูลคา่ตามบญัชีที�ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุน

จากการด้อยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบันทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยโ์ดย

รับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที
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5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดรายการ

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานไดร่้วมกันจัดตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ ซึ� งประกอบด้วยเงินที�พนักงานจ่ายสะสมและเงินที�                               

กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อพนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน

ของกลุ่มบริษทั สินทรัพยข์องกองทนุสํารองเลี�ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินที�กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบ

กองทนุสํารองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที�เกิดรายการ

โครงการ���ร�โ��น����ง��ก�ากงาน������ร�โ��น�ร����า����น��ง�น�กงาน

กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามก�หมายแรงงานและตามโครงการ

ผลตอบแทนพนักงานอื�นๆ ซึ� งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ

พนักงาน นอกจากนั�น กลุ่มบริษทัจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน ได้แก่ โครงการมอบทองคาํ

และเงินตอบแทนการปฏิบตัิงานครบกาํหนดระยะเวลา

กลุ่มบริษทัคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาว

อื�นของพนกังานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้�Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระได้

ทาํการประเมินภาระผูกพนัดงักลา่วตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

ของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัสําหรบัโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของ

พนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั�งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีที�มีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื�อ

กิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที�เกี�ยวขอ้ง

5.15 ประ�า�การ�น����น

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบัญชีเมื�อภาระผูกพนัซึ�งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ�นแลว้ และ

มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อปลดเปลื�องภาระผูกพนันั�น และ

กลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ

5.16 ���น�า�ั����อ��น

หุ้นสามัญซื�อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผูถ้ือหุ้นจนกวา่หุน้สามญั

ซื�อคืนดงักล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจาํหน่ายออกไปใหม่ เมื�อมีการจาํหน่ายหุ้นสามัญซื�อคืนออกไปใหม่ สิ�งตอบแทนใดๆที�

ได้รับจากการขายหรือนาํหุ้นทุนซื�อคืนออกจาํหน่ายใหม่สุทธิจากต้นทุนเพิ�มเติมที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงสุทธิจากภาษีเงินได้ที�

เกี�ยวข้องจะแสดงรวมไวใ้นส่วนของผูถ้ือหุ้น
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ตามข้อกาํหนดของพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจาํกดั �ฉบับที� 2) พ.ศ. 2544 ว่าดว้ยการซื�อหุ้นคืน การจาํหน่ายหุ้น

ที�ซื�อคืนและการตดัหุ้นที�ซื�อคืนของบริษทัฯ บริษทัฯต้องจาํหน่ายหุ้นที�ซื�อคืนให้เสร็จสิ�นภายในระยะเวลาที�กาํหนด นบั

จากวนัที�ซื�อหุ้นซื�อคืนเสร็จสิ�น ถา้บริษทัฯไม่จาํหน่ายหุ้นสามัญซื�อคืนภายในระยะเวลาที�กาํหนด ให้บริษทัฯลดทุนที�ชําระ

แล้วโดยตัดกับหุ้นสามัญซื�อคืน ทั�งนี� ในกรณีที�บริษทัฯลดทุนผลต่างจากราคาซื�อที�ตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นที�ตราไวจ้ะรับรู้เป็น                                           

ส่วนเกินทุนจากหุ้นสามญัซื�อคืน

5.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษทับันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไร

ทางภาษีตามหลกัเกณ�์ที�กาํหนดในก�หมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษทับันทึกภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน                      

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวข้องนั�น โดยใช้อตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช้

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตัดบญัชีสําหรบัผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�

ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ได้ใชน้ั�น

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการ

ปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไมมี่กาํไรทางภาษเีพียงพอต่อการนํา

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์

กลุ่มบริษทัจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกับรายการที�ได้

บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้น

5.18 เ�ร��อง��อ�างการเงิน

นโยบายการบญัชีที�ถือป�ิบตัิตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยตน้ทุนการทาํรายการเฉพาะ

ในกรณีที�เป็นสินทรัพยท์างการเงินที�ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนี�

การคา้ที�ไม่มีองคป์ระกอบเกี�ยวกบัการจัดหาเงินที�มีนัยสําคญั กลุ่มบริษทัจะรบัรู้สินทรพัยท์างการเงินดังกล่าวดว้ยราคา

ของรายการ ตามที�กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื�องการรับรู้รายได้
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที�รับรู้รายการเริ� มแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที�ว ัดมูลค่าใน

ภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น และสินทรัพย์ทางการเงินที�ว ัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจาก

แผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์าง

การเงิน

�ินทรั�ย�ทา�การ��ินท��วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมื�อกลุม่บริษทัถือครองสินทรพัยท์างการเงินนั�นเพื�อ

รับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื�อนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที�เป็นการรับชําระ

เพียงเงินต้นและดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�ระบุไวเ้ท่านั�น 

สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั�งนี�  ผล

กาํไรและขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตัดรายการ การเปลี�ยนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักลา่วจะรบัรู้ในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน

�ินทรั�ย�ทา�การ��ินท��ม�การกําหนด�ห้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน���ด��ร�จอื�น��ตรา�ารทุน)

ณ วนัที�รับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทนุในตราสารทุน�ึ�งไมไ่ด้ถือไวเ้พื�อคา้ เป็นตราสาร

ทุนที�กําหนดให้วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น โดยไม่สามารถเปลี�ยนการจดัประเภทใน

ภายหลงัได้ ทั�งนี�  การจดัประเภทรายการจะพจิารณาเป็นรายตราสาร

ผลกาํไรและขาดทุนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของสินทรัพยท์างการเงินนี� จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั

เงนิปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายไดอ้ื�นในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน เวน้แตใ่นกรณีที�เป็นการได้รับคืนของ

ต้นทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั�นในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

นอกจากนี�  เงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นไม่มีขอ้กาํหนด

ให้ประเมินการด้อยค่า

�ินทรั�ย�ทา�การ��ินท��วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ทั�งนี�  สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท์ี�ถือไวเ้พื�อค้า เงินลงทุนในตรา

สารทุน�ึ�งกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลอืกจัดประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และสินทรัพย์

ทางการเงินที�มีกระแสเงินสดที�ไม่ได้รบัชาํระเพียงเงินต้นและดอกเบี�ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื�นในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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การ�ัด�ร�เ�ทรายการ���การ�ัด���ค่าของ�น��สินทางการเงิน

ยกเวน้หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกสําหรับหนี� สินทางการเงินด้วยมูลค่ายตุิธรรมหักตน้ทุน

การทาํรายการ และจดัประเภทหนี� สินทางการเงินเป็นหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

โดยใชว้ิธีดอกเบี�ยที�แท้จริง ทั�งนี�  ผลกาํไรและขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตดัรายการหนี� สินทางการเงินและการตัดจาํหน่าย

ตามวธีิดอกเบี�ยที�แทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงส่วนลด

หรือส่วนเกินมูลค่า ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที�ถือเป็นส่วนหนึ�งของอตัราดอกเบี�ยที�แท้จริงนั�นดว้ย ทั�งนี�  ค่าตัดจาํหน่าย

ตามวิธีดอกเบี�ยที�แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ�งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

การ�ัดรายการของเคร��อง��อทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื�อสิทธิที�จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั�นได้สิ�นสุดลง หรือ

ได้มีการโอนสิทธิที�จะไดร้ับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั�น รวมถึงได้มีการโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนเกือบทั�งหมด

ของสินทรัพยน์ั�น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั�น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว�ึ้� งความเสี�ยงและ

ผลตอบแทนเกือบทั�งหมดของสินทรัพยน์ั�น  

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนี� สินทางการเงินก็ต่อเมื�อได้มีการป�ิบติัตามภาระผูกพนัของหนี� สินนั�นแล้ว มีการยกเลิกภาระ

ผูกพนันั�น หรือมีการสิ�นสุดลงของภาระผูกพนันั�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนหนี� สินทางการเงินที�มีอยู่ให้เป็นหนี� สินใหม่จาก

ผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนั�ึ�งมีข้อกาํหนดที�แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหนี� สินที�มีอยู่อยา่งเป็นสาระสําคญั

จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี� สินเดิมและรับรู้หนี� สินใหม่ โดยรบัรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักลา่วในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของตราสารหนี�ทั�งหมดที�ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคาํนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที�จะครบกาํหนดชาํระ

ตามสัญญากับกระแสเงนิสดทั�งหมดที�กลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดร้ับชาํระ และคิดลดด้วยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงโดยประมาณ

ของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที�ไดม้า

ในกรณีที�ความเสี�ยงด้านเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคญันบัตั�งแต่การรับรู้รายการเริ�มแรก กลุ่มบริษทัวดั

มูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นโดยพจิารณาจากการผิดสัญญาที�อาจจะเกิดขึ�นใน 12 เดือนข้างหนา้ ในขณะ

ที�หากความเสี�ยงด้านเครดิตของสินทรัพยเ์พิ�มขึ�นอย่างมีนยัสําคญันับตั�งแต่การรับรู้รายการเริ�มแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผล

ขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินที�เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุที�เหลืออยู่ของเครื�องมือทางการเงิน 

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั�นมีการเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดิตอย่าง

มีนัยสําคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอื�น เช่น อนัดบัความน่าเชื�อถือด้าน

เครดิตของผูอ้อกตราสาร
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กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรับลูกหนี�การคา้ ดังนั�น ทุกวนัสิ�น

รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงทางด้านเครดิต แตจ่ะรบัรู้ค่าเผื�อผล

ขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุของลูกหนี�การคา้ โดยอา้งอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิต

จากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี�ยวกบัลูกหนี� นั�นและสภาพแวดล้อมทางดา้น

เศรษฐกิจ

สินทรัพยท์างการเงนิจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมื�อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป 

�������ล���งเ�����ง���ท�ง���เงิน

สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงนิ ก็ต่อเมื�อ

กิจการมีสิทธิบังคบัใช้ไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจาํนวนเงินที�รับรู้ และกิจการมีความตั�งใจที�จะชําระด้วยยอด

สุทธิ หรือตั�งใจที�จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนี� สินพร้อมกัน

นโยบายการบญัชีที�ถือป�ิบัติก่อนวนัที� 1 มกราคม 2563

ล���น��������

ลูกหนี� การค้าแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน

โดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี� ไม่ได้ ซึ� งโดยทั�วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ

วิเคราะห์อายุหนี�

เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยด์งักล่าว

บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั�นออกไป 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั�วไป ซึ�งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื�อ

การดอ้ยค่า (ถา้ม)ี

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความต้องการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื�อหลงัสุด ณ สิ�นวนัทาํการสุดท้ายของปี 

กลุ่มบริษทัใช้วิธีถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการคาํนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที�มีการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ�งไปเป็นอีกประเภทหนึ�ง กลุ่มบริษทัจะปรับมูลค่าของเงิน

ลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและ

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนจะบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที�มีการโอนเปลี�ยน

เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ได้รับกบัมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบนัทึกในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน
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5.19 ตราสารอนุพันธ์

กลุ่มบริษทัใช้ตราสารอนุพนัธ์ คือ สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากความผนัผวนของ

อตัราแลกเปลี�ยน 

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเริ�มแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัที�ทาํสัญญา และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัแสดง

ตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเมื�อมีมูลค่ายติุธรรมมากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหนี� สินทางการเงินเมื�อมีมูลค่า

ยุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ที�มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชําระภายใน 12 เดือน เป็น

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น หรือหนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น และแสดงตราสารอนุพนัธ์อื�นเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือหนี� สิน

หมุนเวียน

5.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะต้องจ่ายเพื�อโอนหนี� สินให้ผูอ้ื�นโดย

รายการดงักลา่วเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกตริะหว่างผูซื้�อและผูข้าย �ผูร่้วมในตลาด� ณ วนัที�วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้

ราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ�งมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

หรือหนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมาณ

มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้้อมูลที�สามารถสังเกตได้ที�

เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นให้มากที�สุด

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม

ระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นํามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม ดังนี�

ระดบั 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอย่างเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม

ระดบั 3 ใช้ข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น 

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรม

สําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ

6. การ���ดุลยพินิ��ล��ร�มา�การ�า��ั������ส�าคั�

ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน

เรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี� ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงใน            

งบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการ

ไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที�สําคญัมีดงันี�



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2563 • 23

สัญญาเช่า

การกําหนดอายุสัญญาเช่าท��ม�สิท�ิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลหรือไม่ที�จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึงข้อเท็จจริงและ

สภาพแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดที�ทาํให้เกิดสิ�งจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มบริษทัในการใชห้รือไม่ใช้สิทธิเลือกนั�น

การกําหนดอั�ราดอกเบ��ยการกู้ยืมส่�นเ�ิ�ม� - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบี� ยตามนัยของสัญญาเช่า ดงันั�น ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการกาํหนด

อตัราดอกเบี�ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหนี� สินตามสัญญาเช่า โดยอตัราดอกเบี� ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มเป็น

อตัราดอกเบี�ยที�กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินที�จาํเป็นเพื�อให้ได้มาซึ�งสินทรัพยท์ี�มีมูลค่าใกลเ้คียงกับสินทรัพยสิ์ทธิ

การใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที�คลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ืมและหลกัประกนัที�คลา้ยคลึง

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษทัในฐานะผู้ให้เช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชา่ว่าเป็นสัญญาเชา่ดาํเนินงานหรือสัญญาเชา่เงนิทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ชด้ลุยพินิจในการ

ประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็น

เจา้ของในสินทรัพยท์ี�เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่

ค่าเ�ื�อ�ล�า���น�้านเค��ิ����คา��่า��เ�ิ����น�องล��หน���า�ค้า

การประมาณค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี� การคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูกหนี� แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 

อายุของหนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ที�มีความเสี�ยงดา้นเครดิตที�คลา้ยคลึงกนั เป็นต้น 

ทั�งนี�  ข้อมูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ได้บ่ง

บอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ที�เกิดขึ�นจริงในอนาคต

��ลค่า���ิ�����องเค�ื�อง�ือ�าง�า�เงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที�ไม่มีการซื�อขายในตลาดและไม่

สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซื�อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทาง

การเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ�งตัวแปรที�ใช้ในแบบจาํลองได้มาจากการเทียบเคียงกับ

ตัวแปรที�มีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเสี�ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปลี�ยนแปลงของ

มลูค่าของเครื�องมอืทางการเงนิในระยะยาว ทั�งนี�การเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานที�เกี�ยวข้องกับตวัแปรที�ใช้ในการคาํนวณ 

อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรม

ค่าเ�ื�อ�า�ล�ลง�อง��ลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่า

จะเกิดขึ�นจากสินคา้คงเหลือนั�น โดยค่าเผื�อการปรับลดราคาทุนของมูลค่าสุทธิที�จะได้รับพิจารณาจากราคาที�คาดว่าจะขาย

ได้ตามปกติของธุรกิจหักดว้ยประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้นั�นให้เสร็จและต้นทุนที�จาํเป็นตอ้งจ่ายเพื�อให้ขายสินคา้

นั�นได้ และค่าเผื�อสําหรบัสินคา้เก่าลา้สมยั เคลื�อนไหวชา้หรือเสื�อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคา้แต่ละ

ชนิด
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ที�ดิน�อาคารและอุปกรณ์และค่าเส��อมราคา

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมลูค่า

คงเหลือเมื�อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ

เปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น

นอกจากนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน

จากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้ับคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที�ไม่ได้

ใช้เมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง

ชั�วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรพัยภ์าษีเงินได้

รอการตัดบัญชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยา�อ��นของพนักงาน

หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังาน 

ประมาณขึ�นตามหลกัคณิต�าสตร์ประกนัภยั ซึ� งต้องอา�ยัข้อสมมติ�านต่าง� ในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด 

อตัราการขึ�นเงนิเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนักงาน เป็นตน้

7. รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ย�ข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที�สําคญักับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เงื�อนไขทางการคา้และเกณ�์ตามที�ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันเหล่านั�น ซึ� งเป็นไป

ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี�

7.1 รายการที�เกิดข� �น�นระห�่างปี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2563 2562 2563 2562

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

ขายสินค้า - - 212,823 156,777 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม

รายไดค่้าเช่าและบริการ - - 27,131 26,418 ราคาตามสญัญา�ราคาที�ตกลงร่วมกัน

รายได้คา่บริหารจดัการ - - 18,596 5,160 ราคาตามสญัญา

ซื�อสินค้า - - 108,183 210,770 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม

ค่าบริการจ่าย - - 3,958 3,320 ราคาที�ตกลงร่วมกนั

เงินปันผลรับ - - 79,116 83,329 ตามที�ประกา�จ่าย

ขายสินทรัพยถ์าวร - - 8,820 60,011 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม

ซื�อสินทรัพยถ์าวร - - 1,034 233 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม

โอนกิจการบางส่วน - - 236,405 - ราคาตามมูลค่าบญัชี/ราคายุติธรรม
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2563 2562 2563 2562

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

ขายสินค้า 309,712 216,222 307,118 216,197 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม

รายไดค่้าเช่าและบริการ 7,260 7,072 7,260 7,072 ราคาตามสญัญา�ราคาที�ตกลงร่วมกัน

ซื�อสินค้า 214,206 322,019 59,633 147,207 ราคาตลาด/ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม

ค่าบริการจ่าย 370 622 370 622 ราคาที�ตกลงร่วมกนั

เงินปันผลรับ - - 21,948 29,953 ตามที�ประกา�จ่าย

ขายสินทรัพยถ์าวร 28 46 28 46 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม

รายการธุรกิจกับกิจการท���ก��ยว����กั�

(ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ

เป็นผูถ้ือหุ้นและเป็นกรรมการบริษทั)

ขายสินค้า 250,819 319,494 126,347 240,873 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม

รายไดค่้าเช่าและบริการ 1,628 1,737 1,628 1,724 ราคาตามสัญญา�ราคาที�ตกลงร่วมกัน

ซื�อสินค้า 35,644 40,698 7,713 18,684 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม

ค่าใช้จา่ยส่งเสริมการขาย 4,219 4,005 4,219 4,005 ราคาที�ตกลงร่วมกนั

7.2 ย������������วั��ิ����

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันมีรายละเอียดดังนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

��ก����การ��า�- กิจการท���ก��ยว����กั�

บริษทัย่อย - - 125,815 114,235

บริษทัร่วม 89,708 114,433 88,629 114,433

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกันอื�น - ผูบ้ริหารและ

ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถ้อืหุ้น

และเป็นกรรมการบริษทั 108,109 130,383 9,688 101,205

รวม 197,817 244,816 224,132 329,873

หัก: ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดข��น 

(2562: ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ) - - (74,652) (62,000)

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั, สุทธิ

   (หมายเหตุ 9 ) 197,817 244,816 149,480 267,873
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ลูกหน��อ��น�- กิ�การท���ก�����้อ�ก�น

บริษทัย่อย - เงินปันผลคา้งรับ - - 50,839 57,000

บริษทัย่อย - ลูกหนี�อื�น - - 10,337 3,228

บริษทัร่วม - ลูกหนี�อื�น 1,200 899 47 899

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกันอื�น - ผูบ้ริหารและ

ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถ้อืหุ้น

และเป็นกรรมการบริษทั 54 122 54 122

รวมลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 1,254 1,021 61,277 61,249

��้าหน��การค้า�- กิ�การท���ก�����้อ�ก�น

บริษทัย่อย - - 35,248 29,411

บริษทัร่วม 39,955 46,818 54 22,488

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกันอื�น - ผูบ้ริหารและ

ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูถ้ือหุ้น

และเป็นกรรมการบริษทั 8,668 10,775 1,395 7,325

รวมเจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 48,623 57,593 36,697 59,224

��้าหน��อ��น�- กิ�การท���ก�����้อ�ก�น

บริษทัย่อย - - 7,608 3,102

บริษทัร่วม 70 352 70 305

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกันอื�น - ผูบ้ริหารญาติของผูบ้ริหาร

ของบริษทัฯเป็นผูถ้ือหุ้นและเป็นกรรมการ

บริษทั 1,201 464 - 4

รวมเจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 1,271 816 7,678 3,411

7.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท����าค��

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นักงานที�ให้แก่กรรมการและ

ผูบ้ริหารที�สําคญั ดงัต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ค่าตอบแทนกรรมการ 1,945 2,130 1,945 2,130

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญั

ผลประโยชน์ระยะสั�น 81,437 82,640 36,688 37,567

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,431 1,477 673 649

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 10 11 9 9

รวม 84,823 86,258 39,315 40,355
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8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินสด 2,500 2,609 1,388 1,820

เช็คในมือ 1,341 7,306 1,341 3,706

เงินฝากธนาคาร

- บัญชีกระแสรายวนั 212,275 110,970 88,810 3,317

- บัญชีออมทรัพย์ 360,776 196,209 299,374 119,872

- บัญชีเงินฝากประจาํ 6,309 4,138 - -

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 583,201 321,232 390,913 128,715

9. ล�ก�นี�การค้า

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยว�้องกัน (หมายเหตุ 7.2)

อายุหนี�คงคา้งนับจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 168,732 172,854 135,128 169,067

ค้างชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 29,085 45,753 19,940 65,858

3 - 6 เดือน - 26,209 268 26,354

6 - 12 เดือน - - 466 -

มากกว่า 12 เดือน - - 68,330 68,594

รวม 197,817 244,816 224,132 329,873

หัก: ค่าเ�ื�อ�ล�าดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิด�ึ�น 

(2562: ค่าเ�ื�อหนี�สงสัยจะสูญ) - - (74,652) (62,000)

รวมลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยว�้องกัน, สุทธิ 197,817 244,816 149,480 267,873

ลูกหนี�การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยว�้องกนั

อายุหนี�คงคา้งนับจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 867,959 1,069,230 487,835 546,431

ค้างชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 234,577 355,916 149,278 246,775

3 - 6 เดือน 12,710 36,155 4,311 29,003

6 - 12 เดือน 14,480 23,576 7,433 18,169

มากกว่า 12 เดือน 53,499 28,994 41,264 20,188

รวม 1,183,225 1,513,871 690,121 860,566

หัก: ค่าเ�ื�อ�ล�าดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิด�ึ�น 

(2562: ค่าเ�ื�อหนี�สงสัยจะสูญ) (50,682) (21,914) (28,688) (14,061)

รวมลูกหนี�การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยว�้องกัน, สุทธิ 1,132,543 1,491,957 661,433 846,505

รวมลูกหนี�การค้า - สุทธิ 1,330,360 1,736,773 810,913 1,114,378
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การเปลี�ยนแปลงของบั��ีค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นของลูกหนี�การคา้ มีรายละเอียดดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

� วนัที� 1 มกราคม 2563 48,153 103,340

สํารองผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 3,533 -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,004) -

� วนัที� 31 ธันวาคม 2563 50,682 103,340

กลุ่มบริษทัมีน�ยบายการใหสิ้นเ�ื�อทางการคา้สําหรับลกูหนี�การคา้ - กิจการที��ม่เกี�ยวขอ้งกันและลูกหนี� การค้า - กิจการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั เป็นเวลา 15 ถึง 150 วนั และ 30 ถึง 180 วนั ตามลาํดบั

10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิที�จะ�ดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินคา้สําเร็จรูป 431,519 647,719 (27,972) (43,542) 403,547 604,177

สินคา้ระหว่างผลิต 170,844 290,178 (9,323) (4,264) 161,521 285,914

วตัถุดิบ 188,776 197,365 (4,700) (2,546) 184,076 194,819

วสัดุคงเหลือ 88,193 81,996 (10,454) (7,864) 77,739 74,132

แม่พิมพ�มี�วเ้พื�อขาย - 543 - - - 543

สินคา้ระหว่างทาง 33,482 17,671 - - 33,482 17,671

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 912,814 1,235,472 (52,449) (58,216) 860,365 1,177,256
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินค้าสําเร็จรูป 182,315 450,172 (14,053) (24,573) 168,262 425,599

สินค้าระหว่างผลิต 26,016 114,474 (559) (559) 25,457 113,915

วตัถุดิบ 62,590 75,481 (1,101) (1,101) 61,489 74,380

วสัดุคงเหลือ 52,390 59,199 (10,087) (7,487) 42,303 51,712

�ม่พิมพ�มีไวเ้พื�อขาย - 543 - - - 543

สินคา้ระหว่างทาง 437 - - - 437 -

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 323,748 699,869 (25,800) (33,720) 297,948 666,149

ในระหว่างปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับันทึกกลบัรายการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นจาํนวน 6 ลา้นบาท โดยนําไปหัก

จากมูลค่าของสินคา้คงเหลือที�รบัรู้เป็นคา่ใชจ้่ายในระหว่างปี (เฉพาะบริษทัฯ 8 ล้านบาท) (2562: กลุม่บริษทับนัทึกการ

ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับเป็นจาํนวน  22 ลา้นบาทโดย�สดงเป็นส่วนหนึ� งของ

ต้นทุนขาย (เฉพาะบริษทัฯ: 18 ลา้นบาท))

11.

� วันที�  31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือของเงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ� าประกัน คือ เงินฝากประจําของบริษัทย่อย จาํนวน

9 ลา้นบาท ที�ได้นาํไปใชเ้ป็นหลกัคํ�าประกนัสําหรับประกันภาษี คํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า�ละอื�น� (2562: 6 ลา้นบาท)
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12.2 รายละเอียดของบริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั ���งเป็นบริษทัย่อยที�มีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�มีสาระสาํคญั

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั

สัดส่วนที���อ�ดย

ส่วนได้เสีย

ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ส่วนได้เสียที�ไม่มี

อาํนาจควบคุมในบริษทั

ย่อยสะสม

กาํไร (ขาดทุน) ที��บ่ง

ให้กบัส่วน

ได้เสียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยใน

ระหว่างปี

เงินปันผลจ่ายให้กับ

ส่วนได้เสียที�ไม่มี

อาํนาจควบคุมใน

ระหว่างปี

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 49.0 49.0 225,026 233,805 (11,440) 1,033 - 9,800

ขอ้ม�ลทางการเงิน�ดยสรุปของบริษทั�ศรีไทย�มิยากาวา�จาํกัด���� งเป็นบริษทัย่อยที�มีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�มี

สาระสําคญั����งเป็นขอ้ม�ลก่อนการ�ดัรายการระหว่างกนั

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

��วนัที��31 ธันวาคม

2563 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน 207,954 275,285

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 539,272 581,252

หนี� สินหมุนเวียน 194,514 251,097

หนี� สินไม่หมุนเวียน 90,015 124,025

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที��31 ธันวาคม

2563 2562

รายได้ 563,082 921,441

กาํไร (ขาดทุน) (24,149) 452

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น 862 -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (23,287) 452
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สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 38,417 104,567

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (14,184) (44,065)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (24,198) (67,491)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 35 (6,989)

12.3 เหตุการณ์สําคญัในระหว่างปี 2563

ก) การลดทุนของบริษัทย่อย

เมื�อวนัที� 27 มีนาคม 2563 ที�ประชุมสามัญ�ูถ้ือหุ้นของบริษทัย่อยคือ บริษทั ที ไทยพลาส จาํกดั มีมติอนุมัติให้ทาํการ

ลดทนุจดทะเบียนของบริษทัจาก 40 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท โดยการลดจาํนวนหุ้นสามญัจาํนวน 3 ลา้นหุ้น มูลค่า

หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทั�งหมด 30 ล้านบาท ภายหลงัการลดทุนดังกล่าวสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ

ในบริษทั ที ไทยพลาส จาํกดั ยงัคงมีสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 100 ไม่เปลี�ยนแปลง โดยบริษทัย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียน

ลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2563

เมื�อวนัที� 29 พฤษภาคม 2563 ที�ประชุมวิสามญั�ูถ้ือหุ้นของบริษทัย่อยคือ บริษทั ที ไทยพลาส จาํกดั มีมติอนุมัติให้

ทาํการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 10 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท โดยการลดจาํนวนหุ้นสามัญจาํนวน 5 แสนหุ้น

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทั�งหมด 5 ลา้นบาท ภายหลงัการลดทุนดงักล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ

ในบริษทั ที ไทยพลาส จาํกดั ยงัคงมีสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 100 ไม่เปลี�ยนแปลง โดยบริษทัย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียน

ลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 22 กรกฎาคม 2563

ข) การ�ปล��ยน���อบริษัทของบริษัทย่อย

เมื�อวนัที� 4 กนัยายน 2563 ที�ประชุมวิสามัญ�ูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยคือบริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั ไดมี้มติเปลี�ยนชื�อ

บริษทัเป็น บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั และได้จดทะเบียนการเปลี�ยนชื�อบริษทักับกระทรวงพาณิชยเ์มื�อ

วนัที� 9 กนัยายน  2563

ค) การปรับโครงสร้างกิจการ

เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2563 ที�ประชุมใหญ่สามัญ�ูถ้ือหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมัติการโอนกิจการบางส่วนของบริษทัฯ

ให้กับบริษัทย่อยแห่งหนึ� งที�บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 คือ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกัด

(�ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช�� �เดิมชื�อบริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั� ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อรวมศูนย�์านการ�ลิต

หลกัของสายธุรกิจ�ลิตภณั�์เครื�องใชใ้นครัวเรือนในประเทศไทยให้อยู่ภายใตบ้ริษทัเดียว หน่วยธุรกิจที�โอนได้แก่ 

หน่วยธุรกิจสายการ�ลิต�ลิตภณั�์เครื�องใชใ้นครัวเรือนและการจาํหน่าย�ลิตภณั�์เครื�องใชใ้นครัวเรือนแบบคา้ส่ง

และส่งออก ��กิจการที�โอน�� ซึ� งประกอบด้วยทรัพยสิ์นและหนี� สินในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ ที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง

เครื�องจักรและอุปกรณ์การ�ลิต สินค้าคงเหลือ เจา้หนี� การคา้และหนี� สินอื�น� ที�เกี�ยวกบักิจการที�โอน รวมถึงพนกังาน

จาํนวนหนึ�ง โดยไม่รวมหน่วยธุรกิจการจาํหน่าย�ลิตภณั�์เครื�องใช้ในครัวเรือนในระบบขายตรงและขายปลีก
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ในวันที�  29 มิถุนายน  2563 ที�ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของ ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช มีมติอนุมัติให้เพิ�มทุน

จดทะเบียนจาก 30 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 27 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

คิดเป็นจาํนวน 270 ล้านบาท เพื�อเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการรับโอนกิจการ ในวนัที� 7 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯ

ได้ชําระค่าหุ้นเพิ�มทุนดังกล่าวทั� งจาํนวน ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 และ ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช

ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวงพา�ิชยเ์มื�อวนัที� 10 กรกฎาคม 2563

ในวนัที� 1 สิงหาคม 2563 บริษทัฯได้ดาํเนินการโอนส่วนงานเสร็จสิ�น โดยบริษทัฯกาํหนดราคาโอนของสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินไว้ที�ราคาตามมูลค่าบัญชี หรือราคายุติธรรม แล้วแต่ประเ�ทของสินทรัพย์และหนี� สิน โดยมูลค่าการโอน

สินทรัพยสุ์ทธิดังกล่าวคิดเป็นจาํนวน 236 ลา้นบาท และรับรู้กาํไรจากการโอนกิจการบางส่วนเป็นจาํนวน 89 ลา้น

บาท ซ�� งแสดงเป็นส่วนหน�� งของรายการกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การแสดงรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมเนื�องจากเป็นรายการปรับโครงสร้าง�ายในกลุ่มบริษทั

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินของกิจการที�โอน � วนัที� 1 สิงหาคม 2563 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

มีดังต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

สินทรัพย์

ลูกหนี�อื�น 4,243

สินคา้คงเหลือ 75,593

ที�ดิน อาคารและอุปกร�์ �หมายเหตุ 15) 199,010

รวมสินทรัพย์ 278,846

�น��สิน

เจา้หนี�การคา้และเจ้าหนี�อื�น 74,450

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (หมายเหตุ 21) 57,210

รวม�น��สิน 131,660

สินทรัพย์สุทธิ 147,186

มูลค่าจากการโอนกิจการบางส่วน 236,405

หัก: มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (147,186)

กาํไรจากการโอนกิจการบางส่วน 89,219
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รายละเอยีดของ�ลการดาํเนินงานกจิการที�โอนใหแ้กบ่ริษทัย่อย���� งแสดงไวเ้ป� น “กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการ

ดาํเนินงานที�ยกเลิก�ในงบกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จเฉพาะกิจการของบริษทั�มีดงันี�

(หน่วย:พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดวนัที� 1 มกราคม -

31 กรกฎาคม 2563

(ก่อนวนัโอนกิจการ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม 2562

กําไรขาดทุน:

การดําเนินงานที��กเ�ิก

รายได้ 235,167 747,399

ต้นทุนขาย (283,821) (765,092)

ขาดทุนขั�น�้น (48,654) (17,693)

รายไดอ้��น 18,423 36,109

ค่าใชจ้่ายในการขายและจัดจาํหน่าย (26,664) (74,763)

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร (30,225) (75,250)

ขาดทุนจากกิจกรรมดําเนินงาน (87,120) (131,597)

ต้นทุนทางการเงิน (3,646) (10,734)

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (90,766) (142,331)

รายได้ (คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ - -

ขาดทนุสําหรับปีจากการดําเนินงานที��กเ�ิก -

สุทธิจากภาษี (90,766) (142,331)

กาํไรจากการโอนกิจการบางส่วน 89,219 -

ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกบัการโอนกิจการบางส่วน -* -

รวมขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานที��กเ�ิก�-

สุทธิจากภาษี (1,547) (142,331)

* ไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดน้ิติบุคคลเน��องจากบริษทั�มี�ลการดาํเนินงานเป�นขาดทุนทางภาษี

กระแสเงินสดสุทธิของการดาํเนินงานที�ยกเลิก�สําหรับงวดสิ�นสุดวนัที��31 กรกฎาคม 2563 และสําหรับปีสิ�นสุดวนัที��

31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี�

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดวนัที� 1 มกราคม -

31 กรกฎาคม 2563

(ก่อนวนัโอนกิจการ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม 2562

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (62,154) 144,720

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 237,466 (12,884)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน - -

เงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก 175,312 131,836
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13.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับจาก

บริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจาก

เงินลงทุนในบริษทัร่วม

ในระหว่างปี

เงินปันผลที�บริษทัฯ

รับในระหว่างปี

2563 2562 2563 2562

บริษทัร่วม

บริษทั ศรีไทย ซันโค จาํกัด 1,906 12,970 2,400 9,599

บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จาํกัด 903 4,918 7,650 10,350

บริษทั ชีวามาลา จาํกดั 4,122 (1,724) 9,600 7,200

บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ์ จาํกดั (7,559) (2,023) - -

PT. Srithai Maspion Indonesia 1,271 2,417 2,298 2,804

รวมบริษทัร่วม 643 16,558 21,948 29,953

13.3 ขอ้มูลของบริษทัร่วม

ก) ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมที�มีสาระสําค�ั

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จาํกัด

2563 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน 250,589 252,466

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 156,818 71,845

หนี�สินหมุนเวียน (99,982) (71,540)

หนี�สินไม่หมุนเวียน (90,158) (15,705)

สินทรัพย์สุทธิ 217,267 237,066

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 45.0 45.0

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 97,770 106,680

การตดัรายการระหว่างกนั (776) (2,939)

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 96,994 103,741
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จาํกัด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที��31 ธันวาคม

2563 2562

รายได้ 520,447 775,069

กาํไร (ขาดทุน) (382) 14,036

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น (2,416) -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (2,798) 14,036

ข) บริษทัร่วมที�แต่ละกิจการไม่มีสาระสําคญั

กลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสียในบริษทัร่วมที�ไม่มีสาระสําคญั�ซ�� งไดบ้นัท�กเงินลงทุน�ดยใช้วธีิส่วนไดเ้สีย�ประกอบดว้ย

รายละเอียดดังต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562

มูลค่าตามบัญชี�ดยรวมของส่วนได้เสียในบริษทัร่วมที�ไม่มีสาระสําคญั 86,585 101,177

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน��อง (259) 11,640

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น 87 -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (172) 11,640

14. ��ั��า��ม��ั���������า�����น

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย�เพ��อการลงทุน���วนัที��31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้ังนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที�ดินพร้อม ที�ดินพร้อม

ที�ดนิ สิ�งปลูกสร้าง รวม ที�ดนิ สิ�งปลูกสร้าง รวม

31 ธันวาคม 2563:

ราคาทุน 27,250 317,432 344,682 201,543 499,033 700,576

หัก: ค่าเส��อมราคาสะสม - (183,391) (183,391) - (173,887) (173,887)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 27,250 134,041 161,291 201,543 325,146 526,689

31 ธันวาคม 2562:

ราคาทุน 27,250 226,753 254,003 201,543 408,355 609,898

หัก: ค่าเส��อมราคาสะสม - (121,022) (121,022) - (111,519) (111,519)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 27,250 105,731 132,981 201,543 296,836 498,379
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพย�เพ��อการลงทุนสําหรับปี�2563 และ 2562 แสดงไดด้ังนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ราคาตามบัญชีต้นปี 132,981 129,732 498,379 495,130

จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมายเหตุ 15)

- ราคาทุน 90,679 18,932 90,679 18,932

- ค่าเส��อมราคาสะสม (56,022) (9,292) (56,022) (9,292)

ค่าเส��อมราคา (6,347) (6,391) (6,347) (6,391)

ราคาตามบัญชีปลายปี 161,291 132,981 526,689 498,379

ข้อมูลเพิ�มเติมของอสังหาริมทรัพย�เพ��อการลงทุน���วนัที��31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้ังนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

มูลค่ายุติธรรมของที�ดนิ 435,352 435,352 435,352 435,352

มูลค่ายุติธรรมของที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง 1,150,722 1,074,320 1,135,632 1,059,230

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�เพ��อการลงทุนข้างต้นประเมิน�ดยผูป้ระเมินราคาอิสระ�ดยใช้วิธีราคาตลาดสําหรับที�ดิน

และวิธีต้นทุนทดแทนสําหรับอาคารสิ� งปลูกสร้าง ��� งผู ้ประเมินราคาอิสระมีคุ�สมบัติของผูเ้ชี�ยวชาญในวิชาชีพ�และมี

ประสบการ��ในทาํเลที�ตั�งและประเภทของอสังหาริมทรัพย�เพ��อการลงทุนที�มีการประเมินนั�น
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15. ท���ิน��าคาร����ุ�กร��

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ที�ดินและ

อาคาร

ส่วนปรบัปรุง

ที�ดินและ

อาคาร

เครื�องจกัร

และอุปกรณ์

เครื�องตกแต่ง

และอุปกรณ์

สํานักงาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่างติดตั�ง รวม

ราคาทุน:

1 มกราคม 2562 1,480,547 548,331 9,162,707 273,999 74,661 57,784 11,598,029

ซื�อเพิ�ม 128 12,895 40,844 8,135 6,037 105,898 173,937

จาํหน่าย - (1,311) (128,326) (5,198) (4,822) - (139,657)

ตดัจ่าย - - (20,457) (1,004) - - (21,461)

โอน 1,346 2,928 118,916 - - (123,190) -

จดัประเภทบัญชีใหม่ (18,932)* - (6,785) - - 1,224 (24,493)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (19,964) (2,447) (134,907) (1,337) (357) (1,359) (160,371)

31 ธันวาคม 2562 1,443,125 560,396 9,031,992 274,595 75,519 40,357 11,425,984

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน�บับที� 16

มาถือปฏิบตัิครั� งแรก (หมายเหตุ 4) - - - - (4,780) - (4,780)

ซื�อเพิ�ม 485 2,645 53,221 5,797 - 286,105 348,253

จาํหน่าย (664) (4,204) (233,965) (10,150) (7,213) - (256,196)

ตดัจ่าย - (167) (8,890) (6,157) - (1,262) (16,476)

โอน - 1,124 167,877 360 - (169,361) -

จดัประเภทบัญชีใหม่ (91,935)* - (2,800) 120 - - (94,615)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,585) (52) (6,635) (218) (29) (8) (10,527)

31 ธันวาคม 2563 1,347,426 559,742 9,000,800 264,347 63,497 155,831 11,391,643

ค�าเ����มราคา���ม:

1 มกราคม 2562 574,629 458,752 5,344,605 241,099 52,603 - 6,671,688

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 47,491 22,141 653,160 14,203 4,720 - 741,715

ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�จาํหน่าย - (1,311) (95,800) (5,089) (4,822) - (107,022)

ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�ตดัจ่าย - - (15,766) (977) - - (16,743)

จดัประเภทบัญชีใหม่ (9,292)* - (9,374) - - - (18,666)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4,732) (1,453) (56,107) (969) (220) - (63,481)

31 ธันวาคม 2562 608,096 478,129 5,820,718 248,267 52,281 - 7,207,491

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน�บับที� 16

มาถือปฏิบตัิครั� งแรก (หมายเหตุ 4) - - - - (1,202) - (1,202)

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 43,304 21,779 598,712 11,130 5,776 - 680,701

ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�จาํหน่าย (665) (4,205) (202,726) (9,960) (6,664) - (224,220)

ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�ตดัจ่าย - (167) (7,210) (6,119) - - (13,496)

จดัประเภทบัญชีใหม่ (57,279)* - (1,482) 6 - - (58,755)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,463) (222) (10,845) (320) (42) - (12,892)

31 ธันวาคม 2563 591,993 495,314 6,197,167 243,004 50,149 - 7,577,627

*เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ที�ดินและ

อาคาร

ส่วนปรบัปรุง

ที�ดินและ

อาคาร

เครื�องจกัร

และอุปกรณ์

เครื�องตกแต่ง

และอุปกรณ์

สํานักงาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่างติดตั�ง รวม

ค่าเ����การ����ค่า:

1 มกราคม 2562 - - 17,000 - - - 17,000

เพิ�มขึ�นระหว่างปี - - 33,000 - - - 33,000

จาํหน่าย - - (17,000) - - - (17,000)

31 ธันวาคม 2562 - - 33,000 - - - 33,000

เพิ�มขึ�นระหว่างปี - - 3,600 - - - 3,600

จาํหน่าย - - (5,000) - - - (5,000)

31 ธันวาคม 2563 - - 31,600 - - - 31,600

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

31 ธันวาคม 2562 835,029 82,267 3,178,274 26,328 23,238 40,357 4,185,493

31 ธันวาคม 2563 755,433 64,428 2,772,033 21,343 13,348 155,831 3,782,416

*เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที�ดินและ

อาคาร

ส่วนปรับปรุง

ที�ดินและ

อาคาร

เครื�องจกัร

และอุปกรณ์

เครื�องตกแต่ง

และอุปกรณ์

สํานักงาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่างติดตั�ง รวม

ราคาทุน:

1 มกราคม 2562 1,085,417 482,219 6,067,504 230,234 51,904 35,174 7,952,452

ซื�อเพิ�ม - 3,197 32,284 4,101 3,876 17,839 61,297

จาํหน่าย - (1,311) (172,858) (5,318) (2,574) - (182,061)

ตดัจ่าย - - (15,535) (789) - - (16,324)

โอน - - 20,397 - - (20,397) -

จดัประเภทบัญชีใหม่ (หมายเหตุ 14) (18,932) - - - - - (18,932)

31 ธันวาคม 2562 1,066,485 484,105 5,931,792 228,228 53,206 32,616 7,796,432

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน�บับที� 16

มาถือปฏิบตัิครั� งแรก (หมายเหตุ 4) - - - - (3,000) - (3,000)

ซื�อเพิ�ม - 1,440 10,854 2,927 - 102,996 118,217

จาํหน่าย - (4,204) (216,450) (9,602) (5,292) - (235,548)

ตดัจ่าย - - (8,460) (5,998) - (1,262) (15,720)

โอน - 142 77,086 - - (77,228) -

จดัประเภทบัญชีใหม่ (หมายเหตุ 14) (90,679) - - - - - (90,679)

โอนออกเนื�องจากการโอนกิจการบางส่วน

ให้บริษทัย่อย (หมายเหตุ 12.3) (149,396) (27,497) (575,106) (28,216) (18,096) (4,164) (802,475)

31 ธันวาคม 2563 826,410 453,986 5,219,716 187,339 26,818 52,958 6,767,227
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที�ดินและ

อาคาร

ส่วนปรับปรุง

ที�ดินและ

อาคาร

เครื�องจกัร

และอุปกรณ์

เครื�องตกแต่ง

และอุปกรณ์

สํานักงาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่างติดตั�ง รวม

ค่าเส���มราคาสะสม:

1 มกราคม 2562 406,723 417,000 3,897,609 207,942 33,686 - 4,962,960

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 26,625 14,023 402,368 9,150 3,507 - 455,673

ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�จาํหน่าย - (1,311) (87,930) (5,228) (2,574) - (97,043)

ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�ตดัจ่าย - - (12,893) (789) - - (13,682)

จดัประเภทบัญชีใหม่ (หมายเหตุ 14) (9,292) - - - - - (9,292)

31 ธันวาคม 2562 424,056 429,712 4,199,154 211,075 34,619 - 5,298,616

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน�บับที� 16

มาถือปฏิบตัิครั� งแรก (หมายเหตุ 4) - - - - (114) - (114)

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 22,334 13,382 341,136 6,314 4,583 - 387,749

ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�จาํหน่าย - (4,204) (185,368) (9,484) (4,743) - (203,799)

ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�ตดัจ่าย - - (6,957) (5,998) - - (12,955)

จดัประเภทบัญชีใหม่ (หมายเหตุ 14) (56,022) - - - - - (56,022)

�อนออกเนื�องจากการ�อนกจิการ

บางส่วนให้บริษัทย่อย

(หมายเหตุ 12.3) (103,293) (26,839) (435,844) (25,638) (11,851) - (603,465)

31 ธันวาคม 2563 287,075 412,051 3,912,121 176,269 22,494 - 4,810,010

ค่าเ����การ����ค่า:

1 มกราคม 2562 - - 17,000 - - - 17,000

เพิ�มขึ�นระหว่างปี - - 33,000 - - - 33,000

จาํหน่าย - - (17,000) - - - (17,000)

31 ธันวาคม 2562 - - 33,000 - - - 33,000

เพิ�มขึ�นระหว่างปี - - 3,600 - - - 3,600

จาํหน่าย - - (5,000) - - - (5,000)

31 ธันวาคม 2563 - - 31,600 - - - 31,600

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

31 ธันวาคม 2562 642,429 54,393 1,699,638 17,153 18,587 32,616 2,464,816

31 ธันวาคม 2563 539,335 41,935 1,275,995 11,070 4,324 52,958 1,925,617
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บริษทัย่อยได้นาํที�ดิน อาคารและเครื�องจกัรส่วนหน��งไปคํ�าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ืมระยะยาวและเงินทุนหมุนเวียน

จากธนาคารดังนี�

(หน่วย : ลา้นบาท)

ราคาทุน

2563 2562

บริษทั ศรีไทย โมลด์ จาํกัด 45 54

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 186 186

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน � วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้ังนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลิขสิทธิ� และ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

สิทธิบัตร

ทางดา้นเทคนิค

การผลิต รวม

ลิขสิทธิ� และ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

สิทธิบัตร

ทางดา้นเทคนิค

การผลิต รวม

31 ธันวาคม 2563:

ราคาทุน 119,239 9,785 129,024 56,742 9,785 66,527

หัก: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (106,793) (3,425) (110,218) (55,397) (3,425) (58,822)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 12,446 6,360 18,806 1,345 6,360 7,705

31 ธันวาคม 2562:

ราคาทุน 119,912 9,785 129,697 57,762 9,785 67,547

หัก: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (103,202) (2,446) (105,648) (55,685) (2,446) (58,131)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 16,710 7,339 24,049 2,077 7,339 9,416

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนสําหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้ังนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ราคาตามบัญชีต้นปี 24,049 32,646 9,416 14,526

ซื�อเพิ�ม 817 1,801 360 35

คา่ตดัจาํหน่าย (6,132) (8,471) (2,071) (3,636)

ตัดจ่าย - (1,509) - (1,509)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 72 (418) - -

ราคาตามบัญชีปลายปี 18,806 24,049 7,705 9,416
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17. �ิน����ย���งก��เงิน�ม��ม�นเ��ยน�ื�น

(หน่วย: พนับาท)

31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม�่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน 40,800 40,800

ตราสารทุนของบริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

บริษทั นิสเซ่น เคมีเทค (ประเทศไทย) จาํกดั 25,160 25,160

บริษทั อมตะ ซิตี�  จาํกดั 24,960 24,960

อื�น � 48,418 31,450

รวมตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม�่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 139,338 122,370

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น - สุทธิ 139,338 122,370

ตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม�่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ได้แก่ เงนิลงทุนในตราสารทุนของบริษทั

จดทะเบียน และเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ซ�� งกลุ่มบริษทัพิจาร�าว่าเป็นการลงทุนใน

เชิงกลยุทธ์

18. เงินกู้ยืม

18.1 เงินกู้ยืม��ย����น

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินกู้ยมืระยะสั�นจากธนาคาร

สกุลเงินบาท 1,290,000 1,255,000 1,100,000 1,180,000

สกุลเงินเวียดนามดองจาํนวน 272,240 ลา้นเวียดนามดอง

(2562: 342,470 ลา้นเวยีดนามดอง) 355,545 448,293 - -

รวมเงินกู้ยืมระยะสั�น 1,645,545 1,703,293 1,100,000 1,180,000

� วนัที� 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะสั�นจากธนาคารในประเทศที�เป็นสกุลเงินบาทเป็นตั�วสัญญาใชเ้งินแบบเรียกคืน

เมื�อทวง�าม และแบบมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และเงินกู้ยืมระยะสั�นของบริษทัย่อยในต่างประเทศที�เป็นสกุลเงินเวียดนามดอง

เป็นสัญญาเงินกูร้ะยะสั�นอายุไม่เกิน 6 เดือน

วงเงินกูย้ืมระยะสั� นของบริษทัย่อยในประเทศคํ� าประกนัโดยการจาํนองที�ดิน อาคารและเครื�องจักรตามที�อธิบายไว้ใน                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15
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18.2 เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินกูย้ืมระยะยาว

สกุลเงินบาท 457,338 899,188 395,800 796,480

สกุลเงินเวียดนามดองจาํนวน 211,875 ลา้นเวียดนามดอง

(2562: 188,986 ลา้นเวียดนามดอง) 276,709 247,382 - -

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 734,047 1,146,570 395,800 796,480

เงินกูย้ืมระยะยาวมีกาํหนดชาํระคืนดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ถึงกาํหนดชาํระ�าย�นหนึ�งปี 309,599 513,538 191,680 400,680

ถึงกาํหนดชาํระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 357,819 535,563 183,360 333,360

ถึงกาํหนดชาํระเกินกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 59,604 97,469 20,760 62,440

ถงึกาํหนดชาํระเกินกว่า 5 ปี 7,025 - - -

รวมเงินกูย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระเกินกว่า�1 ปี 424,448 633,032 204,120 395,800

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 734,047 1,146,570 395,800 796,480

การเปลี�ยนแปลง�องเงินกู้ยืมระยะยาวประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ราคาตามบัญชีต้นปี 1,146,570 1,872,158 796,480 1,342,225

เงินกู้เพิ�ม 101,966 - - -

จ่ายชําระคืน (513,923) (699,532) (400,680) (545,745)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (566) (26,056) - -

ราคาตามบัญชีปลายปี 734,047 1,146,570 395,800 796,480
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18.3

วงเงินสินเชื�อที�ยงัไม่ได้เบิกออกมาใช้�ประกอบดว้ยรายละเอียดดังนี�

งบการเงินรวม

2563 2562

วงเงินเบิก

เกินบญัชี

วงเงินกู้

หมุนเวียน

วงเงินกูย้ืม

ระยะยาว

วงเงินเบิก

เกินบัญชี

วงเงนิกู้

หมุนเวียน

วงเงินกูย้ืม

ระยะยาว

- ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - - 200,825 ลา้น

เวียดนามดอง

- - -

- ไม่มีกําหนดระยะเวลาเบิกถอน 162 ลา้นบาท      1 ลา้นบาท - 182 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท -

- 13 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ

- -    9 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ

-

- 33 ลา้นรูปี - - 33 ลา้นรูปี -

- 122,500 ลา้น

เวียดนามดอง

- - 58,300 ลา้น

เวียดนามดอง

-

- ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - - 100 ลา้นบาท - - -

- ไม่มีกําหนดระยะเวลาเบิกถอน - 2,835 ลา้นบาท - - 4,229 ลา้นบาท -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

วงเงินเบิก

เกินบญัชี

วงเงินกู้

หมุนเวียน

วงเงินกูย้ืม

ระยะยาว

วงเงินเบิก

เกินบัญชี

วงเงนิกู้

หมุนเวียน

วงเงินกูย้ืม

ระยะยาว

- ไม่มีกําหนดระยะเวลาเบิกถอน 125 ลา้นบาท - - 155 ลา้นบาท - -

- ระยะเวลาเบิกถอนภายใน 1 ปี - - 100 ลา้นบาท - - -

- ไม่มีกําหนดระยะเวลาเบิกถอน - 2,634 ลา้นบาท - - 4,153 ลา้นบาท -
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19. เ�้า�น�����น�- กิ�การท����่เก��ย��้��กัน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เจา้หนี� สินทรัพยถ์าวร 19,292 11,594 16,775 5,804

เจา้หนี�อ��น 38,898 44,536 30,842 38,190

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 78,268 120,656 2,265 5,517

ค่านายหน้าคา้งจ่าย 7,436 10,382 4,829 7,688

ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 24,427 26,415 19,256 23,474

ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังานคา้งจ่าย 17,162 22,120 7,048 11,932

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึง

กาํหนดชาํระในหนึ�งปี - 860 - 365

อ��น� 44,975 62,154 12,901 30,871

รวมเจา้หนี�อ��น�- กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 230,458 298,717 93,916 123,841

20. สัญญาเช่า

20.1 กลุม่บริษทัในฐานะผูเ้ชา่

กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พ��อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัโดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 ปี ถึง 99 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี�ยนแปลงของบัญชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับปีสิ�นสุดวนัที��31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ที�ดนิ อาคาร

อุปกรณ์

โรงงาน

อุปกรณ์

สํานกังาน ยานพาหนะ รวม

ณ�วนัที��1 มกราคม 2563 140,030 16,796 5,782 1,385 30,974 194,967

เพิ�มขึ�น - - 1,375 - 14,632 16,007

จาํหน่าย - - - - (2,659) (2,659)

ตัดจ่าย (11) (143) - - (1,869) (2,023)

ค่าเส��อมราคาสาํหรับปี (3,494) (5,056) (2,424) (862) (11,508) (23,344)

ผลต่างจากการแปลงค่า

เงินตราต่างประเทศ (1,142) 92 45 - 36 (969)

ณ�วนัที��31 ธันวาคม 2563 135,383 11,689 4,778 523 29,606 181,979
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที�ดนิ อาคาร

อุปกรณ์

โรงงาน

อุปกรณ์

สํานกังาน ยานพาหนะ รวม

ณ�วนัที��1 มกราคม 2563 1,233 6,212 3,668 1,385 25,801 38,299

เพิ�มขึ�น - - 311 - 6,690 7,001

จาํหน่าย - - - - (5,309) (5,309)

ตัดจ่าย (11) (143) - - (1,519) (1,673)

ค่าเส��อมราคาสาํหรับปี (112) (2,273) (1,056) (862) (7,945) (12,248)

ณ�วนัที��31 ธันวาคม 2563 1,110 3,796 2,923 523 17,718 26,070

ข) �������������������

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวนเงินที�ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 71,309 25,287

หัก: ดอกเบี�ยรอการตดัจาํหน่าย (15,074) (1,519)

รวม 56,235 23,768

หัก: ส่วนที��ึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (17,596) (9,177)

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที��ึงกาํหนดชําระภายในหนึ�งปี 38,639 14,591

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเ�ยขอ้ม��อย�่ในหมายเหต�ุ33 ภายใตหั้วข้อ

ความเสี�ยงด้านสภาพค�่อง�

ค) ค�������������������������� ���������� ������ข�����������ข�����

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที��31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าเส��อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 23,344 12,248

ดอกเบี�ยจ่ายของหนี� สินตามสัญญาเช่า 3,131 1,211

ค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวกบัสัญญาเช่า�ึ�งสินทรัพยอ์า้งอิงมีม��ค่าตํ�า 12,156 4,321
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ง) อ��น��

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั�งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 33 ล้านบาท �ึ� ง

รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั�น สัญญาเช่า�ึ� งสินทรัพยอ์้างอิงมีม�ลค่าตํ�า นอกจากนี�  กลุ่มบริษทัมี

รายการที�มิใช่เงินสดเพิ�มขึ�นสาํหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนี� สินตามสัญญาเช่า จาํนวน 15 ลา้นบาท

21. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (หมายเหตุ 21.1) 199,882 236,083 109,987 170,677

ผลประโยชน์ระยะยาวอ��น (หมายเหต ุ21.2) 161,028 178,132 105,540 152,936

หนี� สินในงบแสดงฐานะการเงิน 360,910 414,215 215,527 323,613

ในระหว่างปีมีพนกังานของบริษทั�เล�อกเปลี�ยนการเขา้ร่วมโครงการผลประโยชน์ไปเขา้ร่วมโครงการเงินสมทบจาํนวน 

69 คน (2562: 24 คน) จึงทาํให้ตน้ทุนบริการในอดีตลดลงเป็นจาํนวน 0.5 ลา้นบาท (2562: จาํนวน 0.1 ลา้นบาท)

รายการเคล��อนไหวของสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานที�กาํหนดไวม้ีดงันี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 414,215 402,169 323,613 324,907

ส่วนที�รับร� ้ในกาํไรหร�อขาดทุน �

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 17,941 23,627 10,161 16,950

ตน้ทุนดอกเบี�ย 10,520 13,311 7,152 10,115

ตน้ทุนบริการในอดีตจากการแกไ้ขโครงการสําหรับ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเป็นค่าใชจ้่ายดงันี�

- ตน้ทุนขาย - 34,656 - 22,280

- ค่าใชจ้่ายในการขายและจัดจาํหน่าย - 13,511 - 12,489

- ค่าใชจ้่ายในการบริหาร - 12,696 - 9,852

ตน้ทุนบริการในอดีต (543) - (543) -

ผลกาํไรหร�อขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์ (68,010) (50,802) (49,730) (48,618)

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภัย

- การเปลี�ยนแปลงข้อสมมติดา้นประชากรศาสตร์ (25,444) - (14,563) -

- การเปลี�ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 13,539 - 8,470 -

- การปรับปรุงจากประสบการณ์ 32,533 - 19,053 -
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น :     

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั     

- การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (52,999) - (23,260) - 

- การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 29,281 - 13,468 - 

- การปรับปรุงจากประสบการณ ์ 23,611 - 6,480 - 

การโอนออกเนื�องจากการโอนกิจการบางส่วนให้บริษทัย่อย 

(หมายเหตุ 12.3) - - (57,210) - 

จ่ายชาํระผลประโยชน ์ (33,734) (34,953) (27,564) (24,362) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 360,910 414,215 215,527 323,613 

21.1 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ�งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื�อออกจากงานแสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 236,083 193,915 170,677 141,930 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 12,363 14,852 6,010 10,055 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 6,872 8,090 4,296 5,672 

ตน้ทุนบริการในอดีตจากการแกไ้ขโครงการสาํหรับ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานเป็นค่าใชจ่้ายดงันี�      

- ตน้ทุนขาย - 34,656 - 22,280 

- ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย - 13,511 - 12,489 

- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - 12,696 - 9,852 

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการจ่ายชาํระผลประโยชน ์ (42,233) (27,937) (27,532) (26,004) 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น :     

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั     

- การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (52,999) - (23,260) - 

- การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 29,281 - 13,468 - 

- การปรับปรุงจากประสบการณ ์ 23,611 - 6,480 - 

การโอนออกเนื�องจากการโอนกิจการบางส่วนให้บริษทัย่อย 

(หมายเหตุ 12.3) - - (27,927) - 

จ่ายชาํระผลประโยชน ์ (13,096) (13,700) (12,225) (5,597) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 199,882 236,083 109,987 170,677 
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21.2 โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ�งเป็นประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังานแสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 178,132 208,254 152,936 182,977 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,578 8,775 4,151 6,895 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 3,648 5,221 2,856 4,443 

ตน้ทุนบริการในอดีต (543) - (543) - 

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการจ่ายชาํระผลประโยชน ์ (25,777) (22,865) (22,198) (22,614) 

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั     

- การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (25,444) - (14,563) - 

- การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 13,539 - 8,470 - 

- การปรับปรุงจากประสบการณ ์ 32,533 - 19,053 - 

การโอนออกเนื�องจากการโอนกิจการบางส่วนให้บริษทัย่อย 

(หมายเหตุ 12.3) - - (29,283) - 

จ่ายชาํระผลประโยชน ์ (20,638) (21,253) (15,339) (18,765) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 161,028 178,132 105,540 152,936 

 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 26 ลา้นบาท 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 18 ลา้นบาท) (2562: จาํนวน 40 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 37 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัในการจ่ายชาํระสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของกลุ่ม

บริษทัประมาณ 4 ถึง 28 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: 9 ถึง 13 ปี) (2562: 3 ถึง 29 ปี เฉพาะบริษทัฯ: 8 ถึง 14 ปี) 

 สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

อตัราคิดลด 0.54 - 2.26 2.10 - 3.46 1.34 - 1.56 2.50 - 3.08 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  2.00 - 5.10 2.00 - 6.42 2.00 - 5.00 2.00 - 5.00 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0.00 - 56.00 0.00 - 55.00 0.00 - 56.00 0.00 - 52.00 
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ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติ�านที�สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ

วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี�

ผลกระทบตอ่สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

การเปลี�ยนแปลง

ในขอ้สมมติ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราคิดลด ลดลงร้อยละ 1 เพิ�มขึ�น 9.72 เพิ�มขึ�น 10.46 เพิ�มขึ�น 8.33 เพิ�มขึ�น 9.84

เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 ลดลง 8.50 ลดลง 8.31 ลดลง 7.41 ลดลง 7.66

อตัราการขึ�นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1 ลดลง 6.75 ลดลง 6.86 ลดลง 5.86 ลดลง 6.13

เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 เพิ�มขึ�น 7.70 เพิ�มขึ�น 8.73 เพิ�มขึ�น 6.57 เพิ�มขึ�น 8.04

อตัราการเปลี�ยนแปลง ลดลงร้อยละ 1 เพิ�มขึ�น 10.43 เพิ�มขึ�น 10.79 เพิ�มขึ�น 8.99 เพิ�มขึ�น 9.96

ในจาํนวนพนกังาน เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 ลดลง 9.10 ลดลง 10.54 ลดลง 7.97 ลดลง 10.06

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้นนี� อ้างอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติใดขอ้สมมติหนึ�งขณะที�ให้ขอ้สมมติอื�นคงที� 

ในทางป�ิบตัิสถานการณ์ดังกล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติบางเรื�องอาจมีความสัมพนัธ์กันในการ

คาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวท้ี�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้

วิธีเดียวกบัการคาํนวณสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานที�รับรู้ในงบแสดง�านะการเงิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน

วิธีการและประเภทของขอ้สมมติที�ใช้ในการจดัทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี�ยนแปลงจากปีก่อน

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงในหลาย�ด้านที�เกี�ยวขอ้งกบัสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานโดยความเสี�ยงที�มีนัยสําคญั

คือ การเปลี�ยนแปลงในอตัราผลตอบแทนที�แท้จริงของพนัธบัตรรั�บาล�ึ� งอตัราผลตอบแทนที�แท้จริงของพนัธบัตรรั�บาล

ที�ลดลงจะทาํให้หนี� สินของโครงการเพิ�มสูงขึ�น

22. สํารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจดัสรรกําไรสุทธิ

ประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป� นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไป

จ่ายเงินปันผลได้

 

 

21.2 โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ�งเป็นประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังานแสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 178,132 208,254 152,936 182,977 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,578 8,775 4,151 6,895 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 3,648 5,221 2,856 4,443 

ตน้ทุนบริการในอดีต (543) - (543) - 

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการจ่ายชาํระผลประโยชน ์ (25,777) (22,865) (22,198) (22,614) 

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั     

- การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (25,444) - (14,563) - 

- การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 13,539 - 8,470 - 

- การปรับปรุงจากประสบการณ ์ 32,533 - 19,053 - 

การโอนออกเนื�องจากการโอนกิจการบางส่วนให้บริษทัย่อย 

(หมายเหตุ 12.3) - - (29,283) - 

จ่ายชาํระผลประโยชน ์ (20,638) (21,253) (15,339) (18,765) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 161,028 178,132 105,540 152,936 

 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 26 ลา้นบาท 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 18 ลา้นบาท) (2562: จาํนวน 40 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 37 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัในการจ่ายชาํระสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของกลุ่ม

บริษทัประมาณ 4 ถึง 28 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: 9 ถึง 13 ปี) (2562: 3 ถึง 29 ปี เฉพาะบริษทัฯ: 8 ถึง 14 ปี) 

 สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

อตัราคิดลด 0.54 - 2.26 2.10 - 3.46 1.34 - 1.56 2.50 - 3.08 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  2.00 - 5.10 2.00 - 6.42 2.00 - 5.00 2.00 - 5.00 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0.00 - 56.00 0.00 - 55.00 0.00 - 56.00 0.00 - 52.00 
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23. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ยของเงินกู้ยืม 85,498 123,283 41,375 55,298

ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ยของหนี� สินตามสัญญาเช่า 3,131 64 1,211 34

รวม 88,629 123,347 42,586 55,332

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใชจ้่ายแบ่งตามลกัษณะ�ระกอบดว้ยรายการค่าใช้จ่ายที�สําคญัดังต่อ��นี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังาน 1,274,510 1,460,868 636,745 849,140

ค่าเสื�อมราคา 710,392 748,106 406,344 462,064

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 63,337 51,237 11,752 33,514

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 184,456 194,283 118,980 141,108

ค่าขนส่งสินค้า 110,315 142,079 55,958 75,385

ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 12,156 38,476 4,321 18,252

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 6,132 11,365 2,071 3,636

ค่าตดัจ่ายสินทรัพย์ 11,509 11,172 10,419 7,937

�กาํ�ร��ขาดทุนจากอตัราแลกเ�ลี�ยนเงินตราต่าง�ระเท�� (1,892) 14,129 (3,498) 12,750

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร 3,600 33,000 3,600 33,000
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25. ภาษีเงินได้

25.1 ภาษีเงินได้

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 22,713 20,454 - -

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ที�จ่ายตัดจ่าย 7,091 4,151 3,095 2,502

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว 11,407 (56,564) 22,790 (57,168)

��า�ช้จ�า�����ปร���ชน���ภาษีเงินได้ที���ดงอ����น�����������������������������

กําไรขาดทุน 41,211 (31,959) 25,885 (54,666)

จาํนวนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอ��นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม

2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี�  

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีที�เกี�ยวขอ้งกบัขาดทนุจาก

การวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ��อขาย - 4,944 - 4,944

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีที�เกี�ยวขอ้งกบักาํไรจาก

การวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอ��น (1,344) - (1,344) -

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีที�เกี�ยวขอ้งกบักาํไรจาก

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (21) - (662) -

(1,365) 4,944 (2,006) 4,944
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รายการกระทบยอดระหว่างกาํไรทางบัญชีกบัค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดม้ีดังนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคล (59,283) (243,651) 49,124 (349,808)

อตัราภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคล

คูณอตัราภาษี (11,857) (48,730) 9,825 (69,962)

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:

รายไดท้ี�ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้ (761) (788) (20,974) (23,550)

รายจ่ายที�มีสิทธิหักได้เพิ�มขึ�น (37,375) (8,322) (32,681) (5,935)

ค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถหักทางภาษีได้ 25,447 15,996 28,909 7,657

ขาดทุน (กาํไร) ที�ได้รับยกเวน้ภาษเีงินไดต้ามสิทธิพิเศษ

ที�ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 435 (8,993) - 492

ผลขาดทุนทางภาษีที�ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบนัแต่ไม่เคย

รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบญัชี - (9,095) - -

ขาดทุนทางภาษีงวดปัจจุบนัที�ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย�์�������������������������������

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 44,139 34,300 37,711 34,130

รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีจากขาดทุนสะสม

ในงวดก่อน - (547) - -

ตัดจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชี

จากขาดทุนสะสมในงวดก่อน 2,309 - - -

กาํไรจากการโอนกิจการบางส่วน 17,844 - - -

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (129) (3,312) - -

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย (12,822) (35,487) - -

ผลกระทบทางภาษีเน��องจากอตัราภาษีของบริษทัย่อย���������

ที�แตกต่างกัน (3,608) (2,690) - -

ผลกระทบจากการตดัรายการระหว่างกนั 10,498 31,558 - -

ภาษีเงินไดห้ัก�ณ�ที�จ่ายตัดจ่าย 7,091 4,151 3,095 2,502

รวม 53,068 16,771 16,060 15,296

ค่าใชจ้่าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินไดท้ี�แสดงอยู่ใน����������������������������

กาํไรขาดทุน 41,211 (31,959) 25,885 (54,666)

อตัราภาษทีี�มีผลบังคบัใช้�ณ�วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานของบริษทัย่อยในต่างประเทศอยู่ในชว่งระหว่างร้อยละ 15 ถึง 25
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25.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ

ดงัต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผ��อการด้อยค่าของเงินลงทุน 9,677 9,677 9,677 9,677

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 60,740 82,843 43,105 64,723

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ได้ใช้ 108,498 110,923 100,000 100,000

กาํไรจากการขายสินทรัพยร์ะหว่างกันภายใน

กลุ่มกิจการ 31,693 14,869 - -

อ��น� 7,781 11,659 7,592 9,426

รวม 218,389 229,971 160,374 183,826

�นี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดข��นจากการเปลี�ยนแปลง

มูลค่าเงินลงทุน 8,237 (1,180) 7,044 (1,180)

รวม 8,237 (1,180) 7,044 (1,180)

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี - สุทธิ 210,152 231,151 153,330 185,006

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ได้ใชจ้าํนวน 500

ลา้นบาท (2562: จาํนวน 283 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 401 ลา้นบาท (2562: 217 ลา้นบาท)) ที�กลุ่มบริษทัไม่ได้

บันท�กสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน��องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบริษัทอาจไม่มีกาํไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอที�จะนําผลแตกต่างชั�วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได้ โดยรายการขาดทุนทางภาษี

ดังกล่าวจะหมดอายุในปี 2564 - 2571
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รายไดข้องบริษทัฯจาํแนกตามกิจการที�ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

กิจการที�ไดร้ับ                            

การส่งเสริม

กิจการที�ไม่ได้รับ                     

การส่งเสริม รวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย

รายไดจ้ากการขายในประเทศ - 233,953 3,388,654 3,899,126 3,388,654 4,133,079

รายได้จากการส่งออก - 95,851 421,584 731,555 421,584 827,406

รวมรายไดจ้ากการขาย - 329,804 3,810,238 4,630,681 3,810,238 4,960,485

27. กําไรต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีที�เป� นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุ้นสามั�ที�ออกอยู่ในระหว่างปี

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานแสดงการคาํนวณได ้ดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง

(ลา้นบาท) (92) (215) 25 (153)

ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก (ลา้นบาท) - - (2) (142)

จาํนวนหุ้นสาม�ัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (ล้านหุ้น) 2,710 2,710 2,710 2,710

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานจากการดาํเนินงาน

ต่อเนื�อง (บาท) (0.034) (0.079) 0.009 (0.056)

ขาดทุนต่อหุ้นขั�นพื�นฐานจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก 

(บาท) - - (0.001) (0.053)

บริษทัฯไม่มีการออกตราสารที�อาจเปลี�ยนเป� นหุ้นสาม�ัปรับลดในระหว่างปีที�นาํเสนอรายงาน ดังนั�นจึงไม่มีการนาํเสนอ

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

28. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงานที�นําเสนอนี� สอดคล้องกับรายงาน�ายในของบริษัทฯที�ผูมี้อ ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใ�้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ

ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี� ผู ้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯคือ กรรมการ

ผูจ้ดัการ
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เพื�อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทแสดงขอ้มูลจําแนกตามส่วนงานเป็นสายธุรกิจหลกั แยกตามฐานการ

ดาํเนินงานในประเทศและฐานการดาํเนินงานในตา่งประเทศ โดยแบ่งออกเป็นสายธุรกิจพลาสตกิ ประกอบด้วยส่วนงาน

ผลิตภณัฑเ์ครื�องใช้ในครัวเรือนและส่วนงานผลิตภณัฑ์เพื�องานอุตสาหกรรม�และสายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอื�น��ตามโครงสร้าง

การรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเพื�อพิจารณากาํไร(ขาดทุน)จากการขายตามส่วนงาน�ยอดรายไดไ้ด้ตัดรายการ

ระหว่างกนัออกแลว้ กาํไร(ขาดทุน)จากการขายคาํนวณจากยอดรายไดหั้กดว้ยตน้ทุนขาย ค่าใชจ้่ายในการขาย ค่าใช้จ่าย

ในการบริหาร�ส่วนรายไดอ้ื�นไม่สามารถปันส่วนได้

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื�อวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจ

เกี�ยวกบัการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดย

พจิารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วม�ึ� งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัที�ใช้ในการวดักาํไร

หรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน

การบันทกึบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานที�รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบันทึกบญัชีสําหรับรายการธุรกิจ

กบับุคคลภายนอก

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร(ขาดทุน)และสินทรัพยถ์าวรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

และ 2562 มีดังต่อไปนี�

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที��31 ธันวาคม 2563

สายธุรกิจพลาสติก

ส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื�องใช้

ในครัวเรือน

ส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื�องาน

อุตสาหกรรม

กิจการใน

ประเทศ

กิจการใน

ต่างประเทศ

กิจการใน

ประเทศ

กิจการใน

ต่างประเทศ

สายธุรกิจ

แม่พิมพ์และอื�น� รวม

รายได้ 955,325 284,527 3,879,547 1,797,251 349,185 7,265,835

รายไดร้ะหว่างบริษทัย่อย (68,654) (59,339) (162,793) (5,141) (96,691) (392,618)

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 886,671 225,188 3,716,754 1,792,110 252,494 6,873,217

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน (86,766) (14,708) (29,695) 119,683 (32,811) (44,297)

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ�- สุทธิ 1,892

รายได้อื�น 71,108

ต้นทุนทางการเงิน (88,629)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 643

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (59,283)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (41,211)

ขาดทุนสําหรับปี (100,494)

สินทรพัยถ์าวรของส่วนงาน 494,298 3,133,524 127,722 3,755,544

สินทรัพยถ์าวรที�ไม่สามารถปันส่วนได้ 26,872

สินทรัพยอ์ื�นที�ไม่สามารถปันส่วนได้ 3,877,007

สินทรัพยท์ั�งสิ�นในงบการเงินรวม 7,659,423

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจาํหน่ายสินทรัพย์

ไม่มีตวัตน 83,559 607,902 25,063 716,524
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(หน่วย: พนับาท)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562

สายธุรกิจพลาสติก

ส่วนงาน�ลิตภั��์เครื�องใช้

ในครัวเรือน

ส่วนงาน�ลิตภั��์เพื�องาน

อุตสาหกรรม

กิจการใน

ประเทศ

กิจการใน

ต่างประเทศ

กิจการใน

ประเทศ

กิจการใน

ต่างประเทศ

สายธุรกิจ

แม่พิมพ์และอื�น� รวม

รายไดจ้ากการขาย 1,406,760 396,868 4,954,401 2,250,937 234,757 9,243,723

รายไดร้ะหว่างบริษทัย่อย (154,709) (43,907) (168,117) (12,860) (17,801) (397,394)

รวมรายไดจ้ากการขายแก่ลูกคา้ภายนอก 1,252,051 352,961 4,786,284 2,238,077 216,956 8,846,329

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน (134,294) 8,303 (170,670) 138,821 (31,993) (189,833)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ (14,129)

รายได้อื�น 67,101

ต้นทุนทางการเงิน (123,348)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 16,558

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (243,651)

รายไดภ้าษีเงินได้ 31,959

ขาดทุนสําหรับปี (211,692)

สินทรพัยถ์าวรของส่วนงาน 596,009 3,414,150 139,668 4,149,827

สินทรัพยถ์าวรที�ไม่สามารถปันส่วนได้ 35,666

สินทรัพยอ์ื�นที�ไม่สามารถปันส่วนได้ 4,286,752

สินทรัพยท์ั�งสิ�นในงบการเงินรวม 8,472,245

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจาํหน่ายสินทรัพย์

ไม่มีตวัตน 85,393 658,081 13,103 756,577

รายได้จากลูกคา้ภายนอกที�กาํหนดขึ�นตามสถานที�ตั�งของกิจการในต่างประเทศของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นรายได้ที�เกิด

จากกจิการในประเทศเวียดนาม

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึ�งรายเป็นจาํนวนเงินประมา� 835 ลา้นบาท �ึ�งมาจากกิจการใน

ต่างประเทศ ในส่วนงาน�ลิตภ�ั�์เพื�องานอุตสาหกรรม (ปี 2562 ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดเกินร้อยละ 10 ของรายไดข้อง

กิจการ)

29.

กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบัญญตัิกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530

สําหรบับริษทัย่อยในต่างประเทศ กองทุนสํารองเลี�ยงชีพถูกจัดตั�งขึ�นตามนโยบายของบริษทัย่อยและเป็นไปตามกฎหมาย

ของประเทศที�บริษทัย่อยนั�นดาํเนินกิจการอยู่

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 6.2 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 2.4

ล้านบาท) (2562: จาํนวน 6.7 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 2.8 ล้านบาท)
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30. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมตัิโดย เงนิปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(ลา้นบาท) (บาท)

บริษัทฯ

เงินปันผลประจาํปี 2561 จ่ายจาก

ผลการดาํเนินงานของปี 2561

ที�ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น

เมื�อวนัที��25 เมษายน 2562 135 0.05

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2562 135 0.05

บริษัทย่อย

สําหรับปี 2563

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั

�เดิมชื�อ�“บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั”)

เงินปันผลประจาํปี 2562 ที�ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น

เมื�อวนัที��27 มีนาคม 2563 15 5.0

เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2563 ที�ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น

เมื�อวนัที��29 มิถุนายน 2563 18 6.0

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั

เมื�อวนัที��25 ธนัวาคม 2563 15 0.5

บริษทั ศรีไทย โมลด์ส จาํกัด

เงินปันผลประจาํปี 2562 ที�ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น

เมื�อวนัที��31 มีนาคม 2563 3 3.0

เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2563 ที�ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น

เมื�อวนัที��26 มิถุนายน 2563 7 7.0

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั

เมื�อวนัที��29 ธนัวาคม 2563 4 4.0

บริษทั ที ไทยพลาส จาํกดั

เงินปันผลประจาํปี 2562 ที�ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น

เมื�อวนัที��27 มีนาคม 2563 2 0.5

เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั

เมื�อวนัที��30 มิถุนายน 2563 2 2.0

บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั

เงินปันผลประจาํปี 2562 ที�ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น

เมื�อวนัที��30 เมษายน 2563 3 15.0

Srithai (Vietnam) Company Limited

เงินปันผลประจาํปี 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั

เมื�อวนัที��30 มิถุนายน 2563

15

(11,275 ลา้น

เวียดนามดอง)

-
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เงินปันผล อนุมตัิโดย เงนิปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(ลา้นบาท) (บาท)

สําหรับปี 2562

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั

�เดิมช��อ�“บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั”)

เงินปันผลประจาํปี 2561 ที�ประชุมสามั�ผ�ถ้�อหุ้น

เม��อวนัที��29 มีนาคม 2562 21 7.0

เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2562 ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษทั

เม��อวนัที��26 มิถุนายน 2562 21 7.0

ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษทั

เม��อวนัที��27 กนัยายน 2562 15 5.0

บริษทั ศรีไทย โมลด์ส จาํกัด

เงินปันผลประจาํปี 2561 ที�ประชุมสามั�ผ�ถ้�อหุ้น

เม��อวนัที��29 มีนาคม 2562 3 3.0

บริษทั ที ไทยพลาส จาํกดั

เงินปันผลประจาํปี 2561 ที�ประชุมสามั�ผ�ถ้�อหุ้น

เม��อวนัที��29 มีนาคม 2562 4 1.0

เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2562 ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษทั

เม��อวนัที��26 มิถุนายน 2562 4 1.0

ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษทั

เม��อวนัที��27 กนัยายน 2562 3 0.75

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั

เงินปันผลประจาํปี 2561 ที�ประชุมสามั�ผ�ถ้�อหุ้น

เม��อวนัที��23 เมษายน 2562 20 16.7

บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั

เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2562 ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษทั

เม��อวนัที��28 มิถุนายน 2562 4 20.0
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31.

31.1

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี�ยวกับรายจ่าย�่ายทุนที� เกี�ยว�้องกับส่วนปรับปรุงอาคาร การ�ื�อเครื� องจักรและอุปกร�์ 

���งมรีายละเอียด ดังนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สกุลเงินบาท (พนับาท) 55,191 7,109 13,067 6,979

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (พนัดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา) 1,309 1,264 572 1,250

สกุลเงินเยน (พนัเยน) 6,033 - 6,033 -

สกุลเงินยูโร (พนัยูโร) 197 1,949 - 1,949

สกุลเงินเวียดนามดอง (ลา้นเวียดนามดอง) 977 2,468 - -

31.2

� วนัที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใต้สั��าเช่าที�บอกเลิกไม่ได้���งยงัไม่เริ�มมีผล ดังนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายใน 1 ปี 13,302 11,693

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14,366 8,211

มากกว่า 5 ปี 42,839 -

รวม 70,507 19,904

31.3

(หน่วย: ล้านหน่วยสกุลเงิน)

สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินกูย้ืมให้แก่บริษทัย่อยโดยออ้ม ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 6 7 - -

เงินกูย้ืม�องกิจการอื�น บาท - 4 - -
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(หน่วย: ล้านหน่วยสกุลเงิน)

สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

การใช้ไฟฟ้า บาท 46 54 40 51

เวียดนามดอง 3,605 2,210 - -

อินเดียรูปี 5 5 - -

วงเงินกูห้มุนเวียน อินเดียรูปี 33 33 33 33

บาท 190 - 190 -

อื�น� บาท 1 6 1 6

เวียดนามดอง 133 - - -

31.4 คดีฟ้องร้อง

ในปี 2559 บริษทัจัดหาแรงงานต่างด้าวที�จดทะเบียนในประเทศกมัพูชาแห่งหนึ� งไดฟ้้องร้องบริษทัฯ โดยกล่าวอ้างว่า

บริษทัฯผิดนดัไม่ชาํระค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่างด้าวและให้บริษทัฯชดใชค่้าเสียหายพร้อมดอกเบี�ย �ึ� งใน

เดือนพฤษภาคม 2560 ศาลชั�นต้นมีคาํพิพากษาให้บริษทัฯชาํระเงินจาํนวน 4.77 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ยรอ้ยละ 7.5 ต่อปี

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้ยื�นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม 2560

ในปี 2562 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คําพิพากษายกคําพิพากษาของศาลชั�นต้น เนื�องจากไม่ได้มีการแปลเอกสารอ้างอิงที�เป็น

ภาษาต่างประเทศของบริษทัฯในขั�นศาลชั�นต้น ศาลอุทธรณ์จึงมีคาํสั�งให้บริษทัฯจดัทาํคาํแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ

และนาํส่งต่อศาลภายในปี 2562 จากนั�นให้ศาลชั�นตน้พจิารณาพิพากษาคดีใหม่ตามรูปคดี

เมื�อวนัที� 17 มกราคม 2563 ศาลชั�นตน้ยืนยนัตามคาํพิพากษาเดิม โดยให้บริษทัฯชําระเงินจาํนวน 4.77 ลา้นบาท พร้อม

ดอกเบี�ยร้อยละ 7.5 ต่อปี อย่างไรก็ดี บริษทัฯยื�นอุทธรณ์ต่อศาลอทุธรณ์ในเดือนมนีาคม 2563 และศาลอุทธรณ์ได้นัดฟัง

คาํพิพากษาในวนัที� 24 มีนาคม 2564 โดยบริษทัฯและที�ปรึกษาก�หมายของบริษทัฯเชื�อมั�นว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็น

คุณต่อบริษทัฯเนื�องด้วยหลกัฐานและข้อมูลสําคญัที�บริษทัฯมี จะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดี ดังนั�นบริษทัฯจึงไม่ตั�งสํารอง

หนี� สินสําหรับคดีความดงักล่าว
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32.

� วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหร�อเปิดเ�ยมูลค่า

ยุติธรรมแยกแสดงตามระดบัของข้อมูลที���้�นการวดัมูลค่ายุติธรรม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.20) ไดด้ังนี�

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

� วนัที� 31 ธันวาคม 2563

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม�่านก�าไรขาดทุนเบ�ดเสร��อ��น

- ตราสารทุนที��ดทะเบียน�น                

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 41 - - 41

- ตราสารทุนที�ไม่ได้�ดทะเบียน�นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - 42 56 98

อสังหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน - 1,586 - 1,586

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

� วนัที� 31 ธันวาคม 2562

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

เงินลงทุน�นหลกัทรัพยเ์���อขาย - ตราสารทุน 34 - - 34

อสังหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน - 1,510 - 1,510
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

� วนัที� 31 ธันวาคม 2563

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ส�น�รัพ�์����ั������า���������า�ุต�ธรร��

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัม�ลค่าด้วยม�ลค่า

ยุติธรรม�่านก�าไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น

- ตราสารทุนที�จดทะเบียน�น                

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 41 - - 41

- ตราสารทุนที�ไม่ได้จดทะเบียน�นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - 25 56 81

ส�น�รัพ�์������ ���������า�ุต�ธรร�

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 1,571 - 1,571

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

� วนัที� 31 ธันวาคม 2562

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ส�น�รัพ�์����ั������า���������า�ุต�ธรร��

เงินลงทุน�นหลกัทรัพยเ์�ื�อขาย - ตราสารทุน 34 - - 34

ส�น�รัพ�์������ ���������า�ุต�ธรร�

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 1,495 - 1,495

33. ��ร��อ���อ�า��าร���น

33.1 ตราสารอนุพันธ์

กลุ่มบริษทัเลือก��้ตราสารอนุพนัธต์ามความเหมาะสมกับลกัษ�ะการประกอบธุรกิจ ความเสี�ยงของรายการทางการเงิน 

และวงเงินประเ�ทตราสารอนุพนัธ์ที�กลุ่มบริษทัมีกับส�าบนัการเงิน โดยตราสารอนุพนัธ์ทั�งหมดที�กลุ่มบริษทั��้ยงัมีเพียง

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อบริหารความเสี�ยงจากการท�าธุรกรรม โดยเขา้ท�าสัญญาดังกล่าว�น�่วงเวลาที�

ความ�นั�วนหรือแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศอาจส่ง�ลกระทบต่อรายการอ้างอิงซ��ง

มีอายุสัญญาโดยทั�วไปไม่เกนิ 6 เดือน ทั�งนี�  � วนัที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า
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33.2

เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� การค้า  เงินลงทุน 

เจา้หนี� การคา้ เงินกู้ยืมระยะสั�น และเงินกูย้ืมระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงทางการเงินที�เกี�ยวข้องกับเครื�องมือทางการ

เงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยง ดงันี�

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นเครดิตส่วนใหญ่เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี� การคา้ เงินฝากและเงินลงทุนระยะสั�นกับธนาคารและ

สถาบนัการเงิน โดยจาํนวนเงินสูงสุดที�กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื�อ การฝากเงิน และการลงทุนไม่เกิน

มูลค่าตามบัญชีที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน เนื�องจากกลุ่มบริษทัไม่มีรายการตราสารอนุพนัธ์สําหรับรายการทาง

การเงินดงักล่าว

กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงโดยใช้นโยบายและขั�นตอนในการควบคุมการให้สินเชื�ออยา่งเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะได้รับ

ความเสียหายที�เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื�อ นอกจากนี� กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหนี� การคา้อย่าง

สมํ�าเสมอ และจะมีการขอหนงัสือรับรองด้านเครดิต �Letters of credit) หรือการประกันสินเชื�อแบบอื�น� จากธนาคารและ

สถาบนัการเงินที�มีความน่าเชื�อถือสําหรับลูกคา้รายใหม่ ควบคู่กบัการพิจารณาเรียกเก็บเงินมัดจาํค่าสินคา้ล่วงหน้าบางส่วน

ก่อนการส่งมอบสินคา้ แลว้แต่กรณี อย่างไรก็ตามภาพรวมการให้สินเชื�อของกลุ่มบริษทั เป็นการให้สินเชื�อแบบไม่กระจุก

ตวั เนื�องจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมากและอยู่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนลูกคา้บางรายเป็นลูกค้า

รายใหญท่ี�มีความน่าเชื�อถือทางดา้นการเงิน

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั�งสํารองของผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่าจะ

เกิดขึ�นคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี�คงค้างนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชําระสําหรับกลุ่มลูกคา้ที�มีรูปแบบของความเสี�ยงด้าน

เครดิตที�คลา้ยคลงึกนั โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้าและอนัดับความน่าเชื�อถือของลูกค้า รวมถึงการมีหนังสือ

รับรองด้านเครดิต (Letters of credit) หรือการมีหลักประกันการขอสินเชื�อรูปแบบอื�น� จากลูกค้า ที�จะนํามาพิจารณา

คาํนวณการด้อยค่าดา้นเครดิตของลูกค้า ทั�งนี�การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคาํนึงถึงผล

ของความน่าจะเป็นถ่วงนํ� าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที�มีความสมเหตุสมผลและสามารถนาํมาสนับสนุนได้

ณ วนัที�รายงานเช่นเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั�วไป 

กลุ่มบริษทัจะตดัจาํหน่ายลูกหนี�การคา้ออกจากบญัชีเมื�อประเมินแลว้ว่าลูกหนี�นั�นไม่มีความสามารถในการชาํระเงิน

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระ�ะ���น

กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงด้านเครดิตที�เกี�ยวขอ้งกับเงินฝากและเงินลงทุนระยะสั�นกับธนาคารและสถาบนัการเงิน

โดยเ�พาะในส่วนของจาํนวนเงินที�เกินวงเงินที�ไดร้ับการคุม้ครองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัจะพิจารณา

ฝากเงินหรือลงทุนระยะสั� นกับคู่สัญญาที�ได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแล้วเท่านั�นภายใต้วงเงินสินเชื�อที�

กาํหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย และระดับความเสี�ยงของประเภทผลิตภณัฑ์เงินฝากและเงินลงทุนระยะสั�น โดยฝ่ายบริหาร

จะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาสอบทานและปรับปรุงวงเงินสินเชื�อและประเภทผลิตภณัฑ์เงินฝากและเงินลงทุน

ระยะสั� นเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงที�เป็นนัยสําคญักบัคู่สัญญาหรือเมื�ออัตราผลตอบแทนไม่เป็นไปอย่างที�คาดการณ์ไว ้

การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเสี�ยงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงนิที�อาจเกดิขึ�นจาก

ผิดนดัชําระของคู่สัญญา
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กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงด้านเครดิตของเงิน�ากและเงินลงทุนระยะสั�นอยู่ในระดบัตํ�าจากการเน้นพิจารณาเลือกคู่สญัญาที�

เป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินในประเทศที�มีอนัดับความน่าเชื�อถือดา้นเครดิตในระดับสูงซึ� งประเมินโดยสถาบันจัด

อนัดบัความน่าเชื�อถือด้านเครดติระหว่างประเทศ และเลือกลงทุนระยะสั�นใน�ลิตภณั�์ที�มีความปลอดภยัต่อเงินตน้สูงตาม

แนวทางที�คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้ดงันั�น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีความจาํเป็นต้องใช้ตราสารอนุพนัธ์หรือเครื�องมือ

ทางการเงินอื�นมาช่วยในการบริหารความเสี�ยงเครดิตส่วนนี�

กลุม่บริษทัมีความเสี�ยงดา้นตลาด 2 ประเภท ได้แก ่ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน และความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย กลุ่ม

บริษทับริหารความเสี�ยงโดยการพิจารณาการทาํสัญญาตราสารอนุพนัธ์ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ดา้นตลาดและ

ปริมาณของธุรกรรมที�มีความเกี�ยวข้องกบัความเสี�ยงทั�งสองประเภทดังกล่าว ควบคู่กบัการบริหารความเสี�ยงในรูปแบบอื�น

ที�ไม่มีความซับซอ้นหรือมี�ลกระทบที�อาจเกิดขึ�นเหมือนการใชต้ราสารอนุพนัธ์บางประเภท ดังนี�

 การเข้าทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื�อป้องกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�อาจเกิดขึ�นจากการ

นาํเขา้หรือส่งออกสินคา้

 การบริหารรายรับ-รายจ่ายที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้มีความสมดุล และการพิจารณากาํหนดสกุลเงินสําหรับการ

ซื�อขายสินค้าเป็นเงินสกุลอื�นหรือเงินบาท เพื�อกระจายความเสี�ยงและลดการพึ� งพาสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ� งมาก

จนเกินไป

 การพิจารณาถ่วงดุลอตัราดอกเบี�ยระหวา่งอตัราลอยตวัและอตัราคงที� รวมถึงการพิจารณาเลือกใช้คู่สัญญาหลายรายซึ� ง

ช่วยเพิ�มทางเลือกให้กลุ่มบริษัทพิจารณาเลือกใชด้้วยต้นทุนทางการเงินที�เหมาะสมกบัระดับความเสี�ยงของอัตรา

ดอกเบี�ยแต่ละประเภท

 การติดตามสถานการณ์อตัราแลกเปลี�ยนและอัตราดอกเบี� ยอย่างใกล้ชิด บทวิเคราะห์ของสถาบันต่าง� ที�มีความ

น่าเชื�อถือ และแนวโน้ม ถูกนาํมาร่วมใชป้ระเมินทิศทางและ�ลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงอย่างเหมาะสม

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อหรือขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศเป็น

ส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงด้วยการทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ�งสัญญาส่วนใหญ่มีอายุ

ไม่เกิน 6 เดือน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศที�เป็นสาระสาํคญั ดังนี�

งบการเงินรวม

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงิน        อตัราแลกเปลี�ยนเ�ลี�ย                            

2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ดอลลาร์สหรัฐฯ 3 5 2 3 30.0371 30.1540

ดอลลาร์สิงคโปร์ 1 3 - - 22.6632 22.3245
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงิน        อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย                            

2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ดอลลาร์สหรัฐฯ 3 5 - - 30.0371 30.1540

ดอลลาร์สิงคโปร์ 1 3 - - 22.6632 22.3245

ตารางต่อไปนี� แสดงให้เห�นถึงผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ� นอย่าง

สมเหตุสมผลของอตัราแลกเปลี�ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยกาํหนดให้ตวัแปรอื�น

ทั�งหมดคงที� ทั�งนี�  ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีนี� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป� น

ตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธที์�เป� นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัไม่มีความเสี�ยงอย่าง

เป� นสาระสําคญัจากการเปลี�ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอื�น

สกุลเงิน เพิ�มขึ�น / ลดลง ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษี

(ร้อยละ) (พนับาท)

ดอลลาร์สหรัฐ +5.00 เพิ�มขึ�น 888

-5.00 ลดลง 888

ดอลลาร์สิงคโปร์ +5.00 เพิ�มขึ�น 1,259

-5.00 ลดลง 1,259

ทั�งนี�  ขอ้มูลนี� ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้้วยความระมัดระวงั

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ยที�สําคญัเฉพาะที�เกี�ยวเนื�องกบั เงินกู้ยืมระยะสั�น และเงินกู้ยืมระยะยาว สินทรัพย์

และหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี� ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที��ึ�งใกลเ้คียงกบัอตัรา

ตลาดในปัจจุบัน

กลุม่บริษทับริหารความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยโดยการจดัหาเงินกูย้ืมที�มีทั�งอตัราดอกเบี�ยคงที�และอตัราดอกเบี� ยลอยตัวจาก

คู่สัญญาหลายรายตามผลของการเจรจาและนโยบายการปล่อยสินเชื�อของผูใ้ห้สินเชื�อในแต่ละช่วงเวลา โดยกลุ่มบริษทัมี

เป้าหมายที�จะรักษาสัดส่วนของเงินกูยื้มที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�และเงินกูย้ืมที�มีอตัราลอยตัวในสัดส่วนที�ใกลเ้คียงกันรวมถึง

การพิจารณาเขา้ทําสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ย หรือสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ เพื�อที�จะบริหารความ

แตกต่างระหว่างดอกเบี�ยตามอตัราคงที�และดอกเบี�ยตามอตัราลอยตัว หรือบริหารความแตกต่างระหว่างดอกเบี�ยของสอง

สกุลเงินตราต่างประเทศที�ต่างกนั �ึ�งอา้งอิงจากมูลค่าเงินตน้ตามสัญญาสําหรับช่วงเวลาที�กาํหนดไว้

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�สําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี�ย และ

สําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนด หรือ วนัที�มีการกาํหนด

อตัราดอกเบี�ยใหม่ �หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี�
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

� วนัที� 31 ธันวาคม 2563

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย อตัรา

ภายใน 1 ถึง เกิน ปรับขึ�นลง ไม่มี ดอกเบี�ย

1 ปี 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพยท์างการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 - - 361 216 583 0.05 - 5.50

ลูกหนี�การคา้ - - - - 1,330 1,330 -

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 76 76 -

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 1 1 -

เงิน�ากธนาคารที�ติดภาระค ��าประกนั - - - 9 - 9 0.50 - 6.20

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น - - - - 139 139 -

6 - - 370 1,762 2,138

หนี� สินทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั�น 1,290 - - 356 - 1,646 อตัราคงที� / Cost of

fund บวกส่วนเพิ�ม

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั - - - - 749 749 -

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 49 49 -

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 230 230 -

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 1 1 -

หนี� สินตามสัญญาเช่า 17 28 11 - - 56 3.62 - 8.00

เงินกูยื้มระยะยาว 172 185 - 377 - 734 หมายเหตุ 18.2

1,479 213 11 733 1,029 3,465

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

� วนัที� 31 ธันวาคม 2562

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย อตัรา

ภายใน 1 ถึง เกิน ปรับขึ�นลง ไม่มี ดอกเบี�ย

1 ปี 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพยท์างการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 - - 196 121 321 0.10 - 0.75

ลูกหนี�การคา้ - - - - 1,737 1,737 -

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 56 56 -

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 1 1 -

เงิน�ากธนาคารที�ติดภาระค��าประกนั - - - 6 - 6 0.60 และ 6.50

เงินลงทุนเ�ื�อขาย - - - - 34 34 -

4 - - 202 1,949 2,155



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2563 • 73

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

� วนัที� 31 ธันวาคม 2562

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย อตัรา

ภายใน 1 ถึง เกิน ปรับขึ�นลง ไม่มี ดอกเบี�ย

1 ปี 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

หนี� สินทางการเงิน

เงินกูยื้มระยะสั�น 1,255 - - 448 - 1,703 อตัราคงที� / Cost of

fund บวกส่วนเพิ�ม 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 858 858 -

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 58 58 -

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1 - - - 303 304 3.55 - 5.30

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 1 1 -

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 1 - - - 1 3.55 - 5.30

เงินกูยื้มระยะยาว 285 358 - 504 - 1,147 หมายเหตุ 18.2

1,541 359 - 952 1,220 4,072

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

� วนัที� 31 ธันวาคม 2563

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย อตัรา

ภายใน 1 ถึง เกิน ปรับขึ�นลง ไม่มี ดอกเบี�ย

1 ปี 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพยท์างการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 299 92 391 0.13 - 0.25

ลูกหนี�การคา้ - - - - 811 811 -

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 36 36 -

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 61 61 -

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น - - - - 122 122 -

- - - 299 1,122 1,421

หนี� สินทางการเงิน

เงินกูยื้มระยะสั�น 1,100 - - - - 1,100 อตัราคงที�

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 469 469 -

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 37 37 -

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 94 94 -

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 8 8 -

หนี� สินตามสัญญาเช่า 9 14 1 - - 24 3.75 - 5.00

เงินกูยื้มระยะยาว 142 154 - 100 - 396 หมายเหตุ 18.2

1,251 168 1 100 608 2,128



บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2563  • 74

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย อตัรา

ภายใน 1 ถึง เกิน ปรับขึ�นลง ไม่มี ดอกเบี�ย

1 ปี 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพยท์างการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 120 9 129 0.10 - 0.38

ลูกหนี�การคา้ - - - - 1,114 1,114 -

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 23 23 -

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 61 61 -

เงินลงทุนเผื�อขาย - - - - 34 34 -

- - - 120 1,241 1,361

หนี� สินทางการเงิน

เงินกูยื้มระยะสั�น 1,180 - - - - 1,180 อตัราคงที� 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 519 519 -

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 59 59 -

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1 - - - 123 124 5.30

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 3 3 -

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 1 - - - 1 5.30

เงินกูยื้มระยะยาว 254 296 - 246 - 796 หมายเหตุ 18.2

1,435 297 - 246 704 2,682

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ�นอย่างสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืม

ที�มีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 แสดงไดด้ังนี�

สกุลเงิน เพิ�มขึ�น / ลดลง ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษี

(ร้อยละ) (พนับาท)

บาท +0.25 ลดลง 203

-0.25 เพิ�มขึ�น 203

เวียดนามดอง +0.25 ลดลง 1,530

-0.25 เพิ�มขึ�น 1,530

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจดัทาํขึ�น�ดยใช้สมมติ�านว่าจาํนวนเงินกูย้ืมที�มีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด 

และตัวแปรอื�นทั�งหมดคงที�ตลอด � ปี และยงัถือเสมือนวา่อตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาดของเงินกูย้ืมไม่ได้มี

อตัราดอกเบี� ยที�กาํหนดไวแ้ล้ว ดังนั�น การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยที�เกิดขึ�นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบี�ยที�ต้องชําระ

ตลอด �� เดือนเต�ม ทั�งนี�  ขอ้มูลนี� ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้้วยความระมัดระวงั
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กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่อง�ดยการพิจาร�าจากหลายปัจจัยทั�งการเปรียบเทียบสินทรัพย์

หมุนเวียนกบัหนี� สินหมุนเวียน ความสามารถในการเปลี�ยนสินทรัพยท์างการเงินเป็นกระแสเงนิสดหรือใชไ้ปในการสรา้ง

รายได้ ร่วมกบัการประเมินจาํนวนหนี� และภาระผูกพนัของเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ืมธนาคาร และสัญญาเช่าส่วนที�จะครบ

กําหนดชําระไม่เกิน  1 ปี และปริมา�วงเงินสินเชื�อที�ยงัไม่ได้ใช้ทั� งหมดของกลุ่มบริษัทที� มีกับทุกสถาบันการเงิน 

กลุ่มบริษทัได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกับการกูย้ืมเงินเพื�อนาํไปชําระหนี� สินเดิมและความเสี�ยงจาก

การขาดสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และได้ข้อสรุปว่าความเสี�ยงดังกล่าวอยู่ในระดับตํ�า และเชื�อมั�นว่าจะ

สามารถสร้างกระแสเงินสดรับไดเ้พียงพอกับกระแสเงินสดจ่ายตามสัญญาที�จะจ่ายในอนาคตจากความสามารถในการ

ชําระหนี� สินที�ครบกาํหนดของกลุ่มบริษทัที�ผ่านมา และปริมา�เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเมื�อรวมกับปริมา�

วงเงินสินเชื�อที�ยงัไม่ได้ใช้ทั�งหมดที�มีอยู่อย่างเพียงพอ ความสามารถในการเขา้ถ�งแหล่งของเงินทุนที�หลากหลาย อีกทั�งยงั

สามารถตกลงกบัผูใ้ห้กูร้ายเดิมเพื�อขยายระยะเวลาของหนี� สินที�จะครบกาํหนดภายใน 1 ปีออกไปไดอ้ีก ทั�งนี�  เนื�องจาก

รายการหนี� สินทางการเงินของกลุ่มบริษทัไม่มีรายการตราสารอนุพนัธ์เป็นส่วนประกอบ ดงันั�น จาํนวนเงินภาระหนี� สิน

ทางการเงินจ�งเป็นมูลค่าตามบัญชีที�แสดงอยู่ในงบแสดง�านะการเงินรวมกับดอกเบี� ยหรือภาระผูกพันที�จะเกิดข��นตาม

สัญญา

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนี� สินทางการเงินที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั � วนัที� 31 ธันวาคม 2563

���งพิจาร�าจากกระแสเงินสดตามสัญญาที�ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงได้ดังนี�

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

เมื�อทวงถาม

ไม่เกิน

1 ปี 1 - 5 ปี

มากกว่า

5 ปี รวม

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจาก

สถาบนัการเงิน 850,047 799,422 - - 1,649,469

เจา้หนี�การคา้และเจ้าหนี�อื�น - 1,029,731 - - 1,029,731

หนี� สินตามสัญญาเช่า - 20,027 32,157 19,125 71,309

เงินกูย้ืมระยะยาว - 337,385 442,558 7,123 787,066

850,047 2,186,565 474,715 26,248 3,537,575

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เมื�อทวงถาม

ไม่เกิน

1 ปี 1 - 5 ปี

มากกว่า

5 ปี รวม

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจาก

สถาบนัการเงิน 850,047 250,329 - - 1,100,376

เจา้หนี�การคา้และเจ้าหนี�อื�น - 607,531 - - 607,531

หนี� สินตามสัญญาเช่า - 9,926 14,848 513 25,287

เงินกูย้ืมระยะยาว - 203,104 211,339 - 414,443

850,047 1,070,890 226,187 513 2,147,637
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33.3 ม����า�ุติ�รรม�องเ�ร��องม�อทางการเงนิ

เนื�องจากเครื�องมือทางการเงนิส่วนให�่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั�นหรือมีอตัราดอกเบี� ยใกล้เคียงกับอตัรา

ดอกเบี� ยในตลาด กลุ่มบริษัทจ�งประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบั�ชีที�แสดงใน                  

งบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษทัมีวิธีการและสมมติฐานที�ใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนตามราคาตลาด หรือ

อา้งอิงจากแบบจาํลองราคาที�ไดร้ับการยอมรบัโดยทั�วไป ในกรณีที�ไม่มีราคาตลาด

ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรม

34. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัทนั� นเพื�อดาํรงไว้ซ�� งความสามารถในการดําเนินงาน

อย่างต่อเนื�อง เพื�อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุ้นและเป� นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซ้�� งโครงสร้าง

ของทุนที�เหมาะสม

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถ้ือหุ้น การคืนทุนให้แก่

ผูถ้ือหุ้น การออกหุ้นทุนใหม่ การซื�อหุ้นทุนคืน การปรับโครงสร้างหนี� เงินกู ้การออกหุ้นกู ้การชาํระคืนหนี� เงินกู้ก่อน

กาํหนด หรือการขายทรัพยสิ์นเพื�อลดภาระหนี�

เพื�อให้ได้สิทธิพิเ�ษทางภาษี กลุ่มบริษทัจะตอ้งดาํรงไวซ้��งเงินทุนขั�นตํ�าตามที�กาํหนดในแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี� ได้รับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทั� เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2564




