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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

1.1 วสัิยทัศน์และพนัธกจิของบริษทัฯ 

 บริษทัฯไดป้ระกาศวิสัยทศัน์และพนัธกิจใหผู้บ้ริหาร ตลอดจนพนกังานทุกระดบัในองคก์รไดรั้บทราบ มี

ความเขา้ใจร่วมกนั และประสานงานกนั เพ่ือร่วมกนัช่วยผลกัดนัใหบ้ริษทัฯสามารถบรรลุเป้าหมายและกา้วไปใน

ทิศทางท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมัน่คง  นอกจากน้ี บริษทัฯไดเ้ผยแพร่วิสัยทศัน์และพนัธกิจแก่สาธารณชน คู่คา้ และผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัฯ เพ่ือรับรู้ทิศทางและอนาคตของบริษทัฯ และดาํเนินธุรกิจร่วมกนักบับริษทัฯไดอ้ย่าง

มัน่ใจ 

 บริษทัฯกาํหนดกลยุทธ์และแนวทางการดาํเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมกบัวิสัยทศัน์ (Vision) และ     

พนัธกิจ (Mission) วิสัยทศัน์และพนัธกิจไดรั้บการทบทวนทุกปี ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของการดาํเนิน

ธุรกิจ ตลอดจนปัจจยัภายในและภายนอก  ทั้งน้ี วิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบในปี พ.ศ. 

2563 และใหค้งยึดถือปฏิบติัจนกวา่ฝ่ายบริหารจะทบทวนเปล่ียนแปลงและนาํเสนอใหม่ ดงัน้ี 

 

วสัิยทัศน์ (Vision) 

 

เป็นผูผ้ลิตเมลามีนรายใหญ่ท่ีสุดในโลก 

และเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกในอาเซียน 

 

 

พนัธกจิ (Mission) 

 

1. ส่งเสริมให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้ และแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นประโยชน์ต่อ

การพฒันาทุนมนุษย ์(Human Capital) 

 

2. พฒันา เพ่ิมพูนทกัษะ ความสามารถ สมรรถนะในการแข่งขนัห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 

 

3. ดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของจริยธรรม และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

4. พฒันาองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพและมีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสงัคม (Social Capital) 
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1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคัญ 

 

 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” เร่ิมดาํเนินธุรกิจภายใตช่ื้อ “หจก.อุตสาหกรรม     

ศรีไทยพลาสติก” โดยนายสุมิตร  เลิศสุมิตรกุล เป็นผูก่้อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2506 เพ่ือทาํธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายของใชพ้ลาสติกในครัวเรือน 

 

 ปี พ.ศ. 2515 เปล่ียนช่ือกิจการเป็น “หจก.อุตสาหกรรมศรีไทยซุปเปอร์แวร์” และปรับโครงสร้างการ

บริหารงานโดยแต่งตั้งนายสนัน่  องัอุบลกุล ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการโรงงาน และไดเ้พ่ิมประเภทธุรกิจอีกประเภท

หน่ึงคือ ผลิตเคร่ืองใชเ้มลามีนบนโต๊ะอาหาร 

 

 ปี พ.ศ. 2522 เปล่ียนสถานะของกิจการจากห้างหุ้นส่วนจาํกดัเป็นบริษทัจาํกดั ภายใตช่ื้อ “บริษทั ศรีไทย

ซุปเปอร์แวร์ จาํกดั” ซ่ึงกิจการไดข้ยายตวัเติบโตข้ึนตามลาํดบั 

 

 บริษทัฯเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2534 โดย

เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 170 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท และไดเ้ปล่ียนสถานะเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 13 

ธนัวาคม พ.ศ. 2536 ต่อมาไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 470 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2537 และเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนอีกคร้ังเป็น 500 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีหุน้ท่ีเรียกชาํระมูลค่าครบแลว้จาํนวน 400 

ลา้นบาท และภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีจากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิค ทาํใหทุ้นท่ี

ชาํระแลว้ของบริษทัฯเพ่ิมข้ึนจาก 400 ลา้นบาท เป็น 2,857 ลา้นบาท 

 

 ปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้งนายสนัน่  องัอุบลกุล กรรมการผูจ้ดัการ ให้ดาํรงตาํแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ แทนนายสุมิตร  เลิศสุมิตรกุล อดีตประธานกรรมการของบริษทัฯซ่ึงไดถึ้ง

แก่กรรม 

 

 ปี พ.ศ. 2551 บริษทัฯลดทุนจดทะเบียนและท่ีชาํระแลว้จาก 2,857 ลา้นบาท เป็น 2,710 ลา้นบาท โดยการ

ตดัหุน้สามญัท่ีซ้ือคืนและไม่ไดจ้าํหน่ายภายในระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ิน จากผลของโครงการ

ซ้ือหุ้นคืนของบริษทัฯในปี พ.ศ. 2548 ซ่ึงเป็นไปตามโครงการซ้ือหุ้นสามญัคืนเพ่ือการบริหารทางการเงินและ

ขั้นตอนทางกฎหมาย 

 

 ปี พ.ศ. 2558 บริษทัฯจดัทาํ rebranding และเร่ิมใช้โลโกใ้หม่เพ่ือให้มีความเป็นสากล รองรับธุรกิจท่ี

หลากหลาย มีความทนัสมยั และลูกคา้จดจาํง่าย ดงัน้ี 

 

 Brand บริษทัฯ (Corporate Brand) 
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 Brand สินคา้ 

 

 

 Brand ประเภทธุรกิจ 

 
 

 เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพิจารณายา้ยกลุ่มอุตสาหกรรมของ

บริษัทฯจากประเภท “สินค้าอุปโภคบริโภค” ในหมวดธุรกิจ “ของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน” เป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมประเภท “สินคา้อุตสาหกรรม” ในหมวดธุรกิจ “บรรจุภณัฑ”์ เพ่ือความชดัเจนต่อผูล้งทุนและความ

เหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจ ผลิตภณัฑ ์และรายไดข้องบริษทัฯ 
 

 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯโอนหน่วยธุรกิจสายการผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนและ

การจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนแบบคา้ส่งและส่งออกใหก้บับริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อย

ละ 100 ดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือรวมศูนยฐ์านการผลิตหลกัของสายธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนในประเทศ

ไทยใหอ้ยูภ่ายใตบ้ริษทัเดียว  ทั้งน้ี การโอนหน่วยธุรกิจดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
 

 การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั บริษทัฯให้ความสําคญัและมุ่งเนน้ขยายธุรกิจและฐานลูกคา้ของสายธุรกิจ

พลาสติกทั้งผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนซ่ึงเป็นสายธุรกิจหลกัของกลุ่ม

บริษทัอยา่งต่อเน่ือง ควบคู่กบัการขยายฐานการผลิตและลูกคา้ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียน ซ่ึง

บริษทัฯประสบความสาํเร็จจากการลงทุนในประเทศเวียดนามผ่านบริษทัย่อยของบริษทัฯท่ีมีการเติบโตทั้งในดา้น

ธุรกิจและรายได ้และโอกาสเติบโตต่อเน่ืองในอนาคตตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม รวมถึง

การลงทุนผ่านบริษทัย่อยในประเทศอินเดียเพ่ือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั และการ

ขยายตลาดในประเทศอินเดีย   นอกจากน้ี แผนกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือขบัเคล่ือนธุรกิจ อาทิ การให้ความสําคญักบัการ

ปรับปรุงกระบวนการทาํงานและการผลิต การเจรจาเขา้ซ้ือกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ การสรรหา

นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพฒันาวตัถุดิบหรือขยายตลาด E-commerce 

อยู่เสมอ ตลอดจนการปรับตวัให้เขา้กบัสังคมสมยัใหม่ในโลกยุคดิจิทลั ก็จะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจของกลุ่มบริษทัมี

ความเขม้แข็ง สามารถแข่งขนัและเติบโตต่อไปไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยืน บนรากฐานของการดาํเนินธุรกิจและการ

บริหารจดัการองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามหลกัธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 

 ธุรกิจแม่พิมพ์ซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทัย่อยของบริษทัฯและเป็นส่วนสนับสนุนท่ีสําคญัของสายธุรกิจ

พลาสติก กลุ่มบริษทัย่อยให้ความสําคญักบัการผลิตและนาํเสนอแม่พิมพท่ี์มีคุณภาพสูงและการบริการท่ีดีในทุก

ขั้นตอนให้แก่ลูกคา้ตั้งแต่การออกแบบจนถึงขั้นตอนการผลิตเพ่ือให้แม่พิมพต์รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ดว้ย

ความพึงพอใจสูงสุด   นอกจากน้ี การรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ทางธุรกิจและลูกคา้ ก็จะช่วยใหก้ลุ่มบริษทัย่อย

สามารถเพ่ิมโอกาสในการขายและสร้างรายได้มากข้ึนเม่ือลูกค้ามีความต้องการแม่พิมพ์รุ่นใหม่ๆ หรือเม่ือ

อุตสาหกรรมต่างๆ เร่ิมฟ้ืนตวัและมีการเติบโตท่ีดีข้ึน 
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 ส่วนธุรกิจอ่ืนท่ีอยู่ภายใตส้ายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ เป็นการมุ่งเนน้คดัสรรสินคา้ท่ีหลากหลายและเป่ียม

ดว้ยคุณภาพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจาํหน่าย เพ่ือสร้างรายไดเ้สริมใหแ้ก่บริษทัฯเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก

ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่จะอยู่ภายใตโ้ครงสร้างเดียวกนักบัโครงสร้างธุรกิจ

หลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ สายธุรกิจพลาสติกซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้

ในครัวเรือน และสายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ โดยรวมกลุ่มบริษทัย่อยท่ีทาํธุรกิจแม่พิมพซ่ึ์งถือว่าเป็นหัวใจสําคญั

ของสายธุรกิจพลาสติก และกลุ่มบริษทัในเครืออ่ืนๆ ท่ีทาํธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจหลกัทั้ งสองของบริษทัฯ 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดว้างกลยุทธ์ใหก้ารทาํธุรกิจมีลกัษณะครบวงจร ลดการพ่ึงพาธุรกิจนอกกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้าง

ศกัยภาพในการแข่งขนัของกลุ่มบริษทัใหม้ากข้ึน 

 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ – แยกตามสายธุรกจิ 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ – แยกตามประเภทของเงนิลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 

1. การถือหุน้ร้อยละ 100.0 ใน Srithai (Hanoi) Company Limited และร้อยละ 48.0 ใน Sanko Srithai (Malaysia) 

SDN. BHD. เป็นการถือหุ้นทางออ้มของบริษทัฯผ่าน Srithai (Vietnam) Company Limited ในประเทศ

เวียดนาม และบริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั ในประเทศไทย ตามลาํดบั 

2. บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั เดิมช่ือ บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

 โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย รายได ้รายไดเ้งินปันผล รายไดอ่ื้น และส่วนแบ่งกาํไรจาก

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ดงัต่อไปน้ี 
 

รายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงนิรวม % การถือหุ้น พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ของบริษัทฯ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้        

   สายธุรกจิพลาสตกิ        

   ส่วนงานผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน        

   บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) - 436 6.3 955 10.7 1,401 14.5 

   บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั 100.0 446 6.4 217 2.4 197 2.0 

   บริษทั ที ไทยพลาส จาํกดั 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 

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

   ส่วนงานผลติภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม        

   บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) - 3,155 45.4 3,823 42.8 4,301 44.4 

   บริษทั ที ไทยพลาส จาํกดั 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 

   บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั 75.0 124 1.8 127 1.4 41 0.4 

   บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 51.0 438 6.3 836 9.4 922 9.5 

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

   สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ        

   บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (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 - - 

   บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั 71.0 122 1.7 116 1.3 82 0.8 

   บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 51.0 110 1.6 69 0.8 78 0.8 

   รวมสายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ - 252 3.6 217 2.4 191 2.0 

รวมรายได้ - 6,873 98.9 8,846 99.1 9,562 98.8 
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รายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงนิรวม % การถือหุ้น พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ของบริษัทฯ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้เงนิปันผลและรายได้อ่ืน - 73 1.1 67 0.7 76 0.8 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

   และการร่วมค้า 
- 1 0.0 17 0.2 43 0.4 

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

หมายเหตุ : 

1) บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั เดิมช่ือ บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั 

2) บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั เปล่ียนสถานะเงินลงทุนจากการร่วมคา้มาเป็นบริษทัย่อย ในปี พ.ศ. 

2561 

3) บริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายละเอียดเพ่ิมเติมไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 หวัขอ้ 28 ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน หนา้ 60 – 62 

 

2.2 การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

1. สายธุรกจิพลาสตกิ 

 สายธุรกิจพลาสติกประกอบดว้ย 2 กลุ่มส่วนงาน คือ ส่วนงานผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและส่วนงาน

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน ซ่ึงเป็นการแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการใชง้านของผลิตภณัฑ ์บริษทัฯไดจ้ดักลุ่ม

ของผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 
 

1.1 ส่วนงานผลติภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม  

 (ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 จาํแนกออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
 

 กลุ่มที่ 1   บรรจุภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม 

 บรรจุภัณฑ์อาหาร ไดแ้ก่ ภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีใชเ้ทคโนโลยีการฉีดข้ึน

รูปแบบผนงับาง โดยจาํแนกเป็นแต่ละประเภทดงัน้ี 

• บรรจุภณัฑท่ี์เนน้ความสวยงามโดยใชเ้ทคโนโลยีการติดฉลากในแม่พิมพ ์IML (In Mould Labeling) 

• บรรจุภณัฑท่ี์พิมพล์วดลายดว้ยระบบ Offset 

• บรรจุภณัฑอ์าหารแช่เยน็และแช่แข็ง และบรรจุภณัฑใ์ส่อาหารแบบมีแถบป้องกนัการเปิด (Tamper 

Evident) 

 บรรจุภัณฑ์เคร่ืองด่ืม ไดแ้ก่ ฝาเกลียว (Closure) และพรีฟอร์ม (Preform) ขวดนํ้ าอดัลมและนํ้ าด่ืม PET 

รวมถึงการใหบ้ริการเป่าข้ึนรูปบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม (Blowing) 
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 กลุ่มที่ 2   บรรจุภัณฑ์ 

 ถังบรรจุภัณฑ์ ไดแ้ก่ ถงัเพ่ือใชบ้รรจุสีทาบา้น  เคมีภณัฑ ์ นํ้ามนัเคร่ือง และจาระบี 

 

 กลุ่มที่ 3   อุปกรณ์ขนถ่ายวสัดุ 

 ประกอบดว้ย 

 ลงับรรจุขวด คือ ลงัพลาสติก ภายในแบ่งเป็นช่องๆ สาํหรับใชบ้รรจุขวด เช่น ขวดนํ้าอดัลม ขวดเบียร์ และ

เคร่ืองด่ืมประเภทต่างๆ เป็นตน้ 

 ลงั ไดแ้ก่ ลงัใส่ผกัผลไม ้ลงัใส่นม ลงัใส่อาหาร และกล่องอะไหล่ 

 พาเลท คือ แท่นวางสินคา้ มีลกัษณะเป็นแท่นส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ ใชส้าํหรับวางสินคา้ในสถานท่ีเก็บสินคา้ 

ภายในแท่นมีช่องสาํหรับใหง้าของรถยกเสียบเพ่ือยกแท่นได ้

 ถังขยะ ไดแ้ก่ ถงัขยะทั้งแบบมีลอ้เคล่ือนท่ีได ้ใชว้างริมทางเดินเทา้ หรือในท่ีสาธารณะทัว่ไป และแบบไม่

มีลอ้ 

 

 กลุ่มที่ 4   เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน 

 ประกอบดว้ย 

 เฟอร์นิเจอร์ ไดแ้ก่ โต๊ะ เกา้อ้ี 

 สินค้าพรีเมีย่ม ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีผลิตเพ่ือเป็นของแถมในรายการส่งเสริมการขายของผูผ้ลิตสินคา้หรือร้านคา้

ต่างๆ ซ่ึงออกแบบโดยผูว้า่จา้งผลิตหรือบริษทัฯเอง และติดเคร่ืองหมายการคา้ของเจา้ของสินคา้/ผูว้า่จา้งผลิต 

 

 กลุ่มที่ 5   ผลติภัณฑ์เกีย่วกบัยานยนต์และช้ินส่วน 

 ประกอบดว้ย 

 เปลือกแบตเตอร่ี คือ แบตเตอร่ีเฉพาะส่วนนอกสุดซ่ึงทาํมาจากพลาสติก ประกอบดว้ยตวัแบตเตอร่ีและฝา 

รวมถึงขั้วแบตเตอร่ี ทั้งแบตเตอร่ีรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์

 ช้ินส่วนยานยนต์ คือ ช้ินส่วนต่างๆ ท่ีใชป้ระกอบเป็นรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์

 ช้ินส่วนอุตสาหกรรม คือ ช้ินส่วนต่างๆ ท่ีใช้ประกอบเป็นสินคา้อุตสาหกรรม เช่น ตูอ้บไมโครเวฟ 

เคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองพิมพ ์เป็นตน้ 

 

 (ข) การตลาดและการแข่งขัน 

 ลกัษณะลูกค้า 

 กลุ่มที่ 1 

- บรรจุภัณฑ์อาหาร โรงงานอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน โรงภาพยนตร์

ท่ีตอ้งการส่งเสริมการขาย และร้านสะดวกซ้ือ 

- บรรจุภัณฑ์เคร่ืองด่ืม โรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 
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 กลุ่มที่ 2 

- บรรจุภัณฑ์ โรงงานอุตสาหกรรมสีและเคมีภัณฑ์ หรือธุรกิจต่างๆ ท่ี

จาํเป็นตอ้งใชบ้รรจุภณัฑส์าํหรับบรรจุสินคา้ของตน 
 

 กลุ่มที่ 3 

- อุปกรณ์ขนถ่ายวสัดุ ไดแ้ก่ ลงับรรจุขวด ลงั พาเลท และถงัขยะ ซ่ึงลูกคา้ซ้ือเพ่ือ

นาํไปใชง้านโดยตรง ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม คลงัสินคา้ 

ธุรกิจโลจิสติกส์ หน่วยงานราชการ หรือธุรกิจต่างๆ ท่ี

จาํเป็นตอ้งใชสิ้นคา้ประเภทน้ี 
 

 กลุ่มที่ 4 

- เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน ตัวแทนจําหน่ายหรือร้านค้าปลีก เ พ่ือจําหน่ายต่อให้แก่

ผูบ้ริโภค และกลุ่มธุรกิจ HORECA ซ่ึงประกอบดว้ย โรงแรม 

(Hotel) ภตัตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจดัเล้ียง (Catering) 

- สินค้าพรีเมีย่ม จําหน่ายโดยตรงให้แก่เจ้าของสินค้าและร้านค้าต่างๆ ท่ี

ตอ้งการส่งเสริมการขาย 
 

 กลุ่มที่ 5 

- ผลติภัณฑ์เกีย่วกบัยานยนต์และช้ินส่วน ได้แก่ ช้ินส่วนยานยนต์ เปลือกแบตเตอร่ี และช้ินส่วน

อุตสาหกรรม ซ่ึงลูกค้าสั่งซ้ือสินค้าจากบริษทัฯเพ่ือนําไป

ประกอบเป็นสินคา้สาํเร็จรูปเพ่ือขายต่อไป 

 

ระยะเวลาให้สินเช่ือ สินคา้พลาสติกมีระยะเวลาใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ประมาณ 30-120 วนั ยกเวน้การ

ขายในงานมหกรรมจะขายเป็นเงินสด 

 

 กลยุทธ์การแข่งขัน • เนน้สินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงและแตกต่างจากสินคา้คู่แข่งดว้ยเทคโนโลยีในการ 

        ผลิตท่ีทนัสมยั 

    • เพ่ิมมูลค่าของสินคา้ดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

    • เนน้ความหลากหลายของสินคา้และบริการท่ีครบวงจร รวมถึงการรับจา้งเป่า 

        ข้ึนรูปบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมและบริการผลิตแม่พิมพใ์หลู้กคา้โดยบริษทัยอ่ย 

    • ร่วมวิจยัและพฒันาสินคา้กบัลูกคา้ ผูผ้ลิตวตัถุดิบ และผูผ้ลิตแม่พิมพ ์เพ่ือให ้

        สินคา้มีรูปแบบตรงกบัความตอ้งการและ/หรือช่วยลดค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ลูกคา้ 

    • มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ในประเทศเวียดนามและสิทธิบตัรในตวัสินคา้ ซ่ึง 

        ช่วยสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้และเสริมกลยทุธ์ในการแข่งขนัของบริษทัฯ 
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    • เพ่ิมความหลากหลายของรูปแบบสินคา้นอกเหนือจากสินคา้ท่ีบริษทัฯเป็น 

        ผูผ้ลิต โดยการจดัหาสินคา้คุณภาพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมา 

        จาํหน่าย 

 

 ช่องทางการจาํหน่าย ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมมีช่องทางการจาํหน่ายดงัน้ี 

    ส่งออกต่างประเทศ 9% 

    ขายภายในประเทศ 91% 

    จาํแนกตามกลุ่มผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตวัแทนจาํหน่ายภายในประเทศ ไดแ้ก่ บริษทั ศรีไทยมาร์เก็ตต้ิง จาํกดั  บริษทั สยามเมลามีน มาร์เก็ตต้ิง 

จาํกดั  บริษทั ธนศิริ อินดสัทรีส์ จาํกดั  และบริษทั ส.ศิริไทย เทรดด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นคู่คา้ท่ีดาํเนินธุรกิจร่วมกนัเป็น

ระยะเวลายาวนาน   นอกจากน้ี บริษทัตวัแทนจาํหน่ายท่ีอยู่ภายในกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้

(ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั 

 

 (ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน 

 ผูผ้ลิตสินคา้พลาสติกส่วนใหญ่เน้นการทาํธุรกิจกบักลุ่มสินคา้ใดกลุ่มสินคา้หน่ึง เพ่ือแข่งขนัเฉพาะใน

ตลาดท่ีตนเองถนดั เช่น โรงงานฉีดพลาสติกเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนกจ็ะผลิตเฉพาะเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนเท่านั้น จะไม่

ผลิตสินค้าชนิดอ่ืน เป็นต้น โรงงานพลาสติกทั่วประเทศมีจํานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กหรือ

อุตสาหกรรมในครัวเรือนซ่ึงใชเ้งินลงทุนนอ้ยและเทคโนโลยีตํ่า โรงงานพลาสติกขนาดใหญ่ท่ีสามารถผลิตสินคา้

พลาสติกป้อนใหแ้ก่ผูบ้ริโภคและภาคธุรกิจต่างๆ มีจาํนวนไม่มาก เพราะตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง มีการควบคุมคุณภาพ

อย่างเขม้งวดและตอ้งมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีดี นอกจากนั้น ช่ือหรือตรายี่หอ้ก็เป็นส่ิงสําคญัมากในการสร้างความ

น่าเช่ือถือแก่ลูกคา้โดยเฉพาะโรงงานท่ีผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรม เพราะเป็นสินคา้ท่ีตอ้งการคุณภาพและการส่งมอบ

ตรงเวลา 

 กลุ่มบริษทัเป็นผูน้าํในวงการสินคา้พลาสติก มีศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการ

รายอ่ืน ตลอดจนเป็นทางเลือกในอนัดบัตน้ๆ ใหแ้ก่ลูกคา้ได ้ดว้ยจุดแขง็และเหตุผลดงัน้ี 

• ธุรกิจท่ีดาํเนินมาอยา่งยาวนานมากกวา่ 50 ปี บนรากฐานของความมัน่คง 
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• ตราสินคา้ท่ีแพร่หลาย เป็นท่ีจดจาํและยอมรับจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

• มีโรงงานสาํหรับผลิตผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 3 โรงงาน ซ่ึงทนัสมยัดว้ยกาํลงัการผลิตรวมกนั

เป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย 

• กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและเทคโนโลยี

ขั้นสูง 

• สิทธิบตัรในตวัสินคา้ 

• สินคา้มีคุณภาพสูง รูปแบบสวยงาม ปลอดภยั ทนัสมยั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สนองตอบความ

ตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายได ้

• ความเช่ียวชาญในการผลิตผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการความเท่ียงตรงสูง ไดแ้ก่ บรรจุ

ภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม ดว้ยความสามารถในการออกแบบและผลิตผลิตภณัฑด์ว้ยเทคนิคเฉพาะ

ดา้นของบริษทัฯ 

• การเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตท่ีมีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งทัว่โลกท่ีสามารถผลิตฝา (Closure) ท่ีมีนํ้ าหนกัเบาและผลิต

ไดเ้ร็ว 

• การไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัตวัสินคา้และกระบวนการผลิต ตลอดจนการ

ไดรั้บรางวลัจากการเขา้ประกวดในระดบันานาชาติหลายคร้ัง ซ่ึงเป็นเคร่ืองพิสูจน์ถึงการไดรั้บการ

ยอมรับและความไวว้างใจในระดบัสากล 

• แนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ซ่ึงช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดปริมาณการใช้

วตัถุดิบ ลดการใชแ้รงงาน และลดการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลิต ตลอดจนเป็นแนวทางของการมี

ส่วนร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและส่งเสริมการทาํ CSR ของบริษทัฯและลูกคา้ของบริษทัฯ 

• สัมพนัธภาพและความร่วมมือท่ีดีจากผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบและพนัธมิตรในต่างประเทศท่ีแข็งแกร่ง 

ตลอดจนลูกคา้ ท่ีร่วมวิจยัและพฒันาวตัถุดิบ กระบวนการผลิต และตวัผลิตภณัฑ ์ให้มีความกา้วลํ้ า

ทนัสมยั มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และแตกต่างจากคู่แข่งทางการคา้ ตลอดจนสามารถตอบสนองได้

ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

• ความสามารถในการสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลาย และ/หรือเป็น Solution Provider 

ใหแ้ก่ลูกคา้ อาทิ การใหบ้ริการท่ีครบวงจรครอบคลุมการเป่าข้ึนรูปบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมแก่กลุ่มลูกคา้

บรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม และการนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการระบบการจดัเกบ็สินคา้และการขนส่งใหแ้ก่ลูกคา้กลุ่มโลจิสติกส์และคลงัสินคา้ 

• การมุ่งเนน้ทาํธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีตอ้งการสินคา้คุณภาพสูงและมีความตอ้งการ

สินคา้จาํนวนมาก โดยกลุ่มบริษทัจะไม่ทาํธุรกิจแข่งขนักบัโรงงานพลาสติกขนาดเล็กท่ีผลิตสินคา้ 

โภคภณัฑท์ัว่ๆ ไป ซ่ึงมีการแข่งขนัดา้นราคาค่อนขา้งสูงและไม่ไดเ้นน้คุณภาพ 

• ฐานการผลิตท่ีแข็งแกร่งในประเทศเวียดนาม และการประสบความสําเร็จในการทาํธุรกิจของบริษทั

ยอ่ยในประเทศเวียดนาม รวมถึงความสามารถในการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัทั้งในดา้นธุรกิจและการ

ผลิตระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เพ่ือเสริมความแขง็แกร่งใหแ้ก่กนั 
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• ฐานะการเงินท่ีมัน่คงและมีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอสาํหรับการขยายธุรกิจและหมุนเวียนในกิจการ 

• การเสริมทีมผูบ้ริหารและวิศวกรรุ่นใหม่พร้อมกบัการพฒันาความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง

ให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวทั้งในดา้นงานขายและการผลิต ตลอดจนจดัตั้ง

หน่วยงานบริหารห่วงโซ่อุปทานและรับผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นการบริหารห่วงโซ่

อุปทาน เพ่ือลดตน้ทุนการดาํเนินธุรกิจและระยะเวลาดาํเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทาน 

• การมีเป้าหมายท่ีจะขยายการลงทุนในต่างประเทศต่อไปโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน หรือลงทุน

ซ้ือกิจการในธุรกิจใหม่ๆ ควบคู่กบัการลงทุนในเทคโนโลยี เพ่ือต่อยอดความสาํเร็จและร่วมผลกัดนัให้

ธุรกิจและรายไดข้องบริษทัฯเติบโตต่อไปในอนาคต 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวและสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างบริษทัฯกบัคู่คา้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริษทัฯจึงมีความ

เช่ือมัน่ในศกัยภาพการแข่งขนัของบริษทัฯท่ีจะช่วยให้สามารถปรับตวัเพ่ือดาํเนินธุรกิจและรักษาส่วนแบ่งทาง

การตลาดของบริษทัฯท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยท่ีซบเซาต่อเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในขณะท่ีบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนามยงัสามารถเติบโตไดต้ามการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศเวียดนาม ทาํให้ส่วนงานผลิตภณัฑ์พลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษทัจะเติบโตเคียงคู่

อุตสาหกรรมต่างๆ ไดอี้กในอนาคต 

 

ขนาดของบริษทัเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขัน 

 บริษทัฯไม่สามารถเทียบขนาดกบัคู่แข่งขนัไดโ้ดยตรง เน่ืองจากโรงงานพลาสติกขนาดกลางและขนาดเลก็

มีจาํนวนนบัพนัแห่ง   อยา่งไรกต็าม ดว้ยเทคโนโลยีในการผลิต กาํลงัการผลิตในปัจจุบนั ตลอดจนความหลากหลาย

ของสินคา้ ทาํใหบ้ริษทัฯเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรมในอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ

ไทย ท่ีลูกคา้ใหก้ารยอมรับและไวว้างใจในคุณภาพสินคา้ ในปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดป้ระเมินส่วนแบ่งทางการตลาด

ของบริษทัฯในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัซ่ึงใกลเ้คียงกบัปี พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 
 

ประเภทผลติภัณฑ์ % 

เปลือกแบตเตอร่ี 70 

ลงับรรจุขวด 70 

ถงับรรจุภณัฑ ์ 50 

ลงั 60 

พาเลท 40 

ถงัขยะ 30 

เฟอร์นิเจอร์ 30 

กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 20 
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 (ง) การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 บริษทัฯมีโรงงานผลิตผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 3 โรงงาน ไดแ้ก่ โรงงานสุขสวสัด์ิ โรงงานบางปู 

และโรงงานอมตะซิต้ี ชลบุรี ซ่ึงผลิตสินคา้แตกต่างกนัดงัน้ี 

 โรงงานสุขสวสัดิ์ ผลิตผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหาร และถงับรรจุภณัฑ ์

 โรงงานบางปู ผลิตเปลือกแบตเตอร่ี 

 โรงงานอมตะซิตี ้ชลบุรี ผลิตผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภททั้งช้ินงานขนาดเล็กและ

ช้ินงานขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ พาเลท ลงับรรจุขวด ถงัขยะ บรรจุภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ตกแต่ง เปลือก

แบตเตอร่ี ช้ินส่วนอุตสาหกรรม และสินคา้พรีเม่ียม 

 

 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีโรงงานผลิตผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามอีก 2 โรงงาน 

ภายใตบ้ริษทัย่อยสองแห่งท่ีบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 คือ Srithai (Vietnam) Company Limited และ 

Srithai (Hanoi) Company Limited 

 Srithai (Vietnam) Company Limited ผลิตบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม ลงับรรจุขวด ถงับรรจุภณัฑ ์เปลือก

แบตเตอร่ี ของใชใ้นครัวเรือน หมวกกนัน็อค และช้ินส่วนอุตสาหกรรม 

 Srithai (Hanoi) Company Limited ผลิตบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 

 

 วตัถุดิบท่ีสําคญั ไดแ้ก่ เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่บริษทัฯซ้ือภายในประเทศจากตวัแทนจาํหน่าย

ของผูผ้ลิตหลายรายซ่ึงไม่มีปัญหาคุณภาพวตัถุดิบและไม่มีปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม 

ราคาเม็ดพลาสติกมกัจะมีการเปล่ียนแปลงตามราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก หากราคาเม็ดพลาสติกมีความผนัผวน

มาก บริษทัฯจะสัง่ซ้ือวตัถุดิบบ่อยคร้ัง เพ่ือลดความเส่ียงจากการข้ึนลงของราคา ตลอดจนต่อรองเง่ือนไขทางการคา้

กบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบเพ่ือให้บริษทัฯไดร้าคาวตัถุดิบท่ีเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจดัซ้ือ

วตัถุดิบและหน่วยงานบริหารห่วงโซ่อุปทานของบริษทัฯ ซ่ึงจะติดตามและประเมินการเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบ

จากผูข้ายและผูผ้ลิตภายในประเทศและต่างประเทศ พิจารณาปริมาณการใช้ รวมถึงการเจรจาต่อรองราคากบัผู ้

จาํหน่าย   นอกจากน้ี เม่ือราคาวตัถุดิบมีการปรับตวัสูงข้ึน บริษทัฯก็สามารถปรับราคาขายกบัลูกคา้ได ้เน่ืองจาก

ผลิตภณัฑบ์างกลุ่มมีการกาํหนดราคาขายในลกัษณะของตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม (Cost Plus) หรือในกรณีท่ีมีการตกลง

กนัมาก่อน โดยบริษทัฯจะหลีกเล่ียงการรับคาํสัง่ซ้ือล่วงหนา้นานๆ 

 แมว้า่กระบวนการผลิตของบริษทัฯไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและไดรั้บการรับรองมาตรฐานท่ี

เก่ียวกบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม แต่บริษทัฯก็ใหค้วามสาํคญัต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยู่เสมอ โดยยงัคงประสิทธิภาพใน

กระบวนผลิต และประสิทธิภาพในการใชง้านของตวัสินคา้ เพ่ือเป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั

อย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการช่วยลดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน   

นอกจากน้ี บริษทัฯไดใ้ห้ความสําคญัต่อการศึกษาและวิจยัร่วมกบัองค์กรและสถาบนัการศึกษาชั้นนาํเพ่ือพฒันา

สินคา้พลาสติกท่ีสามารถย่อยสลายเองไดต้ามธรรมชาติ และนาํไปสู่ลูกคา้เฉพาะกลุ่มในเชิงพาณิชยม์ากข้ึนใน

อนาคต 
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 (จ) งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

 ดว้ยฐานลูกคา้ของบริษทัฯค่อนข้างกวา้งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย ประกอบกบัการมี

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการส่งมอบสินคา้ใหเ้ป็นไปตามแผนการสั่งซ้ือล่วงหนา้ของลูกคา้ บริษทัฯจึง

ไม่มีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีงานท่ียงัไม่ส่งมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 

 

1.2 ส่วนงานผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

 (ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนประกอบดว้ย 2 กลุ่มผลิตภณัฑ ์คือ กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้น

ครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน ได้แก่ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวซ่ึงผลิตมาจากวตัถุดิบเมลามีน        

(เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด)์ โดยมีรูปทรงหลากหลายและมีลวดลายสวยงาม เช่น จาน ชาม โถใส่ขา้ว ทพัพี ชอ้น ถว้ย

นํ้ า เป็นตน้ และกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนอ่ืนท่ีบริษทัฯจดัหาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมา

จาํหน่าย เพ่ือเสริมให้ส่วนงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน

ชีวิตประจาํวนัมากข้ึน  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สายการผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจาก

เมลามีนและการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนแบบคา้ส่งและส่งออก จะดาํเนินการโดยบริษทั ศรีไทย

ซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั จากการรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษทัฯ 

 

1) กลุ่มผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนที่ทําจากเมลามนี 

 บริษทัฯจดักลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีนตามแผนกลยุทธ์ดา้นการตลาดท่ีตอ้งการ

ขยายตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้ทั้งระดบัสูง ระดบักลาง และระดบัล่าง และเพ่ือใหบ้ริษทัฯจดัทาํแผนการพฒันาและผลิต

สินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม ทั้งในดา้นคุณภาพ การออกแบบ และราคา ไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึง

จาํแนกไดด้งัน้ี 

 

 กลุ่มที่ 1   Niche Market 

 ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง มีรูปแบบและลวดลายท่ีสวยงาม ทนัสมยั เขา้กบักระแสนิยม สาํหรับกลุ่ม

ลูกคา้ท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง หรือเนน้การออกผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์ลกัษณะคลา้ยเคร่ืองกระเบ้ืองหรือ

เซรามิก แต่มีความคงทนต่อการใชง้านมากกวา่ เพ่ือสนองความตอ้งการของธุรกิจ HORECA ไดแ้ก่ โรงแรม (Hotel) 

ภตัตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจดัเล้ียง (Catering) 

 

 กลุ่มที่ 2   Mass Market 

 ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้ท่ีวางจาํหน่ายทัว่ไป มีลวดลายและรูปแบบสวยงาม หลากหลาย ตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ไดท้ั้งในดา้นคุณภาพและราคา และกลุ่มสินคา้พรีเม่ียม ซ่ึงผลิตเพ่ือเป็นของแถมหรือแลกซ้ือในรายการ

ส่งเสริมการขายของผูป้ระกอบการต่างๆ 
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2) กลุ่มผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนอ่ืน 

 ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัฯจดัหาจากทั้งภายในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศ ไดแ้ก่ ชุดเคร่ืองนอน 

ภาชนะท่ีใชใ้นการประกอบอาหารต่างๆ 

 

 (ข) การตลาดและการแข่งขัน 

ลกัษณะลูกค้า จาํหน่ายผ่านตวัแทนจาํหน่าย (Wholesale) ระบบการขายตรง (Direct Sales) 

โดยขายตรงแก่ผูบ้ริโภค กลุ่มธุรกิจ HORECA ซ่ึงประกอบด้วย โรงแรม 

(Hotel) ภตัตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจดัเล้ียง (Catering) และส่งออกไป

ต่างประเทศ 
 

ระยะเวลาให้สินเช่ือ 1) ขายในระบบการขายตรง (Direct Sales) แบบ Single-level Marketing 

         ส่วนใหญ่เป็นเงินสด 

    2) ขายผา่นตวัแทนจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ใหเ้ครดิตเทอม 

         ประมาณ 30-150 วนั 

    3) ขายลูกคา้ทัว่ไปในต่างประเทศ มีทั้งท่ีเป็นเงินสดและใหเ้ครดิตเทอม 

         ประมาณ 30-60 วนั 

    4) ขายในงานมหกรรมลดราคาจะขายเป็นเงินสด 
 

 กลยุทธ์การแข่งขัน • เนน้สินคา้ท่ีมีคุณภาพ โดยไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

        ของประเทศไทย และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณภาพผลิตภณัฑต์าม 

        มาตรฐานสากล ปลอดภยั มีลวดลาย สีสนัท่ีงดงาม ตามรูปแบบการใชชี้วิต 

        และความนิยมของกลุ่มลูกคา้ในแต่ละระดบัและแต่ละประเทศ 

 

 

 

 

 
 

    • พฒันาผลิตภณัฑด์ว้ยนวตักรรมใหม่ๆ และบริหารจดัการตน้ทุน เพ่ือให ้

        สินคา้มีราคาท่ีแข่งขนัไดแ้ละเหมาะสมกบัตลาดลูกคา้นั้นๆ 

    • นาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาช่วยในการเพ่ิมช่องทางการขายและอาํนวยความ 

        สะดวกมากข้ึนในการซ้ือขายสินคา้และการชาํระเงิน 

    • เพ่ิมความหลากหลายของรูปแบบสินคา้นอกเหนือจากสินคา้ท่ีบริษทัฯเป็น 

        ผูผ้ลิต โดยการจดัหาสินคา้คุณภาพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมา 

        จาํหน่าย 
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ช่องทางการจาํหน่าย ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนมีสดัส่วนยอดขายตามช่องทางการจาํหน่ายในปี 

พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตวัแทนจาํหน่ายภายในประเทศ ไดแ้ก่ บริษทั สยามเมลามีน มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั และบริษทั ศรีไทยมาร์เก็ตต้ิง 

จาํกดั ซ่ึงเป็นคู่คา้ท่ีดาํเนินธุรกิจร่วมกนัเป็นระยะเวลายาวนาน 

 

 (ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน 

 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํดว้ย “ผงเมลามีน (เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์)” เป็นสารพลาสติกท่ี

สามารถทนทานต่อความร้อนไดสู้งถึง 100 องศาเซลเซียส เหมาะท่ีจะใชท้าํเป็นภาชนะใส่อาหารเพราะปลอดภยัต่อ

ผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑช์นิดน้ีมีผูผ้ลิตในประเทศอยูเ่พียงไม่ก่ีราย ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนของกลุ่มบริษทัมีความ

แข็งแรงทนทาน มีลวดลายและสีสันสวยงาม ประกอบกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและปลอดภยัต่อ

ผูบ้ริโภคดว้ยวตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในการผลิตมาจากผงเมลามีน 100% และการพฒันาตัวผลิตภณัฑ์อยู่เสมอ ทาํให้

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนของกลุ่มบริษทัเป็นท่ีนิยมของตลาดโดยทัว่ไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

บริษทัฯส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ มากกวา่ 100 ประเทศทัว่โลก และตลาดยงัมีช่องทางการตลาดท่ีจะขยายตวัไดอี้ก 

 บริษทัฯมีตราสินคา้หลกัของผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํดว้ยเมลามีน 7 ตรา ไดแ้ก่ Superware, 

Vanda, Flowerware, Melamineware, Unica, Ektra และ The Potters  ทั้งน้ี บริษทัฯเป็นผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑเ์มลามีน

เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีมีระบบขายตรง 
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 ปัจจุบนัผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนไดรั้บผลกระทบจากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการ

นาํเขา้สินคา้ดอ้ยคุณภาพจากต่างประเทศ ผูป้ระกอบการในต่างประเทศมีการพฒันาขีดความสามารถในการผลิต 

ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและอีกหลายๆ ประเทศท่ีซบเซาและกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง  อย่างไรก็

ดี ปลายปี พ.ศ. 2563 สาํนกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดอ้อกมาตรฐานบงัคบัสาํหรับภาชนะและเคร่ืองใช้

เมลามีนเป็นคร้ังแรก เพ่ือป้องกนัสินคา้ดอ้ยคุณภาพเขา้มาจาํหน่ายในประเทศไทย ซ่ึงเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ

ผูบ้ริโภคในดา้นความปลอดภยัและมีความมัน่ใจเม่ือใชภ้าชนะเมลามีนท่ีมีมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง ทาํให้

สินคา้ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานดงักล่าวน้ีของกลุ่มบริษทัเป็นท่ียอมรับในคุณภาพจากผูบ้ริโภคนบัเป็นจุดแข็งท่ี

สําคญั ประกอบกบัการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑอ์ย่างต่อเน่ือง ทาํให้กลุ่มบริษทัยงัเป็นผูน้าํในวงการผลิตภณัฑ ์     

เมลามีน และมัน่ใจว่าจะสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทยและขยายตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้

ภาพรวมผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนของกลุ่มบริษทัยงัเติบโตได ้ดงัน้ี 

• กลุ่มบริษทัเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตภาชนะเมลามีน 100% รายใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ยฐานการผลิตขนาดใหญ่

ของบริษทัย่อยในประเทศไทย เวียดนาม และอินเดีย ซ่ึงสามารถรองรับการขยายตวัของปริมาณคาํ

สัง่ซ้ือ 

• คุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้เป็นท่ียอมรับและไดรั้บความไวว้างใจในระดบัสากล 

• การร่วมศึกษาคน้ควา้กบัสถาบนัการศึกษาอยูเ่สมอเพ่ือหาแนวทางในการพฒันากระบวนการผลิตใหมี้

ประสิทธิภาพและเป็นอตัโนมติัมากข้ึน 

• การมีทีมงานท่ีมีคุณภาพและประสบการณ์ (Knowledge Management Team) ในการจดัเก็บ รักษา 

และถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีเป็นเทคนิคเฉพาะดา้นของบริษทัฯใหพ้นกังานรุ่นต่อๆ ไป อย่างเป็นระบบ 

เพ่ือรักษามาตรฐาน สร้างทีมงานต้นแบบท่ีแข็งแกร่งและมีความพร้อมสําหรับการขยายธุรกิจ

โดยเฉพาะการขยายฐานการผลิตต่างประเทศ 

• การนาํเอาระบบบริหารจดัการนวตักรรมทั้งองคก์ร หรือ Total Innovation Management (“TIM”) มา

ใช้ในการคิดค้นนวตักรรมและพัฒนาสินค้าร่วมกันของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายทั้ งภายในและ

ภายนอกองคก์รในลกัษณะของ Value Chain Creation ตลอดทั้งกระบวนการ ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การคน้หา

ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือประเมินทิศทางและแนวโนม้ของการออกแบบ รสนิยม และความตอ้งการ

ของลูกคา้ จากนั้นจึงนาํไปสู่ขั้นตอนของการพฒันาและผลิตเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการ

ของลูกคา้ดว้ยตน้ทุนท่ีแข่งขนัได ้ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ใหสิ้นคา้และตราสินคา้ซุปเปอร์แวร์

ของบริษทัฯ ตลอดจนใหมี้ความแตกต่างจากสินคา้ของคู่แข่งมากท่ีสุด 

• การมีฐานการผลิตในประเทศเวียดนามและอินเดีย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีประชากรวยัทาํงานจาํนวนมาก

และมีอตัราค่าแรงท่ีเหมาะสม และใหค้วามสาํคญักบัการขยายฐานลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

• การมีร้านขายปลีกสินคา้จากโรงงาน หรือ ศรีไทย ซุปเปอร์เอาทเ์ลท็ ท่ีจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงเป็นเอาทเ์ล็ท

แห่งแรกและแห่งเดียวท่ีเป็นศูนยร์วมจาํหน่ายสินคา้เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนแบบครบวงจรดว้ยสินคา้ท่ี

บริษทัฯเป็นผูผ้ลิต และสินคา้อ่ืนๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยใหบ้ริษทัฯเขา้ถึงผูบ้ริโภค

ไดโ้ดยตรง 
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• การพฒันาสินคา้ใหมี้ความแตกต่างและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่มทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ และทนัการเปล่ียนแปลงของตลาด โดยร่วมกบัผูผ้ลิตวตัถุดิบ ผูผ้ลิตแม่พิมพ ์และผูผ้ลิต 

Decal ในการคิดคน้นวตักรรม จดัหาสีสนัและเทคนิคใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของตวัสินคา้อย่างสมํ่าเสมอ 

ตลอดจนให้ความสําคญัต่อการนําวสัดุธรรมชาติมาผสมกับผงเมลามีนเพ่ือลดสัดส่วนการใช้ผง         

เมลามีนและเป็นการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีผลิตภณัฑเ์มลามีนท่ีเป็นผลมาจาก

นวตักรรมใหม่ๆ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑท่ี์มีสีสันเรืองแสง และผลิตภณัฑท่ี์มีลวดลายและสีสันคลา้ยภาชนะ

ท่ีทาํจากวสัดุต่างๆ ทั้งโลหะ หิน ไม ้และกลุ่มวสัดุกระเบ้ืองเคลือบและสงักะสีเคลือบ (Enamel) 

• การปรับรูปแบบแนวทางการดาํเนินงานของสมาชิก กลุ่มผูน้าํ และผูบ้ริหารการขายของธุรกิจขายตรง

ในประเทศ เพ่ือใหท้นัการเปล่ียนแปลงค่านิยมของสังคมยุคใหม่โดยเนน้การจดัการดา้นทุนมนุษย ์ทั้ง

ส่งเสริมใหค้วามรู้ ปลูกจิตสาํนึกใหรู้้สึกร่วมเป็นเจา้ของ ปรับเปล่ียนโครงสร้างผลประโยชน์ตอบแทน 

ปรับรูปแบบธุรกิจใหเ้ป็นแบบดิจิตอล (Digital Platform) และนาํเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการขยาย

ตลาด E-commerce ทั้งในดา้นงานขายและการชาํระเงิน รวมถึงใหก้ารสนบัสนุนทั้งดา้นการส่งเสริม

การขายและสร้างโอกาสในการขายใหส้มาชิกตวัแทนขาย เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในธุรกิจและแรงจูงใจ

ในการร่วมผลกัดนัใหธุ้รกิจและยอดขายมีการเติบโต 

• ปลายปี พ.ศ. 2563 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั ไดจ้ด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้และเปิดตวัผลิตภณัฑเ์มลามีนภายใตต้รา

สินคา้ใหม่ช่ือ “เบสท์ บาย (Best Buy)” ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑเ์มลามีนท่ี

ผลิตดว้ยวตัถุดิบท่ีผ่านการคิดคน้พฒันาควบคุมคุณภาพและตน้ทุน 

เพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพใน

ราคายอ่มเยา 

 

ขนาดของบริษทัเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขัน 

 กลุ่มบริษทัมีกาํลงัการผลิตมากท่ีสุดในประเทศไทยและมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 80 ของ

ตลาดผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีนในประเทศไทย ซ่ึงมากกวา่คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

 (ง) การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีนในประเทศไทยผลิตโดยโรงงานของบริษทั ศรีไทย

ซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 ตั้งอยู่ภายในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี 

จงัหวดันครราชสีมา เพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ  วตัถุดิบท่ีสาํคญั คือ ผงเมลามีนซ่ึงส่วน

ใหญ่สั่งซ้ือจากผูผ้ลิตภายในประเทศ บริษทัฯมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูผ้ลิตวตัถุดิบ วตัถุดิบท่ีใช้ไม่มีปัญหาดา้น

คุณภาพหรือการขาดแคลนแต่อยา่งไร และกระบวนการผลิตไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีโรงงานผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีนในต่างประเทศอีก 2 

โรงงาน ภายใตบ้ริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 คือ Srithai (Vietnam) Company Limited ประเทศ

เวียดนาม และ Srithai Superware Manufacturing Private Limited ประเทศอินเดีย 
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 กลุ่มบริษทัซ้ือผงเมลามีนจากบริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของ

ยอดสั่งซ้ือผงเมลามีนทั้งหมดในแต่ละปี เน่ืองจากเป็นบริษทัในกลุ่ม จึงซ้ือผงเมลามีนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและ

คุณภาพไดต้ามมาตรฐานสากล รวมทั้งไม่มีปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบ 

 

 (จ) งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

 การขายของกลุ่มบริษทักระจายไปยงัลูกคา้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นทั้งลูกคา้รายย่อยและ

ตวัแทนจาํหน่าย กลุ่มบริษทัจึงไม่มีงานท่ียงัไม่ส่งมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เกินกวา่ 10% ของรายไดร้วม 

 

2. สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

 

1. สายธุรกจิแม่พมิพ์ 

 บริษทัฯไม่ไดด้าํเนินธุรกิจผลิตแม่พิมพเ์องเพ่ือจาํหน่ายใหบุ้คคลภายนอก แต่ธุรกิจดงักล่าวดาํเนินการโดย

บริษทัในกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั และบริษทั ศรีไทยโมลด์ส จาํกดั ซ่ึงทั้งสองบริษทัต่างก็เป็น

บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจรับจา้งผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติกสาํหรับใชง้านในอุตสาหกรรมยานยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ือง

สุขภณัฑ ์และบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมแบบผนงับาง (Thin Wall) ท่ีช้ินงานมีความละเอียด เท่ียงตรง 

 บริษทัฯมีความจาํเป็นตอ้งใชแ้ม่พิมพใ์นการผลิตสินคา้พลาสติกทั้งผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมและ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน แม่พิมพจึ์งมีความสาํคญัต่อสายธุรกิจพลาสติกมาก เน่ืองจากแม่พิมพแ์ต่ละชุดจะมี

ลกัษณะและประสิทธิภาพในการผลิตช้ินงานท่ีแตกต่างกนั   ดงันั้น หากนาํแม่พิมพท่ี์ไม่มีคุณภาพมาใชใ้นการผลิต 

ช้ินงานท่ีผลิตได้ก็จะไม่มีคุณภาพ ไม่ไดม้าตรฐาน และอาจก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตได้ ปัจจุบัน

แม่พิมพส์ามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 แม่พิมพ์สําหรับผลิตอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ีมีรูปแบบเรียบง่าย ไดแ้ก่ เคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือน และของเดก็เล่น ซ่ึงใชร้ะบบการฉีดพลาสติกแบบธรรมดาในการผลิต   ดงันั้น 

แม่พิมพ์จึงมีราคาไม่สูง และมีผูผ้ลิตรายย่อยท่ีสามารถผลิตแม่พิมพ์ในกลุ่มน้ีไดเ้ป็น

จาํนวนมาก 
 

กลุ่มท่ี 2 แม่พิมพส์ําหรับผลิตอุปกรณ์และช้ินงานเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ช้ินส่วนยานยนตแ์ละสุขภณัฑ์

ต่างๆ ซ่ึงตอ้งใช้เทคนิคในการผลิตและมีขั้นตอนในการผลิตค่อนขา้งมาก โดยผูผ้ลิต

แม่พิมพต์อ้งใชเ้งินลงทุนสูงในเคร่ืองจกัรและ Software จึงจะสามารถผลิตแม่พิมพใ์น

กลุ่มน้ีได ้
 

กลุ่มท่ี 3 แม่พิมพท่ี์มีรูปร่างทรงกลมหรือส่ีเหล่ียมและผิวเรียบ ไดแ้ก่ แม่พิมพส์าํหรับผลิตถงั แกว้ 

หรือบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมแบบผนงับาง (Thin Wall) ซ่ึงใชก้บัเคร่ืองจกัรท่ีมี

ประสิทธิภาพในการผลิตสูง ส่วนใหญ่ผูผ้ลิตแม่พิมพใ์นประเทศไทยยงัไม่สามารถผลิต

แม่พิมพใ์นกลุ่มน้ีได ้จึงตอ้งวา่จา้งผูผ้ลิตในต่างประเทศและนาํเขา้มาในราคาท่ีสูง 
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 บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั และบริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั จดัเป็นผูผ้ลิตแม่พิมพท่ี์มีความสามารถใน

การผลิตแม่พิมพใ์นกลุ่มท่ี 2 และ 3 

 

 (ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 เป็นการใหบ้ริการผลิตและจดัหาแม่พิมพส์ําหรับผลิตช้ินงานพลาสติก หรือช้ินงานเมลามีน ตามรูปแบบ

และขนาดท่ีลูกคา้กาํหนด พร้อมทั้งใหบ้ริการซ่อมแกไ้ขแม่พิมพต์ามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

 

 (ข) การตลาดและการแข่งขัน 

 ธุรกิจต่างๆ มีความตอ้งการผลิตช้ินงานและสินคา้พลาสติกในแต่ละปีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากผูผ้ลิตสินคา้ใน

อุตสาหกรรมต่างๆ มีการออกแบบสินคา้ใหม่อยู่เสมอ พร้อมกบัพยายามลดตน้ทุนดว้ยการเปล่ียนวตัถุดิบจากเหล็ก

หรือโลหะต่างๆ ท่ีมีราคาสูงมาเป็นพลาสติกท่ีมีราคาขายและตน้ทุนการผลิตตํ่ากว่า ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยาน

ยนต ์อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมเคร่ืองสุขภณัฑ ์และอ่ืนๆ ประกอบกบัแม่พิมพเ์ป็นส่วนสําคญัและ

เป็นจุดเร่ิมตน้ของธุรกิจผลิตสินคา้พลาสติก จึงทาํให้มีผูป้ระกอบการจาํนวนมากทั้งคนไทยและต่างชาติลงทุนใน

ธุรกิจรับจา้งทาํแม่พิมพท์ั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ท่ีใชเ้งินลงทุนไม่สูงเป็นจาํนวนมาก  นอกจากน้ี จากการส่งเสริม

และพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพใ์นประเทศใหมี้ความกา้วหนา้และมีประสิทธิภาพ ทาํใหผู้ป้ระกอบการ

ในประเทศมีความสามารถในการผลิตแม่พิมพม์ากข้ึนและไม่ขาดแคลนบุคลากร ตลอดจนมีกาํลงัการผลิตท่ีเพียงพอ

ต่อความตอ้งการแม่พิมพใ์นประเทศ โดยมีการนาํเขา้จากต่างประเทศเฉพาะแม่พิมพท่ี์มีรูปร่างซบัซอ้นและตอ้งใช้

เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต 

 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากตลาดแม่พิมพ์เปิดกวา้งมากข้ึน ผูผ้ลิตสินค้าสามารถว่าจ้างผลิตแม่พิมพ์จาก

ผูป้ระกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาจากคุณภาพ ความสามารถในการผลิต และราคาแม่พิมพ ์

ทําให้อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศไทยต้องแข่งขันกับผู ้ประกอบการต่างชาติสูงข้ึนทั้ งด้านราคาและ

ความสามารถในการผลิต 

 

 (ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน 

 ศกัยภาพและความพร้อมทางดา้นบุคลากร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั ตลอดจน Software Computer 

ทาํใหบ้ริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั และบริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั ผลิตแม่พิมพท่ี์มีความละเอียดและเท่ียงตรงสูง 

ตลอดจนผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ช้ินส่วนยานยนต์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองสุขภณัฑ ์บรรจุภณัฑอ์าหารและ

เคร่ืองด่ืมแบบผนงับาง (Thin Wall) และอ่ืนๆ ไดปี้ละจาํนวนมากข้ึนอยู่กบัความยากง่ายและขนาดของแม่พิมพท่ี์

ผลิต โดยสามารถผลิตไดคุ้ณภาพท่ีใกลเ้คียงกบัผูผ้ลิตชั้นแนวหนา้ในต่างประเทศดว้ยราคาท่ีแข่งขนัไดก้บัราคา

แม่พิมพท่ี์นาํเขา้จากต่างประเทศ และเป็นอีกหน่ึงทางเลือกใหแ้ก่กลุ่มบริษทัและลูกคา้ทัว่ไปในประเทศ แต่เน่ืองจาก

ภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนทางดา้นราคา และอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ียงัทรงตวัตามภาวะเศรษฐกิจ

และการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ทั้งสองบริษทัไดพ้ยายามลดตน้ทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัทางดา้น

ราคาควบคู่กบัการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้รายใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขาย 
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ขนาดของบริษทัเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขัน 

 บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั มีเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และกาํลงัคนท่ีสามารถผลิตแม่พิมพข์นาดนํ้ าหนัก

ตั้งแต่ 200 กิโลกรัม ถึง 5,000 กิโลกรัม ส่วนบริษทั ศรีไทยโมลด์ส จาํกดั สามารถผลิตขนาดใหญ่ไดถึ้ง 15,000 

กิโลกรัม   อย่างไรก็ตาม แมว้่าปริมาณคู่แข่งขนัจะเพ่ิมสูงข้ึน แต่ผูป้ระกอบการแต่ละรายต่างก็มีลูกคา้และความ

ชาํนาญในแม่พิมพฉี์ดพลาสติกของสินคา้แต่ละชนิดท่ีไม่เหมือนกนั ทาํใหท้ั้งสองบริษทัยงัมีการแข่งขนัท่ีไม่สูงใน

ตลาดแม่พิมพป์ระเภทท่ีทั้งสองบริษทัมีความชาํนาญ 

 

 (ง) การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 เหล็กเป็นวตัถุดิบในการผลิตแม่พิมพ์ ประเทศไทยมีตวัแทนจาํหน่ายและผูน้าํเขา้จาํนวนมาก ซ่ึงมีการ

แข่งขนัสูง กลุ่มบริษทัจึงสามารถจดัซ้ือไดง่้ายและสะดวก ไม่มีปัญหาขาดแคลน 

 

 (จ) งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

 เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมากในขั้นตอนการออกแบบ การผลิต และการทดสอบแม่พิมพ ์ นอกจากน้ี 

แม่พิมพแ์ต่ละประเภทก็ใชเ้วลาในการผลิตต่างกนั  ดงันั้น หากในปีใดมีการรับงานแม่พิมพท่ี์มีความซบัซ้อนและ

ตอ้งใชเ้วลามากในการผลิต หรือมีปริมาณงานแม่พิมพท่ี์เขา้มามากในช่วงปลายปี ก็จะทาํใหมี้งานท่ียงัไม่ส่งมอบเม่ือ

คิดเป็นสดัส่วนของรายไดผ้นัแปรตามมูลค่าของงานแม่พิมพใ์นลกัษณะดงักล่าว 

 บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั ไม่มีงานแม่พิมพท่ี์ยงัไม่ส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

เกินกว่า 10% ของรายไดร้วม ขณะท่ีบริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั มีงานแม่พิมพท่ี์ยงัไม่ส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หลายรายท่ีมีมูลค่าต่อรายเกินกว่า 10% ของรายไดร้วม เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนาท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานและงานบางส่วนเป็นงานท่ีรับเขา้มาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 

โดยบริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั ไดท้ยอยส่งมอบแม่พิมพใ์หแ้ก่ลูกคา้และคาดวา่จะแลว้เสร็จทั้งหมดในปี พ.ศ. 2564 

 

 

2. สายธุรกจิอ่ืนๆ 

 สายธุรกิจอ่ืนๆ ดาํเนินธุรกิจโดยการคดัสรรสินคา้ท่ีหลากหลายและเป่ียมดว้ยคุณภาพจากทั้งในประเทศ

และต่างประเทศมาจําหน่าย เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้แก่บริษัทฯเพ่ิมเติมนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เพ่ืองาน

อุตสาหกรรมและผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

 

ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดข้องสายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ มาจากสายธุรกิจแม่พิมพท์ั้งหมด 

 

2.3 ลกัษณะของลูกค้าและความสัมพนัธ์ 

 (ก) ลกัษณะของลูกค้าและความสัมพนัธ์สําหรับสายธุรกจิพลาสตกิ 

 ประเภทของลูกคา้แบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ 
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1. ผูน้าํเขา้ในต่างประเทศ มีทั้งประเภทนาํเขา้เพ่ือใชง้านเองและนาํเขา้เพ่ือจดัจาํหน่ายในประเทศของตน 

เช่น หา้งสรรพสินคา้ และตวัแทนจาํหน่าย เป็นตน้ โดยผูน้าํเขา้จะสัง่ซ้ือจากบริษทัฯเป็นคร้ังๆ ไป 

2. ลูกคา้สถาบนั ไดแ้ก่ บริษทั หรือองคก์รต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีซ้ือสินคา้ไวใ้ชเ้อง เช่น 

โรงงานผลิตนํ้าอดัลมซ้ือลงับรรจุขวด หรือกลุ่มธุรกิจ HORECA ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มธุรกิจโรงแรม 

(Hotel) ภตัตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจดัเล้ียง (Catering) เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีลูกคา้สถาบนัท่ี

ซ้ือสินค้าเพ่ือนําไปประกอบหรือเพ่ือใช้สนับสนุนธุรกิจของตน เช่น ผูป้ระกอบรถยนต์ ผูผ้ลิต

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็นตน้ 

ลูกคา้ประเภทน้ีมีสมัพนัธ์ท่ีดีกบับริษทัฯและลูกคา้บางรายกเ็ป็นคู่คา้กนัมานาน 

3. ระบบการขายตรง มีพิธีกรหรือพนกังานขายตรงเป็นผูข้ายสินคา้ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบอาชีพอิสระ โดยมี

รายไดห้ลกัจากส่วนลดท่ีไดรั้บจากราคาขายปลีกและค่านายหนา้ 

4. ตวัแทนจาํหน่าย เป็นนิติบุคคลซ่ึงมีความสัมพนัธ์ทางการคา้กบับริษทัฯมานาน และซ้ือสินคา้โดย

ไดรั้บเครดิตทางการคา้เพ่ือนาํไปจดัจาํหน่ายใหผู้ค้า้ปลีกและหา้งสรรพสินคา้อีกทอดหน่ึง 

5. งานมหกรรม เป็นการจดังานขายสินคา้ลดราคา ซ่ึงจดัข้ึนปีละประมาณ 5-6 คร้ัง ตามโรงงานต่างๆ 

ของบริษทัฯโดยขายเป็นเงินสด สินคา้ท่ีนาํมาขายไดแ้ก่ สินคา้มีรอยตาํหนิ สินคา้ท่ีผลิตเกินคาํสั่งซ้ือ

จากลูกคา้ และสินคา้คา้งสต๊อก ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นแม่บา้น และผูบ้ริโภคโดยตรง 

6. ผูป้ระกอบการ Home Shopping ซ่ึงมีรูปแบบการขายสินคา้ท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคทางโทรทศัน์ผ่าน

ดาวเทียม 24 ชั่วโมง เช่น TV Direct และช่องทางการเสนอขายสินค้าในระบบออนไลน ์                  

(E-Commerce) ท่ีมีแนวโนม้เติบโตสูงข้ึนเร่ือยๆ 

 

(ข) ลกัษณะของลูกค้าและความสัมพนัธ์สําหรับสายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

ประเภทของลูกคา้สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1. บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั และบริษทั ศรีไทยโมลด์ส จาํกัด มีผูท่ี้มีความชํานาญในการผลิต

แม่พิมพใ์ห้คาํปรึกษาและเสนอบริการผลิตแม่พิมพแ์ก่โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายท่ีตอ้งการผลิต

ช้ินส่วนอุตสาหกรรม หรือผลิตเคร่ืองใช้พลาสติก ลูกค้า ท่ีติดต่อจึงมักเป็นลูกค้าประจํา ท่ี มี

ความสมัพนัธ์ยาวนาน 

2. ระบบการขายตรง มีพิธีกรหรือพนกังานขายตรงเป็นผูข้ายสินคา้ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบอาชีพอิสระ โดยมี

รายไดห้ลกัจากส่วนลดท่ีไดรั้บจากราคาขายปลีกและค่านายหนา้ 

 

2.4 บัตรส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บอนุมติับตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับ

ผลิตภณัฑห์ลายรายการ สิทธิประโยชน์หลกัเป็นการไดรั้บยกเวน้และลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในช่วงเวลาท่ี

ไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หวัขอ้ 26 สิทธิพิเศษท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุน หนา้ 58 – 60 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

 

3.1.1 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่น้อยราย 

 ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมคิดเป็น

ประมาณหน่ึงในสามของรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั และสัดส่วนดงักล่าวยงัมีโอกาสเพ่ิมสูงข้ึนไดอี้ก เน่ืองจากเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์มีความตอ้งการของตลาดสูงและมีอตัราการเติบโตของยอดขายท่ีดีกว่ากลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆ โดยเฉพาะ

ตลาดในประเทศเวียดนาม 

 เน่ืองจากรายไดจ้ากกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมในปัจจุบันมาจากการจาํหน่ายให้

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและโรงภาพยนตร์ 3-4 ราย และอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 4-5 ราย 

โดยทาํสัญญาขายสินคา้กบักลุ่มลูกคา้ดงักล่าว ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีไม่มากรายนกั ประกอบกบัธุรกิจบรรจุภณัฑอ์าหาร

และเคร่ืองด่ืมมีผูป้ระกอบการท่ีเป็นคู่แข่งขนักบักลุ่มบริษทัอีกหลายราย และสินคา้บางรายการไม่ไดมี้ความซบัซอ้น

ในการผลิตมากนกั จึงมีโอกาสท่ีลูกคา้เปล่ียนไปสั่งซ้ือสินคา้บางส่วนจากคู่แข่งขนัหรือยอมลงทุนเพ่ือผลิตสินคา้

บางรายการดว้ยตนเอง และหากกลุ่มบริษทัสูญเสียกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวไปโดยไม่สามารถหาลูกคา้มาทดแทนไดท้นัที 

ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองของรายได ้หรือส่งผลให้รายไดข้องกลุ่มบริษทัลดลงในช่วง

ระยะเวลาหน่ึงในอนาคต 

 

 แนวทางรองรับความเส่ียง 

 สินคา้ของบริษทัฯมีจุดแข็งทั้งจากการมีสิทธิบตัรในตวัสินค้าและสินคา้มีคุณภาพสูงจากการผลิตดว้ย

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ เทคโนโลยีการฉีดข้ึนรูปแบบผนงับางและการ

ติดฉลากในแม่พิมพ ์(In Mould Labeling) ทาํให้ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารของบริษทัฯใชว้ตัถุดิบนอ้ยลงแต่มี

ความคงทนและสวยงาม ขณะท่ีสิทธิบตัรในตวัผลิตภณัฑฝ์าเกลียว (Closure) มีจุดเด่นท่ีมีนํ้ าหนกัเบาจากการใช้

วตัถุดิบนอ้ยลงเช่นกนั ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของบริษทัฯจึงสามารถช่วยลดตน้ทุนและส่งเสริมการทาํ CSR 

ใหแ้ก่ลูกคา้ได ้ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บสิทธิในการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายภายใตสิ้ทธิบตัรดงักล่าวครอบคลุม 14 ประเทศ 

การมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง ทาํใหมี้ความพร้อมลงทุนในธุรกิจผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงตอ้ง

ใชเ้คร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตท่ีมีมูลค่าสูง และการมีฐานการผลิตขนาดใหญ่ในประเทศไทยและเวียดนามของ

กลุ่มบริษทัท่ีสามารถผลิตสินคา้แทนกนัได ้ก็เป็นจุดแข็งท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมรายใหญ่มี

ความมัน่ใจมากยิ่งข้ึนในคุณภาพของสินคา้ ความต่อเน่ืองของการผลิต และการจดัส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้ของกลุ่ม

บริษทั   ดว้ยเหตุผลดงักล่าว บริษทัฯมีความเช่ือมัน่ว่า ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมสามารถแข่งขนัได้

อย่างเหมาะสม หรือยากท่ีผูป้ระกอบการรายใหม่จะเขา้มาแข่งขนัเพ่ิมเติม แต่บริษทัฯก็ไม่ไดน่ิ้งนอนใจและไดว้าง

แนวทางรองรับความเส่ียงเพ่ิมเติมดงัน้ี 

1. รักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัทั้ งลูกคา้ในปัจจุบนัและลูกคา้รายอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมท่ีบริษทัฯยงัไม่

สามารถรับคาํสัง่ซ้ือไดใ้นปัจจุบนัอนัเน่ืองมาจากความพร้อมของกาํลงัการผลิต และเป็นสาเหตุหน่ึงท่ี
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ทาํให้กลุ่มบริษทัรับคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้รายใหญ่ซ่ึงมีความตอ้งการสินคา้จาํนวนมากไดไ้ม่ก่ีราย โดย

การใหค้วามรู้และช่วยเหลือในดา้นการผลิตตามความเหมาะสมของโอกาสและความจาํเป็น 

2. เพ่ิมปริมาณผลผลิตดว้ยการลงทุนขยายกาํลงัการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศและ/หรือปรับปรุง

กระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต 

3. พิจารณาปรับเปล่ียนอายขุองสญัญาขายสินคา้ตามความเหมาะสมของโอกาสและการเจรจาทางการคา้

กบัลูกคา้ 

4. ร่วมวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑก์บัลูกคา้ ผูผ้ลิตวตัถุดิบและผูผ้ลิตแม่พิมพ์ เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน 

5. จดักิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมจุดแข็งของตวัสินคา้อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพ่ือเสริมสร้างตราสินคา้ใหแ้ขง็แกร่งและเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 

6. เน้นการให้บริการท่ีครบวงจรควบคู่ไปกบัการนาํเสนอสินคา้ท่ีมีคุณภาพ โดยการลงทุนในธุรกิจท่ี

ต่อเน่ืองทั้งการลงทุนโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ ธุรกิจรับจา้งเป่าข้ึนรูปบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม ซ่ึง

นอกจากจะช่วยลดภาระในการลงทุนหรือการจดัหาผูผ้ลิตรายอ่ืนของลูกคา้แลว้ ยงัสามารถช่วยลด

ตน้ทุนในการขนส่งให้แก่ลูกคา้ได ้โดยกลุ่มบริษทัก็ไดรั้บผลตอบแทนเป็นคาํสั่งซ้ือในส่วนของฝา

เกลียว (Closure) และหลอดพรีฟอร์ม (Preform) ท่ีสมํ่าเสมอและแน่นอนมากข้ึน พร้อมกบัรายไดส่้วน

เพ่ิมจากการรับจา้งเป่าข้ึนรูปบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 

7. ปรับฐานลูกคา้และฐานการผลิตของธุรกิจบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมดว้ยการยา้ยเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ในการผลิตไปยงัประเทศท่ีสินคา้ยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดหรือเป็นประเทศท่ีมีการเติบโต

ทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง เช่น ประเทศเวียดนาม เป็นตน้ ตามนโยบายของกลุ่มบริษทัท่ีตอ้งการขยาย

ฐานการผลิตและตลาดในต่างประเทศ เพ่ือใหมี้การใชง้านทรัพยสิ์นท่ีลงทุนอยา่งคุม้ค่า 

8. ติดตามกระแสและทิศทางของเทคโนโลยีในการผลิตอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะสิทธิบตัรหรือเทคโนโลยี

เกิดใหม่ท่ีอาจมาแทนสิทธิบตัรหรือเทคโนโลยีในปัจจุบนั เพ่ือให้บริษทัฯสามารถปรับตวัไดท้นัต่อ

การเปล่ียนแปลงและวางแผนกลยุทธ์ล่วงหนา้ไดอ้ย่างเหมาะสม แมว้่าอาจจะไม่ไดเ้กิดข้ึนง่ายๆ หรือ

บ่อยๆ ก็ตาม เน่ืองจากจะมีผลกระทบต่อการปรับเปล่ียนทั้งสายการผลิตของผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์และ

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม  นอกจากน้ี ดว้ยความเช่ียวชาญในดา้นเทคโนโลยีการฉีดข้ึนรูป

พลาสติก การวิจยัและพฒันากระบวนการผลิตและตวัผลิตภณัฑอ์ย่างต่อเน่ือง และการมีสัมพนัธ์ท่ีดี

กบัองคก์รต่างๆ หรือผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นห่วงโซ่อุปทานของแวดวงธุรกิจพลาสติก จะเป็นส่วนเสริม

ใหบ้ริษทัฯไดรั้บทราบแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงได ้

9. มุ่งเนน้และให้ความสําคญักบัการลงทุนและขยายฐานลูกคา้ของกลุ่มสินคา้อ่ืนภายใตผ้ลิตภณัฑเ์พ่ือ

งานอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตของยอดขายตามการเติบโตของอุตสาหกรรม

และเศรษฐกิจของประเทศ ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑ ์Material Handling กลุ่มบรรจุภณัฑจ์าํพวกถงัสี และ

ผลิตภณัฑ์เปลือกแบตเตอร่ี เป็นต้น เพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลดคาํสั่งซ้ือหรือ

สูญเสียลูกคา้ของกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 
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3.1.2 ความเส่ียงด้านราคาวตัถุดบิ 

 รายไดห้ลกัของบริษทัฯมาจากกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเป็นสัดส่วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ซ่ึง

กลุ่มผลิตภณัฑด์งักล่าวใชเ้ม็ดพลาสติกประเภทต่างๆ เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 

ของตน้ทุนผลิตภณัฑ ์ปัจจุบนัแมบ้ริษทัฯจะซ้ือวตัถุดิบส่วนใหญ่จากผูผ้ลิตภายในประเทศ แต่เมด็พลาสติกดงักล่าว

ซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากการกลัน่นํ้ามนั กมี็การเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขายไดต้ลอดเวลาตามราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก 

ความผนัผวนของของค่าเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากราคาในตลาดโลกท่ีซ้ือขายกนัดว้ยเงินสกุล

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตลอดจนระดบัของอุปสงคแ์ละอุปทานของการผลิตและการบริโภคทั้งตลาดในประเทศและ

ตลาดต่างประเทศ   ดงันั้น หากราคาเมด็พลาสติกมีความผนัผวนสูง ก็จะส่งผลให้บริษทัฯมีความเส่ียงต่อความผนั

ผวนของตน้ทุนผลิตภณัฑแ์ละการไม่สามารถกาํหนดราคาขายท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีเปล่ียนไปเม่ือ

เกิดภาวะความผนัผวนของราคาวตัถุดิบได ้

 

 แนวทางรองรับความเส่ียง 

1. คณะกรรมการจดัซ้ือวตัถุดิบติดตามและประเมินการเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบจากผูข้ายและผูผ้ลิต

ภายในประเทศและต่างประเทศ พิจารณาปริมาณการใช ้รวมถึงการเจรจาต่อรองราคากบัผูจ้าํหน่าย 

2. จัดหาแหล่งผลิตวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีบริษัทฯกําหนดจากในประเทศและ

ต่างประเทศเพ่ิมเติม เพ่ือใหบ้ริษทัฯมีแหล่งผลิตวตัถุดิบท่ีเพียงพอและเป็นทางเลือกในการสอบราคา

วตัถุดิบจากผูข้ายหรือผูผ้ลิตหลายรายก่อนการสัง่ซ้ือ เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด 

3. ตรวจและติดตามคุณภาพวตัถุดิบใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดอย่างสมํ่าเสมอ ดว้ยวิธีการสุ่ม

ตรวจสอบวตัถุดิบโดยบริษทักลางหรือหน่วยงานราชการท่ีรับบริการตรวจสอบคุณภาพ 

4. หากวตัถุดิบมีแนวโนม้ข้ึนราคา บริษทัฯจะซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการใชผ้ลิตใน

ระยะเวลาหน่ึงเพ่ือสามารถผลิตและจดัส่งสินคา้ไดต้ามท่ีตกลงไวล่้วงหนา้กบัลูกคา้ หรือหากราคา

วตัถุดิบมีความผนัผวนมาก บริษทัฯกจ็ะสัง่ซ้ือวตัถุดิบบ่อยคร้ังมากข้ึน 

5. กรณีท่ีราคาวตัถุดิบในต่างประเทศตํ่ากว่าราคาภายในประเทศ บริษัทฯจะนําเข้าวตัถุดิบจาก

ต่างประเทศ 

6. ใช้หลักการบริหารจัดการของ Supply Chain ในการประมาณการคําสั่งซ้ือร่วมกับลูกค้าและ

ประสานงานกบัผูผ้ลิตวตัถุดิบเพ่ือให้การจดัส่งวตัถุดิบและการผลิตของบริษทัฯมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

7. เจรจาทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงขอปรับราคาขายสินคา้กบัลูกคา้ตามความเหมาะสม 

8. กาํหนดราคาขายของผลิตภณัฑบ์างกลุ่มในลกัษณะของตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม (Cost Plus) และการ

เปล่ียนแปลงราคาขายตามการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบตามรอบระยะเวลาท่ีตกลงร่วมกนักบั

ลูกคา้ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้บริษทัฯสามารถรักษากาํไรให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและไม่ผนัผวนตาม

การเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบมากจนเกินไป 

9. เจรจาเปล่ียนแปลงเครดิตเทอมกบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบเป็นคร้ังคราวเพ่ือใหไ้ดรั้บส่วนลดราคาวตัถุดิบท่ี

คุม้ค่ากบัตน้ทุนทางการเงิน 
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3.1.3 ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 

 จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีระบาดไปทั่วโลก และทุกประเทศใช้

มาตรการท่ีเขม้งวดเพ่ือควบคุมการระบาด โดยใชม้าตรการล็อกดาวน์การเดินทางขา้มจงัหวดัภายในประเทศ และ

เดินทางขา้มประเทศ การหยดุการดาํเนินการชัว่คราวของลูกคา้บางราย การชะลอการสั่งซ้ือของลูกคา้ ท่ีมีผลกระทบ

โดยตรงต่อยอดขายภายในประเทศและโดยเฉพาะการส่งออก การลอ็กดาวน์เป็นระยะเวลานานส่งผลใหเ้กิดปัญหา

การขนส่งสินคา้ทั้งทางอากาศและทางทะเลของแต่ละประเทศ การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ท่ีไปตกคา้งประเทศ

ปลายทางต่างๆ และยงัทาํใหค่้าระวางเรือแพงข้ึนอีกดว้ย กลุ่มบริษทัจึงไม่สามารถสร้างยอดขายและกาํไรตาม

เป้าหมาย 

 

 แนวทางรองรับความเส่ียง 

1. กาํหนดมาตรการตรวจคดักรองการเขา้-ออกบริษทัฯของพนกังานและผูม้าติดต่ออยา่งเขม้งวด 

2. จดัตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์โควิด-19 (Covid Committee) และคณะทาํงานติดตาม

สถานการณ์โควิด-19 (Covid Officer) เป็นตวัแทนจากแต่ละสายงานและหน่วยงาน เพ่ือติดตามและ

เฝ้าระวงัสุขภาพของพนักงานทุกคนในแต่ละหน่วยงานอย่างใกลชิ้ด และในกรณีท่ีพนักงานเกิด

เจ็บป่วย หรือตอ้งกักตวั หรือตอ้งสงสัยว่ามีอาการเขา้ข่ายติดโควิด-19 ให้มีการรายงานต่อ Covid 

Officer และ Covid Committee โดยด่วนตามมาตรการการติดตามสถานการณ์โควิด-19 ท่ีบริษทัฯ

กาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

3. เตรียมแผนการปฏิบติังานจากบา้น (Work From Home) สาํหรับสายงานสนบัสนุนหรือสายงานการ

ขายและการตลาด และแผนการผลิต หากโรงงานบางโรงงานตอ้งหยุดดาํเนินการชัว่คราว ซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของการวางแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Planning : BCP) ของบริษทัฯ 

4. สลบัวนัมาทาํงานเพ่ือลดการแออดัของพนกังานแต่ละหน่วยงาน และลดความเส่ียงจากการเดินทาง

โดยสารรถสาธารณะ และการเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเส่ียง พร้อมกบัใหมี้การยกเลิก หรือเล่ือนแผนการ

เดินทางท่ีไม่จาํเป็น และงดเดินทางไปในพ่ืนท่ีเส่ียงของผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน 

5. ประเมินระบบห่วงโซ่อุปทาน โดยพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้ากลุ่มใดของบริษทัฯจะได้รับ

ผลกระทบมากท่ีสุด โดยประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากคู่คา้ วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ไปจนถึง

การขนส่งและการส่งมอบ เช่น มีช้ินส่วนหรือวตัถุดิบท่ีตอ้งนาํเขา้มาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงหรือไม่ 

บริษทัฯมีคู่คา้อ่ืนๆ ท่ีทดแทนไดห้รือไม่ เป็นตน้ 

6. มีการส่ือสารจากทีมผูบ้ริหารของบริษทัฯอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งและชัดเจน เพ่ือสร้างความ

เช่ือมัน่ให้กบัพนักงาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัฯว่า ทุกฝ่ายจะไดรั้บการปกป้อง ดูแล 

และธุรกิจของบริษทัฯไดมี้แผนรองรับภาวะวิกฤติไวอ้ยา่งรอบคอบ 

7. มีการปรับปรุงแผนจัดการภาวะวิกฤติและความต่อเน่ืองทางธุรกิจ โดยต้องเป็นแผนท่ีเข้ากับ

สถานการณ์ปัจจุบนั 
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3.1.4 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

 กลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการตามแผน “กลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2563” เพ่ือเติบโตและกา้วเป็นบริษทัท่ีมีความมัน่คง

และยัง่ยืน ถึงแมว้่าบริษทัฯจะพิจารณาและวางแผนอย่างถ่ีถว้นและรอบคอบ แต่ในปี พ.ศ. 2563 ไดรั้บผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทาํใหก้ลุ่มบริษทัไม่สามารถดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตาม

แผนกลยทุธ์ อนัส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทาํใหไ้ม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้อีกทั้งการ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นปัจจยัเร่งให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป รวมถึงทาํให้โลกดิจิทลั

กลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถีการดาํรงชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) ส่งผลใหผู้บ้ริโภคคุน้ชินกบัการใชเ้ทคโนโลยี

มากข้ึน ผูบ้ริโภคใชโ้ซเชียลมีเดียเเละแอปพลิเคชนัต่างๆ เป็นช่องทางหลกัเพ่ือรับส่งขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงการสั่งซ้ือ

สินคา้ออนไลน์มากข้ึน  ดงันั้น แผนกลยุทธ์จึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์ 

รูปแบบการซ้ือขาย แนวโนม้ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

 

 แนวทางรองรับความเส่ียง 

 กลุ่มบริษทัไดมี้การปรับปรุงแผนการดาํเนินงาน สําหรับปี พ.ศ. 2563 เพ่ือป้องกนัผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภาพรวมของธุรกิจจึงไม่ไดเ้นน้ท่ีการเติบโต แต่พยายามรักษาและใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้

รายหลกัๆ เป็นอนัดบัแรก และปรับกลยทุธ์เพ่ือความอยูร่อด (Survival) โดยเนน้ 

1. ติดตามสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯอย่างใกลชิ้ด โดยใหค้วามสําคญักบัการบริหาร

จดัการคาํสั่งซ้ือ ดูแลบริหารกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงมีการจดัตั้งคณะกรรมการ

สินเช่ือเพ่ือติดตามการเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีการคา้ และการสาํรองเงินสด 

2. เจรจากบัคู่คา้เพ่ือขอขยายเครดิตเทอมการชาํระเงินค่าซ้ือสินคา้และสินทรัพยต่์างๆ 

3. ใหค้วามเช่ือมัน่แก่คู่คา้และลูกคา้ว่า บริษทัฯสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะดา้นการ

ผลิตและการส่งมอบสินคา้ ตลอดจนความสามารถในการชาํระเงิน เน่ืองจากไดว้างแผนบริหารความ

ต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ท่ีมีประสิทธิภาพรองรับ หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือ

สถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยืดเยื้อออกไป 

4. ขยายตลาดออนไลนม์ากข้ึนเพ่ือเพ่ิมยอดขายจากช่องทางอีคอมเมิร์ซและกลุ่มสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัการ

ขายออนไลน ์

5. ปรับโครงสร้างองคก์รและผูบ้ริหารใหมี้ความกระชบัและสอดคลอ้งกบัแผนการเติบโตของกลุ่มบริษทั

ในอนาคต 

6. ใชเ้วลาในช่วงวิกฤตใหเ้ป็นประโยชน์ โดยการพฒันาคนใหพ้ร้อมรับการเติบโตของธุรกิจอีกคร้ังหลงั

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ดีข้ึน 

 

 ทั้ งน้ี กลุ่มบริษัทยงัคงมีการติดตามประเมินผลในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง เพ่ือให้การ

ดาํเนินการเป็นไปตามแผนงานและกลยุทธ์ท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหส้ามารถ

ปรับกลยทุธ์และการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดท้นัเวลา 
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3.1.5 ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและดจิทิัล 

 ปัจจุบนับริษทัฯมีการนาํเทคโนโลยีและดิจิทลัเขา้มาใช้เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการแข่งขนัทางธุรกิจใน

หลายๆ ดา้น ทั้งการส่ือสาร การจดัเก็บ การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนิน

ธุรกิจ  ดงันั้น การประเมินความเส่ียงในดา้นน้ีและการวางแผนรับมือความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจึงมีความสาํคญัเป็น

อยา่งมาก โดยเฉพาะความเส่ียงจากการคุกคามดา้นความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ (Cyber Security) ซ่ึงอาจส่งผล

กระทบในวงกวา้งต่อระบบงานต่างๆ ไปจนถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผูใ้ชง้าน ตลอดจนความมัน่คงและ

ปลอดภยัของขอ้มูล   นอกจากน้ี ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการละเมิดหรือกระทาํผิดตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการใช้

คอมพิวเตอร์ เช่น พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act – “PDPA”) เป็นตน้ อาจส่งผลใหก้ารดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯตอ้งหยดุชะงกัหรือถูกฟ้องร้องค่าเสียหายได ้

 

 แนวทางรองรับความเส่ียง 

 บริษทัฯไดเ้ตรียมแผนงาน ระบบ และมาตรการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากความเส่ียง ดงัน้ี 

1. กาํหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและประกาศใชใ้นปี พ.ศ. 2563 โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติั 

มาตรการในการเก็บ ใช ้เปิดเผย และถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีตอ้งไดรั้บความยินยอมและเป็นไป

ตามท่ี PDPA กาํหนด 

2. กาํหนดนโยบายสารสนเทศของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ยแนวทางปฏิบติัในการใชง้าน การกาํกบัดูแล

การป้องกนัรักษาความปลอดภยั และบทลงโทษ รวมถึงการใหค้วามรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีและดิจิทลัท่ี

เก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั การสร้างความตระหนกัรู้และรับผิดชอบเก่ียวกบัการใชส่ื้อสังคมออนไลน์

ให้กบัพนักงานอย่างต่อเน่ืองผ่านการแจง้ข่าวสารผ่านระบบอีเมล การอบรมและจดักิจกรรมต่างๆ 

เพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการใชง้านเทคโนโลยีอย่างถูกตอ้งและไม่ละเมิดต่อกฎหมาย มี

ความปลอดภยัของขอ้มูลเพ่ือป้องกนัการถูกคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงคุณและโทษจากการใชส่ื้อ

สงัคมออนไลนท่ี์จะส่งผลกระทบต่อสงัคม 

3. สร้างระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยตั้ งแต่ระบบเครือข่ายจนถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก 

4. ระดบัเครือข่าย มีการสร้างไฟร์วอลล ์(Firewall) เพ่ือป้องกนัและตรวจสอบใหมี้การรับส่งขอ้มูลใน

ช่องทางท่ีกาํหนดกบัปลายทางท่ีอนุญาตเท่านั้น 

5. ระดบัอุปกรณ์ มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองและมี

การเช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางเพ่ือสามารถควบคุม และแกไ้ขเคร่ืองท่ีมีปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง

และรวดเร็ว พร้อมทั้งยงัสามารถหาสาเหตุของการถูกคุกคาม เพ่ือแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุและป้องกนัการ

เกิดปัญหาซํ้าในคร้ังต่อไป 

6. กาํหนดสิทธิการใชง้านระบบต่างๆ ของพนกังาน เพ่ือจาํแนกชั้นความลบัและการจดัการขอ้มูลโดย

กาํหนดใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการใชง้านและตามความจาํเป็นเท่านั้น อนัจะเป็น

การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นความลับและการจารกรรมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ รวมถึง
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กาํหนดใหมี้ระบบการบนัทึกการเขา้ใชง้านเพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบต่างๆ 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. มีศูนยข์อ้มูล (Data Center) และการสํารองขอ้มูลท่ีสาํคญั เพ่ือให้สามารถนาํขอ้มูลมาใชง้านไดเ้ม่ือ

ระบบหลกัมีปัญหา ส่งผลใหธุ้รกิจยงัสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

8. เก็บขอ้มูลการใชง้านเครือข่ายตามขอ้บงัคบัของพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ และกาํกบัดูแลการเขา้ถึงเวบ็ไซตท่ี์มีความเส่ียงต่อการถูกจารกรรมขอ้มูล หรือกระทาํผิด

กฎหมาย 

9. ติดตั้งโปรแกรมเพ่ือตรวจสอบการใชง้านโปรแกรมท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุก

เคร่ืองเพ่ือป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาต่างๆ ในส่วนของระบบเซิร์ฟเวอร์ มีการ

ตรวจสอบสิทธิการใชง้านและ License รวมถึงดาํเนินการต่ออายกุารใชง้านทุกปี เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าระบบ

ทั้งหมดของบริษทัฯมีการใชโ้ปรแกรมท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น 

10. เพ่ิมระบบบนัทึกและติดตามการแกไ้ขปัญหาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ

สารสนเทศ เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีดูแลเร่ืองดงักล่าวสามารถส่ือสารกบัผูใ้ชง้านและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

3.2 ความเส่ียงเกีย่วกบัการผลติ 

 

3.2.1 ความเส่ียงด้านการผลติ 

 ผงเมลามีนซ่ึงวตัถุดิบหลกัของผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะและมีผูผ้ลิต

และจาํหน่ายในประเทศไม่มากรายนกั ในขณะท่ีกลุ่มบริษทัมีความตอ้งการใชผ้งเมลามีนเพ่ิมมากข้ึนตามการเติบโต

ของธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน และการขยายฐานการผลิตในประเทศอินเดียและเวียดนาม  ดงันั้น กลุ่ม

บริษทัอาจประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต และส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือนของกลุ่มบริษทัไม่สามารถเติบโตไดต้ามท่ีคาดการณ์ 

 

 แนวทางรองรับความเส่ียง 

1. บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 45 ของจาํนวนหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั ไทย เอ็มเอฟซี 

จาํกัด ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตผงเมลามีนรายสําคัญให้บริษทัฯ และจากการวิจัยและพฒันาวตัถุดิบร่วมกัน 

ตลอดจนกาํลงัการผลิตของบริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จาํกดั ท่ีมีอยู่อย่างเพียงพอต่อความตอ้งการของ

บริษทัฯและยงัสามารถจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิตรายอ่ืนไดอี้ก ทาํใหบ้ริษทัฯมีความมัน่ใจว่ามีแหล่งวตัถุดิบ

ผงเมลามีนท่ีมีคุณภาพและไม่มีปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบ 

2. บริษัทฯมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผูผ้ลิตผงเมลามีนรายอ่ืนและเป็นคู่ค้ากันมานาน และมีการสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูผ้ลิตวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพในต่างประเทศ ทาํให้บริษทัฯสามารถจดัหาวตัถุดิบได้

ในราคาท่ีเหมาะสม และมัน่ใจไดว้่าวตัถุดิบจะมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตท่ีมีการขยายตวั หรือ

สามารถรองรับการขยายฐานการผลิตทั้งในประเทศและในกลุ่มประเทศเป้าหมายได ้
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 ส่วนของเมด็พลาสติกซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัของผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม บริษทัฯไม่มีความเส่ียง

ต่อการประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ เน่ืองจากมีผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายหลายราย ประกอบกบับริษทัฯสามารถ

จดัหาไดจ้ากแหล่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

3.2.2 ความเส่ียงด้านแรงงาน 

 การปรับข้ึนของอตัราค่าแรงขั้นตํ่าทัว่ประเทศ การเติบโตของหลายอุตสาหกรรม และการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้กลุ่มแรงงานมีฝีมือในประเทศไทยมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึน 

ประกอบกบัประเทศไทยเร่ิมเขา้สู่การเป็นประเทศของสังคมผูสู้งอายุ (Aging Society) และมีจาํนวนประชากรวยั

ทาํงานในอตัราส่วนท่ีลดลง  นอกจากน้ี การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีทาํใหเ้กิด

การลอ็กดาวนป์ระเทศและมีขอ้จาํกดัในการเคล่ือนยา้ยแรงงาน จึงอาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานมี

ฝีมือและตน้ทุนแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการเพ่ิมค่าแรงพิเศษเพ่ือการจูงใจ ซ่ึงเหตุปัจจยัดงักล่าวกระทบกระบวนการ

ผลิตสินคา้เมลามีน เน่ืองจากบริษทัฯจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาแรงงานมีฝีมือ และมีความตอ้งการแรงงานจาํนวนมากเพ่ือ

รองรับแผนการขยายตลาด 

 

 แนวทางรองรับความเส่ียง 

1. บริหารจดัการแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดขั้นตอนการทาํงานท่ีไม่จาํเป็น และพฒันา

กระบวนการทาํงานในโรงงานเป็นแบบ Lean Manufacturing 

2. จดัตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือฝึกทกัษะการผลิตให้พนักงานก่อนปฏิบัติงานจริง และเพ่ิมประสิทธิภาพ

กาํลงัคนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อคนใหม้ากข้ึน 

3. จดัโครงการอบรมผูสื้บทอดตาํแหน่ง เพ่ือถ่ายทอดและพฒันาพนกังานรุ่นต่อๆ ไป ให้มีความรู้ความ

เขา้ใจในเทคนิคเฉพาะดา้น เสริมแนวคิดของการพฒันาและการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนไดเ้รียนรู้ใน

ดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติมทั้งดา้นการตลาด การผลิต การเงิน และการขนส่ง เพ่ือให้มีความรู้ท่ีหลากหลาย 

ตลอดจนใหมี้ความเขา้ใจโจทยแ์ละเง่ือนไขธุรกิจของบริษทัฯเพ่ือนาํไปใชก้บังานท่ีรับผิดชอบไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง 

4. นาํเขา้แรงงานต่างดา้วอยา่งถูกกฎหมายมาทาํงานในบางกระบวนการผลิต 

5. จดัใหมี้สวสัดิการในปัจจยัพ้ืนฐานอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าแรงตามท่ีกฎหมายกาํหนด สิทธิในการไดรั้บ

การอบรมเพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะ รวมถึงโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอาชีพและการพฒันา

คุณภาพชีวิตความเป็นอยูผ่า่นกระบวนการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสาํนึกของการรักองคก์รและร่วมเป็น

ส่วนหน่ึงขององคก์ร  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานอยู่กบัองคก์รในระยะยาว 

6. ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาชั้นนาํในการพฒันาเคร่ืองจกัรอตัโนมติัหรือก่ึงอตัโนมติัเพ่ือลดการพ่ึงพา

แรงงาน ปัจจุบนับริษทัฯประสบความสําเร็จในการนาํมาใช้กบัสายการผลิตส่วนหน่ึงซ่ึงช่วยลด

ปริมาณการใชแ้รงงานคนและส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตมีแนวโนม้ท่ีลดลงดว้ย 

7. ปรับเปล่ียนชัว่โมงการทาํงานของพนกังาน เพ่ือวตัถุประสงคข์องการบริหารตน้ทุนการผลิตและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทาํงานโดยไม่ลดผลผลิต 
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8. ขยายฐานการผลิตไปยงัประเทศท่ีแรงงานมีศกัยภาพในการผลิต ยงัไม่เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน และ

มีอตัราค่าแรงท่ีเหมาะสม 

 

3.3 ความเส่ียงด้านการเงนิ 

 

3.3.1 ความเส่ียงจากการผดิข้อกาํหนดทางการเงนิ 

 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางการเงิน ซ่ึงระบุไวใ้นสัญญาเงินกูร้ะหว่างบริษทัฯกบัสถาบนัการเงิน

ท่ีเป็นเจา้หน้ี และยงัคงมีผลอยู่จนกว่าบริษทัฯจะชาํระคืนหน้ีเงินกูเ้สร็จส้ิน  ดงันั้น หากบริษทัฯไม่สามารถปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนดทางการเงิน อาจทาํใหบ้ริษทัฯตกอยูใ่นสถานะการผิดขอ้กาํหนดทางการเงินได ้

 

 แนวทางรองรับความเส่ียง 

 บริษทัฯไดจ้ดัทาํประมาณการงบการเงินข้ึนใชภ้ายในองค์กร เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหารในการ

ประมาณการอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนติดตามผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงใน

แต่ละงวดเพ่ือลดโอกาสของการปฏิบติัผิดขอ้กาํหนดทางการเงิน 

 

3.3.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

 การส่งออกสินคา้ และการนาํเขา้วตัถุดิบ สินคา้สาํเร็จรูป เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บางชนิดของกลุ่มบริษทั มี

ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทาํใหก้ลุ่มบริษทัไม่สามารถประมาณการรายได้

และตน้ทุน ค่าใชจ่้ายทางการเงิน ตลอดจนกระแสเงินสดไดอ้ยา่งแม่นยาํ 

 

 แนวทางรองรับความเส่ียง 

 ในปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯยงัคงมียอดขายส่งออกเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10-15 ของรายไดห้ลกั โดย

รายไดจ้ากการส่งออกส่วนใหญ่เป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของรายไดจ้ากการ

ส่งออกทั้งหมด และจะเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตวัของธุรกิจส่งออก ขณะท่ีการนาํเขา้ของบริษทัฯส่วนใหญ่ก็สั่งซ้ือ

เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกนั แต่การใชจ่้ายจะผนัแปรข้ึนอยู่กบังบลงทุนในสินทรัพยใ์นแต่ละปี 

บริษทัฯไดบ้ริหารจดัการเพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดยใชวิ้ธีบริหารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตรา

ต่างประเทศใหมี้ความสมดุล (Natural Hedge) ควบคู่กบัการพิจารณาทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม การทาํสัญญา

ดงักล่าวจะช่วยใหบ้ริษทัฯสามารถทราบกระแสเงินสดท่ีแน่นอน ตลอดจนกาํหนดกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีเหมาะสมของ

บริษทัฯได ้

 นอกจากน้ี บริษทัฯไดเ้จรจาและเสนอราคาขายสินคา้ใหลู้กคา้ในบางประเทศและบางรายเป็นเงินสกุลอ่ืน

นอกเหนือจากดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อาทิ สกุลเงินบาทซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯมีสัดส่วนรายไดจ้ากการส่งออกเป็นสกุล

เงินบาทประมาณร้อยละ 30 ของรายไดจ้ากการส่งออกทั้งหมด ควบคู่กบัการซ้ือสินคา้ดว้ยสกลุเงินท่ีหลากหลาย เพ่ือ
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เป็นการกระจายความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนและลดผลกระทบจากการพ่ึงพิงเงินสกุลใดสกุลหน่ึงมากเกินไป 

ตลอดจนเจรจากบัลูกคา้หลกัเพ่ือขอปรับราคาขาย เม่ืออตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ส่วนของบริษทัย่อยในต่างประเทศมีรายไดเ้ป็นเงินสกุลทอ้งถ่ินจากการจาํหน่ายให้ลูกคา้ภายในประเทศ

มากกว่าร้อยละ 90 ขณะท่ีการนาํเขา้วตัถุดิบ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตส่วนใหญ่สั่งซ้ือเป็นเงินสกุลดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา และจะผนัแปรตามปริมาณการใช้วตัถุดิบ งบลงทุนในสินทรัพยใ์นแต่ละปี บริษทัย่อยไดบ้ริหาร

จดัการเพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยใชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯตามสภาวการณ์ ทั้งการ

ขยายฐานลูกคา้ในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมรายรับสกลุเงินตราต่างประเทศ ควบคู่กบัการหาผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบในประเทศ

เพ่ือลดการนาํเขา้ หรือเจรจาขอซ้ือสินคา้นาํเขา้จากผูจ้าํหน่ายเป็นเงินสกุลอ่ืนนอกเหนือจากดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนและลดผลกระทบจากการพ่ึงพิงเงินสกุลใดสกุลหน่ึงมากเกินไป   

นอกจากน้ี การวางแผนการลงทุนและการพิจารณาทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ก็เป็นอีกหน่ึง

แนวทางท่ีจะช่วยลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนใหแ้ก่บริษทัยอ่ยได ้

 

3.3.3 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯมีเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ประกอบดว้ย 

1. วงเงินกูห้มุนเวียนของบริษทัฯมีอตัราดอกเบ้ียอิงอตัรา MOR หรือ Money Market Rate ซ่ึงเป็นอตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวั 

2. เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ือการลงทุนตามแผนงานขยายธุรกิจในแต่ละปี โดยมีเง่ือนไขดอกเบ้ียทั้งแบบคงท่ี

ตลอดอายสุญัญาเงินกู ้และแบบลอยตวัอิงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 
 

ทาํให้บริษทัฯมีความเส่ียงของการข้ึนลงของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอิงกบัอตัราลอยตัวดังกล่าวเม่ืออตัราดอกเบ้ียใน

ทอ้งตลาดมีความผนัผวน 

 

 แนวทางรองรับความเส่ียง 

 บริษทัฯมีแนวทางรองรับเพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 

• จดัทาํประมาณการเงินสดและแผนการลงทุนไวล่้วงหน้าเพ่ือท่ีบริษทัฯจะไดมี้เวลาเพียงพอในการ

จดัหาและพิจารณาแหล่งเงินต่างๆ ท่ีมีเง่ือนไขและตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมกบับริษทัฯ 

• จดัหาวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนเพ่ิมเติมจากสถาบนัการเงินต่างๆ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการใชเ้งินกูย้ืม

ระยะสั้น 

• พิจารณาชาํระคืนเงินตน้ก่อนกาํหนดเพ่ิมเติมตามสภาพคล่องส่วนเกินของบริษทัฯและประเภทของ

อตัราดอกเบ้ียของวงเงินกูท่ี้บริษทัฯวางแผนชาํระคืน ซ่ึงบางวงเงินกูบ้ริษทัฯสามารถกระทาํไดโ้ดยไม่

มีค่าใชจ่้ายส่วนเพ่ิมและไม่ผิดต่อเง่ือนไขในสญัญาเงินกู ้

• ติดตามขอ้มูลการเคล่ือนไหวของภาวะอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดและปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย เพ่ือใช้ประเมินทิศทางของอัตราดอกเบ้ียและเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาเง่ือนไขอตัราดอกเบ้ียเม่ือบริษทัฯมีความจาํเป็นตอ้งจดัหาเงินกูย้ืมระยะยาว
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เพ่ิมเติม พร้อมทั้งเปรียบเทียบกบัตน้ทุนทางการเงินกรณีระดมเงินทุนจากแหล่งอ่ืนท่ีมิใช่ธนาคาร

พาณิชย ์เช่น การออกหุน้กู ้เป็นตน้ 

• พิจารณาเลือกใชเ้ง่ือนไขอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีหรืออตัราดอกเบ้ียท่ีอิงอตัราลอยตวัอ่ืนๆ สําหรับเงิน

กูย้ืมระยะยาวท่ีจะจดัหาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยถ่วงดุลหรือกระจายความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัรา

ดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 

• พิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินอ่ืนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและ

บริษทัฯสามารถทราบภาระตน้ทุนทางการเงินท่ีแน่นอน 

 

3.3.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 การขายสินคา้ให้ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯเป็นการขายเช่ือทั้งลูกคา้ภายในและต่างประเทศ มีการจดั

จาํหน่ายใหลู้กคา้รายเก่าท่ีซ้ือขายกบับริษทัฯมานาน และลูกคา้รายใหม่ๆ ตามฐานลูกคา้ของบริษทัฯท่ีเพ่ิมมากข้ึน

เร่ือยๆ รวมถึงมีระยะเวลาการใหเ้ครดิตแก่ลูกคา้ท่ีต่างๆ กนั ทาํใหบ้ริษทัฯมีความเส่ียงจากการไม่สามารถเรียกเก็บ

ชาํระหน้ีจากลูกคา้ได ้

 

 แนวทางรองรับความเส่ียง 

 บริษทัฯไดก้าํหนดเกณฑก์ารจดัระดบัความน่าเช่ือถือของลูกคา้ การหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัลูกคา้ และการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ ทาํใหค้วามเส่ียงจากการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัฯไม่มี

สาระสาํคญั การกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้แมว้่า

ลูกคา้ของบางสายธุรกิจจะมีนอ้ยรายก็ตาม เน่ืองจากเป็นลูกคา้ขนาดใหญ่ และมีความน่าเช่ือถือดา้นฐานะการเงิน 

ประกอบกบับริษทัฯยงัมีลูกคา้รายอ่ืนอีกเป็นจาํนวนมาก มีตลาดท่ีกระจายอย่างหลากหลาย มีประสบการณ์การเก็บ

หน้ีในอดีต การควบคุมการอนุมติัวงเงินสินเช่ือ ตลอดจนวิเคราะห์และติดตามความสามารถในการชาํระเงินของ

ลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ โดยอาจปรับเปล่ียนวงเงินและระยะเวลาการใหเ้ครดิตอย่างเป็นระบบตามพฤติกรรมการชาํระ

เงินของลูกคา้ ตลอดจนกาํหนดมาตรการในการติดตามและเร่งรัดการชาํระหน้ีรายท่ีมีการชาํระเงินล่าชา้เกินกาํหนด 

ทาํใหฝ่้ายบริหารเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเส่ียงทางดา้นการใหสิ้นเช่ือเพ่ิมเติมจากจาํนวนเงินท่ีบริษทัฯไดบ้นัทึกไวเ้ป็น

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญแลว้ 

 กรณีลูกคา้ต่างประเทศโดยเฉพาะลูกคา้รายใหม่หรือลูกคา้ท่ีบริษทัฯยงัไม่มีความมัน่ใจในฐานะการเงิน 

บริษทัฯจะกาํหนดเง่ือนไขการชาํระเงินดว้ยเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือตอ้งโอนชาํระเงินก่อนบางส่วนหรือทั้งหมด 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกจิของบริษทัฯและบริษทัย่อย 

 

4.1.1 ทรัพย์สินหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกจิและการผลติ 

 

         1) บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ทีด่นิและอาคาร เคร่ืองจกัร มูลค่ารวม กรรมสิทธ์ิ/เช่า ทรัพย์ประกนั 

ณ 31 ธ.ค. 2563 เน้ือทีด่นิ มูลค่า และ   วงเงนิสินเช่ือ 

(หน่วย : ล้านบาท) ไร่ งาน ตรว. รวม อุปกรณ์    

สาํนกังานใหญ่และ 

โรงงานสุขสวสัด์ิ 

24 3 0.2 282.03 223.04 505.07   

 

โรงงานบางปู 6 3 89 19.56 180.22 199.78    ถือกรรมสิทธ์ิ    ปลอดภาระ 

โรงงานอมตะซิต้ี ชลบุรี 49 1 86 219.90 872.74 1,092.64    ของตนเอง    คํ้าประกนัหรือ 

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้(1) - - - 17.86 - 17.86     จาํนอง(3) 

รวม(2) 539.35 1,276.00 1,815.35   
 

(1) ประกอบดว้ยศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ของธุรกิจขายตรง รวม 8 สาขา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และต่างจงัหวดั และ      

ศรีไทย ซุปเปอร์เอาทเ์ลท็ 1 สาขา โดยจาํนวนสาขาของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ของธุรกิจขายตรงลดลงจากปีก่อนจากการปิด

สาขาท่ีไม่สร้างผลกาํไรเพ่ือลดค่าใชจ่้าย 
(2) บริษทัฯแสดงรายละเอียดการเคล่ือนไหวของมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หวัขอ้ 15 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หนา้ 39 – 42 
(3) ภาระหน้ีเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 รวมจาํนวน 395.80 ลา้นบาท มีหลกัประกนัเป็นเพียงขอ้ตกลง

ท่ีจะไม่ก่อภาระผกูพนัหรือทาํนิติกรรมใดๆ ในท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรทั้งหมดของบริษทัฯทั้งท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบนัหรือท่ีจะมีข้ึนในอนาคต (Negative Pledge) เท่านั้น ขณะท่ีวงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนทั้งหมดไม่มีหลกัประกนั 
(4) วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดโ้อนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างส่วนหน่ึงของโรงงานโคราช ตลอดจนเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายการผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนให้กบับริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช 

จาํกดั ตามแผนงานโอนกิจการบางส่วน  ทั้งน้ี ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างส่วนท่ีเหลือของโรงงานโคราชเดิมท่ีบริษทัฯไม่ได้

ใชใ้นการผลิตและการดาํเนินงานแลว้ บริษทัฯไดแ้สดงมูลค่ารวมอยูใ่นรายการ “อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน” 
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         2) บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั (เดมิช่ือ บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั) 
 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ทีด่นิและอาคาร เคร่ืองจกัร มูลค่ารวม กรรมสิทธ์ิ/เช่า ทรัพย์ประกนั 

ณ 31 ธ.ค. 2563 เน้ือทีด่นิ มูลค่า และ   วงเงนิสินเช่ือ 

(หน่วย : ล้านบาท) ไร่ งาน ตรว. รวม อุปกรณ์    

สาํนกังานและโรงงาน 32 0 0 98.92 188.59 287.51 ถือกรรมสิทธ์ิของ 

ตนเอง(1) 

ปลอดภาระ 

คํ้าประกนัหรือ 

จาํนอง(2) 

สาํนกังานขาย 

และคลงัสินคา้ 

1 1 38.25 - - - เช่าท่ีดินและ 

อาคาร(1) 

- 

 

(1) ในระหวา่งปี พ.ศ. 2563 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั (“SSK”) เช่าพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของโรงงานโคราชของ

บริษทัฯเป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ โดยทาํสัญญาเช่าแบบปีต่อปีกบับริษทัฯ  อย่างไรก็ดี ภายหลงัการรับโอนกิจการ

บางส่วนจากบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 SSK จึงไดรั้บท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของสถานประกอบการดงักล่าว

และถือครองกรรมสิทธ์ิเป็นของตนเอง คงเหลือเช่าพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของสาํนกังานใหญ่และโรงงานโคราชของบริษทัฯเพ่ือ

ใชเ้ป็นสาํนกังานขายและคลงัสินคา้ โดยมีค่าเช่าทั้งหมดในปี พ.ศ. 2563 จาํนวน 4.99 ลา้นบาท 
(2) SSK มีวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสองราย รวมจาํนวน 200.0 ลา้นบาท กบั 1 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา โดยมีหลกัประกนัเป็นการคํ้าประกนัโดยบริษทัฯในวงเงิน 190 ลา้นบาท และเงินฝากธนาคารของตนเอง

คํ้ าอีกส่วนหน่ึง ตลอดจนขอ้ตกลงท่ีจะไม่ก่อภาระผูกพนัหรือทาํนิติกรรมใดๆ ในทรัพยสิ์นของ SSK ทั้งท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบนัหรือท่ีจะมีข้ึนในอนาคต (Negative Pledge) เท่านั้น 

 

         3) บริษทั ที ไทยพลาส จาํกดั 
 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ทีด่นิและอาคาร เคร่ืองจกัร มูลค่ารวม กรรมสิทธ์ิ/เช่า ทรัพย์ประกนั 

ณ 31 ธ.ค. 2563 เน้ือทีด่นิ มูลค่า และ   วงเงนิสินเช่ือ 

(หน่วย : ล้านบาท) ไร่ งาน ตรว. รวม อุปกรณ์    

สาํนกังานและโรงงาน - - - - 1.59 1.59 ถือกรรมสิทธ์ิของ 

ตนเอง(1) 

ปลอดภาระ 

คํ้าประกนัหรือ 

จาํนอง(2) 
 

(1) เช่าพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของโรงงานโคราชของบริษทัฯเป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ โดยทาํสัญญาเช่าแบบปีต่อปีกบับริษทัฯ 

และมีค่าเช่าในปี พ.ศ. 2563 จาํนวน 0.26 ลา้นบาท  ทั้งน้ี ดว้ยแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัโดยการรวมศูนยก์าร

ผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนทั้งหมดไปท่ี SSK  บริษทั ที ไทยพลาส จาํกดั (“TTP”) จึงปรับลดขนาดกิจการของ

ตนเองและไดห้ยดุดาํเนินการผลิตตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 พร้อมกบัยกเลิกสญัญาเช่าพ้ืนท่ีของบริษทัฯ 
(2) ไม่มีภาระหน้ีเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนกบัสถาบนัการเงินใดๆ 
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         4) Srithai (Vietnam) Company Limited 
 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ทีด่นิและอาคาร เคร่ืองจกัร มูลค่ารวม กรรมสิทธ์ิ/เช่า ทรัพย์ประกนั 

ณ 31 ธ.ค. 2563 เน้ือทีด่นิ มูลค่า และ   วงเงนิสินเช่ือ 

(หน่วย : ล้านบาท) ไร่ งาน ตรว. รวม อุปกรณ์    

สาํนกังานใหญ่และ 

โรงงานท่ี Song Than 1 

Industrial Zone 

18 3 0 56.58 461.00 517.58 เช่าท่ีดิน(1) 

ถือกรรมสิทธ์ิ 

ของตนเองเฉพาะ 

อาคาร เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ 

 

 

 

 

   ปลอดภาระ 

โรงงานท่ี Viet Huong 

Industrial Zone 

2 0 51.25 - 39.02 39.02 เช่าท่ีดินและ 

อาคาร(2) 

ถือกรรมสิทธ์ิของ 

ตนเองเฉพาะ 

เคร่ืองจกัรและ 

อุปกรณ์ 

   คํ้าประกนัหรือ 

   จาํนอง(3) 

รวม(4) 56.58 500.02 556.60   
 

(1) สัญญาเช่าท่ีดินจากผูป้ระกอบการนิคมอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม มีอายุของสิทธิการเช่ารวมเป็นระยะเวลา

ทั้งส้ิน 48 ปี นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมีค่าเช่าในปี พ.ศ. 2563 จาํนวนเทียบเท่า 1.03 ลา้นบาท 
(2) สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจากผูป้ระกอบการนิคมอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม มีอายขุองสัญญาเช่าคราว

ละ 4 ปี นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และมีสิทธิท่ีจะต่ออายสุญัญาเช่าฉบบัน้ีไดค้ร้ังละ 4 ปี รวม 4 คร้ัง รวมเป็นระยะเวลาท่ีต่อ

อายสุญัญาเช่าไดท้ั้งส้ิน 16 ปี ซ่ึงจะทาํใหส้ญัญาส้ินสุดในปี พ.ศ. 2575 โดยมีค่าเช่าในปี พ.ศ. 2563 จาํนวนเทียบเท่า 2.76 

ลา้นบาท 
(3) ภาระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวของ Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน

เทียบเท่า 220.32 ลา้นบาท และวงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนทั้งหมดจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเวยีดนามและประเทศไทย 

มีหลกัประกนัเป็นเพียงขอ้ตกลงท่ีจะไม่ก่อภาระผูกพนัหรือทาํนิติกรรมใดๆ ในท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร

ทั้งหมดของ SVN ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัหรือท่ีจะมีข้ึนในอนาคต (Negative Pledge) และ/หรือ Letter of Comfort ท่ีออก

โดยบริษทัฯเท่านั้น 
(4) SVN ยงัมีท่ีดินเปล่าท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาความเหมาะสมของประเภทธุรกิจและช่วงเวลาของการใชป้ระโยชน์จาก

ท่ีดิน ซ่ึงมีเน้ือท่ี 18 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากท่ีตั้งของโรงงานและสาํนกังานใหญ่ของ SVN โดยทาํสัญญา

เช่าท่ีดินจากผูป้ระกอบการนิคมอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนามในปี พ.ศ. 2559 อายสุัญญาเช่า 42 ปี ค่าสิทธิการเช่า

ทั้งหมดจาํนวนเทียบเท่า 52.50 ลา้นบาท และไม่มีค่าเช่ารายเดือน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใชก่้อสร้างอาคารโรงงาน

สาํหรับรองรับการขยายธุรกิจและกาํลงัการผลิตของ SVN ในอนาคต  ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวนเทียบเท่า 40.75 ลา้นบาท 
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         5) Srithai (Hanoi) Company Limited 
 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ทีด่นิและอาคาร เคร่ืองจกัร มูลค่ารวม กรรมสิทธ์ิ/เช่า ทรัพย์ประกนั 

ณ 31 ธ.ค. 2563 เน้ือทีด่นิ มูลค่า และ   วงเงนิสินเช่ือ 

(หน่วย : ล้านบาท) ไร่ งาน ตรว. รวม อุปกรณ์    

สาํนกังานและโรงงาน 14 0 44.5 127.78 329.79 457.57 เช่าท่ีดิน(1) 

ถือกรรมสิทธ์ิของ 

ตนเองเฉพาะ 

อาคาร เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ 

ปลอดภาระ 

คํ้าประกนัหรือ 

จาํนอง(2) 

 

(1) สญัญาเช่าท่ีดินจากผูป้ระกอบการนิคมอุตสาหกรรมของประเทศเวยีดนาม อายสุญัญาเช่า 43 ปี นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ค่า

สิทธิการเช่าทั้งหมดจาํนวนเทียบเท่า 63.06 ลา้นบาท และไม่มีค่าเช่ารายเดือน   ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสิทธิการเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวนเทียบเท่า 46.72 ลา้นบาท 
(2) ภาระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวของ Srithai (Hanoi) Company Limited (“SHN”) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน

เทียบเท่า 56.39 ลา้นบาท และวงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนทั้งหมดจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเวียดนามและประเทศไทย 

มีหลกัประกนัเป็นการคํ้าประกนัโดย SVN และขอ้ตกลงท่ีจะไม่ก่อภาระผูกพนัหรือทาํนิติกรรมใดๆ ในท่ีดินพร้อมส่ิง

ปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรทั้งหมดของ SHN ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัหรือท่ีจะมีข้ึนในอนาคต (Negative Pledge) 

 

         6) Srithai Superware Manufacturing Private Limited 
 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ทีด่นิและอาคาร เคร่ืองจกัร มูลค่ารวม กรรมสิทธ์ิ/เช่า ทรัพย์ประกนั 

ณ 31 ธ.ค. 2563 เน้ือทีด่นิ มูลค่า และ   วงเงนิสินเช่ือ 

(หน่วย : ล้านบาท) ไร่ งาน ตรว. รวม อุปกรณ์    

สาํนกังานและโรงงาน 17 2 70.75 80.43 81.36 161.79 เช่าท่ีดิน(1) 

ถือกรรมสิทธ์ิของ 

ตนเองเฉพาะ 

อาคาร เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ 

ปลอดภาระ 

คํ้าประกนัหรือ 

จาํนอง(2) 

 

(1) สัญญาเช่าท่ีดินจากผูป้ระกอบการนิคมอุตสาหกรรมของประเทศอินเดีย อายสุัญญาเช่า 99 ปี นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ค่า

สิทธิการเช่าทั้งหมดจาํนวนเทียบเท่า 48.72 ลา้นบาท และไม่มีค่าเช่ารายเดือน   ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสิทธิการเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวนเทียบเท่า 35.56 ลา้นบาท 
(2) วงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนจาํนวน 33.0 ลา้นอินเดียรูปี (หรือประมาณ 15 ลา้นบาท) จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศอินเดีย 

มีหลกัประกนัเป็น Standby Letter of Credit ท่ีออกโดยบริษทัฯ 
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         7) Srithai Superware India Limited 
 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ทีด่นิและอาคาร เคร่ืองจกัร มูลค่ารวม กรรมสิทธ์ิ/เช่า ทรัพย์ประกนั 

ณ 31 ธ.ค. 2563 เน้ือทีด่นิ มูลค่า และ   วงเงนิสินเช่ือ 

(หน่วย : ล้านบาท) ไร่ งาน ตรว. รวม อุปกรณ์    

สาํนกังานและ 

คลงัสินคา้ท่ี Gurgaon 

- 1 67.32 - - - เช่าอาคาร(1) - 

 

(1) สัญญาเช่า ระยะเวลาการเช่า 3 ปี  อยา่งไรก็ดี ในระหวา่งปี พ.ศ. 2563 Srithai Superware India Limited (“SSI”) ไดข้อ

ยกเลิกสัญญาเช่ากบัผูใ้ห้เช่าล่วงหน้าโดยไม่มีค่าปรับ และยา้ยสํานักงานและคลงัสินคา้ไปอยู่ท่ีสํานักงานของ Srithai 

Superware Manufacturing Private Limited เพ่ือลดค่าใชจ่้าย โดย SSI มีค่าใชจ่้ายในการเช่าพ้ืนท่ีสาํหรับปี พ.ศ. 2563 

จาํนวนเทียบเท่า 0.20 ลา้นบาท  ทั้งน้ี เน่ืองจากธุรกิจของ SSI เป็นธุรกิจซ้ือมาขายไป ทรัพยสิ์นหลกัรายการอ่ืนท่ี SSI ใช้

ในการประกอบธุรกิจ จึงมีเพียงเคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 
(2) ไม่มีภาระหน้ีเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนกบัสถาบนัการเงินใดๆ 

 

         8) บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ทีด่นิและอาคาร เคร่ืองจกัร มูลค่ารวม กรรมสิทธ์ิ/เช่า ทรัพย์ประกนั 

ณ 31 ธ.ค. 2563 เน้ือทีด่นิ มูลค่า และ   วงเงนิสินเช่ือ 

(หน่วย : ล้านบาท) ไร่ งาน ตรว. รวม อุปกรณ์    

สาํนกังานและ 

คลงัสินคา้ 

0 0 68.25 - 12.21 12.21 เช่าอาคาร(1) 

ถือกรรมสิทธ์ิของ 

ตนเองเฉพาะ 

เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ 

ปลอดภาระ 

คํ้าประกนัหรือ 

จาํนอง(2) 

 

(1) เช่าพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของสํานักงานใหญ่และโรงงานอมตะซิต้ี ชลบุรี ของบริษทัฯเป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ โดยทาํ

สญัญาเช่าแบบปีต่อปีกบับริษทัฯ และมีค่าเช่าในปี พ.ศ. 2563 จาํนวน 0.60 ลา้นบาท 
(2) วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนจาํนวน 1.04 ลา้นบาท จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหน่ึงราย มีหลกัประกนัเป็นเงินฝาก

ธนาคารของตนเองคํ้าเตม็จาํนวน 

 

         9) บริษทั ศรีไทยโมลด์ส จาํกดั 
 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ทีด่นิและอาคาร เคร่ืองจกัร มูลค่ารวม กรรมสิทธ์ิ/เช่า ทรัพย์ประกนั 

ณ 31 ธ.ค. 2563 เน้ือทีด่นิ มูลค่า และ   วงเงนิสินเช่ือ 

(หน่วย : ล้านบาท) ไร่ งาน ตรว. รวม อุปกรณ์    

สาํนกังานและโรงงาน 14 2 75 28.55 33.60 62.15 ถือกรรมสิทธ์ิของ 

ตนเอง 

ติดจาํนอง 

บางส่วน(1) 
 

(1) วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนจาํนวน 37.0 ลา้นบาท จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหน่ึงราย มีหลกัประกนัเป็นการจาํนอง

ท่ีดินเน้ือท่ี 10 ไร่ 3 งาน 32.6 ตารางวา พร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
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         10) บริษทั ศรีไทย มยิากาวา จาํกดั 
 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ทีด่นิและอาคาร เคร่ืองจกัร มูลค่ารวม กรรมสิทธ์ิ/เช่า ทรัพย์ประกนั 

ณ 31 ธ.ค. 2563 เน้ือทีด่นิ มูลค่า และ   วงเงนิสินเช่ือ 

(หน่วย : ล้านบาท) ไร่ งาน ตรว. รวม อุปกรณ์    

สาํนกังานและโรงงาน 11 1 73 146.24 353.40 499.64 ถือกรรมสิทธ์ิของ 

ตนเอง 

ติดจาํนอง 

บางส่วน(1) 
 

(1) มีวงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสองราย รวมจาํนวน 237.0 ลา้นบาท โดยมีหลกัประกนัเป็นการ

จาํนองท่ีดินเน้ือท่ี 5 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนหน่ึง และขอ้ตกลงท่ีจะไม่นาํทรัพยสิ์น

ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัไปทาํนิติกรรมใดๆ หรือก่อให้เกิดภาระผูกพนัตลอดอายสุัญญาเงินกู ้  ทั้งน้ี ภาระหน้ีเงิน

กูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 61.54 ลา้นบาท จากสถาบนัการเงินอีกรายหน่ึง มีหลกัประกนัเป็น

เพียงขอ้ตกลงท่ีจะไม่ก่อภาระผกูพนัหรือทาํนิติกรรมใดๆ ในท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรทั้งหมดของบริษทัฯ

ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัหรือท่ีจะมีข้ึนในอนาคต (Negative Pledge) เท่านั้น 

 

4.1.2 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯประกอบดว้ย ลิขสิทธ์ิและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงาน 

และสิทธิบตัรทางดา้นเทคนิคการผลิต ซ่ึงส่วนใหญ่ไดแ้ก่ สิทธิในการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายฝาเคร่ืองด่ืม และสิทธิ

ในการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ตามสัญญาต่างๆ โดยมีอายขุองการใชป้ระโยชน์ระหว่าง 5 – 10 ปี บริษทัฯไดแ้สดง

รายละเอียดและมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หวัขอ้ 16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หนา้ 42 

 

 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 บริษทัฯมีนโยบายลงทุนในธุรกิจท่ีมีความเช่ือมโยงกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ สายธุรกิจพลาสติก ซ่ึง

ประกอบดว้ยผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน และสายธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ ท่ี

มีศกัยภาพในการสร้างผลกาํไรและมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มบริษทั   

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัใหค้วามสาํคญัแก่การลงทุนในธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชนห์รือสนบัสนุนธุรกิจหลกัของบริษทัฯตาม

แผนกลยุทธ์ท่ีตอ้งการเนน้ให้การทาํธุรกิจมีลกัษณะครบวงจร ลดการพ่ึงพาธุรกิจนอกกลุ่ม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้

ธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัของกลุ่มบริษทัใหม้ากข้ึน 

 อย่างไรก็ตาม หากเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหรือผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัฯให้ความสําคญัตามนโยบายของ

บริษทัฯ หรือมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษดว้ยเทคนิคเฉพาะทาง ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 

และกลุ่มผลิตภณัฑ์ Material Handling บริษทัฯก็มีนโยบายท่ีจะลงทุนในสัดส่วนท่ีทาํให้บริษทันั้นมีสถานะเป็น

บริษทัย่อยของบริษทัฯเพ่ือใหบ้ริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุม กาํหนดนโยบาย และบริหารจดัการธุรกิจของบริษทั

นั้นได ้
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 ในการดูแลและบริหารงานบริษทัย่อยและบริษทัร่วม บริษทัฯจะส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัฯซ่ึง

ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู ้บริหารและ/หรือผู ้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ท่ีมีคุณสมบัติและ

ประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจนั้นๆ เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมใน

จาํนวนท่ีสอดคลอ้งกบัสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ หรือเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุน้ โดยผูแ้ทนของบริษทัฯมี

หนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดัการ หรือออกเสียงในท่ีประชุมตามแนวทางหรือทิศทางท่ีคณะกรรมการบริษทัได้

กาํหนดไว ้

 

4.3 การประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 ในปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯมีการประเมินราคาทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจและการผลิตส่วนหน่ึง

ของสายการผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบมูลค่าตลาดปัจจุบนัของทรัพยสิ์นใน

การกาํหนดราคาโอนทรัพยสิ์นตามแผนงานโอนกิจการบางส่วนของบริษทัฯใหบ้ริษทัย่อย ตามรายละเอียดเก่ียวกบั

รายการประเมินราคาทรัพยสิ์นดงัปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

 

4.4 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินท่ีไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทและถือครองไว้เพ่ือหา

ประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าระยะยาวหรือยงัมิได้ระบุวตัถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต โดยจดัเป็นสินทรัพย์

ประเภทอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตามท่ีแสดงในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ ท่ีดินเปล่า ท่ีดินและอาคาร 

และอาคารหอ้งชุด ซ่ึงมีอยู่หลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 161.29 ลา้นบาท และ 1,586.07 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัฯไดแ้สดงรายละเอียดการเคล่ือนไหวของมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หวัขอ้ 14 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน หนา้ 37 

– 38 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีคดีหรือขอ้พิพาททางกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 

1. คดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯหรือบริษทัย่อยท่ีมีจาํนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

2. คดีท่ีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯอย่างมีนยัสําคญัแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็น

ตวัเลขได ้

3. คดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 

 

 อน่ึง บริษทัฯมีคดีฟ้องร้องซ่ึงไม่เขา้ข่ายหรือมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตามขอ้ 1-3 ขา้งตน้ กบับริษทั

จดัหาแรงงานต่างดา้วในปี พ.ศ. 2559 โดยกล่าวอา้งวา่บริษทัฯผิดนดัไม่ชาํระค่าบริการตวัแทนการจดัหาแรงงานต่าง

ดา้วและให้บริษทัฯชดใชค่้าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษาให้

บริษทัฯชาํระเงินจาํนวน 4.77 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาล

อุทธรณ์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

 ในปี พ.ศ. 2562 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษายกคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ เน่ืองจากไม่ไดมี้การแปล

เอกสารอา้งอิงท่ีเป็นภาษาต่างประเทศของบริษทัฯในขั้นศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์จึงมีคาํสั่งใหบ้ริษทัฯจดัทาํคาํแปล

เอกสารภาษาต่างประเทศและนาํส่งต่อศาลภายในปี พ.ศ. 2562 จากนั้นใหศ้าลชั้นตน้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ตาม

รูปคดี 

 เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ศาลชั้นตน้ยืนยนัตามคาํพิพากษาเดิม โดยใหบ้ริษทัฯชาํระเงินจาํนวน 4.77 

ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี  อย่างไรก็ดี บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์อีกคร้ังในเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2563 และศาลอุทธรณ์นดัฟังคาํพิพากษาในวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยบริษทัฯและท่ีปรึกษากฎหมายของ

บริษทัฯเช่ือมัน่ว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นคุณต่อบริษทัฯเน่ืองดว้ยหลกัฐานและขอ้มูลสาํคญัท่ีบริษทัฯมี ซ่ึงเป็น

ประโยชนใ์นการต่อสูค้ดี  ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่ตั้งสาํรองหน้ีสินสาํหรับคดีความดงักล่าว 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ช่ือบริษทั : บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือย่อหลกัทรัพย์ : SITHAI 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107536001516 

ประเภทธุรกจิ : 1. ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรมและ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน 

2. ธุรกิจแม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ ใหบ้ริการผลิตและจดัหาแม่พิมพ ์และจดัหา

สินคา้จากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจาํหน่าย 

ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 2,709,904,800 บาท 

ประกอบดว้ย หุน้สามญัจาํนวน 2,709,904,800 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ที่ตั้งบริษทั : สํานักงานใหญ่ 

15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์66 2427 0088     โทรสาร 66 2428 9675 

URL : www.srithaisuperware.com 

 โรงงานผลติผลติภัณฑ์พลาสตกิเพ่ืองานอตุสาหกรรม 

1. โรงงานสุขสวสัดิ์ 

15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์66 2427 0088     โทรสาร 66 2874 5010 

2. โรงงานบางปู 

610 ซอย 8 เอ เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง 

จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

โทรศพัท ์66 2709 3020     โทรสาร 66 2324 0924 

3. โรงงานอมตะซิตี ้ชลบุรี 

700/13 หมู่ 1 เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี ตาํบลคลองตาํหรุ อาํเภอเมือง 

จงัหวดัชลบุรี 20000 

โทรศพัท ์66 3821 3250     โทรสาร 66 3821 3234 

 โรงงานผลติผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนที่ทําจากเมลามนี 

โรงงานโคราช* 

335 หมู่ 6 เขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนราชสีมา-โชคชยั 

ตาํบลหนองระเวยีง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 

โทรศพัท ์66 4421 2100     โทรสาร 66 4421 2035 

 

http://www.srithaisuperware.com/
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 * เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดโ้อนสายการผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้น

ครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีนทั้งหมดให้กับบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกัด 

(เดิมช่ือ บริษัท โคราช ไทย เทค จํากัด) ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ้น 

ประจาํปี พ.ศ. 2563 

ที่ตั้งบริษทั (ต่อ) : สํานักงานขายตรง 

15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์66 2428 8855     โทรสาร 66 2427 7269 

URL : www.superwaredirectsales.com  

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 

เลขานุการบริษทั/ 

หัวหน้าหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ : 

นายไชยวฒัน ์ กลุภทัรวาณิชย ์

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์66 2427 0088, 66 2874 5016     โทรสาร 66 2428 9675 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์66 2009 9999     โทรสาร 66 2009 9991 

ผู้สอบบัญชี : นายปรีชา  อรุณนารา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 

193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์66 2264 9090     โทรสาร 66 2264 0789-90 

ที่ปรึกษากฎหมาย : 1. บริษทั สํานักงานกฎหมายนิตปิรีชา จาํกดั 

21 ซอยปุณณวถีิ 12 ถนนสุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

โทรศพัท ์66 2252 9494     โทรสาร 66 2651 5053 

 2. สํานักงานกฎหมาย มารุต – รุจริะ บุนนาค 

16-18 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจา้พ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทรศพัท ์66 2221 2191-4     โทรสาร 66 2226 3321, 66 2622 1262 
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นิตบุิคคลที่บริษทัฯถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

บริษทัย่อย 

1. ช่ือ : บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั(1) 

 ท่ีตั้ง : 335 หมู่ท่ี 6 ถนนราชสีมา-โชคชยั ตาํบลหนองระเวียง 

  อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

 โทรศพัท/์โทรสาร : 0 4421 2100 / 0 4421 2035 

 ทุนจดทะเบียน(2) : 300,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 30,000,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 ทุนชาํระแลว้(2) : 300,000,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชาํระแลว้ 
(1) เดิมช่ือ บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั โดยจดทะเบียนเปล่ียนช่ือกิจการกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 
(2) ทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้เพ่ิมข้ึนจาก 30 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้นบาท เพ่ือสนับสนุนการรับโอนกิจการ

บางส่วนจากบริษทัฯ โดยจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และบริษทัฯ

เป็นผูเ้พ่ิมทุนทั้งหมดเพียงผูเ้ดียว ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯไม่เปล่ียนแปลง 

 

 

2. ช่ือ : บริษทั ที ไทยพลาส จาํกดั 

 ท่ีตั้ง : 325-328 นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี หมู่ท่ี 6 ถนนราชสีมา-โชคชยั 

  ตาํบลหนองระเวียง อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

 โทรศพัท/์โทรสาร : 0 4421 2100 / 0 4421 2035 

 ทุนจดทะเบียน(3) : 5,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 500,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 ทุนชาํระแลว้(3) : 5,000,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชาํระแลว้ 
(3) ทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ลดลง 2 คร้ังในปี พ.ศ. 2563 รวมลดลงจาํนวน 35 ลา้นบาท จาก 40 ลา้นบาท จาก

การปรับลดขนาดกิจการ โดยจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และ 22 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามลาํดบั ภายหลงัการลดทุน บริษทัฯยงัคงถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 ไม่เปล่ียนแปลง 
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3. ช่ือ : Srithai (Vietnam) Company Limited 

 ท่ีตั้ง : 9 Street 2, Song Than 1 Industrial Park, Di An District, 

  Binh Duong Province, Socialist Republic of Vietnam 

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรม 

  และผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน 

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

 ทุนจดทะเบียน : เทียบเท่า 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 ทุนชาํระแลว้ : เทียบเท่า 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชาํระแลว้ 

 

 

4. ช่ือ : Srithai (Hanoi) Company Limited 

 ท่ีตั้ง : 1 Street 3, VSIP Bac Ninh, Tu Son District, 

  Bac Ninh Province, Socialist Republic of Vietnam 

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรม 

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

 ทุนจดทะเบียน : 424,920 ลา้นเวียดนามดอง 

 ทุนชาํระแลว้ : 424,920 ลา้นเวียดนามดอง 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชาํระแลว้ 

  (ทางออ้มผา่น Srithai (Vietnam) Company Limited) 

 

 

5. ช่ือ : Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

 ท่ีตั้ง : SM-22, GIDC Sanand-II (Bol), Taluka Sanand, Ahmedabad-382170, 

  Gujarat, Republic of India 

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน 

 โทรศพัท ์ : 91 271 761 8905 

 ทุนจดทะเบียน : 720,000,000 อินเดียรูปี ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 72,000,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 อินเดียรูปี 

 ทุนชาํระแลว้ : 720,000,000 อินเดียรูปี(4) 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชาํระแลว้ 
(4) เม่ือรวมกบัจาํนวนเงินท่ีชาํระเป็นค่าส่วนเกินมูลค่าหุน้จาํนวน 179.975 ลา้นอินเดียรูปี จะทาํใหเ้งินลงทุนทั้งหมด

ในบริษทัยอ่ยเท่ากบั 899.975 ลา้นอินเดียรูปี 
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6. ช่ือ : Srithai Superware India Limited 

 ท่ีตั้ง : SM-22, GIDC Sanand-II (Bol), Taluka Sanand, Ahmedabad-382170, 

  Gujarat, Republic of India 

 ประเภทธุรกิจ : คา้ขายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

 โทรศพัท ์ : 91 271 761 8905 

 ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 อินเดียรูปี ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 5,000,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 อินเดียรูปี 

 ทุนชาํระแลว้ : 42,500,000 อินเดียรูปี 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 82.4 ของทุนชาํระแลว้ 

 

 

7. ช่ือ : บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ท่ีตั้ง : 15 ซอยสุขสวสัด์ิ 36 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางปะกอก 

  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 

 ประเภทธุรกิจ : คา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรม 

 โทรศพัท/์โทรสาร : 0 2427 0088 / 0 2874 5015 

 ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 200,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 10,000,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 75.0 ของทุนชาํระแลว้ 

 

 

8. ช่ือ : บริษทั ศรีไทยโมลด์ส จาํกดั 

 ท่ีตั้ง : 55/1 และ 55/6 หมู่ท่ี 1 ตาํบลหนองซํ้าซาก อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 

 ประเภทธุรกิจ : รับจา้งผลิตแม่พิมพ ์และผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

  เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

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

 ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 1,000,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 100,000,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 71.0 ของทุนชาํระแลว้ 
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9. ช่ือ : บริษทั ศรีไทย มยิากาวา จาํกดั 

 ท่ีตั้ง : 539 หมู่ท่ี 4 ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

 ประเภทธุรกิจ : รับจา้งผลิตแม่พิมพ ์และผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

  เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

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

 ทุนจดทะเบียน : 120,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 1,200,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 120,000,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 51.0 ของทุนชาํระแลว้ 

 

 

บริษทัร่วม 

1. ช่ือ : บริษทั ศรีไทย ซันโค จาํกดั 

 ท่ีตั้ง : 15 ซอยสุขสวสัด์ิ 36 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางปะกอก 

  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 

 ประเภทธุรกิจ : คา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรม 

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

 ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 200,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 20,000,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 48.0 ของทุนชาํระแลว้ 

 

 

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

 ท่ีตั้ง : Lot 18, Jalan Sementa 27/91, Section 27, 40400 Shah Alam, 

  Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

 ประเภทธุรกิจ : คา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรม 

 โทรศพัท/์โทรสาร : 603 5191 4921 / 603 5191 4926 

 ทุนจดทะเบียน : 500,000 มาเลเซียริงกิต ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 500,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 มาเลเซียริงกิต 

 ทุนชาํระแลว้ : 500,000 มาเลเซียริงกิต 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 48.0 ของทุนชาํระแลว้ (ทางออ้มผา่นบริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั) 
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3. ช่ือ : บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั 

 ท่ีตั้ง : 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผงเมลามีน 

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

 ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 2,000,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 200,000,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 45.0 ของทุนชาํระแลว้ 

 

 

4. ช่ือ : บริษทั ชีวามาลา จาํกดั 

 ท่ีตั้ง : 1/132 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าทราย อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกและ 

  ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน 

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

 ทุนจดทะเบียน : 49,800,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 600,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 83 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 49,800,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 40.0 ของทุนชาํระแลว้ 

 

 

5. ช่ือ : บริษทั ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จาํกดั 

 ท่ีตั้ง : 30/27 หมู่ท่ี 2 ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกล่องกระดาษ 

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

 ทุนจดทะเบียน : 60,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 600,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 60,000,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 39.2 ของทุนชาํระแลว้ 
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6. ช่ือ : PT. Srithai Maspion Indonesia 

 ท่ีตั้ง : Maspion Industrial Area unit 2, Tebel Village, Buduran, Sidoarjo, 

  East Java, Republic of Indonesia 

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน 

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

 ทุนจดทะเบียน : 10,394,130,000 อินโดนีเซียรูเปียะ ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 9,320 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,115,250 อินโดนีเซียรูเปียะ 

 ทุนชาํระแลว้ : 10,394,130,000 อินโดนีเซียรูเปียะ 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 32.5 ของทุนชาํระแลว้ 

 

 

บริษทัอ่ืน 

1. ช่ือ : บริษทั แอลเอน็ ศรีไทย คอม จาํกดั 

 ท่ีตั้ง : 71/12 หมู่ท่ี 5 ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกเคร่ืองรับโทรศพัท ์

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

 ทุนจดทะเบียน : 76,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 76,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 76,000,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 20.0 ของทุนชาํระแลว้ 

 

 

 

6.2 ข้อมูลสําคัญอ่ืน 

 ในปี พ.ศ. 2563 และภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯไม่มี

ข้อมูลและ/หรือเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู ้ลงทุนอย่างมีนัยสําคัญเพ่ิมเติม

นอกเหนือไปจากท่ีบริษทัฯไดเ้ปิดเผยสารสนเทศแก่ผูล้งทุนอย่างเท่าเทียมกนัผ่านช่องทาง ELCID ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนเวบ็ไซตแ์ละหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ 
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ส่วนที่ 2 

การจดัการและการกาํกับดูแลกิจการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษทัฯ 

 บริษทัฯมีโครงสร้างเงินทุนจากการออกหุ้นสามญัประเภทเดียว และไม่มีการระดมทุนโดยการออก

หลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู ้หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ เป็นตน้ บริษทัฯมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 

2,709,904,800 บาท ชาํระทุนเต็มมูลค่าแลว้ โดยแบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,709,904,800 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1 บาท 

 บริษทัฯไม่มีขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ท่ีมีผลกระทบต่อการออกและ

เสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทัฯ โดยบริษทัฯมีการกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯเฉพาะ

ขอ้จาํกดัในการถือหุน้สามญัของบริษทัฯของคนต่างดา้ว ซ่ึงระบุใหค้นต่างดา้วมีสิทธิถือครองหุน้สามญัของบริษทัฯ

รวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 45 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด 

 ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัฯปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้คร้ังสุดทา้ยของปี พ.ศ. 

2563 หุน้สามญัของบริษทัฯท่ีถือครองโดยผูถื้อหุน้ต่างดา้วมีจาํนวนร้อยละ 2.85 

 

7.2 ผู้ถือหุ้นสามญั 10 อนัดบัแรก ณ วนัที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 7.2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนร่วมกาํหนดทิศทางนโยบายของบริษทัฯ 

รายช่ือ อนัดบั จาํนวนหุ้น % ธุรกจิหลกั 

นายสนัน่  องัอุบลกลุ 1 480,823,510 17.74 ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 

 

 7.2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีส่วนร่วมกาํหนดทิศทางนโยบายของบริษทัฯ 

รายช่ือ อนัดบั จาํนวนหุ้น % 

นางมยรีุ  ศิริวจันางกรู 2 177,071,390 6.54 

นายประทีป  ตั้งมติธรรม 3 154,530,400 5.70 

นางศรีสุดา  เลิศสุมิตรกลุ 4 150,000,000 5.54 

นายสมยศ  เลิศสุมิตรกลุ 5 107,250,000 3.96 

นายไพวรรณ  ชาติพิทกัษ ์ 6 107,100,000 3.95 

นายสมเกียรติ  เลิศสุมิตรกลุ 7 103,500,000 3.82 

นางสาวบุญนภา  เลิศสุมิตรกลุ 8 80,000,000 2.95 
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รายช่ือ อนัดบั จาํนวนหุ้น % 

นายสมบติั  เลิศสุมิตรกลุ 9 78,400,000 2.89 

นางสาวมิตดา  เลิศสุมิตรกลุ 10 70,500,920 2.60 

รวมจาํนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก 1,509,176,220 55.69 

จาํนวนหุ้นสามญัทั้งหมด 2,709,904,800 100.00 
 

หมายเหตุ : 

(1) แมว้่าส่วนหน่ึงของกลุ่มผูถื้อหุ้น 10 อนัดบัแรกของบริษทัฯมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของนิยาม 

“ญาติสนิท” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่บริษทัฯพิจารณาเห็นว่า 

ผูถื้อหุ้นแต่ละรายในกลุ่มดังกล่าวก็มีความต้องการซ้ือหรือขายหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตลอดจน

แนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงเป็นของตนเอง ซ่ึงจากการประชุมผูถื้อหุน้ในหลายปีท่ีผ่านมา ก็ไม่

เคยปรากฏเหตุการณ์ของการรวมกลุ่มกนัใชสิ้ทธิออกเสียงร่วมกนัอย่างมีสาระสําคญัเพ่ือควบคุมมติ

ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ดงันั้น ดว้ยความเป็นอิสระต่อกนัของผูถื้อหุน้แต่ละรายดงักล่าว บริษทัฯจึง

เปิดเผยการถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยไม่ไดน้าํมารวมกนัและแสดงการถือหุ้นในลกัษณะของกลุ่ม

ตระกลูเดียวกนั 

(2) ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรกท่ีเป็นปัจจุบนัไดจ้าก website ของบริษทัฯก่อนการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

 

7.3 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯของกรรมการบริษทัและผู้บริหาร 

 บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯของผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรส

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกบั

สดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จาํนวนหุ้น 

 จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % เพิม่ / (ลด) 

นายสนัน่  องัอุบลกลุ 480,823,510 17.74 440,823,510 16.27 40,000,000 

นายเอง้ฮกั  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  เล่ียมแกว้ 0 0.00 0 0.00 0 

นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ 0 0.00 0 0.00 0 

นายไชยวฒัน ์ กลุภทัรวาณิชย ์ 0 0.00 0 0.00 0 

นายอภิสิทธ์ิ  ตั้งสาธิต* 1,420 0.00 1,420 0.00 0 

นายพงษศ์กัด์ิ  กนัติรัตนาวงศ ์ 2,700,000 0.10 2,500,000 0.09 200,000 
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รายช่ือ ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จาํนวนหุ้น 

 จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % เพิม่ / (ลด) 

นายการัณย ์ องัอุบลกลุ* 0 0.00 0 0.00 0 

รวมจาํนวนหุ้น 483,583,930 17.84 443,383,930 16.36 40,200,000 

จาํนวนหุ้นสามญัทั้งหมด 2,709,904,800 100.00 2,709,904,800 100.00  

* ส้ินสุดการดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษทัฯตอ้งไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น 

บริษทัฯสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปีและสอดคลอ้งกบั

นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไว ้ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 5 ปี สรุปไดด้งัน้ี 
 

ปี พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ (บาท) (0.11) 0.05 0.05 0.15 0.16 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) -(1) 0.05 0.05 0.10 0.10 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ(2) (%) N/A 99.43 107.60 66.77 60.94 
 

(1) บริษทัฯงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2562 เน่ืองจากผลขาดทุน 
(2) อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ คาํนวณดว้ยสูตร = จาํนวนเงินปันผลท่ีประกาศจ่ายและไดรั้บอนุมติั (บาท) ÷ 

จาํนวนเงินกาํไรสุทธิตามงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ (บาท) x 100 

 

 7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อยแต่ละแห่งไม่ไดมี้การกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว ้  อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อย

ไดพิ้จารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจากผลกาํไรจากการดาํเนินงานและเม่ือไม่มีผลขาดทุนสะสม ซ่ึงหาก

ไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใด บริษทัย่อยจะจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีบริษทัย่อยเห็นเหมาะสมต่อสภาพฐานะทาง

การเงินของตนเองในขณะนั้น โดยพิจารณาจากผลกาํไร สภาพการดาํเนินธุรกิจและแผนงานลงทุนของ

บริษทัย่อย เง่ือนไขและขอ้จาํกดัท่ีอาจระบุไวใ้นนิติกรรมสัญญา ตลอดจนตอ้งเป็นไปตามระเบียบข้อ

กาํหนดการจ่ายเงินปันผลของแต่ละประเทศท่ีบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจอยู ่

อน่ึง ในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีท่ีผ่านมาของบริษัทย่อย ไม่เคยปรากฏเหตุติดขัดจาก

หน่วยงานภายนอกท่ีทาํใหบ้ริษทัยอ่ยไม่สามารถดาํเนินการจ่ายเงินปันผลตามท่ีไดป้ระกาศไว ้
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8. โครงสร้างการจดัการ 

 

 บริษทัฯบริหารงานโดยคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัตอ้งมี

กรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน ในปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯมี

กรรมการจาํนวน 7 คน ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมตอ้งมีจาํนวนอย่างนอ้ย

คร่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็นครบองคป์ระชุม กรรมการบริษทัไดรั้บการแต่งตั้งโดยผูถื้อหุน้มี

วาระคราวละ 3 ปี กรรมการท่ีครบวาระสามารถไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกหากไดรั้บการเสนอช่ือและ

อนุมติัโดยผูถื้อหุ้น  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูรั้บผิดชอบในการ

บริหารงานประจาํของบริษทัฯ 

 

8.1 คณะกรรมการบริษทั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แถวยืนจากซา้ยไปขวา : นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ  นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี  นายไชยวฒัน ์ กลุภทัรวาณิชย ์

 

แถวนัง่จากซา้ยไปขวา : นายศุภโชค  เล่ียมแกว้  นายสนัน่  องัอุบลกลุ  นางสิริพร  ไศละสูต  นายเอง้ฮกั  นนทิการ 
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 8.1.1 รายช่ือคณะกรรมการบริษทัและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2563 
 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

จาํนวนคร้ัง

การประชุม 

จาํนวนคร้ังที่

เข้าร่วมประชุม 

นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานกรรมกา ร กรรมการผู ้จัดการ  และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6 6 

นายเอง้ฮกั  นนทิการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6 6 

นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

6 6 

นางสิริพร  ไศละสูต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี 

6 6 

นายศุภโชค  เล่ียมแกว้ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 6 6 

นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ กรรมการ 6 5 

นายไชยวฒัน ์ กลุภทัรวาณิชย ์ กรรมการ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และ 

เลขานุการบริษทั 

6 6 

 

บริษทัฯได้แสดงข้อมูลของกรรมการตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับ

กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 

ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี และเลขานุการบริษทั 

 

 8.1.2 ผู้มอีาํนาจควบคุมบริษทั 

บริษทัฯไม่มีบุคคลท่ีเขา้ข่ายเป็น ผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั ซ่ึงโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการ

กาํหนดนโยบายการจดัการ หรือการดาํเนินงานของบริษทัฯอยา่งมีนยัสาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นบุคคลท่ี

เขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 

1) บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 

2) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษทัฯได ้

3) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือ

การดาํเนินงานของบริษทัฯใหป้ฏิบติัตามคาํสัง่ของตนในการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือ

การดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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4) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการดาํเนินงานในบริษทัฯหรือมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯเยี่ยงกรรมการหรือผู ้บริหาร รวมทั้ งบุคคลท่ีมีตําแหน่งซ่ึงมีอาํนาจหน้าท่ี

เช่นเดียวกบับุคคลดงักล่าวของบริษทัฯ 

 

8.2 ผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯมีคณะผูบ้ริหารซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคคลท่ีเขา้ข่ายนิยามคาํว่า 

ผูบ้ริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ภายใตโ้ครงสร้างผงัองคก์รใหม่ ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 จาํนวน 6 คน ดงัน้ี 
 

รายช่ือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายไชยวฒัน ์ กลุภทัรวาณิชย์* รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงินและบริหาร 

3. นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ-ประจาํสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายอภิสิทธ์ิ  ตั้งสาธิต** รองกรรมการผูจ้ดัการ-ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

5. นายพงษศ์กัด์ิ  กนัติรัตนาวงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ-ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 

6. นายการัณย ์ องัอุบลกลุ** รองกรรมการผูจ้ดัการ-ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

* ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 

** ส้ินสุดการดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

 บริษทัฯไดแ้สดงขอ้มูลของผูบ้ริหารตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร 

ผูมี้อาํนาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้

รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี และเลขานุการบริษทั โดยมีแผนภาพโครงสร้างองค์กรของ

บริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 
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8.3 เลขานุการบริษทัและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

 เลขานุการบริษทัและผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชีดาํรง

ตาํแหน่งโดยนายไชยวฒัน์  กุลภทัรวาณิชย ์กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และนางสาวลดัดา  นาํจารุเสถียรชยั ผูจ้ดัการ

ฝ่ายบญัชีและการเงิน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ตามลาํดบั  ทั้งน้ี ขอ้มูลของ

เลขานุการบริษทัและผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี ตลอดจนหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของผูด้าํรงตาํแหน่ง “เลขานุการบริษทั” ของบริษทัฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบั

กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท่ี้ไดรั้บ

มอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี และเลขานุการบริษทั 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษทัฯมีหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลัน่กรองของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรม

และมีความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกบัประเภทธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนัจากขอ้มูลการสาํรวจค่าตอบแทน

กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 ส่วนของกรรมการชุดย่อยนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปริมาณงานและ

หน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับการกําหนดค่าตอบแทน  อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไดบ้รรจุไวเ้ป็นวาระเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามกฎหมาย

บริษทัมหาชนจาํกดั 

 นอกจากน้ี บริษัทฯมีหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารโดยผ่านกระบวนการพิจารณา

กลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคาํนึงถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ 

ผลงานท่ีสร้างคุณค่าใหก้บับริษทัฯ และความเหมาะสมภายใตโ้ครงสร้างค่าตอบแทนของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัแบ่ง

ออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัประจาํปี เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

กบัค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ รถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 

 ในการพิจารณาอตัราการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนสัประจาํปีของผูบ้ริหาร คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบนโยบายอตัราการปรับเงินเดือนและการ

จ่ายโบนสั ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทัฯในแต่ละปี โดยมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการและรอง

กรรมการผูจ้ ัดการด้านการเงินและบริหารเป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑ์ของการปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัส และ

พิจารณาอตัราการปรับเงินเดือน และอตัราการจ่ายโบนสัประจาํปีตามผลงานของผูบ้ริหารแต่ละคน 

 บริษัทฯได้กําหนดแผนการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู ้บริหารรวมถึงกรรมการผู ้จัดการโดยแบ่งเป็น

ผลประโยชนร์ะยะสั้นและผลประโยชนร์ะยะยาวดงัน้ี 

• ผลประโยชนร์ะยะสั้น 

บริษทัฯจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสั ตามผลประเมินการปฏิบติังานและผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯประจาํปี รวมถึงค่าดชันีช้ีวดัผลงาน (Key Preformance Indicators) ของแต่ละส่วนงาน 

อาทิ 
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- ยอดขาย 

- ผลผลิต 

- อตัรากาํไรขั้นตน้ 

- การควบคุมค่าใชจ่้าย 

นอกจากน้ี อาจพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนสัดว้ยอตัราพิเศษ ตามผลการดาํเนินงานและค่าดชันีช้ี

วดัผลงานดงักล่าวของบริษทัฯ 

 

• ผลประโยชนร์ะยะยาว 

บริษทัฯจดัใหมี้เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เงินชดเชยกรณีเกษียณอาย ุรวมจนถึงสวสัดิการพิเศษ

สําหรับพนักงานท่ีมิไดเ้ป็นสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯกาํหนด 

ไดแ้ก่ เงินช่วยเหลือเพ่ิมเติมพิเศษสาํหรับพนกังานท่ีเกษียณอายุ และรางวลัทองคาํสําหรับพนกังานท่ี

ครบรอบอายุการทาํงาน  ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของผลประโยชน์พนกังานไวใ้นหมาย

เหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หวัขอ้ 5 นโยบายการบญัชีท่ี

สาํคญั ขอ้ย่อย 5.14 ผลประโยชน์ของพนกังาน หนา้ 17 และหวัขอ้ 21 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน หนา้ 50 – 53 

 

 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

1) ค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯกาํหนด

จ่ายเฉพาะค่าเบ้ียประชุมตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นดงัน้ี 
 

รายช่ือ-ตาํแหน่ง 
จาํนวนเงิน (บาท) 

ปี 2563 ปี 2562 

คณะกรรมการบริษทั 

   ประธานกรรมการ – นายสนัน่  องัอุบลกลุ 

 

300,000 

 

300,000 

   กรรมการ 6 คน (ปี 2562 : 7 คน) ประกอบดว้ย 

     นายเอง้ฮกั  นนทิการ 

 

150,000 

 

150,000 

     นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 150,000 150,000 

     นางสิริพร  ไศละสูต 150,000 150,000 

     นายศุภโชค  เล่ียมแกว้ 150,000 150,000 

     นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ 120,000 150,000 

     นายมานิต  อติวานิชยพงศ์(1) - 150,000 

     นายไชยวฒัน ์ กลุภทัรวาณิชย ์ 150,000 150,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 1,170,000 1,350,000 
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รายช่ือ-ตาํแหน่ง 
จาํนวนเงิน (บาท) 

ปี 2563 ปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ – นายเอง้ฮกั  นนทิการ 

 

350,000 

 

350,000 

   กรรมการตรวจสอบ 2 คน ประกอบดว้ย 

     นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 

 

112,500 

 

150,000 

     นายศุภโชค  เล่ียมแกว้ 150,000 150,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 612,500 650,000 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน – 

     นางสิริพร  ไศละสูต 

 

 

37,500 

 

 

25,000 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 คน ประกอบดว้ย 

     นายสนัน่  องัอุบลกลุ 

 

30,000 

 

20,000 

     นายเอง้ฮกั  นนทิการ 30,000 20,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 97,500 65,000 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

   ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี – 

     นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 

 

 

25,000 

 

 

25,000 

   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 2 คน ประกอบดว้ย 

     นางสิริพร  ไศละสูต 

 

20,000 

 

20,000 

     นายไชยวฒัน ์ กลุภทัรวาณิชย ์ 20,000 20,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการกาํกับดูแลกจิการที่ด ี 65,000 65,000 

รวมทั้งส้ิน 1,945,000 2,130,000 
 

หมายเหตุ : 

1. นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. ปี พ.ศ. 2563 ค่าเบ้ียประชุมท่ีบริษทัฯจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนอยู่ภายในกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 

2,490,000 บาท ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 39 (ประจาํปี พ.ศ. 2563) ดงัน้ี 

2.1. ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับคณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ     จาํนวน 300,000 บาท/ปี 

กรรมการ     จาํนวน 150,000 บาท/ปี/คน 

รวมเป็นค่าเบ้ียประชุม    จาํนวน 1,500,000 บาท/ปี/คณะ 
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2.2. ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ   จาํนวน 350,000 บาท/ปี 

กรรมการตรวจสอบ    จาํนวน 150,000 บาท/ปี/คน 

รวมเป็นค่าเบ้ียประชุม    จาํนวน 650,000 บาท/ปี/คณะ 

2.3. ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จาํนวน 50,000 บาท/ปี 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จาํนวน 40,000 บาท/ปี/คน 

รวมเป็นค่าเบ้ียประชุม    จาํนวน 170,000 บาท/ปี/คณะ 

2.4. ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  จาํนวน 50,000 บาท/ปี 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   จาํนวน 40,000 บาท/ปี/คน 

รวมเป็นค่าเบ้ียประชุม    จาํนวน 170,000 บาท/ปี/คณะ 

อตัราค่าเบ้ียประชุมดงักล่าวใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้อนุมติัเป็นตน้ไป 

3. บริษทัฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

  2) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนสั ดงัน้ี 

ค่าตอบแทน 

ปี 2563 ปี 2562 

จาํนวนราย จาํนวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

จาํนวนราย จาํนวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

เงินเดือน 6 33.76 6 35.18 

โบนสั 6 2.88 6 2.33 

รวม 6 36.64 6 37.51 
 

หมายเหตุ : 

1. รายช่ือผูบ้ริหารท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในปี พ.ศ. 2563 มีดงัน้ี 

1.1 นายสนัน่  องัอุบลกลุ 

1.2 นายไชยวฒัน ์ กลุภทัรวาณิชย ์

1.3 นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ 

1.4 นายอภิสิทธ์ิ  ตั้งสาธิต 

1.5 นายพงษศ์กัด์ิ  กนัติรัตนาวงศ ์

1.6 นายการัณย ์ องัอุบลกลุ 

2. รวมโบนสัคา้งจ่ายของปีดว้ย 
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 8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

  1) ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

บริษทัฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวั

เงินใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 
 

  2) ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 

2.1) ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเป็นตัวเงิน ประกอบดว้ย เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เงิน

ประกนัสังคมส่วนท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบ เงินชดเชยหลงัออกจากงาน รางวลัทองคาํและเงินตอบ

แทนสําหรับพนักงานท่ีครบรอบอายุการทาํงาน ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯกาํหนด โดยในปี พ.ศ. 

2563 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสาํหรับค่าตอบแทนอ่ืนดงักล่าวใหแ้ก่ผูบ้ริหารรวมทั้งส้ิน 0.73 ลา้นบาท 

   2.2) ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ รถประจาํตาํแหน่ง 

 

8.5 บุคลากร 

 8.5.1 อตัรากาํลงัคนแยกตามสายงาน ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
 

 พ.ศ. 2563 

(หน่วย : คน)  โรงงาน  

 สํานักงาน สุขสวสัดิ์ โคราช บางปู อมตะซิตี ้ รวม 

     ชลบุรี  

ผูบ้ริหาร 5 0 0 0 1 6 

สายงานสนบัสนุน 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 

 

 พ.ศ. 2562 

(หน่วย : คน)  โรงงาน  

 สํานักงาน สุขสวสัดิ์ โคราช บางปู อมตะซิตี ้ รวม 

     ชลบุรี  

ผูบ้ริหาร 5 0 0 0 1 6 

สายงานสนบัสนุน 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 
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 พ.ศ. 2561 

(หน่วย : คน)  โรงงาน  

 สํานักงาน สุขสวสัดิ์ โคราช บางปู อมตะซิตี ้ รวม 

     ชลบุรี  

ผูบ้ริหาร 10 0 0 0 1 11 

สายงานสนบัสนุน 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. จาํนวนผูบ้ริหารในปี พ.ศ. 2563 ไม่เปล่ียนแปลงจากปี พ.ศ. 2562 แต่ลดลงเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2561 

2. อตัรากาํลงัคนในสายงานการผลิตของโรงงานสุขสวสัด์ิ โรงงานโคราช และโรงงานอมตะซิต้ี ชลบุรี 

ในปี พ.ศ. 2563 ลดลงเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ตามยอดขายและปริมาณผลผลิตท่ี

ลดลง และการโอนหน่วยธุรกิจสายการผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนทั้งหมดของบริษทัฯใหก้บั

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 

3. อตัรากาํลงัคนในส่วนของสาํนกังานในปี พ.ศ. 2563 ลดลงเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

จากการควบรวมธุรกิจขายตรงและธุรกิจเครือข่าย การเกษียณอายุของพนกังาน และการปรับลดขนาด

องคก์รใหส้อดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4. บริษทัฯไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา 

 

 8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน 

บริษทัฯจดัให้มีผลตอบแทนแก่พนกังานทุกระดบัชั้นและทุกชนชาติอย่างเสมอภาคและเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์เดียวกัน มีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม และจูงใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนการจ่าย

ค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหาร สาํหรับผลประโยชน์ระยะสั้น ซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา 

เงินโบนสัและเบ้ียขยนั และเงินสมทบประกนัสงัคม จะมีการประเมินการปฏิบติังานประจาํปีและค่าดชันีช้ี

วดัผลงาน ควบคู่กบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ส่วนผลประโยชน์ระยะยาวนั้น บริษทัฯจดัให้มีเงิน

สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เงินชดเชยหลงัออกจากงาน รางวลัทองคาํและเงินตอบแทนสาํหรับพนกังาน

ท่ีครบรอบอายกุารทาํงาน ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯกาํหนด  นอกจากน้ี บริษทัฯยงัจดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้

แก่พนกังานทุกระดบัในเร่ืองของการบริหารรายรับ-รายจ่าย และการออมเงิน เพ่ือใหส้ามารถพ่ึงพาตนเอง

ไดย้ามออกจากงานหรือเม่ือเกษียณอาย ุ

ในปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดจ่้ายผลตอบแทนดงักล่าวใหแ้ก่พนกังานทั้งองคก์รรวมทั้งส้ิน 611.93 

ลา้นบาท 
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 8.5.3 การพฒันาทรัพยากรบุคลากร 

 ทรัพยากรบุคคลเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯใหค้วามสาํคญัอย่างมาก เพราะบุคลากรเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดท่ี

จะผลกัดนัให้ธุรกิจเดินต่อไปไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ขณะเดียวกนับุคลากรเหล่านั้นก็ตอ้งทาํงานอย่างมี

ความสุขดว้ย ซ่ึงบริษทัฯไดใ้หโ้อกาสในการพฒันาและส่งเสริมพนกังานใหเ้กิดกระบวนการการเรียนรู้ใน

ดา้นต่างๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงานและการดาํรงชีวิต เพ่ือใหรู้้จกัการพ่ึงพาตนเองและสามารถช่วยเหลือ

แบ่งปันองคค์วามรู้แก่สังคม อาทิ การสนบัสนุนส่งเสริมดา้นการศึกษาในสายอาชีพแก่พนกังาน การสร้าง

วินยัทางการเงินเพ่ือส่งเสริมดา้นคุณภาพชีวิตให้พนกังานไดอ้ยู่ดีมีสุข โดยไดม้อบหมายให้สํานกัพฒันา

ทรัพยากรมนุษยก์าํหนดแผนงานและหลกัสูตร รวมทั้งจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง พฒันา และเพ่ิม

ศกัยภาพพนกังานทุกคนในองค์กรใหมี้ความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญในสายงานท่ีตนเองปฏิบติั 

ตลอดจนมีความพร้อมและศกัยภาพท่ีจะเติบโตต่อไปในอนาคต 

 สาํนกัพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ดัหลกัสูตรการอบรมต่างๆ ใหแ้ก่พนกังานตามลาํดบัความสาํคญั

และความเร่งด่วนของงานโดยร่วมกับหน่วยงานภายในบริษทัฯในการผลกัดนัให้เกิดการฝึกอบรมใน

รูปแบบ On the Job Training (OJT) อย่างต่อเน่ืองในทุกหน่วยงานในองคก์ร ท่ีเนน้การฝึกอบรมดว้ยการ

ปฏิบติังานจริงโดยมีผูบ้งัคบับญัชาหรือผูช้าํนาญงานนั้นๆ เป็นผูส้อนงานอยา่งเป็นขั้นตอน เพ่ือสร้างความรู้

ความเขา้ใจ ทาํให้เกิดทกัษะในการทาํงาน และฝึกฝนความคิดในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในการทาํงาน 

ใหแ้ก่ผูรั้บการสอนงานในระหวา่งการปฏิบติังาน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และการ

แบ่งปันองคค์วามรู้ต่างๆ ใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร 

 บริษทัฯจดัใหมี้การอบรมและรณรงคเ์ร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึง

นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ แก่ผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัฯทุกส่วนงาน

และสาขา ตลอดจนผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม โดยบริษทัฯไดก้าํหนดมาตรการ

ติดตามความเขา้ใจเร่ืองดงักล่าวผ่านกิจกรรมและแบบสอบถามบนระบบ Intranet อย่างสมํ่าเสมอ ผล

คะแนนจากการเขา้ร่วมกิจกรรมและการตอบแบบสอบถามจะนาํไปรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลประเมินการ

ปฏิบติังานของพนกังานทุกคน อีกทั้งบริษทัฯเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมในการแจง้เบาะแสหรือ

เร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัการทุจริตหรือการปฏิบติังานในระบบ Whistle Blower ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือ

ปลูกฝังจิตสาํนึกแก่พนกังานใหเ้กิดความรักองคก์รและช่วยกนัป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดขอ้ผิดพลาดหรือ

ความเสียหายต่อบริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการผลกัดนัให้

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได ้และให้ถือเป็น

มาตรฐานท่ีบริษทัฯและพนกังานตอ้งร่วมกนัรักษาและพฒันาต่อไป 

 ตลอดปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดจ้ดัอบรมให้พนกังานทั้งแบบการจดัอบรมภายใน (In-House 

Training) และภายนอกบริษทัฯ (Public Training) รวมจาํนวนชัว่โมงอบรมถวัเฉล่ีย 7 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

ซ่ึงครอบคลุมหมวดหมู่หลกัสูตรของบริษทัฯ 6 ดา้น ดงัน้ี 

• หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ร (Core Culture) 

• หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัทกัษะในการบริหาร (Managerial Skill) 

• หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัทกัษะในการปฏิบติังาน (Functional Skill) 
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• หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัระบบการจดัการคุณภาพ (Quality Management System) 

• หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (Occupational Health & Safety) 

• หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

 นอกจากน้ี บริษทัฯให้ความสาํคญักบัการให้ความรู้ในทุกๆ ดา้นท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตให้แก่

พนกังาน ทั้งในส่วนของความรู้ทางการเงิน การดูแลสุขภาพกายและใจ การใช้ชีวิตประจาํวนั และการ

เตรียมความพร้อมสําหรับวยัเกษียณ โดยตลอดทั้งปี บริษทัฯให้ความรู้แก่พนกังานทั้งในรูปแบบของการ

อบรมและการออกบูธประชาสัมพนัธ์ พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้และขอ้คิดในเร่ืองต่างๆ ในรูปแบบท่ี

ง่ายต่อการเขา้ใจของพนกังานทุกระดบัผ่านช่องทางการส่ือสารภายในองคก์รอยู่เสมอหรือในรูปแบบของ

การจดักิจกรรมประกวดเพ่ือกระตุน้การมีส่วนร่วมของพนกังานและการสร้างตวัอย่างท่ีดีให้เกิดข้ึนเป็น

รูปธรรมในหมู่พนกังานดว้ยกนัเอง ซ่ึงทั้งหมดน้ีก็เพ่ือส่งเสริมและผลกัดนัใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ดาํเนินชีวิตอยา่งมีความสุข และสามารถทาํงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 

 

 การสร้างวฒันธรรมองค์กร 

ดว้ยวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจท่ีมุ่งมัน่ในการพฒันาธุรกิจสู่ระดบัสากล ใหอ้งคก์รสามารถเติบโตอย่าง

มัน่คงและยัง่ยืน อีกทั้งสร้างสรรค์บุคลากรของบริษทัฯให้มีคุณค่าเพ่ิมข้ึนโดยการยกระดบัความสามารถ 

ทกัษะวิชาชีพ คุณภาพการทาํงานและคุณภาพชีวิต เพ่ือร่วมกนัสร้างผลงานท่ีดีให้แก่องค์กรและนาํพา

บริษทัฯไปสู่เป้าหมายต่างๆ ท่ีไดต้ั้งไว ้บริษทัฯจึงมุ่งเนน้ท่ีจะนาํ “หลักการจัดการ 4 ประการ (4S)” ซ่ึงเป็น

ปรัชญาการทํางานท่ีมุ่งเน้นปลูกฝังให้บุคลากรขององค์กรมีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผลในงาน มาใช้ในการพฒันาบุคลากรและพร้อมท่ีจะปลูกฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กรของ  

บริษทัฯต่อไป โดย หลกัการจดัการ 4 ประการ (4S) ประกอบดว้ย 

 

STRENGTH (แขง็แกร่ง) ทีมงานแขง็แกร่ง องคก์รแขง็แกร่ง 

• บุคลากรมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม ร่วมแรงร่วมใจทาํงานเป็นทีม รักองค์กร

เสมือนหน่ึงคือ ชีวิตของพนกังาน 

 

STRETCH (กา้วไกล) ทาํวนัน้ีใหดี้กวา่ ทาํวนัหนา้ใหก้า้วไกล 

• บุคลากรสามารถพฒันาและปรับปรุงศกัยภาพตนเอง และงานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยู่

ตลอดเวลา 

 

SPEED (ฉบัไว)  ตอบรับฉบัไว ใส่ใจบริการ 

• บุคลากรสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและนอกองค์กรดว้ยขอ้มูลท่ี

เป็นปัจจุบนั ถูกตอ้ง รวดเร็ว และสร้างความประทบัใจในการบริการ 
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SYSTEM (มีระบบ) มีระบบ สอบกลบัได ้

• บุคลากรสามารถทาํงานไดอ้ย่างเป็นระบบ และมีหลกัการตดัสินใจบนพ้ืนฐานของขอ้มูล

ขอ้เทจ็จริงท่ีไดรั้บการวิเคราะห์อยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 

 

บริษทัฯไดร้ณรงคแ์ละดาํเนินกิจกรรมทบทวนความรู้ความเขา้ใจหลกัการจดัการ 4 ประการ (4S) 

อยา่งสมํ่าเสมอผา่นทุกช่องทางส่ือสารภายในองคก์ร เพ่ือปลูกฝัง 4S ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รของบริษทัฯ

อยา่งย ัง่ยืน โดยสาํนกัพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดจ้ดัหลกัสูตรและกิจกรรมต่างๆ ใหพ้นกังานทุกระดบัชั้นมี

ส่วนร่วมและปฏิบติั เพ่ือเสริมสร้างและทบทวนจนเกิดความรู้ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัตามหลกัการ

จดัการ 4 ประการ (4S) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

 

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ยึดมัน่ในวฒันธรรมท่ีถือปฏิบติัภายใตก้รอบของจรรยาบรรณท่ีมี

การพฒันาใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

ซ่ึงผลจากการดาํเนินการดงักล่าว บริษทัฯไดรั้บผลการประเมินระดบั “ดเีลศิ” (Excellent) จากการประเมินการกาํกบั

ดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2563 นบัเป็นปีท่ีหา้ติดต่อกนั ซ่ึงดาํเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

 คณะกรรมการบริษทัมุ่งเนน้การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีใน

ฐานะผูน้ําในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการในภาพรวม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

รับผิดชอบและรายงานผลการดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกรายไตรมาส โดยมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษทัฯ ซ่ึง

ประกาศใชต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีการพฒันาและปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามความเหมาะสมมา

โดยตลอด ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือทาํหนา้ท่ีติดตาม 

ประเมินผล และปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯให้ทนัสมยั เหมาะสมกบัสภาวการณ์ทาง

เศรษฐกิจและสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษทัฯเขา้ร่วมเป็นคณะทาํงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสนบัสนุนการทาํงานของ

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางการส่ือสาร

ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจไดว้่ามีการรับรู้ ตระหนักรับทราบถึงนโยบาย

ดงักล่าวอย่างทัว่ถึง  นอกจากน้ี ยงักาํหนดใหมี้การจดัฝึกอบรมและกิจกรรมภายในบริษทัฯ ให้ความรู้ความเขา้ใจ

เร่ืองนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีแก่ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

 ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัประกาศใชน้โยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัปรับปรุง 

คร้ังท่ี 4 (พ.ศ. 2561) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate 

Governance Code for listed companies 2017 : CG Code) ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ภายใตโ้ครงสร้าง 5 หมวดของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเดิม แต่ไดค้รอบคลุมสาระสาํคญัตาม 8 

หลกัปฏิบติัของ CG Code โดยมีเน้ือหาสรุปไดด้งัน้ี 
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นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 4 (พ.ศ. 2561) 

 

หมวดที่ 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษทัเคารพในสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบติัเพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูถื้อ

หุน้และอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆ ท่ีผูถื้อหุน้สมควรไดรั้บอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง 

โปร่งใส และภายในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. การประชุมผูถื้อหุน้ 

3. การดาํเนินการในการประชุม 

4. การจดัทาํรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

หมวดที่ 2   การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายดว้ยความเป็นธรรม

และเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย รวมถึงผูถื้อหุน้ท่ีเป็นต่างชาติ 

 คณะกรรมการบริษทัดูแลและสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการดูแลผลประโยชน์ของตนโดยการแสดง

ความเห็น ขอ้เสนอแนะและออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือร่วมตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัต่างๆ 

ตลอดจนการเลือกตั้ งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกตอ้ง

ครบถว้น โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และเอ้ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

ตลอดจนสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1. การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ 

3. สิทธิเพ่ือความเท่าเทียมกบัคณะกรรมการบริษทั/ฝ่ายบริหาร 

 

หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 คณะกรรมการบริษทัเคารพสิทธิและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบหรือ

อาจไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย

กลุ่มต่างๆ ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ พนกังาน ผูถื้อหุน้ ผูร่้วมลงทุน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ผูส้อบบญัชีอิสระ ส่ือมวลชน 

ชุมชนท่ีบริษทัฯตั้งอยู่ สังคมรอบขา้ง ตลอดจนภาครัฐ   นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมให้

เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษทัฯกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งสมํ่าเสมอในการสร้างความมัน่คงและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน

ของบริษทัฯ 

 คณะกรรมการบริษทัติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบาย วตัถุประสงค ์เป้าหมาย แผนกลยุทธ์และแผนงานของบริษทัฯ 

ซ่ึงครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 
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1. การปฏิบติัต่อพนกังาน 

2. การดาํเนินธุรกิจตามกรอบกติกาท่ีเป็นธรรม 

3. การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

4. การต่อตา้นการทุจริต และการแจง้เบาะแสในการกระทาํผิด 

5. การส่งเสริมนวตักรรม 

 

หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบและให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 

เพียงพอและทนัเวลาตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งขอ้มูล

ทางการเงิน เช่น สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน เป็นต้น และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น 

โครงสร้างผูถื้อหุน้ การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เป็นตน้ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่

ผูถื้อหุน้และบุคคลภายนอก 

 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เป็นผูรั้บผิดชอบนาํเสนอขอ้มูลต่างๆ อย่าง

ถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอและเป็นปัจจุบนั โดยบุคคลภายนอกสามารถเขา้ถึงไดผ้า่นทุกช่องทางท่ีบริษทัฯกาํหนดอยู่

เสมอ เพ่ือส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ เช่น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ เป็นตน้ ไดอ้ย่างเหมาะสมเท่า

เทียมกนั  ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีเปิดเผยผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเอกสารของบริษทัฯท่ีเผยแพร่ตามขอ้กาํหนด

ของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล ซ่ึงครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลบริษทัฯ กรรมการ และผูถื้อหุน้ 

2. การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 

3. ผลการดาํเนินงาน 

4. ช่วงเวลา และความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูล 

 

หมวดที่ 5   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั ซ่ึงครอบคลุมในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

3. หลกัปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทั 

4. หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

5. การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

6. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

7. จาํนวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

8. ประธานกรรมการ 

9. กรรมการผูจ้ดัการ 

10. วาระการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย 
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11. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 

12. ประธานกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกนั 

13. ค่าตอบแทนกรรมการ 

14. เลขานุการบริษทั 

15. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

16. การพฒันากรรมการ 

17. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษทั 

18. การส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

19. รายงานของคณะกรรมการบริษทั 
 

 ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้ผยแพร่นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 4 (พ.ศ. 2561) ฉบบัเต็ม บน

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯท่ี www.srithaisuperware.com 

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัและหน้าที่ความรับผดิชอบ 

ขอ้บงัคบัของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการ

บริษทั ดงัน้ี “คณะกรรมการของบริษทัใหมี้จาํนวนไม่เกินสิบสองคนและไม่นอ้ยกว่าหา้คน และกรรมการ

ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร” 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ท่ี

หลากหลายและจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความ

รับผิดชอบของตน เพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีจาํนวน 7 คน 

ประกอบดว้ยตวัแทนของผูถื้อหุน้และเป็นผูบ้ริหารรวม 3 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและความ

เช่ียวชาญในธุรกิจของบริษทัฯ และกรรมการอิสระ 4 คน โดยรวมกรรมการท่ีเป็นสุภาพสตรี 1 คน ซ่ึงเป็น

ผูท่ี้มีทกัษะและประสบการณ์หลากหลายท่ีสามารถใชวิ้จารณญาณไดอ้ย่างอิสระ ตลอดจนมีคุณสมบติัตาม

หลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระจาํนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํ

หนา้ท่ีสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการบริษทั ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีระบุไวใ้นกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัและ

ขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 
 

 หน้าที่ ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและการ

กาํกบัดูแล เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดและเพ่ิมมูลค่าแก่ผูถื้อหุน้อย่างต่อเน่ือง มีจริยธรรมท่ีดีและคาํนึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มทั้งในปัจจุบนัและระยะยาว หนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัมีดงัน้ี 
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1. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการบริษทั มติท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงหลกัเกณฑ์ และข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีกาํกบั

ดูแล 

2. กาํหนดเป้าหมายและนโยบายการดาํเนินธุรกิจเพ่ือใหฝ่้ายบริหารนาํไปปฏิบติั 

3. ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารใหบ้ริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นไปตามมติ

คณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

4. จดัประชุมผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละคร้ัง เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯให้ผูถื้อหุ้น

รับทราบและอนุมติั และเพ่ือขอมติต่างๆ จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออาํนาจ

หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั เช่น การประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

5. จดัประชุมคณะกรรมการบริษทั อยา่งนอ้ย 6 คร้ังต่อปี 

6. กาํกบัดูแลธุรกรรมหรือการกระทาํใดๆ อนัมีผลกระทบท่ีสาํคญัต่อฐานะการเงิน ภาระหน้ีสิน 

และช่ือเสียงของบริษทัฯ เช่น การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน เป็นตน้ 

7. พิจารณาการทาํรายการเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม กบับุคคลท่ีเก่ียว

โยงกนั ในส่วนท่ีไม่จาํเป็นตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

8. กาํหนดใหบ้ริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

9. กาํกบัดูแลใหก้ารรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลอ่ืนๆ แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

ต่างๆ เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา 

10. แต่งตั้งและกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยชุดต่างๆ 

11. แต่งตั้งหรือเปล่ียนแปลงผูมี้อาํนาจในการทาํนิติกรรมผกูพนัของบริษทัฯ 

12. กาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจของบริษทัฯ ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัสภาพ

ปัจจุบนั 

13. พิจารณาและทบทวนกลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ 

14. ติดตามผลการดาํเนินงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจาํปีของบริษทัฯ และ

เปรียบเทียบกบังบประมาณ 

15. พิจารณาและทบทวนนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯให้เหมาะสมกบัสภาพ

ปัจจุบนั 

16. ติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหน้ี ตลอดจน

การจดัเตรียมแผนสาํรองในการแกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ หากธุรกิจมีแนวโนม้

ประสบปัญหาทางการเงินไวอ้ยา่งเหมาะสม 

17. พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

18. พิจารณาการทาํสัญญาท่ีเก่ียวกบัการทาํธุรกิจปกติท่ีเป็นสาระสาํคญัและสัญญาท่ีไม่เก่ียวกบั

การทาํธุรกิจปกติ 

19. จดัใหมี้การกาํกบัดูแลและติดตามการบริหารจดัการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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20. จดัใหมี้จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ และนาํไปปฏิบติัทุกระดบัชั้น 

21. ปรับเปล่ียนขอบเขตอาํนาจพิจารณาอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัตามความเหมาะสม 
 

 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือทาํหนา้ท่ีพิจารณาประเด็นสําคญัเฉพาะเร่ือง 

กลัน่กรองขอ้มูลตามความเช่ียวชาญและบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการ

บริษทัพิจารณาดาํเนินการ 
 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษทั

รับทราบการทบทวนนโยบาย วิสัยทศัน์ และพนัธกิจของบริษทัฯ และเห็นควรให้คงวิสัยทศัน์และพนัธกิจของ

บริษทัฯไว ้และอยูร่ะหวา่งพิจารณาปรับปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงธุรกิจของบริษทัฯ 
 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

• ดว้ยความรับผิดชอบระมดัระวงั (Duty of Care) 

• ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต เพ่ือรักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯและผูถื้อหุน้ (Duty of Loyalty) 

• ปฏิบัติตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทัฯ มติคณะกรรมการบริษทั มติท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้ งหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีกาํกบั

ดูแล (Duty of Obedience) 

• เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และ

ทนัเวลา (Duty of Disclosure) 
 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เพ่ือทาํหนา้ท่ี

บริหารจดัการธุรกิจใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้คณะกรรมการบริษทัมีการติดตามผล

การดาํเนินงานของบริษทัฯอยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีสิทธิร้องขอขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯไดอ้ยา่งอิสระ 

 

 อาํนาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบริษทั 

ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษทัใชอ้าํนาจอนุมติัภายใตข้อบเขตของวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั 

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล อาทิ 

• การอนุมติังบการเงิน ประจาํปี พ.ศ. 2562 

• การอนุมติัแผนงานและงบประมาณ ประจาํปี พ.ศ. 2563 และ 2564 

• การอนุมติัวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 39 (ประจาํปี พ.ศ. 2563) 

• การรับทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 

• การอนุมติัโอนธุรกิจเมลามีนบางส่วนใหก้บับริษทัยอ่ย 

• การอนุมติัโอนกรรมสิทธ์ิใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใหก้บับริษทัยอ่ย 
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• การอนุมติัคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บับริษทัยอ่ย 

• การอนุมติัรับการสนบัสนุนทางการเงิน (เงินกูย้ืมระยะยาว) และวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนจาก

สถาบนัการเงิน 

• การอนุมติัเปล่ียนแปลงอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

• การอนุมติัปรับปรุงกฎบตัรคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

• การอนุมติัปิดบญัชีเงินฝากธนาคารและกองทุนรวม 

• การอนุมติัสรรหาผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

• การรับทราบการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการและระดบัผูอ้าํนวยการส่วน 

• การรับทราบการทบทวนวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบริษทัฯ 

• การอนุมติัปรับโครงสร้างฝ่ายตรวจสอบภายในและงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

• การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้ งในรูปแบบทั้ งคณะกรรมการบริษัท และ

กรรมการรายบุคคล ประจาํปี พ.ศ. 2563 

 

 เง่ือนไขการลงนามผูกพนับริษทัตามที่กาํหนดในหนังสือรับรองบริษทั 

กรรมการบริษทั 2 ใน 3 คน คือ นายสนัน่ องัอุบลกุล นายณพล เลิศสุมิตรกุล และนายไชยวฒัน ์

กลุภทัรวาณิชย ์ลงนามร่วมกนัพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

 

 การประชุมของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยปีละ 6 คร้ัง โดย

กาํหนดวนัท่ีจะประชุม พร้อมดว้ยเวลาและสถานท่ีประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดปี กรรมการแต่ละคนมีหนา้ท่ี

เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม โดยในปี พ.ศ. 2563 มีการประชุม

คณะกรรมการบริษทัรวมทั้งส้ิน 6 คร้ัง และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมกนัเอง

โดยไม่มีผูบ้ริหารเขา้ร่วมจาํนวน 1 คร้ัง ซ่ึงไดเ้ปิดเผยจาํนวนคร้ังของการเขา้ประชุมของกรรมการแต่ละคน

ไวใ้นหวัขอ้ 8.1 คณะกรรมการบริษทั 

 เลขานุการบริษทั มีหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลรวมถึงวาระท่ีเสนอโดยกรรมการอิสระ เพ่ือพิจารณา

บรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั และจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารขอ้มูล

ประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพ่ือไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณา ในการ

พิจารณาวาระต่างๆ จะคาํนึงถึงผลประโยชนข์องบริษทัฯ ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม 

 วาระการประชุมตามปกติท่ีสาํคญัประกอบดว้ย การรับทราบผลการสอบทานหรือการตรวจสอบ

รายงานทางการเงินโดยผูส้อบบญัชีซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ การพิจารณา

และการติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงาน การพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบในเร่ืองสําคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทาง
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การเงิน แผนงานและงบประมาณ เป็นตน้ การรับทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัและ

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การรับทราบรายงานการถือครองหลกัทรัพย์บริษทัฯของกรรมการ การ

พิจารณาการทาํรายการท่ีมีลกัษณะเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีเขา้ข่ายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

(ถา้มี) ตลอดจนการพิจารณาวาระต่างๆ ท่ีฝ่ายบริหารนาํเสนอ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีนาํเสนอ

สาระสาํคญัของแต่ละวาระการประชุม เพ่ือประมวลความเห็น และใหไ้ดข้อ้สรุปเป็นมติท่ีประชุมเพ่ือนาํไป

ดาํเนินการต่อไป โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการร่วมแสดงความเห็นและอภิปรายในแต่ละวาระไดอ้ย่างอิสระ

ตรงไปตรงมา พร้อมทั้งเชิญผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือให้รายละเอียดสารสนเทศท่ีชดัเจนใน

วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม 

 หากมีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดและเขา้ร่วมประชุม เลขานุการบริษทัจะแจง้กรรมการ

คนนั้นเพ่ือขอให้ไม่เข้าร่วมประชุมเฉพาะวาระนั้ น  อย่างไรก็ตาม ต้องมีกรรมการอยู่ในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยสองในสามของจาํนวนกรรมการท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซ่ึง

เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ   ทั้งน้ี ในการสรุปมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เวน้แต่กรณีการแต่งตั้งกรรมการ

ทดแทนในตาํแหน่งกรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ มติคณะกรรมการ

บริษทัตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ ซ่ึงเป็นไป

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ 17 และ 21 

 เลขานุการบริษัท เป็นผูจ้ดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงมี

รายละเอียดท่ีสมบูรณ์เพียงพอ และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั 

ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุม สาํหรับการคน้หาหรือตรวจสอบจากกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

 วาระการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษทักาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ซ่ึงเป็นไป

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยกาํหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่ละปี กรรมการ

จาํนวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่ง สามารถได้รับการแต่งตั้ งให้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการใหม่ได ้หากไดรั้บการเสนอช่ือและอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 หากกรรมการคนใดพน้จากตาํแหน่งกรรมการ ก็ตอ้งพน้จากการเป็นกรรมการชุดย่อยท่ีไดรั้บการ

แต่งตั้งนั้นดว้ย 

 กรรมการส่วนใหญ่ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งมากกว่า 9 ปี เน่ืองจากกรรมการทุกคนของบริษทัฯ 

ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีหลากหลายทั้งจากธุรกิจดา้นการผลิตและธุรกิจอ่ืนๆ จึง

สามารถกาํหนดนโยบายทิศทางองคก์ร พร้อมทั้งติดตามการบริหารจดัการของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ตลอดจนดูแลผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเป็นธรรม ทาํใหไ้ดรั้บความเช่ือถือ และไดรั้บการอนุมติัต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งจาก

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ตลอดมา 
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 จาํนวนบริษทัที่กรรมการแต่ละคนไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรรมการ มีประสิทธิภาพและมีเวลาปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่าง

เพียงพอ จึงกาํหนดใหก้รรมการแต่ละคน สามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ซ่ึงเม่ือ

รวมบริษทัฯดว้ยแลว้ไม่เกิน 5 แห่ง 

 นอกจากน้ี กรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 86 

แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัอย่างเคร่งครัด รวมถึงตอ้งไม่เป็นกรรมการในกิจการท่ีมีสภาพ

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ 

 ในปี พ.ศ. 2563 กรรมการทุกคนไดป้ฏิบติัตามเกณฑด์งักล่าว 

 

 รายงานของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การจดัทาํรายงานทางการเงินและงบการเงิน ณ วนัส้ินสุดวนัเดียวกนั

ของแต่ละไตรมาสและ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯตามลาํดบั และจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีพิจารณางบ

การเงินของบริษทัฯและงบการเงินรวมว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใตข้อ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทาง

การเงิน ซ่ึงลงนามโดยประธานกรรมการ รวมถึงรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดท่ีคณะกรรมการ

บริษทัอนุมติัแต่งตั้ง ดงัปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

 

 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูเ้ลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการซ่ึงปัจจุบนัคือ นายสนัน่ องัอุบลกุล 

โดยมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

1. เป็นผูน้าํดา้นนโยบาย กาํหนดวิสัยทศัน์ และกาํกบัดูแลการทาํงานของผูบ้ริหารระดบัสูงและ

คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

3. ดูแลให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั

บริษทัฯและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งหลีกเล่ียง

การแสดงใหเ้ห็นถึงการชกันาํใหเ้ห็นคลอ้ยตามกรรมการคนใดคนหน่ึง 

5. ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียงและ

คะแนนเสียงของแต่ละฝ่ายมีจาํนวนเท่ากนั 

6. เป็นผูน้าํในการกาํหนดและปฏิบติัตามจริยธรรมหรือวฒันธรรมองค์กรและนโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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7. ใหค้าํแนะนาํ และการแยกบทบาทท่ีชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายบริหาร 

8. เป็นตวัแทนคณะกรรมการบริษทัต่อบุคคลภายนอก และเป็นผูน้าํในการช้ีแจง ส่ือสารต่อ

สาธารณชน ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 

 

 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายบริหาร 

 บริษทัฯไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายบริหาร ซ่ึง

นอกจากจะปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีไดก้าํหนดไวแ้ละกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของฝ่าย

บริหารในระดบันโยบายแลว้ คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารโดย

แยกเป็นส่วนของกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงเป็นตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ และของคณะผูบ้ริหาร เพ่ือ

ความชดัเจนของการปฏิบติัหนา้ท่ี และเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถกาํกบัดูแลและประเมินผลการ

ปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงจดัทาํเป็นประจาํทุกปีไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัน้ี 

 หน้าที่ความรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการ 

1. บริหารและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทาง/

เป้าหมายบริษทัฯ และมีความเขม้แขง็ทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษทั 

2. บริหารจดัการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ

บริษทัฯ 

3. บริหารจดัการดา้นบริหารการเงิน เพ่ือใหมี้โครงสร้างและตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมและ

มัน่คง 

4. บริหารจดัการการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม เพ่ือใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีและยัง่ยืน 

5. บริหารจดัการดา้นการบริหารความเส่ียงขององคก์รอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

6. บริหารจดัการการเสริมสร้างกิจกรรมการรักษาส่ิงแวดลอ้มและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

7. ดูแลและปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และระเบียบ

บริษทัฯโดยเคร่งครัด 

8. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

 หน้าที่ความรับผดิชอบของคณะผู้บริหาร 

 คณะผูบ้ริหารตอ้งบริหารงานเพ่ือให้มีการปฏิบติัตามแผนงานและนโยบายของคณะกรรมการ

บริษทั หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัดงัน้ี 

1. บริหารและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทาง/

เป้าหมายบริษทัฯ และมีความเขม้แขง็ทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษทั 

2. พิจารณากลั่นกรองเร่ือง/วาระต่างๆ ท่ีจะเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและ

ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

3. รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั 
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4. วางแผนและพิจารณากลั่นกรองแผนงานต่างๆ ทั้ งระยะสั้ นและระยะยาว เพ่ือบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัฯ 

5. วางแผนการบริหารทางการเงิน เพ่ือลดภาระทางการเงินและให้บริษทัฯมีโครงสร้างทาง

การเงินท่ีมัน่คง 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบของบริษทัฯ

โดยเคร่งครัด 

 

 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดก้าํหนดระเบียบปฏิบติัและขอบเขตอาํนาจการอนุมติัของฝ่ายบริหาร ซ่ึง

ประกอบดว้ยประเภทของรายการและวงเงินอนุมติั เพ่ือความคล่องตวัของการบริหารงานของฝ่ายบริหาร 

และเป็นการแบ่งแยกอาํนาจการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารให้มีความชัดเจนและ

ถูกตอ้งตามกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัว่า การมอบหมายอาํนาจการจดัการกิจการให้กบัฝ่ายบริหารนั้น 

มิไดเ้ป็นการปลดเปล้ืองหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 อน่ึง แมว้่าปัจจุบันผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและตาํแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการซ่ึงเป็น

ตาํแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหาร เป็นบุคคลเดียวกนั คือ นายสนัน่  องัอุบลกุล แต่บริษทัฯก็ไดมี้การกาํหนด

หนา้ท่ีความรับผิดชอบของทั้งสองตาํแหน่งแยกกนัไวอ้ย่างชดัเจนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั

ไดพิ้จารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจากนายสนัน่  องัอุบลกุล ซ่ึงเป็นตวัแทนจากกลุ่มผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทัฯเป็นเวลานาน และเป็นท่ียอมรับในวงการธุรกิจและสังคม

อยา่งแพร่หลาย 

 การดาํรงตาํแหน่งทั้งสองตาํแหน่งในเวลาเดียวกนันั้น ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการได้

ตระหนกัและแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งไดอ้ย่างชดัเจน ทั้งในส่วน

ของการบริหารงานประจาํ การประชุมคณะกรรมการบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้น และอ่ืนๆ ตลอดจน

สามารถปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีและตดัสินใจตามขอบเขตอาํนาจของแต่ละตาํแหน่งไดเ้ป็นอยา่งดี โดยได้

ใชป้ระโยชนจ์ากการเป็นบุคคลเดียวกนัท่ีสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานดงัน้ี 

• ในฐานะประธานกรรมการ ช่วยให้สามารถรับทราบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารไดอ้ย่าง

ใกล้ชิดและในสภาพความเป็นปัจจุบัน ซ่ึงจะควบคุมดูแลให้อยู่ในกรอบของนโยบาย

คณะกรรมการบริษทั และในฐานะกรรมการผูจ้ดัการ ก็สามารถบริหารงานให้สอดรับกบั

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั 

• ในฐานะประธานกรรมการ นอกจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในการเป็นประธานในท่ีประชุมของ

การประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงตอ้งกาํกบัและควบคุมดูแลการ

ประชุมใหเ้ป็นไปตามวาระและถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม

ทุกท่านไดแ้สดงความคิดเห็นและอภิปรายไดอ้ย่างอิสระแลว้ ยงัสามารถช้ีแจงขอ้มูลให้ท่ี

ประชุมในฐานะตวัแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารสูงสุดพร้อมกนัได ้
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 ดว้ยสดัส่วนกรรมการอิสระท่ีมีจาํนวนคร่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ทาํใหค้ณะกรรมการ

บริษทัสามารถถ่วงดุล พร้อมใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระในการสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการที่บริษทัอ่ืนของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายวา่ หากกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารไดรั้บการเสนอให้

ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอ่ืน ซ่ึงมิใช่อยู่ภายในกลุ่มของบริษทัฯโดยจะเป็นบริษทัจดทะเบียน

หรือไม่กต็าม ใหก้รรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารรายงานคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบ 

 อย่างไรก็ตาม บริษทัอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารจะไปเป็นกรรมการนั้น ตอ้งไม่ดาํเนิน

ธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ และเม่ือรวมจาํนวนบริษทัอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารดาํรงตาํแหน่ง

เป็นกรรมการแลว้ตอ้งไม่เกิน 5 บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัท่ีคณะกรรมการบริษทั

ยึดถือปฏิบติั โดยในปี พ.ศ. 2563 กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารทุกคนกไ็ดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

 

 9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการบริษทัอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือทาํหนา้ท่ีช่วยพิจารณารายละเอียด 

กลัน่กรองงาน และแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัในดา้นใดดา้นหน่ึง ประกอบดว้ย 
 

 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน โดย

กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีความรู้ ความชาํนาญ และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลให้มีการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในท่ีมีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนมีองคป์ระกอบ คุณสมบติัและหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2563 มีดงัน้ี 
 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1. นายเอง้ฮกั  นนทิการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี กรรมการตรวจสอบ 3/4 

3. นายศุภโชค  เล่ียมแกว้ กรรมการตรวจสอบ 4/4 
 

นายเอง้ฮกั  นนทิการ และนายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ดา้นการเงิน การ

ธนาคาร และการบญัชี ส่วนนายศุภโชค  เล่ียมแกว้ เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นอุตสาหกรรมการ

ผลิต 
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 หน้าที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน

กบัผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจาํปี 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะใหผู้ส้อบบญัชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจาํเป็น

และเป็นเร่ืองสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯกไ็ด ้

2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบท่ีมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน 

3. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดย

คาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสาํนกังานสอบ

บญัชีนั้น รวมถึงพิจารณาเสนอใหเ้ลิกจา้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯตามความเหมาะสม 

4. ตรวจสอบการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความ

ถูกตอ้งตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเส่ียง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของผูบ้ริหาร และทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯในรายงานสาํคญัท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชน

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

6. จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึง

รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มูล

ดงัต่อไปน้ี 

6.1 ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ถึง

ความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้

6.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

6.3 เหตุผลท่ีเช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ มีความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

6.4 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

6.5 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (“การทุจริต”) 

6.6 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

ดงัต่อไปน้ี 

7.1 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางบญัชี 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี การดาํรงอยู่ของกิจการ การเปล่ียนแปลงทางนโยบายท่ีสาํคญั

รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการกาํหนดนโยบายบญัชี ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั 

เพ่ือเผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 

7.2 การพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
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7.3 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีของบริษทัฯ ขั้นตอนการประสานงาน

ของแผนการตรวจสอบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกบัผูต้รวจสอบ

ภายในและผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบท่ีได้

วางแผนไว  ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือ

ขอ้บกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน 

7.4 การพิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือขอ้จาํกดัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการตรวจสอบ 

และทบทวนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

7.5 การพิจารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชีถึงปัญหาหรือขอ้จาํกดัท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบการเงิน 

7.6 การพิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี ว่าไดมี้การวางแผนเพ่ือทบทวนวิธีการ

และการควบคุมการประมวลขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ และสอบถามเก่ียวกบัโครงการรักษาความ

ปลอดภยัโดยเฉพาะเพ่ือป้องกนัการทุจริตหรือการใชค้อมพิวเตอร์ไปในทางท่ีผิดโดยพนกังาน

บริษทัฯหรือบุคคลภายนอก 

7.7 การปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

7.8 การติดตามความคืบหนา้การดาํเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตของบริษทัฯ จากฝ่าย

บริหารหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลจากระบบการแจ้งข้อ

ร้องเรียนจากบุคคลทัว่ไป (Whistle Blower) 

7.9 การปฏิบติัอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

7.10 การพิจารณาประเมินผลตนเองกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

8. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

9. พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ตลอดจนร่วมกบั

ฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลการปฏิบติังานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหวัหนา้

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

10. สอบทานกับฝ่ายบริหารในเร่ืองนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเส่ียงท่ีสําคัญของ  

บริษทัฯ 

11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษทัฯ 

12. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั 

13. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

14. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบและเคร่งครัดตามประกาศตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 

2551 โดยในปี พ.ศ. 2563 จดัให้มีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหารดา้นการเงินและบญัชี ฝ่าย
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ตรวจสอบภายใน และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง รวม 4 คร้ัง และการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯโดย

ไม่มีผูบ้ริหาร 1 คร้ัง ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัท่ีสนับสนุนและเปิดโอกาสให้

กรรมการอิสระประชุมกนัเองเพ่ือพิจารณาหรืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ 

โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม  นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีรับแจ้งขอ้มูลหรือเบาะแส

เก่ียวกบัการทุจริตหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตามระบบ Whistle Blower ของบริษทัฯ 

เพ่ือตรวจสอบขอ้เท็จจริงก่อนรายงานผลการตรวจสอบ และเสนอมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งใหค้ณะกรรมการ

บริษทัพิจารณาต่อไป ซ่ึงในปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดรั้บขอ้ร้องเรียนผ่านระบบ Whistle Blower รวม 2 เร่ือง 

ซ่ึงเป็นขอ้ร้องเรียนเร่ืองท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงดา้นทุจริตในองค์กร จึงส่งเร่ืองให้คณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาดาํเนินการตามระเบียบปฏิบติังานท่ี

กาํหนดไว ้

 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการประชุมแก่คณะกรรมการบริษทัไตรมาสละ 1 คร้ัง 

ตลอดจนจัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ครบทุกหมวดตามท่ีประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด และแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

2. การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

3. การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมาตรการป้องกนัการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4. การดูแลดา้นการปฏิบติังานตามระเบียบของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

6. การพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ สาํหรับงบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2564 

7. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ดว้ยวิธีการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมอบหมายให้

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรวบรวมผลการประเมินและขอ้ควรพิจารณามาปรับปรุงเพ่ิมเติม 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญัชี โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบชุดปัจจุบนั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งถึงส้ินรอบปีบญัชี พ.ศ. 2564 

 

 2) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ย

กรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน ผูด้าํรงตาํแหน่งประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการเขา้ร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2563 มี

ดงัน้ี 
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ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1. นางสิริพร  ไศละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(กรรมการอิสระ) 

3/3 

2. นายสนัน่  องัอุบลกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 

3. นายเอง้ฮกั  นนทิการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(กรรมการอิสระ) 

3/3 

 

 หน้าที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณาโครงสร้างองคก์ร คุณสมบติัของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 

2. พิจารณาและอนุมติัผงัโครงสร้างองคก์ร ใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจ 

3. พิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารเพ่ือเสนอความเห็น

ต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. พิจารณาคดัสรรบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอช่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งในกรณีท่ีมีตาํแหน่งว่าง

หรือกรรมการครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

5. พิจารณาอนุมติัผูส้มควรไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ตามท่ีฝ่ายบริหารไดค้ดัสรรและเสนอ

พิจารณา ทั้งในกรณีท่ีมีตาํแหน่งวา่งลงหรือเพ่ิมตาํแหน่งใหม่ 

6. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส 

สวสัดิการ ค่าเบ้ียประชุม และผลประโยชนต์อบแทนอ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน 

7. ประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทั 

8. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย อนัเก่ียวเน่ืองกบัการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

 

ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จดัใหมี้การประชุมรวม 3 คร้ัง 

โดยไดร้ายงานผลการปฏิบติังานแก่คณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการจดัประชุมคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนประจําปีด้วยวิธีประเมินตนเอง และจัดทํารายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญัชี 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบนั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งถึงส้ินรอบปีบญัชี 

พ.ศ. 2564 
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 3) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน 

โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 1 คน และกรรมการอิสระจาํนวน 2 คน ผูด้าํรงตาํแหน่งประธาน

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

รายช่ือคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและการเขา้ร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2563 มีดงัน้ี 
 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1. นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

(กรรมการอิสระ) 

2/2 

2. นางสิริพร  ไศละสูต กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

(กรรมการอิสระ) 

2/2 

3. นายไชยวฒัน ์ กลุภทัรวาณิชย ์ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเลขานุการ 2/2 

 

 หน้าที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนบัสนุน ติดตามให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนแนวปฏิบติัดา้น

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

1. ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

1.1 จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Policy) ท่ีเหมาะสมกบั

บริษทัฯ ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ี

กาํกบัดูแล ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตาม

มาตรฐานสากลเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

1.2 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้นโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ตลอดจน

กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และธุรกิจของบริษทัฯ 

1.3 กาํกบั ดูแล และใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ในการปฏิบติัหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหมี้ผลในทางปฏิบติัและมีความต่อเน่ือง 

1.4 เสนอแนะขอ้กาํหนดและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

1.5 สนบัสนุนและส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ร่วมปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษทัฯ 
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1.6 จดัทาํรายงานผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีประจาํปี เพ่ือรายงานคณะกรรมการบริษทั 

พร้อมทั้งนาํเสนอความเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

2. ดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

2.1 จดัทาํนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเหมาะสมกบับริษทัฯ และ

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่

อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหน้โยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่สอดคลอ้ง

กบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ 

และธุรกิจของบริษทัฯ 

2.3 กาํกบั ดูแล และใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการ และผูบ้ริหารในการปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

ตามนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้มีผลในทางปฏิบติั

และมีความต่อเน่ือง 

2.4 เสนอแนะขอ้กาํหนดและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และขอ้

พึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

2.5 สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย ร่วมปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่

ของบริษทัฯ 

2.6 จดัทาํรายงานผลการประเมินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ประจาํปี เพ่ือรายงานคณะกรรมการ

บริษทั พร้อมทั้งนาํเสนอความเห็น และขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3. แต่งตั้งคณะทาํงานเพ่ือทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดต้ามความเหมาะสม 

4. ปฏิบติังานอ่ืนใด ท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดจ้ดัให้มีการประชุมรวม 2 คร้ัง โดยได้

รายงานผลการปฏิบติังานแก่คณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

รวมทั้ งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีประจาํปีด้วยวิธี

ประเมินตนเอง และจดัทาํรายงานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีของ

บริษทัฯ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดย

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีชุดปัจจุบนั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งถึงส้ินรอบปีบญัชี พ.ศ. 2564 

 

 4) คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 

จาํนวนไม่เกิน 10 คน มีภารกิจช่วยคณะกรรมการบริษทัดูแลกระบวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมของ

บริษทัฯใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

รายช่ืออนุกรรมการบริหารความเส่ียงชุดปัจจุบนัและการเขา้ร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2563 มีดงัน้ี 
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ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1. นายไชยวฒัน ์ กลุภทัรวาณิชย ์ ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 9/9 

2. นายขจดัภยั  อารีประเสริฐสุข* อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 3/9 

3. นายครรชิต  วิวรรธนจิตต*์ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 2/9 

4. นางสาวมญัชุรี  กาํธรวรรินทร์* อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 3/9 

5. นายสมทรง  รักษาพล อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 9/9 

6. นางสาวลดัดา  นาํจารุเสถียรชยั* อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 7/9 

7. นายอาชวนัต ์ บุญรัตน*์ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 3/9 

8. นางสาวนิตยา  สรรสาธิต อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 8/9 

9. นางอคัคนิดา  สุขใจ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

และเลขานุการ 

9/9 

* ไดรั้บแต่งตั้งในระหวา่งปี พ.ศ. 2563 
 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งดาํเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษทัฯมีการบริหารความ

เส่ียงท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมด 
 

 หน้าที่ความรับผดิชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. เป็นตวัแทนของคณะกรรมการบริษทั ในการทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลกิจกรรมการบริหารความเส่ียงของ

บริษทัฯ 

2. กาํหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียง กฎบตัรคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง นโยบาย

และแนวทางการบริหารความเส่ียง เป็นประจาํอยา่งนอ้ยทุกปี เพ่ือใหแ้น่ใจว่ากรอบ กฎบตัรฯ นโยบาย

และแนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งต่อแผน  

กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ สภาวะท่ีเปล่ียนแปลงไป และทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

3. พิจารณาระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) ของบริษทัฯ 

4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในผลการประเมินความเส่ียง แนวทาง มาตรการควบคุมในปัจจุบนั 

และแผนจดัการความเส่ียงเพ่ิมเติม เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯมีการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

5. กาํกบัดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความสําเร็จในระดับองค์กร เสนอแนะวิธี

ป้องกนัประเมินผล และทบทวนปรับปรุงแผนการดาํเนินงาน เพ่ือลดความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง จนอยู่ใน

ระดบัท่ียอมรับได ้และเหมาะสมกบัสภาวะการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั 

6. กาํกบัดูแล และสนบัสนุนใหมี้การดาํเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียง ดา้นการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

ตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ โดยมีการประเมินความเส่ียงและทบทวนมาตรการต่อตา้น

คอร์รัปชัน่ใหเ้พียงพอและเหมาะสม 
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7. รายงานความเส่ียงท่ีสาํคญัขององคก์ร รวมถึงสถานะของความเส่ียง แนวทางในการจดัการความเส่ียง 

ความคืบหนา้ และผลของการบริหารความเส่ียง ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริษทั เพ่ือรับทราบในทุกไตรมาส 

8. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

ในปี พ.ศ. 2563 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงจดัใหมี้การประชุมรวม 9 คร้ัง โดยรายงานผล

การดาํเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาก่อนรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบทุก

ไตรมาส รวมถึงไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงประจาํปี

ดว้ยวิธีประเมินตนเอง 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงทําหน้าท่ีทบทวนและ

ประเมินความเส่ียงจากการทุจริตอยา่งสมํ่าเสมอ และมอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในโดยการอนุมติัของ

คณะกรรมการตรวจสอบ บรรจุงานตรวจสอบการทุจริตไวใ้นแผนงานตรวจสอบ ดาํเนินการตรวจสอบ 

และติดตามความเส่ียงจากการทุจริตเป็นประจาํทุกปีดว้ย 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดย

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงชุดปัจจุบนั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งถึงส้ินรอบปีบญัชี พ.ศ. 2564 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 9.3.1 การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายและแนวปฏิบติั เร่ือง การสรรหากรรมการบริษทั เพ่ือให้

การสรรหากรรมการบริษทั เป็นไปตามกฎหมาย หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีขั้นตอนการทาํงานท่ี

ชดัเจนและโปร่งใส และใหไ้ดม้าซ่ึงกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัธุรกิจและรองรับการเติบโตอย่าง

ย ัง่ยืนขององคก์ร โดยมีหวัขอ้แนวปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวดงัน้ี 

1. การกาํหนดจาํนวนกรรมการของบริษทัฯ 

2. การกาํหนดโครงสร้างความหลากหลายของคณะกรรมการของบริษทัฯ (Board Diversity) 

โดยยึดหลกัตามองคป์ระกอบความรู้ ความเช่ียวชาญของกรรมการแต่ละคน (Skill Matrix) 

3. กระบวนการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสม 

4. การอนุมติัและแต่งตั้งเป็นกรรมการ ซ่ึงกาํหนดใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงเป็น

คณะกรรมการชุดย่อย ทาํหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย กอปร

ดว้ยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัฯใหมี้ความเจริญเติบโตกา้วหนา้อย่าง

มั่นคง และเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เ ร่ือง การสรรหากรรมการบริษัท แล้วเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาความเหมาะสม เพ่ือพิจารณาอนุมติัและแต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทน 

อย่างไรก็ตาม หากกรรมการท่ีจะแต่งตั้งทดแทนนั้น มีวาระการดาํรงตาํแหน่งนอ้ยกว่า 2 เดือน 

หรือทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ หรือในกรณีท่ีมีการเพ่ิมจาํนวนกรรมการ คณะกรรมการบริษทั
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จะเสนอเป็นวาระต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการในตาํแหน่ง

ท่ีวา่งลงหรือตาํแหน่งเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ 13 

และขอ้ 14 ดงัน้ี 

“ขอ้ 13 ใหท่ี้ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามขอ้ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการ

เลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 14 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระเป็นจาํนวน

หน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนท่ี

ใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชวิ้ธี

จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู ้

ออกจากตาํแหน่ง” 

วาระการแต่งตั้งกรรมการของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จะพิจารณาเป็นรายบุคคล กรรมการแต่ละรายท่ี

ไดรั้บการเสนอช่ือตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อน่ึง คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจ

พิจารณาคดัสรรผูท่ี้จะไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการจากรายช่ือท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ปิด

โอกาสและมอบสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอช่ือเป็นประจาํทุกปีเป็นการ

ล่วงหน้าก่อนวนัส้ินรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าสามเดือน หรือจากทะเบียนกรรมการอาชีพในทาํเนียบของ

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัธุรกิจ

ของบริษัทฯ เพ่ือให้มีความหลากหลายตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity) ซ่ึง

ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการผลิต การเงิน การบัญชี 

การตลาด และกฎหมายด้านการบัญชีและภาษีอากร ซ่ึงมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ และ

สอดคลอ้งกบัแผนงานและกลยทุธ์ของบริษทัฯ 

ตามโครงสร้าง Board Diversity และ Skill Matrix ปัจจุบนั กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของ  

บริษทัฯท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้นอุตสาหกรรมการผลิต แต่ไม่ใช่ธุรกิจท่ีเป็นคู่แข่งทางธุรกิจของ

บริษทัฯคือ นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี นางสิริพร  ไศละสูต และนายศุภโชค  เล่ียมแกว้ 

อน่ึง บริษทัฯไม่ไดก้าํหนดจาํนวนคร้ังสูงสุดของกรรมการท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาเป็น

กรรมการใหม่ รวมทั้งไม่ไดก้าํหนดคุณสมบติัเร่ืองอายุของกรรมการ โดยให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
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บริษทัฯขอ้ 14 ขา้งตน้   อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีเป็นกรรมการอิสระ กรรมการรายนั้นตอ้งมีคุณสมบติัตาม

นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯกาํหนด ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระท่ีคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไว ้ดงัน้ี 

(ก) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนยจุ์ดหา้) ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดย

ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้

เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั

ยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสํานกังาน   

ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ี

ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน

ลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ

รายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็น

กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติ

เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ

หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ้ าประกนั การให้

สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ

หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน

สุทธิของบริษทัฯหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  ทั้งน้ี การ

คาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปี

ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
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หุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และ

ไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้

แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อ

สาํนกังาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ

หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของ

จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯหรือบริษทัย่อย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ 

กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการ

ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

กรรมการอิสระทั้ง 4 คนของบริษทัฯ ดาํรงความเป็นกรรมการอิสระทั้งในดา้นคุณสมบติัและการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง แมจ้ะมีกรรมการอิสระจาํนวน 3 คน ท่ี

ดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกิน 9 ปี และไม่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารสาํรวจโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแล

กิจการบริษทัจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซ่ึงกาํหนดให้กรรมการ

อิสระไม่ควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี แต่คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า ไม่มีผลกระทบ

ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ ประกอบกบักรรมการอิสระทุกคนของบริษทัฯมี

ความรอบรู้ในธุรกิจของบริษทัฯเป็นอยา่งดี ไดอุ้ทิศเวลา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งในดา้น

การบญัชี การเงิน การธนาคาร และมีสายสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มธุรกิจและองคก์รต่างๆ ในการใหข้อ้เสนอแนะ

หรือคาํแนะนาํ อนันาํมาซ่ึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนปฏิบติั

หน้าท่ีดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความโปร่งใส โดยไม่มีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนก์บับริษทัฯ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัจึงไดน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคราว

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 39 (ประจาํปี พ.ศ. 2563) เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็น

กรรมการอิสระจาํนวน 2 คน คือ นายศุภโชค  เล่ียมแกว้ และนางสิริพร  ไศละสูต ซ่ึงครบวาระการดาํรง
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ตาํแหน่งในปี พ.ศ. 2563 ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง โดยท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้งตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 

 

 9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯทาํหนา้ท่ีพิจารณาและสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมและมีคุณสมบติัตรงตาม

ความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานและธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือเสนอคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ พร้อมทั้งรายงานการอนุมติัแต่งตั้ง

ผูบ้ริหารดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ   อยา่งไรกต็าม ในกระบวนการสรรหาผูบ้ริหาร บริษทัฯ

ไม่ไดจ้าํกดัการสรรหาเฉพาะบุคคลจากภายนอกเท่านั้น แต่บริษทัฯเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนไดมี้

โอกาสเติบโตในหนา้ท่ีการงานและกา้วข้ึนสู่ตาํแหน่งระดบัผูบ้ริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการคดั

สรรจากความสามารถท่ีโดดเด่นและการเป็นท่ียอมรับของผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานทั้งในสายงาน

เดียวกนัและคนรอบขา้ง และมีการประเมินศกัยภาพพนกังานในแต่ละดา้นเป็นรายบุคคลเพ่ือการวางแผน

อบรมและพฒันาใหแ้ก่พนกังานไดอ้ย่างเหมาะสม ทั้งในส่วนของการเพ่ิมพูนความรู้และพฒันาทกัษะการ

เป็นผูน้าํ และการมอบหมายงานท่ีทา้ทาย  ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการเตรียมใหพ้นกังานของบริษทัฯมีความพร้อม

สําหรับการดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารทั้งในกรณีทดแทนเม่ือมีตาํแหน่งว่างลง หรือแต่งตั้งเพ่ิมเติมเม่ือกลุ่ม

บริษทัมีการขยายธุรกิจหรือในกรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ร 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายและแนวปฏิบติัเร่ือง การจดัทาํแผนการสืบทอด

ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง (Succession Plan) ซ่ึงรวมถึงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือใหฝ่้ายบริหารของ

บริษทัฯใชเ้ป็นแนวทางจดัเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตขององคก์รในระยะยาวอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงครอบคลุมหลกัเกณฑโ์ดยสรุป ดงัน้ี 

1. การกาํหนดตาํแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีตอ้งดาํเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบติัฯ 

2. การกาํหนดคุณสมบติั ความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้ง และประสบการณ์ท่ีตอ้งการของแต่ละ

ตาํแหน่ง โดยใหพิ้จารณาบุคคลทั้งจากภายใน และภายนอกองคก์ร 

3. การประเมินผลการปฏิบติังาน และความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบัติตาม

หลกัเกณฑ ์

4. การพิจารณาอนุมติัและแต่งตั้งบุคคลท่ีผ่านกระบวนการสรรหาฯ เพ่ือเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง

ขององคก์ร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดอ้นุมติัแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบั

รองกรรมการผูจ้ดัการ 1 คน มีผลตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2564 และแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัผูอ้าํนวยการ

ส่วนรวม 5 คน ในระหวา่งปี พ.ศ. 2563 

 

 9.3.3 การพฒันากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้เลขานุการบริษทั คัดสรรหลักสูตรจากสถาบันท่ีมีความ

น่าเช่ือถือและสอดคลอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน เช่น สถาบนัวิทยาการตลาดทุน สมาคม
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ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย เป็นตน้ เพ่ือสนบัสนุนให้กรรมการเขา้รับการอบรม หรือเขา้ร่วม

กิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

ในปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯจดัใหน้ายไชยวฒัน์  กุลภทัรวาณิชย ์กรรมการเขา้รับการอบรมหลกัสูตร 

ผูบ้ริหารระดบัสูง ของสถาบนัวิทยาการตลาดทุน และหลกัสูตร Advanced Audit Committee Program 

(AACP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ส่วนกรรมการรายอ่ืนท่ีมีความสนใจเขา้ร่วม

หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง แต่เน่ืองดว้ยติดภารกิจในช่วงเวลาจดัอบรมหลกัสูตรท่ีสนใจ จึงไม่สามารถเขา้ร่วม

อบรมได ้ แต่อยา่งไรกต็าม กรรมการหลายคนกไ็ดเ้ขา้ร่วมรับฟังการสัมมนาขอ้มูลดา้นธุรกิจ ตลอดจนการ

เปล่ียนแปลงกฎระเบียบขอ้บงัคบัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงหลกัสูตรอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วน

ไดเ้สียอยา่งสมํ่าเสมอ 

ข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการได้เปิดเผยไวใ้นหัวข้อ 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสาย

งานบญัชีและการเงิน ผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี และ

เลขานุการบริษทั ดงัปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 

 9.3.4 การประเมนิผลงานคณะกรรมการบริษทัและกรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการบริษทัทั้งแบบรวมทั้ง

คณะและเป็นรายบุคคล และการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งสูงสุดของฝ่าย

บริหารเป็นประจาํทุกปี โดยมีหวัขอ้การประเมินดงัต่อไปน้ี 

ก. การประเมินคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ เป็นการประเมินดว้ยตนเอง ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3) การประชุมคณะกรรมการ 

4) การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 

5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

เลขานุการบริษทันาํผลประเมินของกรรมการทุกคน เพ่ือคาํนวณคะแนนเฉล่ียแยกตามราย

หมวดและผลคะแนนรวมเฉล่ียของทุกหมวด ก่อนแสดงผลการประเมินเป็น “ดีมาก” “ดี” 

“พอใช”้ และ “ควรปรับปรุง” เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษทัร่วมประเมินผลการปฏิบติังานทั้ งคณะ ดว้ยผลการ

ประเมินระดบั “ดีมาก” 

 

ข. การประเมินกรรมการรายบุคคล ใชวิ้ธีการประเมินดว้ยตนเอง เพ่ือเป็นกลไกสนบัสนุนให้

มั่นใจได้ว่ากรรมการเข้าใจในบทบาทการทําหน้าท่ีกรรมการของตนเอง ตามหัวข้อ

ดงัต่อไปน้ี 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ - 90 - 
 

1) กลยทุธ์ 

2) จริยธรรมและค่านิยม 

3) ความรู้ 

4) ความขยนัหมัน่เพียร 

5) การทาํหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ 

6) การพฒันาตนเอง 

7) การประเมินผลโดยรวม 

กรรมการแต่ละคนส่งผลการประเมินให้เลขานุการบริษทั เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บเป็น

ความลบั ก่อนแสดงผลเป็นภาพรวมของกรรมการทุกคนเป็นระดบั “ดีมาก” “ดี” “พอใช”้ 

และ “ควรปรับปรุง” ตามเกณฑท่ี์กาํหนด เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ในปี พ.ศ. 2563 กรรมการทุกคนไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง อยู่ในระดบั “ดี

มาก” 

 

ค. การประเมินกรรมการผูจ้ดัการ 

เป็นหน้าท่ีของกรรมการทุกคน ไม่รวมกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการผู ้จัดการ 

ประเมินผลการปฏิบติังาน ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1) ความเป็นผูน้าํ 

2) การวางแผนกลยทุธ์ 

3) การบริหารกาํกบัดูแลทางธุรกรรม 

4) การบริหารดา้นการเงิน 

5) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

6) การส่ือสาร 

7) การสร้างความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการบริษทั 

8) การวดัผลการดาํเนินงาน 

ในปี พ.ศ. 2563 เลขานุการบริษทันาํผลประเมินของกรรมการทุกคน โดยไม่รวมการประเมิน

ตนเองของกรรมการผูจ้ดัการ โดยแสดงผลภาพรวมของการประเมินเป็น “ดีมาก” “ดี” 

“พอใช”้ และ “ควรปรับปรุง” เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบ ดงัเช่นปฏิบติัมา

ทุกปี 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละคณะเป็นประจาํทุกปี โดยใช้

หลกัปฏิบติัในการประเมินผลเช่นเดียวกบัการประเมินคณะกรรมการบริษทั 
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9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 บริษทัฯมีการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษทัย่อย

และบริษทัร่วมเหล่านั้นดาํเนินธุรกิจและอยู่ภายใตโ้ครงสร้างเดียวกนักบัโครงสร้างธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 

สายธุรกิจพลาสติก ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน สายธุรกิจ

แม่พิมพแ์ละอ่ืนๆ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดว้างกลยทุธ์ใหก้ารทาํธุรกิจมีลกัษณะครบวงจร ลดการพ่ึงพาธุรกิจนอกกลุ่ม 

เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัของกลุ่มบริษทัใหม้ากข้ึน  ดงันั้น ในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทั

ย่อยและบริษทัร่วม บริษทัฯไดส่้งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและ/หรือ

ผูบ้ริหารของบริษทัฯไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ของบริษทัฯ เพ่ือดูแลผลประโยชน์ของบริษทัฯในฐานะผูถื้อหุน้   อย่างไรก็ตาม กลุ่มบุคคลท่ีเป็นตวัแทนดงักล่าว

ต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบของฝ่ายบริหาร และต้องเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯท่ีดูแล

รับผิดชอบในสายธุรกิจเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกบัธุรกิจของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม อนัจะมีส่วนช่วยใหก้ารกาํกบั

ดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ในการใช้สิทธิออกเสียงของบุคคลท่ีเป็นตัวแทนของบริษทัฯในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม บุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัฯสามารถตดัสินใจหรือดาํเนินการใน

เร่ืองสามญัทัว่ไปของการดาํเนินธุรกิจไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนการตดัสินใจ

หรือลงมติ โดยให้คาํนึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ เป็นเกณฑ์ ควบคู่ไปกบัการ

ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนแก่บริษทัฯในฐานะผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสม เช่น การตดัสินใจเขา้ทาํรายการเม่ือ

มีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการระหว่างกนักบับริษทัฯ การกาํหนดราคาหรือเง่ือนไขทางการคา้ของรายการดงักล่าวก็

จะเป็นไปตามปกติการคา้กบับุคคลภายนอกทัว่ไป หรือสามารถเทียบเคียงกบัราคาตลาดได ้เป็นตน้ แต่หากเป็นการ

ใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญ บุคคลท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทฯต้องได้รับอนุมัติเร่ืองเหล่านั้ นจาก

คณะกรรมการบริษทัในหลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัการดาํเนินการโดยบริษทัฯเอง 

 ในปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯไม่มีบริษทัย่อยและบริษทัร่วมแห่งใดท่ีมีขอ้ตกลงระหว่างบริษทัฯกบัผูถื้อหุน้อ่ืน

ในการบริหารจดัการบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (Shareholders’ Agreement) ในลกัษณะท่ีมีผลอย่างมีสาระสาํคญัต่อ

การริดรอนอาํนาจในการบริหารงานของบริษทัฯ หรือทาํใหบ้ริษทัฯไม่สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงไดอ้ย่างเต็มท่ีตาม

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ หรือมีการแบ่งผลตอบแทนท่ีนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสดัส่วนการถือหุน้ปกติ 

 กรณีของบริษทัยอ่ย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 และมีอาํนาจเด็ดขาดใน

การกาํหนดนโยบายและบริหารงาน บริษทัฯไดก้าํหนดใหบุ้คคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัฯตอ้งดูแลและผลกัดนัให้

บริษทัย่อยมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง เกณฑก์ารไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

การทาํรายการสําคญัอ่ืนใด ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าวให้

ถูกตอ้งครบถว้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติั รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มูลและ

การบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้บริษทัฯสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนด 

ถูกตอ้งและครบถว้นดว้ย 
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯตรวจสอบ

การดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม

ตามแผนงานประจาํปี หรือเม่ือพบเหตุผิดปกติดว้ยกไ็ด ้

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัฯไดก้าํหนดมาตรการไม่ใหก้รรมการและผูบ้ริหารนาํขอ้มูลของบริษทัฯไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน

และเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ โดยหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยน์บัตั้งแต่ 15 วนัก่อนวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละ

ไตรมาส จนถึงก่อนวนัท่ีบริษทัฯรายงานผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดระยะเวลานั้นแก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยและสาธารณชน มาตรการท่ีให้กรรมการหรือผูบ้ริหารรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ก่คณะกรรมการบริษทั

หรือกรรมการผูจ้ดัการตามลาํดบั พร้อมทั้งบทลงโทษทางวินยัของบริษทัฯ และการรับโทษในความผิดส่วนบุคคล 

เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดระเบียบปฏิบติังาน 

เร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัฯของกรรมการและผูบ้ริหาร (พ.ศ. 2557) ให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งแจง้

ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษทัก่อนการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัฯอยา่งนอ้ย 1 วนัทาํการ 

 นอกจากน้ี ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการตอ้งรายงานการซ้ือขาย

หลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ตลอดจนหลกัทรัพยค์งเหลือให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบทุกรายไตรมาส และให้

ผูบ้ริหารจดัส่งรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัฯใหเ้ลขานุการบริษทัตามระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยตลอดปี พ.ศ. 

2563 มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัฯของประธานกรรมการและผูบ้ริหาร 1 คน ซ่ึงเกิดจากการซ้ือ

ขายปกติโดยไม่มีการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯแต่อยา่งใด และไดร้ายงานการซ้ือขายอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

 อน่ึง เลขานุการบริษทัได้เผยแพร่ให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯทุกคนรับทราบบทบัญญติัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและบงัคบัอย่างเขม้งวดมากข้ึน ตามพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี พ.ศ. 2563 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (“EY”) และ

กิจการในสงักดัของ EY ในปี พ.ศ. 2563 เป็นจาํนวนเงิน 3.82 ลา้นบาท และ 897.50 ลา้นเวียดนามดอง 
 

2. ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอ่ืนในส่วนของการตรวจสอบตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ไดแ้ก่ ค่าตรวจสอบตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการสอบทานและ

ตรวจสอบขอ้มูลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสาํหรับการจดัทาํงบการเงินรวม ใหแ้ก่ EY ในปี พ.ศ. 2563 

เป็นจาํนวนเงินรวม 0.32 ลา้นบาท โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยไดบ้นัทึกค่าตอบแทนงานบริการอ่ืน

ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในรอบปีบญัชี พ.ศ. 2563 ครบถว้นแลว้ 
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9.7 การนําหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที่ดสํีาหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 

 คณะกรรมการบริษทัโดยการนาํเสนอของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดท้บทวนหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ และนาํมาปรับใชโ้ดยเร่ิมตน้จากการปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯให้มี

ความสอดคลอ้งและครอบคลุมสาระสาํคญัตาม 8 หลกัปฏิบติัของ CG code โดยไดอ้นุมติัประกาศใชน้โยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 4 (พ.ศ. 2561) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติั มีผลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็น

ตน้ไป ตามรายละเอียดหวัขอ้ 9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

 ในการทบทวน CG Code และนาํมาปรับใช้กบัองค์กรนั้น คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและ

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและคุณประโยชน์ของ CG Code ควบคู่กบัความเหมาะสมต่อการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและคณะกรรมการบริษทัได้

ทบทวนแลว้พบว่าบริษทัฯยงัคงเหลือเร่ืองท่ียงัไม่สามารถปฏิบติัไดเ้พียงส่วนนอ้ยเช่นเดิม เช่น ประธานกรรมการ

เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลเดียวกัน และวาระการดาํรงตาํแหน่ง

ติดต่อกนัเกิน 9 ปี ของกรรมการอิสระ เป็นตน้ จึงไดม้อบหมายใหค้ณะทาํงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจดัทาํแผนใน

การติดตามและพฒันาตามความเหมาะสมและลาํดบัของความสาํคญัตามหลกั CG Code และเร่ืองท่ียงัไม่สามารถ

ปฏิบติัได ้เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบความคืบหนา้และ

พิจารณาทบทวนเป็นประจาํทุกปี 

 

9.8 การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที่ดใีนเร่ืองอ่ืนๆ 

 นอกเหนือจากการกาํกบัดูแลกิจการดา้นต่างๆ ดงักล่าว ในปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดด้าํเนินการตามนโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในดา้นอ่ืนๆ ดงัน้ี 

 

 9.8.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯใหค้วามสาํคญัในสิทธิการเป็นผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทุกราย รวมถึงผูถื้อ

หุน้ส่วนนอ้ยและผูถื้อหุน้ต่างชาติ ตามท่ีกฎหมายกาํหนดสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ เช่น สิทธิไดรั้บส่วนแบ่งใน

กาํไร เงินปันผล การรับซ้ือหุน้คืน สิทธิการโอนหุน้ เป็นตน้ และตามขอ้บงัคบับริษทัฯท่ีกาํหนดให ้“ผูถื้อ

หุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง” 

บริษทัฯมีนโยบายและแนวปฏิบติัเพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้และอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อ

หุ้นในการใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆ ท่ีผูถื้อหุ้นสมควรไดรั้บอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง โปร่งใสและทนัต่อเวลา 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ร่วมมีสิทธิในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินธุรกิจ หรือตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญัผา่นการประชุมผูถื้อหุน้ โดยการซกัถาม แสดงความคิดเห็น และพิจารณาลงคะแนนเสียง รวมถึง

การคดัเลือกบุคคลเขา้มาเป็นกรรมการเพ่ือทาํหนา้ท่ีแทนผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯไดด้าํเนินการเพ่ือส่งเสริมสิทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ - 94 - 
 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัท่ี

ส้ินสุดรอบปีบญัชี ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และหากมีเหตุ

จาํเป็นโดยเร่งด่วนอนัอาจกระทบต่อหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้แลว้ ผูถื้อหุน้

อาจใชสิ้ทธิเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด

ไวก้ไ็ด ้

บริษทัฯมอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนาย

ทะเบียนหลกัทรัพย ์จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีมีรายละเอียดวนั เวลา สถานท่ีจดั

ประชุม วาระการประชุมซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลและสารสนเทศอย่างเพียงพอ ความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทัในแต่ละวาระ รายงานประจาํปี ตลอดจนเอกสารการมอบฉันทะและ

วิธีการใชอ้ย่างชดัเจน พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เป็นระยะเวลา 30 วนัก่อนถึงวนัประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บทราบเป็น

การเบ้ืองตน้ก่อนการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 

บริษทัฯอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง

เต็มท่ี โดยไม่กาํหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีอาจเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ร่วมประชุม เช่น 

กาํหนดขั้นตอนการลงทะเบียนหรือวิธีปฏิบติัในการออกเสียงท่ียุ่งยาก เป็นตน้ และในปี พ.ศ. 

2563 บริษทัฯไดป้ระกาศแนวปฏิบติัใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัดเพ่ือ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสุขอนามยัของผูถื้อหุ้น 

รวมถึงสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและมีส่วนร่วมกบัการประชุมผูถื้อ

หุน้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมแทนและส่งคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วาระการประชุมล่วงหนา้ในช่องทางท่ีบริษทัฯจดัเตรียมและแจง้ผูถื้อหุน้ไวอ้ยา่งชดัเจน 

บริษทัฯสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถาม รายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเป็นกรรมการ

หรือวาระการประชุมอ่ืนล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างนอ้ย 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุด

รอบปีบญัชีของบริษทัฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาความเหมาะสมก่อนบรรจุ

เป็นวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 39 (ประจาํปี พ.ศ. 2563) และคร้ังท่ี 40 

(ประจาํปี พ.ศ. 2564) ดงัน้ี 
 

การประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 39 

(ประจาํปี พ.ศ. 2563) 

คร้ังที่ 40 

(ประจาํปี พ.ศ. 2564) 

วนัท่ีแจง้สิทธิผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยและของบริษทัฯ 

27 กนัยายน พ.ศ. 2562 29 กนัยายน พ.ศ. 2563 

ช่วงเวลาการใชสิ้ทธิ 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

รายช่ือบุคคลหรือวาระการประชุมอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ไม่มี ไม่มี 
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บริษทัฯไดอ้าํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดย 

1) จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด และเป็นแบบท่ีผูถื้อหุ้น

สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเพ่ือ

กาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้ตลอดจนคาํแนะนาํวิธีการมอบฉันทะท่ีไม่ยุ่งยาก 

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถจดัเตรียมไดอ้ย่างถูกตอ้ง และผูรั้บมอบฉันทะไม่เกิดปัญหาใน

การเขา้ร่วมประชุม 

2) แต่งตั้งกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เพ่ือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

 

2. หนังสือเชิญประชุม 

บริษทัฯนาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษเผยแพร่บนเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยเผยแพร่เม่ือวนัท่ี 27 

มีนาคม พ.ศ. 2563 สาํหรับการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 39 (ประจาํปี พ.ศ. 2563) ท่ี

ผ่านมา พร้อมทั้ งได้แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นดังกล่าวผ่านระบบ

สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัเดียวกนั 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ในแต่ละวาระมีขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจ

ประกอบดว้ย 

• วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังก่อน 

• วาระรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯใน

รอบปีท่ีผา่นมา 

• วาระพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงผูส้อบบญัชี

ไดต้รวจสอบแลว้ 

• วาระพิจารณาอนุมติังดจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปีและงดจ่ายเงินปันผล 

แสดงขอ้มูลขาดทุนสุทธิประจาํปี ขอ้มูลการตั้งสาํรองตามกฎหมาย นโยบายการจ่ายเงิน

ปันผล การงดจัดสรรเ งินสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลท่ีเสนอปีน้ี

เปรียบเทียบกบัการจ่ายเงินปันผลปีก่อน พร้อมดว้ยเหตุผลและขอ้มูลประกอบ 

• วาระแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

เสนอช่ือผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัท่ีสงักดั ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของผูส้อบบญัชี 

ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าบริการสอบบญัชีของปีท่ีเสนอเปรียบเทียบกบัปี

ก่อน 

• วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั 

แสดงประวติัย่อของกรรมการแต่ละคน ไดแ้ก่ ประวติัการศึกษา ประวติัการทาํงาน 

จาํนวนบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการท่ีเสนอ และขอ้มูลการเขา้ร่วม
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ประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปีท่ีผา่นมา ตลอดจนช้ีแจง

เหตุผลและความจาํเป็นในการเสนอต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระท่ีมี

การดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเน่ืองกนั  ทั้งน้ี บริษทัฯเสนอผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคล 

• วาระค่าตอบแทนกรรมการ 

แสดงขอ้มูลโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ

ชุดย่อยชุดต่างๆ  ทั้ ง น้ี  นอกเหนือจากการคํา นึงถึงความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ของกรรมการในการกาํหนดอตัราค่าตอบแทนแลว้ บริษทัฯมีนโยบายให้

เปรียบเทียบกับผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรม

เดียวกนั ซ่ึงบริษทัฯเขา้ร่วมโครงการสํารวจดงักล่าวท่ีดาํเนินการโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• วาระโอนกิจการบางส่วนของบริษทัฯใหบ้ริษทัยอ่ย 

แสดงรายละเอียดของกิจการบางส่วนท่ีโอนใหบ้ริษทัย่อย พร้อมช้ีแจงเหตุผลและความ

จาํเป็น ขนาดของรายการ และผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้หรือนกัลงทุน 

 

3. การดาํเนินการประชุม 

บริษทัฯ จดัให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือช่วยอาํนวยความสะดวกในขั้นตอนการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ ตลอดจนการแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการ

อิสระ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจน

ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง ใหค้วามสาํคญัเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั 

บริษทัฯจดัใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

พร้อมทั้ งเชิญท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย ทาํหน้าท่ีเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียง

ร่วมกบัตวัแทนของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นอาสาสมคัรจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เลขานุการบริษทัทาํหนา้ท่ีแจง้หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม วิธีการออกเสียงและนบัคะแนน

เสียงของผูถื้อหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูล

ประกอบการประชุมของแต่ละวาระ หากวาระใดมีกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วน

เก่ียวขอ้ง ก็จะแจง้ให้กรรมการคนนั้นทราบเพ่ือขอให้ไม่เขา้ร่วมประชุมและงดออกเสียงใน

วาระนั้นๆ 

ประธานดาํเนินการประชุมตามวาระการประชุมท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ไม่มีการ

สลบัลาํดบัวาระหรือการเพ่ิมเติมวาระโดยไม่แจง้ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ

ใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการแสดงความคิดเห็น ซกัถาม รวมถึงขอ้เสนอแนะในแต่ละวาระอย่าง
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เพียงพอ ประธานหรือกรรมการหรือเลขานุการบริษทัทาํหนา้ท่ีช้ีแจงและตอบขอ้ซักถามจน

เป็นท่ีพึงพอใจของผูถื้อหุน้แลว้ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ 

 

4. การจดัทํารายงานการประชุมและเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 

เม่ือการประชุมผูถื้อหุ้นแลว้เสร็จ บริษทัฯนาํขอ้มูลสรุปผลการประชุมเผยแพร่ผ่านระบบ

สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในวนัเดียวกนัหรือก่อน 9.00 น. ของ

วนัทาํการถดัไป และนาํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัรายละเอียดภาษาไทยให้ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น จากนั้นจึงนาํรายงาน

การประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

บริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลและสาระสาํคญัไดแ้ก่ 

• รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม 

• ผลการออกเสียงแยกเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

• คาํถามจากท่ีประชุม ท่ีแสดงรายช่ือของผูถื้อหุน้แต่ละคนท่ีซกัถาม หรือใหข้อ้เสนอแนะ 

และคาํช้ีแจงจากท่ีประชุม 

ในปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดรั้บผลการประเมินการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 

(AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ดว้ยคะแนนร้อยละ 99 

 

 9.8.2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

ปัจจุบนับริษทัฯมีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้จาํนวน 2,709,904,800 บาท เป็นหุน้สามญัทั้งส้ิน

รวม 2,709,904,800 หุน้ โดย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯมีอตัราการถือหุน้โดยผูถื้อหุน้รายย่อย 

(% Free float) ร้อยละ 64.38 นกัลงทุนสถาบนัร้อยละ 4.01 และกรรมการบริษทัรวมทางตรงและทางออ้ม

ร้อยละ 17.74 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 

ในปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯมีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 

1. การจดัทํารายงานประจาํปี 

บริษทัฯจดัทาํรายงานประจาํปี 2562 และจดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกรายภายใน 4 เดือนนบัจาก

วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี 

 

2. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ซ่ึงให้ข้อมูล

สารสนเทศอย่างสมบูรณ์เก่ียวกับระเบียบวาระ วตัถุประสงค์ เหตุผลและความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทัในวาระต่างๆ กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลง

มติ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือมอบฉันทะ และขอ้มูล

สถานท่ีและเวลาประชุม 
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ในปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯจดัส่งเอกสารใหผู้ถื้อหุน้ผ่านนายทะเบียนหลกัทรัพยล่์วงหนา้อย่าง

นอ้ย 14 วนัก่อนวนันดัประชุม ตลอดจนไดโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์3 

วนั ติดต่อกนั และไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

 

3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯเสนอให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมโดยไม่จาํเป็นตอ้ง

รวบรวมจาํนวนหุ้นให้ได้สัดส่วนตามท่ีกฎหมายกาํหนด  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯโดย

คณะกรรมการบริษทัสงวนสิทธิในการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมตามกฎหมาย 

นอกจากน้ี การประชุมผูถื้อหุน้ไดด้าํเนินการตามวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม หาก

ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ก็จะไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ในท่ีประชุมนอกเหนือจากท่ี

ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม เพ่ือความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 

 

4. สิทธิเพ่ือความเท่าเทียมกบัคณะกรรมการ/ฝ่ายบริหาร 

บริษทัฯกาํหนดนโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) 

และนโยบายในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯและการใช้ข้อมูลภายใน (Securities 

Trading and Inside Information Policy) เพ่ือป้องกนัไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน

ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ และละเวน้การซ้ือหรือ

ขายหุน้ของบริษทัฯในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือสถานะของบริษทัฯ รวมถึง

ขอ้มูลสําคัญอ่ืนๆ แก่สาธารณชน ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษทัฯ

รับทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

1) การควบคุมการใชข้อ้มูลภายใน (ตามรายละเอียดหัวขอ้ 9.5 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูล

ภายใน) 

2) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผย

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพ่ือควบคุมและดูแลการทาํธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯหรือบริษทัย่อยกบั

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เช่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั เป็นตน้ 

ซ่ึงเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความ

โปร่งใสในการทาํรายการดงักล่าว ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯและผูถื้อหุน้ 

โดยตลอดปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมประเภท

รายการธุรกิจปกติ รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ และ/หรือรายการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย์

ระยะสั้น บริษทัฯไดพิ้จารณาราคาและเง่ือนไขตามเกณฑป์กติเช่นเดียวกบัธุรกรรมท่ีทาํ

กบับุคคลหรือนิติบุคคลทัว่ไปและ/หรืออยู่ภายใตข้อบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทัได้

พิจารณาและอนุมติัหลกัการไว ้ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั 
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3) รายการการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเน้นความเข้มงวดในการดูแลรายการท่ีเข้าข่ายเป็น

รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น โดยใหมี้การปฏิบติัและเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

ถูกตอ้งครบถว้นเม่ือเกิดรายการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการของคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงตลอดปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯไม่มี

รายการการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าขนาดของรายการเป็นนยัสาํคญั 

หรือเข้าข่ายต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นตามข้อกําหนดของกฎหมายและ

หน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  อย่างไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯมี

การทํารายการโอนธุรกิจเมลามีนของบริษทัฯให้กับบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 100 ซ่ึงไม่เขา้ข่ายเป็นรายการการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นตาม

หลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งต้นและไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั แต่

บริษทัฯไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ประจาํปี พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นการปฏิบติัตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

4) การเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

บริษทัฯกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร จดัทาํรายงานแสดงส่วนไดเ้สียของตนเองและ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัเกบ็ไวเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมาย และหากในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วน

ไดเ้สียของกรรมการคนใดแลว้ กก็าํหนดใหก้รรมการคนนั้นตอ้งไม่อยูใ่นสถานท่ีประชุม 

เพ่ือใหก้ระบวนการตดัสินใจไดด้าํเนินการอยา่งโปร่งใสและยติุธรรม 

บริษทัฯไดก้าํหนดระเบียบปฏิบติังานเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัของกรรมการ

และผูบ้ริหาร (พ.ศ. 2557) ให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งแจง้ประธานกรรมการหรือ

เลขานุการบริษทัทุกคร้ัง ก่อนการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัฯล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัทาํ

การ ซ่ึงกรรมการและผูบ้ริหารท่ีซ้ือและขายหลกัทรัพย์บริษทัฯได้มีการแจ้งก่อนทาํ

ธุรกรรมทุกคร้ังตามท่ีบริษทัฯกาํหนดไว ้

 

 9.8.3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯเคารพในสิทธิและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบหรือ

อาจไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ พนักงาน ผูถื้อหุ้น ผูร่้วมลงทุน ลูกคา้ คู่คา้ 

คู่แข่ง เจา้หน้ี ผูส้อบบญัชีอิสระ ส่ือมวลชน ชุมชนท่ีบริษทัฯตั้งอยู่ สังคมรอบขา้ง ตลอดจนภาครัฐ รวมทั้ง

ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งบริษทัฯกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือสร้างความมัน่คงและการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัโดยการนาํเสนอของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดอ้นุมติัและ

ประกาศใชจ้รรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 (พ.ศ. 2557) เพ่ือให้เหมาะสมกบัความเป็น

ปัจจุบนัและธรรมเนียมปฏิบติัของบริษทัฯ พร้อมทั้งนาํนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ - 100 - 
 

รวมทั้งส้ิน 26 นโยบาย ท่ีไดป้ระกาศใชใ้นปี พ.ศ. 2556 มารวมเป็นส่วนหน่ึงของจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ฉบบัปรับปรุงดว้ย ดงัน้ี 
 

 

ลาํดบั 

จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1 (พ.ศ. 2557) 

เร่ือง 

 

ลาํดบั 

นโยบายและแนวปฏิบัติ 

ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

1. ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 1.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

2. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 2.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองความขดัแยง้ 

ทางผลประโยชน ์

3. การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั และ 3.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองส่ือมวลชน 

 การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 3.2 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

4. การปฏิบติัต่อลูกคา้และคุณภาพผลิตภณัฑ ์ 4.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองลูกคา้ 

5. การปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี 5.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองคู่คา้ 

  5.2 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองเจา้หน้ี 

6. การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 6.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองคู่แข่งทางการคา้ 

7. การปฏิบติัต่อพนกังาน 7.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองความปลอดภยั 

อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

  7.2 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองค่าตอบแทน 

และสวสัดิการพนกังาน 

  7.3 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการพฒันาความรู้ 

และศกัยภาพของพนกังาน 

  7.4 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการไม่ละเมิด 

สิทธิมนุษยชน 

  7.5 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการร้องทุกข ์

8. การปฏิบติัตนของพนกังาน และการปฏิบติั

ต่อพนกังานอ่ืน 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการปฏิบติัตน 

ของพนกังานและการปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน 

  8.2 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการป้องกนัการ 

คุกคามทางเพศในท่ีทาํงาน 

9. การรักษาและการใช้สินทรัพย์ของบริษัท

และทรัพยากร 

9.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการไม่ล่วงละเมิด 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

  9.2 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองความรับผิดชอบ 

ของพนกังานต่อสินทรัพยข์องบริษทั 
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ลาํดบั 

จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1 (พ.ศ. 2557) 

เร่ือง 

 

ลาํดบั 

นโยบายและแนวปฏิบัติ 

ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

  9.3 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการใชท้รัพยากร 

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  9.4 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการอนุรักษพ์ลงังาน 

10. การให้หรือรับสินบน ของขวญั หรือการ

บนัเทิง 

10.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการต่อตา้นทุจริตและ 

หา้มจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชนท์างธุรกิจของบริษทั 

  10.2 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการใหข้องขวญัหรือ 

การบนัเทิง 

  10.3 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการคุม้ครองและใหค้วาม

เป็นธรรมแก่บุคคลท่ีแจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บาะแสเก่ียวกบั

กา ร ทุจ ริ ตหรื อไม่ ปฏิบัติต า มก ฎหม า ย  ระ เ บีย บ 

ขอ้บงัคบั 

11. ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวม 11.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองเก่ียวกบัสงัคม 

  11.2 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการพฒันาชุมชน 

  11.3 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการดาํเนินธุรกิจ 

ภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม 

12. ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ

ภายในและการรายงานทางการเงิน 

12.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการควบคุมภายใน 

และการรายงานทางการเงิน 
 

บริษทัฯไดเ้ผยแพร่รายละเอียดของจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 (พ.ศ. 2557) บน

เว็บไซต์ของบริษทัฯท่ี www.srithaisuperware.com  ทั้งน้ี ในปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯไม่พบกรณีฝ่าฝืน

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีนโยบายใหจ้ดัการอบรมอย่างทัว่ถึงแก่พนกังานทุกระดบัทั้ง

รายเดือนและรายวนัอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ โดยคณะทาํงานย่อยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงประจาํ

ตามโรงงานสาขาต่างๆ รับผิดชอบจดัการฝึกอบรมเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ใหแ้ก่พนกังานแต่ละโรงงานสาขาอยา่งทัว่ถึง 

นอกจากน้ี บริษทัฯได้จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น การ

ประกวดคาํขวญัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ การตอบคาํถามดา้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือชิง

ของรางวลัท่ีระลึก เป็นตน้ ซ่ึงประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี และมีแผนงานท่ีจะจดัอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

รวมถึงกาํหนดมาตรการติดตามความเขา้ใจเร่ืองดงักล่าวผ่านกิจกรรมและแบบสอบถามบนระบบ Intranet 

อยา่งสมํ่าเสมอ  ทั้งน้ี ผลคะแนนจากการตอบแบบสอบถามจะนาํไปรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลประเมินการ

ปฏิบติังานของพนกังานทุกคน 
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 9.8.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯให้ความสําคญัในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลาอย่างเหมาะสม

ตามสถานการณ์ ทั้งขอ้มูลทางการเงิน ไดแ้ก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดาํเนินงาน และขอ้มูลท่ี

มิใช่ขอ้มูลทางการเงิน ไดแ้ก่ โครงสร้างผูถื้อหุ้น การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และขอ้มูลต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและบุคคลภายนอก โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

รับผิดชอบนาํเสนอขอ้มูลต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั และสามารถเขา้ถึงไดผ้่านทุกช่องทางท่ี

บริษทัฯกาํหนด เพ่ือใหน้กัลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงบริษทัฯได้ปรับปรุงฐานขอ้มูลของเว็บไซต์เพ่ือให้เป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ

ดงัต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลบริษทัฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ กรรมการ และผูถื้อหุน้ ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดงัน้ี 

• วิสยัทศัน ์และพนัธกิจ 

• ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

• ขอ้บงัคบับริษทัฯ 

• โครงสร้างของกลุ่มบริษทัและโครงสร้างองคก์ร 

• แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี และงบการเงิน ซ่ึง

นาํเสนอทั้งขอ้มูลของปีปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงั 5 ปี 

• รายช่ือและประวติักรรมการและผูบ้ริหาร 

• โครงสร้างผูถื้อหุน้ ขอ้มูลผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก และการถือหุน้ของกรรมการ

และผูบ้ริหารทั้งทางตรงและทางออ้มผ่านการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

• ราคาหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ โดยเช่ือมโยงกับเว็บไซต์อ่ืนท่ีมีความน่าเช่ือถือได้แก่ 

www.settrade.com 

• ช่องทางการแจง้ขอ้มูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั (Whistle Blower) ใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯโดยตรง โดยในปี 

พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดรั้บขอ้ร้องเรียนรวม 2 เร่ือง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียง

ดา้นทุจริตในองคก์ร และไดก้ล่าวถึงในรายงานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 

2. การกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัฯ 

บริษทัฯเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการกาํกับดูแลกิจการของบริษทัฯบนเว็บไซต์และรายงาน

ประจาํปี ดงัน้ี 
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• นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง และนโยบาย

เก่ียวกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม ผลการปฏิบติัตามนโยบาย รวมทั้งกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติั

ตามนโยบายดงักล่าวพร้อมเหตุผล 

• บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนคร้ังของ

การประชุมและจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม รวมถึงการฝึกอบรมและ

พฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพ 

• นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นภาระหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทน 

• รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร การมีส่วนไดเ้สียและรายการ

ระหวา่งกนัท่ีสาํคญัท่ีไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

• จรรยาบรรณทางธุรกิจสาํหรับกรรมการและพนกังาน 

• ขอ้มูลผูส้อบบญัชี คุณสมบติั ค่าตอบแทน ค่าบริการอ่ืนๆ และความเป็นอิสระของผูส้อบ

บญัชี 

 

3. ผลการดาํเนินงาน 

บริษทัฯจดัให้มีรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ซ่ึงผ่านการสอบทาน/การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีบริษทัฯ และการพิจารณาโดย

คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งจดัทาํคาํอธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน 

โอกาส อุปสรรค ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขนั ตลอดจนตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน วดัไดแ้ละบรรลุ

ได ้เพ่ือเป็นเป้าหมายการดาํเนินงานของบริษทัฯ และเพ่ือประเมินศกัยภาพการแข่งขนัของ

ธุรกิจในอุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ เพ่ือหา

แนวทางป้องกนัและวดัผลท่ีเป็นรูปธรรม 

รายงานทางการเงินจะเปิดเผยทางเว็บไซต์บริษทัฯทุกรายไตรมาสและรายปี  นอกจากน้ี 

บริษทัฯยงัให้ข่าวสารอ่ืนๆ ผ่านการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์กบัส่ือมวลชน ทั้งในรูปส่ือ

ส่ิงพิมพแ์ละการเผยแพร่ทางโทรทศัน ์ตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

 

4. ช่วงเวลาและความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล 

บริษทัฯมีนโยบายเปิดเผยขอ้มูล ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ทางการเงิน ในช่วง

เวลาท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลตามกฎเกณฑ์

หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัแก่สาธารณชน

โดยการแถลงข่าว หรือผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นลาํดบัแรก เพ่ือมิให้เป็น

ประโยชนต่์อบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะ และหากบริษทัฯจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใดแก่

ผูเ้ก่ียวขอ้ง บริษทัฯจะดาํเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลดงักล่าวจะรักษาไวซ่ึ้งความลบัของ
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ขอ้มูลดังกล่าว จนกว่าบริษทัฯจะเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน หรือบริษทัฯอาจพิจารณา

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชนทนัที 

 

5. หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษทัฯมอบหมายให้สํานักเลขานุการบริษทัทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

รวมถึงเปิดช่องทาง Investor Relations (IR) ท่ีหนา้เวบ็ไซต ์เพ่ือให้ง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสาร และเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบักรรมการหรือผูบ้ริหาร สํานกัเลขานุการ

บริษทัจะรวบรวมคาํถามและขอ้เสนอแนะต่างๆ จากผูติ้ดต่อเขา้มาทางโทรศพัท์ โทรสาร 

หรือส่งผ่านช่องทาง IR ดงักล่าว เสนอให้กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพิจารณา

ติดตามผล และรายงานความคืบหนา้/ผลการพิจารณาตามความเหมาะสม 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

10.1 นโยบายภาพรวม 

 บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและประกาศใชอ้ย่างเป็นทางการเพ่ือใหผู้มี้ส่วน

ไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กรไดรั้บทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตาม รวมถึงเป็นการเน้นย ํ้าถึงการให้

ความสําคญัและส่ิงท่ีบริษทัฯไดป้ฏิบติัตลอดมา ซ่ึงครอบคลุมการดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล การดูแลผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม การสร้างสมดุลใหธุ้รกิจของบริษทัฯ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยมุ่งเห็นคุณประโยชน์ของการ

อยูร่่วมกนัและเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืนเคียงคู่กนัไป 

 

นโยบายด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

 “บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) ผู ้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพ่ืองาน

อุตสาหกรรมและผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน มีความมุ่งมัน่ในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

โดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบของผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและสังคมโดยรวมใน

ดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลกัการดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสตรวจสอบได ้มี

จริยธรรม เคารพหลกัสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนด

อ่ืนๆ หรือแนวทางปฏิบติัสากลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมุ่งมัน่พฒันา ปรับปรุง เพ่ือสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อ

สงัคมอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน ควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง” 

 

 บริษทัฯจดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร (“คณะกรรมการ CSR”) ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการ CSR ชุดปัจจุบนั ประกอบดว้ยผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ รวมจาํนวน 11 

คน ดงัน้ี 

1. นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานคณะกรรมการ CSR 

2. นายไชยวฒัน ์ กลุภทัรวาณิชย ์ กรรมการฯ 

3. นายอภิสิทธ์ิ  ตั้งสาธิต กรรมการฯ 

4. นายพงษศ์กัด์ิ  กนัติรัตนาวงศ ์ กรรมการฯ 

5. นายการัณย ์ องัอุบลกลุ กรรมการฯ 

6. นางสาวบุญนภา  เลิศสุมิตรกลุ กรรมการฯ 

7. นายสมทรง  รักษาพล กรรมการฯ 

8. นางสุดารัตน ์ ราชนิยม กรรมการฯ 

9. นายระวีวฒัน ์ ใจมูล กรรมการฯ 

10. นางสาวชณิญา  ชุมภูนุช กรรมการฯ 

11. นางสาวศิวพร  โหตรจิตร กรรมการฯและเลขานุการ 
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โดยมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบดงัน้ี 

1. กาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน การอนุมติัแนวทางต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องคก์ร 

2. กาํหนดแผนการดาํเนินงาน งบประมาณดา้นการลงทุน และค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็น 

3. แต่งตั้งคณะทาํงานชุดยอ่ย ตลอดจนใหค้าํแนะนาํ 

4. ติดตามและประเมินผลตามดชันีช้ีวดัท่ีกาํหนดร่วมกนัโดยคณะกรรมการฯ 

5. ส่งเสริมใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีมาตรฐานในการทาํงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได ้

 

 นอกจากคุณภาพสินคา้ของบริษทัฯท่ีเป็นจุดแข็งและกระบวนการผลิตท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม การได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ จากองค์กรภายนอกทั้ งท่ีเก่ียวกับสินคา้ของบริษทัฯ การจัด

การพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และการจดัใหมี้ช่องทางและการติดตามรับฟังขอ้ร้องเรียนจากทั้งภายในและภายนอก

องคก์รแลว้ บริษทัฯไดน้าํแนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World มาเป็นหวัใจหลกัของ

แนวคิด แนวปฏิบติั และเป็นตวัขบัเคล่ือนการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนผลกัดนัให้เป็น

วฒันธรรมในการทาํงานของพนกังานทุกคนในองคก์ร เน่ืองจากบุคลากรของบริษทัฯเป็นปัจจยัสาํคญัประการหน่ึง

ท่ีจะช่วยให้การดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมประสบความสําเร็จและนาํพาบริษทัฯไปสู่การเติบโตท่ี

ย ัง่ยืนได ้โดยกาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของพนกังานทุกคนและปลูกฝังจิตสาํนึกใหพ้นกังานได้

รู้ถึงความสําคญัและคุณประโยชน์ของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงบริษทัฯเปิดโอกาส

และสนบัสนุนใหพ้นกังานไดป้ฏิบติัผา่นกิจกรรมในโครงการต่างๆ ทั้งภายในองคก์รและ/หรือชุมชนสังคมขา้งเคียง 

เพ่ือใหเ้กิดผลลพัธ์อยา่งเป็นรูปธรรมทั้งในดา้นการพฒันาและการปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน 

 

10.2 การดาํเนินงานและการจดัทํารายงาน 

 บริษทัฯกาํหนดใหก้ารดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหน่ึงของพนัธกิจ (Mission) ของ

บริษทัฯภายใตห้วัขอ้ การดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของจริยธรรม และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือแสดงให้เห็นถึง

เจตนาและความต้องการอย่างจริงจังท่ีจะดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯควบคู่ไปกับการดาํเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม (CSR In-process) เพ่ือ

ความยัง่ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยไม่จาํกดัเพียงแต่การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯเท่านั้น แต่บริษทัฯยงั

มุ่งหวงัและตอ้งการผลกัดนัให้ธุรกิจของบริษทัย่อยสามารถบรรลุการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม

เช่นเดียวกนักบับริษทัฯดว้ย 

 ทั้งน้ี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานในองคก์ร และเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนัของผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 4 (พ.ศ. 2561) หลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 (พ.ศ. 2557) และนโยบาย

และแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หมวดการคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัปรากฏในหวัขอ้ 

9 การกาํกบัดูแลกิจการ และรายละเอียดฉบบัเต็มตามท่ีบริษทัฯไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

หลกัการ 8 ขอ้ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการท่ีจดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
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1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

 แนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และการดาํเนินงานของบริษทัฯท่ีต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั สรุปได้

ดงัน้ี 

 1. ด้านการปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯให้ความสาํคญัต่อผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการ และไดก้าํหนดนโยบายให้กรรมการใน

ฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหารและพนกังาน ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

รวมถึงใหก้ารคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้น อาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ ท่ีสมควร

ไดรั้บ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ิมมูลค่าแก่ผูถื้อหุน้

อยา่งย ัง่ยืน โดยมีแนวปฏิบติั อาทิ 

1) บริหารจดัการองคก์รใหเ้ป็นไปตามวิสัยทศัน์ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงั โดยไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนส่์วนตวั 

2) เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั และไม่

กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

 

 2. ด้านการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 

บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคลอ้งและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทาง

ธุรกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบติั พร้อมทั้งส่งเสริมและ

พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามหลัก

จรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไม่ละเลยหรือไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตหรือการ

กระทาํใดๆ ท่ีอาจเอ้ือโอกาสใหเ้กิดการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจนมีโอกาสเติบโตในหนา้ท่ีการงาน มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความสุขในสถานท่ีทาํงานและการทาํงาน 

บริษทัฯมีนโยบายใหพ้นกังานไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัไม่ว่า

ชนชาติใด มีสถานท่ีปฏิบติังานท่ีมีการจดัการระบบคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ี

ไดม้าตรฐาน ไม่เลือกปฏิบติัต่อพนกังาน ไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคล
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หรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม ตลอดจนจดัให้มีมาตรการป้องกนัการคุกคามทางเพศในท่ี

ทาํงาน 

นอกจากน้ี บริษทัฯเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางในการร้องทุกขห์รือบอกกล่าวในเร่ืองท่ีจะ

ส่งผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนกังาน หรือต่อตนเอง และกาํหนดวิธีการบริหารจดัการขอ้ร้องทุกข์ดงักล่าว

พร้อมกบัการปกป้องพนกังานผูร้้องทุกข ์โดยในปี พ.ศ. 2563 มีเร่ืองร้องเรียนรวม 2 เร่ือง และบริษทัฯได้

ดาํเนินการตามขั้นตอนเม่ือมีข้อร้องเรียนและรายงานผลต่อคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและ

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

การดาํเนินการของบริษทัฯท่ีเก่ียวกบัพนกังานมีดงัน้ี 

1) จดัให้มีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เงินชดเชยหลงัออกจากงาน รางวลัทองคาํและเงินตอบแทน

สําหรับพนักงานท่ีครบรอบอายุการทํางาน ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯกําหนด เพ่ือเป็น

ผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่พนกังาน  นอกจากน้ี บริษทัฯจดัให้มีการอบรมให้ความรู้แก่

พนกังานทุกระดบัในเร่ืองของการบริหารรายรับ-รายจ่าย และการออมเงิน เพ่ือให้สามารถ

พ่ึงพาตนเองไดย้ามออกจากงานหรือเม่ือเกษียณอาย ุ

2) พฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน ในแต่ละปีบริษทัฯจะจดัใหมี้การฝึกอบรมพนกังาน

ในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนพนักงานทั้ งหมด ตามข้อกําหนดของ

พระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน โดยในปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดจ้ดัอบรมให้

พนกังานทั้งแบบการจดัอบรมภายในและภายนอกบริษทัฯรวมจาํนวนชัว่โมงอบรมถวัเฉล่ีย 7 

ชัว่โมงต่อคนต่อปี ส่วนหน่ึงของการจดัอบรมภายในบริษทัฯดงักล่าว บริษทัฯไดผ้ลกัดนัและ

ส่งเสริมใหพ้นกังานท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์

ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีไดจ้ากการทาํงานจริง  นอกจากน้ี บริษทัฯให้การสนบัสนุนเป็น

ทุนการศึกษาแก่พนกังานท่ีมีศกัยภาพตามความเหมาะสมของวาระและโอกาส เพ่ือเขา้ศึกษา

ท่ีมหาวิทยาลยัชั้นนาํในหลกัสูตรท่ีสามารถนาํองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บมาใชใ้นการปฏิบติังานและ

พฒันาองคก์ร 

3) ส่งเสริมให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจากการดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มีความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัดี ตลอดจนห่างไกลจากยาเสพติด ควบคู่กบัการพฒันา

สุขภาพจิตใหชี้วิตมีสุขดว้ยการฝึกทาํสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน และรับฟังธรรมะเทศนาจาก

พระภิกษุสงฆเ์ดือนละคร้ัง 

4) ปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด อาทิ จดัให้มีการเรียนการสอน

ภาษาไทยเพ่ิมเติมสําหรับพนักงานต่างด้าวเพ่ือให้สามารถใช้ในการติดต่อส่ือสารและ

ปฏิบติังานได ้รวมถึงจดัใหมี้กล่องรับความคิดเห็นทั้ง 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาเมียนมาร์ 

และภาษากมัพูชา เพ่ือรับขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียนต่างๆ มาตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ข

หรือช้ีแจงเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 
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5) เสริมสร้างและเพ่ิมพูนความสุขใหพ้นกังานโดยการจดัสถานท่ีเฉพาะในช่ือ “มุมนํ้านมแม่” 

ให้พนกังานท่ีเพ่ิงคลอดบุตร รวมถึงสร้างหอ้งละหมาด/พ้ืนท่ีอาบนํ้ าละหมาดใหพ้นกังานท่ี

นบัถือศาสนาอิสลามไดเ้ขา้มาใชท้าํศาสนกิจ 

6) จดัให้มีห้องออกกาํลงักายสําหรับพนักงาน เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี ร่างกาย

แขง็แรง และใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์

 

 การดาํเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

นอกเหนือจากสาํนกัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.) เป็นหน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการแลว้ บริษทัฯยงั

ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม คณะอนุกรรมการบริหาร

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนคณะทาํงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

ส่ิงแวดลอ้มในแต่ละโรงงาน เพ่ือร่วมผลกัดนั กาํกบั และติดตามให้โรงงานแต่ละสาขามีการปฏิบติัเป็น

มาตรฐานเดียวกนัทัว่ทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการตั้งเป้าหมายการดาํเนินงาน 

กาํหนดแนวทางและมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือก่อให้เกิด

จิตสํานึกในการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัดว้ยความรู้ขั้นพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นและความระมดัระวงัท่ีมีอย่าง

เพียงพอ สถานท่ีทาํงานท่ีปลอดจากมลภาวะ และการทาํงานอย่างมีความสุข  ทั้งน้ี กิจกรรมท่ีบริษทัฯได้

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีดงัน้ี 

• บริษทัฯจดัใหมี้การตรวจรับรองความปลอดภยัอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ระบบ

ไฟฟ้า สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และอ่ืนๆ โดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจาํทุกปีสาํหรับ

อาคารสํานักงานใหญ่และโรงงานทั้ ง 4 สาขา ซ่ึงมีอายุการใช้งานนานหลายปี ตามท่ี

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด เพ่ือให้บริษทัฯ

มัน่ใจได้ว่า สถานประกอบการของบริษทัฯมีความปลอดภัยและลดโอกาสของการเกิด

อุบติัเหตุให้เหลือนอ้ยท่ีสุด โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นผลมาจากเหตุปัจจยัท่ีบริษทัฯไม่สามารถ

ควบคุมได ้เช่น ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ และทรัพยสิ์นไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งเหมาะสม 

• ลงทุนและปรับปรุงกระบวนการทาํงาน 

• อบรมหลกัสูตร “เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบับริหาร” และ “เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบั

หวัหนา้งาน” ให้แก่พนกังานในแต่ละสาขาตามเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

แต่งตั้งใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบับริหารและหวัหนา้งาน 

• อบรมให้ความรู้แก่พนกังานตั้งแต่ก่อนเร่ิมทาํงาน โดยเฉพาะพนกังานดา้นการผลิตซ่ึงจะได้

เรียนรู้และพฒันาทกัษะก่อนปฏิบติังานจริง 

• แจกคู่มือปฏิบติังาน และคู่มือความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ให้พนกังานท่ี

เก่ียวขอ้งในทุกระดบัชั้น 

• กระจายขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภยัอยา่งทัว่ถึง 
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• จดักิจกรรมเสริมสร้างใหพ้นกังานตระหนกัและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความปลอดภยั 

การปรับปรุงแกไ้ข และการประเมินผล 

 

การดาํเนินการดงักล่าว ก็เพ่ือให้บรรลุตามนโยบายท่ีบริษทัฯกาํหนด มีความเหมาะสมกบัการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และนาํไปสู่การมีมาตรฐานการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานระดบัสากล ซ่ึงจะมีส่วนช่วยเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัใหอ้งคก์ร ลดการสูญเสีย

ทั้งในดา้นของบุคลากร เวลาทาํงาน และผลผลิต ตลอดจนมีผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ  ทั้งน้ี ตลอดปี 

พ.ศ. 2563 บริษทัฯไม่มีอุบติัเหตุร้ายแรงเกิดข้ึนกบัพนกังานทั้ง 4 โรงงาน 

ในส่วนของกิจกรรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีบริษทัฯรณรงค์และ

ดาํเนินการเป็นประจาํทุกปีนั้น ยงัคงเป็นการใหค้วามสาํคญักบัการอบรมใหค้วามรู้พนกังานและกระตุน้ให้

เกิดการปฏิบติัอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองผา่นการประกวดและการสร้างแบบอย่างท่ีดีของทั้งตวัพนกังานและ

พ้ืนท่ีการทาํงาน การตรวจประเมินอย่างสมํ่าเสมอ และการมอบของรางวลัเพ่ือเป็นขวญักาํลงัใจในการ

รักษามาตรฐานของการปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั   นอกจากน้ี บริษทัฯจดัให้มีการตรวจ

สุขภาพพนกังานประจาํปีตามโปรแกรมการตรวจตามท่ีกฎหมายกาํหนดทุกปี และประสานความร่วมมือ

กบัหน่วยงานราชการหรือสาธารณสุขจงัหวดัในการใหค้วามรู้แก่พนกังานเก่ียวกบัโรคติดต่อต่างๆ ท่ีมีการ

แพร่ระบาดไดง่้าย รวมถึงวิธีปฏิบติัและการป้องกนัตวัจากโรคต่างๆ ตลอดจนฝึกซอ้มแผนฉุกเฉินกรณีเกิด

โรคระบาดในโรงงานเพ่ือเป็นการจาํกดัพ้ืนท่ีและเขา้สู่สภาวะปกติไดเ้ร็วโดยไม่ส่งผลต่อชีวิตของพนกังาน

และผลผลิตของบริษทัฯ  ทั้งน้ี สาํหรับโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ท่ีไม่ใช่กลุ่มโรคติดต่อแต่เป็นโรคท่ีพบว่าคนมี

ภาวะเส่ียงและเป็นกนัมากข้ึน เช่น โรคเบาหวานจากภาวะนํ้าตาลสูง กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม มะเร็งเตา้

นมและปากมดลูก เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯใหค้วามสาํคญัและอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานเพ่ือป้องกนัโดยการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือรับการรักษาอยา่งถูกวิธี 

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปี 

พ.ศ. 2563 ท่ียงัคงต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการและคณะทาํงานติดตามสถานการณ์

โควิด-19 ตลอดจนกาํหนดมาตรการและแนวปฏิบติัให้พนักงานทุกคนในองค์กรและครอบครัวของ

พนกังาน คู่คา้ และผูม้าติดต่อบริษทัฯทุกคน ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดและสมํ่าเสมอ เพ่ือสุขภาพและความ

ปลอดภยัของพนกังาน ตลอดจนลดความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 

 3. ด้านการดาํเนินธุรกจิตามกรอบกตกิาที่เป็นธรรม 

บริษทัฯส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทัฯกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยการปฏิบติังานดว้ย

ความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีการรับหรือจ่ายอามิสสินจา้ง และเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่คงและความ

ยัง่ยืนใหก้บัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มดงัน้ี 

• มุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ ดว้ยความเป็นธรรมทั้งในดา้นราคา คุณภาพ 

ความปลอดภยั และการรับประกนั รวมทั้งพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการให้ตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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• ให้ความสําคญักบัคู่คา้ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คดัเลือก ประเมิน จนถึงการดาํเนินธุรกิจ

ร่วมกนัอย่างโปร่งใสและเสมอภาค เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ดว้ยผลตอบแทนท่ี

เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย 

• แข่งขนัอยา่งมืออาชีพ เป็นไปตามวิถีทางของการแข่งขนัท่ีดี รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกบั

คู่แข่งทางการคา้อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค ไม่มีการปกปิดขอ้ตกลงหรือ

แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 

• ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกประเภทดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยจดัทาํและปฏิบติั

ตามเง่ือนไขและสญัญาต่างๆ อยา่งเคร่งครัดและถูกตอ้งตามกฎหมาย 

• ซ้ือขายสินคา้หรือบริการกบับุคคลภายนอก หรือดาํเนินธุรกรรมดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส 

ไม่มีการใหห้รือรับอามิสสินจา้ง สินบน รางวลั การบนัเทิงกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะส่งผล

ใดๆ ต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจ 

• ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาทุกประเภทอยา่งเคร่งครัด ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานใชค้วามรู้ ความสามารถ 

และความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงานของตนเองออกมาอย่างต่อเน่ือง และไม่นาํ

ผลงานหรือขอ้มูลอนัเป็นสิทธิของผูอ่ื้นมาใชง้านโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

• ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ

ของบริษทัจดทะเบียน รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ผา่นส่ือมวลชน เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารต่อไปยงัสาธารณชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

 

บริษทัฯมีสินค้าหลากหลายประเภท และสินค้าแต่ละประเภทก็มีความจาํเป็นต้องได้รับการ

ตรวจสอบทั้งในดา้นกระบวนการผลิตและคุณภาพสินคา้ท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้น บริษทัฯจึงให้ความสาํคญั

และผลกัดนัใหโ้รงงานแต่ละสาขาไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสินคา้ในระดบัสากล 

ซ่ึงมาตรฐานต่างๆ ท่ีบริษทัฯไดรั้บการรับรองแลว้มีดงัน้ี 

• ม า ต ร ฐ า น ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ง า น ด้า น คุ ณ ภ า พ สํ า ห รั บ ก ลุ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า น ย น ต ์                    

IATF 16949:2016 

• มาตรฐานดา้นการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

• มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) หรือหลกัเกณฑวิ์ธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 

• มาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard 

Analysis and Critical Control Point : HACCP) 

• มาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC 22000) 

• มาตรฐานความปลอดภยัทางอาหาร BRC/IOP (Issue 5) สาํหรับบรรจุภณัฑอ์าหาร 
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 4. ด้านการปฏิบัตทิี่เป็นธรรมและรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม โดยถือเป็นความ

รับผิดชอบโดยตรงของพนกังานทุกคน ดว้ยการมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตและจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัต่อ

ผูบ้ริโภค รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน 

สนบัสนุนใหพ้นกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดี และทาํประโยชน์ใหชุ้มชนท่ี

บริษทัฯตั้งอยู่ ป้องกนัและควบคุมอุบติัเหตุ ของเสีย หรือเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ใชแ้ละ

ดูแลการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพท่ีสุด ตลอดจน

ปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างประโยชนต่์อสงัคม รวมถึงต่อธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

โรงงานทั้ง 4 สาขาของบริษทัฯไดรั้บรางวลั CSR-DIW Award มาตรฐานความรับผิดชอบของ

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard of Corporate Social Responsibility, Department of 

Industrial Works : CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นรางวลัสาํหรับ

สถานประกอบการท่ีพฒันาการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเกณฑพิ์จารณาในมิติต่างๆ 

ไดแ้ก่ การจดัองคก์รอย่างมีธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบติัดา้นแรงงาน การดาํเนินงานอย่างเป็น

ธรรมต่อผูบ้ริโภค การจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน และการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนใกลเ้คียงได้

อย่างย ัง่ยืน ในปี พ.ศ. 2563 โรงงานสาขาอมตะซิต้ี ชลบุรี และโรงงานสาขาบางปู ไดรั้บรางวลัมาตรฐาน

ความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW Continuous Award 2020 ซ่ึงโรงงาน

ทั้ง 2 สาขา ไดรั้บต่อเน่ืองมาหลายปี จากการร่วมกนัพฒันาชุมชนใกลเ้คียงอยา่งต่อเน่ือง 

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯในปัจจุบนั นอกจากพยายามผลกัดนัใหธุ้รกิจของบริษทัฯไดรั้บการ

รับรองในมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มแล้ว   

บริษทัฯไดพ้ยายามผลกัดนัและส่งเสริมผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯท่ีมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม

เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการต่างๆ ไดเ้ห็นถึงความสาํคญัและเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึนทั้งในประเทศไทยและ

กลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้ งให้ความสําคัญอย่างมากกับการจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ส่งเสริมให้มีการดาํเนินการดา้นการจดัการพลงังานท่ีโดดเด่น มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างต่อเน่ือง 

สรุปการดาํเนินงานในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

 

 ผลติภัณฑ์และนวตักรรมที่ช่วยในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯมีสินคา้และเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีส่วนช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและเป็นไปตามแนวทาง 

3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ท่ีบริษทัฯยึดถือปฏิบติั ไดแ้ก่ ฝาเกลียวและพรีฟอร์ม

ขวดนํ้าอดัลมและนํ้าด่ืม (PET) ภายใตก้ลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม ซ่ึงมีนํ้ าหนกัเบา ท่ีสามารถช่วย

ส่งเสริมการทาํ CSR ของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมนํ้าอดัลมและนํ้าด่ืม และกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ์

อาหารท่ีผลิตดว้ยเทคโนโลยี Thin Recess Injection Molding (“TRIM”) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีการลดความ

หนาของผนงัช้ินงาน ก็มีกระบวนการผลิตท่ีไดรั้บการรับรองจากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) ว่ามีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าของผลิตภณัฑล์ดลง ทั้งสอง

กลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถช่วยลดการใช้วตัถุดิบและพลงังานโดยท่ียงัคงประสิทธิภาพการใช้งานได้ดี
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เหมือนเดิม ช่วยลดตน้ทุนให้แก่ลูกคา้ของบริษทัฯ ตลอดจนช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มไดท้ั้งทางตรงและ

ทางออ้ม 

ในส่วนของผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนหรือผลิตภัณฑ์เมลามีนของบริษัทฯ แม้ว่าตัว

ผลิตภณัฑจ์ะยงัไม่สามารถย่อยสลายไดเ้องตามธรรมชาติหรือใช้เวลานาน แต่ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯก็

สามารถใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้คร้ังเดียวแลว้ท้ิงเพ่ือลดการสร้างมลภาวะให้กับ

ส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งบริษทัฯก็มีการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ืองทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตและตวั

ผลิตภณัฑ ์เพ่ือลดการใชว้ตัถุดิบผงเมลามีนดว้ยส่วนผสมท่ีเป็นวสัดุธรรมชาติและใชพ้ลงังานในการผลิต

ลดลง รวมถึงพยายามต่อยอดความสําเร็จดว้ยความร่วมมือจากทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 

เพ่ือผลกัดนัให้ผลิตภณัฑเ์มลามีนของบริษทัฯสามารถนาํกลบัมาเขา้สู่กระบวนการผลิตไดอี้กและข้ึนรูป

ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีไดม้าตรฐานและมีคุณภาพดี 

นอกจากน้ี การดาํเนินการต่างๆ ภายใตแ้นวคิด 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the 

World ซ่ึงมีส่วนช่วยในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการจดัการของเสียในบริษทัฯ

อย่างเป็นระบบ โดยผลกัดนัให้โรงงานแต่ละสาขามีการดาํเนินกิจกรรมการจัดการของเสียท่ีดีภายใน

โรงงานตามหลกั 3Rs คือ Reduce (ลดการเกิดของเสีย) Reuse (การใชซ้ํ้ า) และ Recycle (นาํกลบัมาใชใ้หม่) 

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง ซ่ึงรวมถึงการทาํ Treatment (บาํบดัของ

เสียท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชนไ์ดอี้ก) และ Disposal (กาํจดัอยา่งปลอดภยั) 

 

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ดี บริษทัฯยงัใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาและวิจยัร่วมกบัองค์กรและสถาบนัการศึกษา

ชั้นนาํ เพ่ือพฒันาสินคา้พลาสติกและเมลามีนท่ีสามารถย่อยสลายเองไดต้ามธรรมชาติ และผลกัดนัไปสู่

ลูกคา้เฉพาะกลุ่มในเชิงพาณิชยม์ากข้ึนในอนาคต เพ่ือเป็นการเนน้ย ํ้าถึงมาตรฐานผลิตภณัฑข์องบริษทัฯว่า

เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและลดโลกร้อนได ้

 

 การดาํเนินงานตามนโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลงังาน 

บริษทัฯมีความมุ่งมัน่และใส่ใจกบัคุณค่าของพลงังาน ไดด้าํเนินการตามมาตรการต่างๆ ทั้งใน

ส่วนของโรงงานและสาํนกังานอยา่งต่อเน่ือง โดยรณรงคใ์หพ้นกังานทุกระดบัชั้นในองคก์รเห็นคุณค่าของ

พลงังานและให้ความร่วมมือดาํเนินมาตรการประหยดัพลงังาน บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะทาํงานดา้นการจดั

การพลงังานตามสาขาโรงงานทั้ง 4 สาขา เพ่ือดาํเนินงาน ติดตาม และประเมินผลดา้นการจดัการพลงังาน

อย่างจริงจงัและเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

และเสนอแนะ เพ่ือแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือจุดท่ีอาจก่อให้เกิดการสูญเสียพลงังานโดยไม่เกิดประโยชน ์
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ตลอดจนการจดักิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานร่วมกนั ซ่ึงนอกจากจะเป็นการคาํนึงถึงประโยชน์ในดา้น

การลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานของบริษทัฯแลว้ ยงัเป็นการคาํนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและ

ประเทศชาติ 

ดา้นการผลิต บริษทัฯดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน ดงัน้ี 

• ลงทุนในเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงและประหยดัพลงังาน เพ่ือทดแทน

เคร่ืองจกัรเก่าท่ีเร่ิมเส่ือมสภาพและส้ินเปลืองพลงังานมากเกินความเหมาะสม 

• บาํรุงรักษาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคู่กบันาํนวตักรรมใหม่ท่ีทนัสมยัมาใช้ใน

กระบวนการผลิต ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดการใชว้ตัถุดิบ และทาํให้บริษทัฯมีอตัราการใช้

พลงังานต่อนํ้าหนกัสินคา้ท่ีผลิตลดลง 

• พฒันาและส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ 

• ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยการส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมศึกษา 

ปรับปรุงระบบการผลิต และการจดัการพลงังานของบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง 

• เชิญผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารจากภายนอก หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น มาใหค้าํปรึกษาดา้น

การอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงาน ตลอดจนบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่

คณะทาํงานดา้นพลงังานของบริษทัฯเพ่ือนาํไปใชใ้นการดาํเนินโครงการอนุรักษพ์ลงังานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

ดว้ยผลการดาํเนินงานดา้นการจดัการพลงังานท่ีโดดเด่นจากการปฏิบติัอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง 

ทาํให้บริษทัฯก้าวไปสู่การเป็นโรงงานต้นแบบในการจัดการอนุรักษ์พลงังานให้กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน โดยเปิดโอกาสให้ผูท่ี้สนใจ ตลอดจนนักศึกษาและ

คณาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญจากสถาบนัการศึกษา เขา้ร่วมสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ท่ีโรงงาน

ของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ผยแพร่ผลงานและวิธีการท่ีทาํให้บริษทัฯประสบความสําเร็จในดา้นการ

อนุรักษพ์ลงังาน ตลอดจนดาํเนินกิจกรรมและทาํการประเมินผลร่วมกนั 

บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011 ซ่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ี

สะทอ้นถึงความตั้งใจในการปฏิบติัอย่างจริงจงัในดา้นการจดัการพลงังานและความสาํเร็จของบริษทัฯใน

การปรับปรุงสมรรถนะดา้นพลงังาน และการดาํเนินการตามกระบวนการท่ีเป็นระบบเก่ียวกบัการอนุรักษ์

พลงังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานอยา่งย ัง่ยืน 

 

 การดาํเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยถือว่าเป็นหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบโดยตรงของพนกังานทุกคน และไดก้าํหนดเป็นนโยบายส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง

ในการปฏิบติังาน บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวกบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ใบรับรองมาตรฐาน

การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 และใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเป็น 
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อุตสาหกรรมสีเขียว ซ่ึงสะท้อนถึงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของบริษทัฯอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพ่ือการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 

 นอกจากการไดรั้บรองในมาตรฐานสากลต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯยงัตอ้งผ่านการรับรอง

หรือตรวจสอบเพ่ือวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ และประเมินคุณสมบติัของการเป็นผูผ้ลิตและ

จาํหน่าย ตามมาตรฐานหรือขอ้กาํหนดของลูกคา้หลายรายโดยเฉพาะลูกคา้ในต่างประเทศ 
 

 รางวลัแห่งความสําเร็จในด้านการบริหารจดัการธุรกจิที่บริษทัฯได้รับในปี พ.ศ. 2563 

• ใบรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective 

Action Coalition Against Corruption Certificate) 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดรั้บการรับรองต่ออายุ (Recertification) การเป็น 

“สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต หรือ CAC (Collective 

Action Coalition Against Corruption)” อีก 3 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2566 จากคณะกรรมการแนว

ร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย จากการไดรั้บใบรับรองในปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็น

การแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ผ่านการ

บริหารงานอยา่งโปร่งใส สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
 

• รางวลัสถานประกอบการดเีด่นด้านแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดกิารแรงงาน 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2563 โรงงานสาขาโคราชและสาขาบางปูไดรั้บรางวลัเกียรติยศ

สถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน จากกรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่สถานประกอบการท่ีมีการ

บริหารจดัการแรงงานสัมพนัธ์ท่ีดีของนายจา้งและลูกจา้งท่ีตระหนกัถึงความสําคญัของการ

ทาํงานร่วมกนั การแบ่งปันประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และก่อให้เกิดระบบ

แรงงานสมัพนัธ์ท่ีดีในสถานประกอบกิจการ  ทั้งน้ี โรงงานทั้งสองสาขาไดรั้บรางวลัดงักล่าว

ติดต่อกนัหลายปีแลว้ 
 

• รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR–DIW 

Continuous Award 2020) 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงงานสาขาอมตะซิต้ี ชลบุรี และโรงงานสาขาบางปู 

ไดรั้บรางวลัมาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW 

Continuous Award 2020 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็น

รางวลัท่ีมอบใหแ้ก่สถานประกอบการท่ีมุ่งมัน่ส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ

สังคมและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Development) รวมทั้ งสนับสนุนให้

ผูป้ระกอบการดาํเนินธุรกิจโดยไดรั้บการยอมรับจากชุมชนรอบขา้ง อนัจะเป็นการเพ่ิมพูนขีด

ความสามารถในการแข่งขนัและสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนกบัธุรกิจและชุมชน 
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• รางวลั Business Partner Award 2020 (Platinum Award) 

เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดรั้บรางวลั Business Partner Award 2020 (Platinum 

Award) ในงาน TSCN Business Partner Conference 2020 จากบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั 

(มหาชน) เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนั ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่ผูจ้าํหน่ายหรือคู่ค้าท่ีมีผลการ

ดาํเนินงานยอดเยี่ยมในดา้นคุณภาพสินคา้ ราคา การจดัส่ง การบริการและนวตักรรม ตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้และตอ้งไดรั้บรางวลัในระดบั Gold Award ติดต่อกนั 3 ปี ซ่ึงเป็นการ

เสริมสร้างศกัยภาพและยืนยนัถึงมาตรฐานในการทาํงานของผูจ้าํหน่ายของกลุ่มบริษทัไทย

เบฟ ตลอดจนความพร้อมในการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนไปดว้ยกนั 

 

• รางวลัองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพกิารดเียี่ยม ประจาํปี 2563 

เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดรั้บรางวลัองค์กรท่ีสนบัสนุนงานดา้นคนพิการดี

เยี่ยม ประจาํปี 2563 จากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์โดยเป็นรางวลั

ท่ีมอบใหแ้ก่สถานประกอบการท่ีใหก้ารสนบัสนุนงานแก่คนพิการอย่างต่อเน่ือง โดยรับคน

พิการเขา้ทาํงาน และสนบัสนุนการอบรมฝึกงานเตรียมความพร้อมในการเขา้ทาํงานในสถาน

ประกอบการ 

 

 อน่ึง บริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ปี 2563 เพ่ือเผยแพร่บน

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯดว้ย 

 

10.3 การดาํเนินธุรกจิที่มผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 

 ในปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการดาํเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมใน

ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัฯและบริษทัย่อยถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหน้าท่ี

ประเมิน วินิจฉัย หรือช้ีขาดว่าการดาํเนินงานของบริษทัฯหรือบริษทัย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างมี

นยัสาํคญัในเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการ 8 ขอ้ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการท่ีจดัทาํโดย

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบดา้นลบต่อสังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่เป็นไปตามหลกัการ 8 ขอ้ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการท่ี

จดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

10.4 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์สังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR After Process) 

 บริษทัฯตระหนักถึงความสําคญัของการมีบทบาทและส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และตอบแทน

กลบัคืนสู่สังคม โดยนายสนั่น  องัอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดร่้วมเป็นคณะกรรมการ

บริหารในองคก์รและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงและพฒันาในดา้นต่างๆ 
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ให้แก่ การศึกษา สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน การคา้ และการทูตระหว่างประเทศ อาทิ ประธาน

กรรมการบริหารมูลนิธิ เอ เอฟ เอส ประเทศไทย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรเกชัน่ ประธานคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลยัภาษาและวฒันธรรมปักก่ิง กรุงเทพฯ รองประธานคณะกรรมการหอการคา้ไทยและสภา

หอการคา้ไทยแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการพลงังานหอการคา้ไทย นายกสมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและ

ครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสัมชญั

พาณิชยการ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ประธานสภาธุรกิจไทย-

เวียดนาม ประธานสภาธุรกิจไทย-ตะวนัออกกลาง กงสุลใหญ่กิตติมศกัด์ิสาธารณรัฐมลัดีฟส์ประจาํประเทศไทย 

ประธานสมาคมคณะกงสุลกิตติมศกัด์ิ (ประเทศไทย) และประธานสภา ACMECS แห่งประเทศไทย 

 นอกจากน้ี นายสนัน่  องัอุบลกุล ยงัไดรั้บการแต่งตั้งให้ร่วมในคณะทาํงานสานพลงัประชารัฐ (Public-

Private Collaboration) โดยดาํรงตาํแหน่งหัวหน้าทีมภาคเอกชน ด้านการส่งเสริมส่งออกและการลงทุนใน

ต่างประเทศ (Head of Private Sector Team Export & Outbound Investment Promotion) 

 บริษทัฯให้ความสําคญัต่อการมีบทบาทและพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์เพ่ือตอบแทนสังคม

และชุมชนตามความเหมาะสมของวาระและโอกาส และดาํเนินการอยูเ่ป็นประจาํเสมอสาํหรับสังคมและชุมชนท่ีอยู่

ใกลพ้ื้นท่ีสํานักงานและสาขาโรงงานของบริษทัฯ ส่ิงท่ีบริษทัฯไดด้าํเนินการตลอดมาไม่จาํกดัขอบเขตเพียงการ

บริจาคเงินและส่ิงของหรือบริการสาธารณะ แต่บริษทัฯยงัดาํเนินการดา้นอ่ืนๆ เพ่ือพฒันาชุมชน ไดแ้ก่ 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานและผูส้นใจท่ีอยู่ในชุมชนใกลเ้คียงได้รับการศึกษาอย่างทัว่ถึง 

ตลอดจนสนับสนุนสถานศึกษาตามจังหวดัต่างๆ ในด้านของสุขอนามยั อุปกรณ์การศึกษา และ

ทุนการศึกษา เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาและพ่ึงพาตนเองได ้

• เปิดรับนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัต่างๆ เขา้ทาํงานเพ่ือฝึกประสบการณ์จากการปฏิบติังานจริงในสถาน

ประกอบการอยา่งเป็นระบบก่อนสาํเร็จการศึกษา ทั้งในประเทศไทยและสาขาโรงงานในต่างประเทศ 

และสถาบนัศึกษาเองก็สามารถพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกบัความตอ้งการ

ของภาคธุรกิจ ตลอดจนเปิดให้คณะจากหน่วยงานหรือสถานศึกษาต่างๆ เขา้ศึกษาดูงาน-เยี่ยมชม

กิจการ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนความรู้และเปิดมุมมองท่ีจะไดรั้บการเรียนรู้ใหม่ๆ ใหแ้ก่

ทั้งบุคลากรของบริษทัฯและผูเ้ขา้เยี่ยมชม 

• ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการเสริมสร้างความรู้ใหแ้ก่คนในชุมชนและสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในดา้น

ของการเสริมสร้างรายไดแ้ละการพ่ึงพาตนเองดว้ยหลกัของการใชชี้วิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความรู้ดา้นยาเสพติด และวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ใหก้บัผูป่้วย 

• ส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานในองคก์รเห็นความสาํคญัและมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม CSR 

ทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ ในประโยชน์ของการทาํ 

CSR ต่อธุรกิจของบริษทัฯ 

• ส่งเสริมดา้นการศึกษาและพฒันาฝีมือแรงงานของผูพิ้การอย่างต่อเน่ือง ทั้งในรูปแบบของการจา้งงาน

และ/หรือสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม-ฝึกงานผูพิ้การร่วมกบัมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  ทั้งน้ี เพ่ือสร้างโอกาสให้ผูพิ้การไดรั้บความรู้และพฒันาดา้นฝีมือ

แรงงานและเป็นการเตรียมความพร้อมสาํหรับการทาํงานในสถานประกอบการ อนัเป็นการช่วยเหลือ
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ใหผู้พิ้การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถประกอบอาชีพในสังคมไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี ในสิทธิและความเป็น

มนุษยท่ี์เท่าเทียมกบัคนทัว่ไป 

• มอบทุนให้แก่นักศึกษาชาวเวียดนามเพ่ือศึกษาแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรมไทยระยะสั้ น ณ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง ซ่ึงนอกจากจะเป็นการสร้างสัมพนัธไมตรีท่ีดีระหว่างประเทศไทยและ

เวียดนามแลว้ ยงัเป็นการเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่ธุรกิจของบริษทัฯในประเทศเวียดนาม 

• ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใน

ประเทศไทย โดยการมอบเงินสนบัสนุนเพ่ือสร้างหอ้งคดักรองและตรวจผูเ้ส่ียงติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

 

 ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ปี 2563 เพ่ือเผยแพร่บน

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯดว้ย 

 

10.5 การป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

 บริษทัฯส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและการหา้มจ่ายสินบนทุกรูปแบบ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการต่อตา้น

ทุจริตและหา้มจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชนท์างธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผู ้

มีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ท่ีไดผ้า่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยบริษทัฯไดก้าํหนดแนวปฏิบติัสาํหรับ

พนกังานดงัน้ี 

• ไม่ให้และไม่ส่งเสริมให้มีการมอบหรือรับของกาํนัล การเล้ียงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกินความ

เหมาะสม 

• ไม่มีการจ่ายเงินเพ่ืออาํนวยความสะดวก เพ่ือเร่งการดําเนินการหรือเพ่ือความคล่องตัวในการ

ดาํเนินการ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

• ไม่ใหมี้การจ่ายสินบนในการดาํเนินธุรกิจทุกชนิด ซ่ึงเกิดข้ึนโดยตรงหรือผา่นบุคคลท่ีสาม 

• ดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์ตรงไปตรงมา และสอดคลอ้งกบั

กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ไม่ให้เงินสนับสนุนทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางออ้มแก่พรรคการเมือง เจา้หน้าท่ีของพรรค

การเมือง ผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง องคก์รหรือบุคคลซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการเมือง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง

ในการจ่ายสินบน เวน้แต่การใหเ้งินสนบัสนุนทางการเมืองจะดาํเนินการดว้ยความโปร่งใสและถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย 

• ติดตาม ตรวจสอบ และหาแนวทางป้องกนัเป็นประจาํอย่างต่อเน่ือง สาํหรับการกระทาํใดๆ ท่ีส่อการ

ทุจริตต่อองคก์รและการติดสินบน 

• ส่ือสาร เผยแพร่ และรณรงค์ใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดบัไดรั้บทราบ และปฏิบติัตามนโยบาย

และแนวปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตและการหา้มจ่ายสินบนของบริษทัฯไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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 นบัแต่ปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้บริษทัฯแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ เร่ืองการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

โดยให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือใช้ในการส่ือสารและครอบคลุมการ

ปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบั ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัฯ 

 บริษทัฯไดรั้บการรับรองใหเ้ป็นสมาชิกแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย จากคณะกรรมการ

แนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทยคร้ังแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 และไดรั้บการรับรองต่ออายุอีก 3 

ปี ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างจริงจงัของบริษทัฯท่ีตอ้งการมี

บทบาทและส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบและร่วมพฒันาประเทศชาติ โดยมีการปฏิบติั 

ดงัน้ี 

1. การปฏิบติังานใดๆ ตอ้งไม่ส่อพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นการรับจากหรือใหสิ้นบนแก่ผูมี้ส่วนได้

เสีย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานในความรับผิดชอบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง

ผลประโยชน ์หรือทาํใหผู้อ่ื้นเสียผลประโยชนโ์ดยมิชอบ ซ่ึงครอบคลุมพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี 

1.1 ไม่รับทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด อนัอาจเป็นการชกันาํใหมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดย 

มิชอบ 

1.2 ไม่ใหท้รัพยสิ์น ส่ิงของ หรือผลประโยชนอ่ื์นใด เพ่ือโนม้นา้วการตดัสินใจ หรือทาํใหผู้รั้บละเวน้

การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์หรือระเบียบปฏิบติัท่ีกาํหนดไว ้

1.3 ไม่เป็นตวัแทนในการเสนอทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้หรือทาํใหเ้กิดการละเวน้

การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติัท่ีกาํหนดไว ้

2. การจดัหา จดัซ้ือ จดัจา้ง ตอ้งดาํเนินกระบวนการและขั้นตอนตามระเบียบของบริษทัฯ ดว้ยความเป็น

ธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

3. การเล้ียงรับรอง หรือการใชจ่้ายอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญา ตอ้งกระทาํในนามบริษทัฯ 

ดว้ยจาํนวนเงินท่ีสมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได ้

4. การบริจาคเพ่ือการกศุล ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

4.1 การบริจาคเพ่ือการกศุลดว้ยเงินสดหรือทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

ตอ้งดาํเนินการในนามของบริษทัฯเท่านั้น โดยผูรั้บบริจาคตอ้งเป็นมูลนิธิ องคก์รสาธารณกุศล วดั 

โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรท่ีดาํเนินงานเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ท่ีมีใบรับรอง หรือ

เช่ือถือได ้สามารถตรวจสอบได ้และดาํเนินการผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทัฯ 

4.2 การบริจาคเพ่ือการกศุลดว้ยเงินสดหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัในนามส่วนตวั 

ต้องไม่เก่ียวข้องหรือทาํให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทาํท่ีแอบแฝง ส่อทุจริต หรือหวงั

ผลประโยชนอ์นัไม่ชอบธรรม 

5. การใช้เงินหรือทรัพยสิ์นของบริษทัฯ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร หรือบุคคลภายนอก ตอ้ง

กระทาํในนามบริษทัฯเท่านั้น โดยการสนบัสนุนดงักล่าว ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประโยชน์ของชุมชน 
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สังคม ภาพลกัษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของบริษทัฯ ทั้ งน้ีการเบิกจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน มี

หลกัฐานท่ีสามารถตรวจสอบได ้และดาํเนินการผา่นขั้นตอนของการอนุมติัตามระเบียบของบริษทัฯ 

6. บริษทัฯยึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมืองและจะไม่ใหก้ารสนบัสนุนทางการเมือง ทั้งทางตรงและ

ทางออ้มแก่พรรคการเมือง เจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมือง ผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง องค์กรหรือบุคคลซ่ึง

เก่ียวข้องกับการเมือง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจ่ายสินบน รวมถึงไม่อนุญาตให้ผูบ้ริหารและ

พนกังานกระทาํการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองในระหว่างปฏิบติัหนา้ท่ีของบริษทัฯ ตลอดจนไม่

อนุญาตใหใ้ชท้รัพยากรของบริษทัฯเพ่ือดาํเนินการดงักล่าว 

7. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนดว้ยความโปร่งใส คาํนึงถึงผลประโยชน์

ของบริษทัฯ และพึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํหรือพฤติกรรมท่ีเขา้ข่าย หรือส่อไป

ในทางทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม โดยตอ้งแจง้เบาะแสหรือ

ร้องทุกข ์ตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

8. หากพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน่แลว้ อาจทาํให้บริษทัฯไดรั้บความเสียหาย หรือสูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจ พนกังานจะไม่ถูกลงโทษ ยา้ยงาน ลดตาํแหน่ง หรือไดรั้บผลในทางลบใดๆ โดย

บริษทัฯจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธ แจง้เบาะแส หรือร้องทุกขเ์ร่ืองการทุจริต

คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯตามท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี 

9. บริษทัฯถือว่าความมุ่งมัน่และความร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นหน่ึงในดชันีช้ีวดัของการพิจารณาประเมินผลงานประจาํปี การปรับเล่ือน

ตาํแหน่งและปรับระดบัพนกังาน 

10. กรรมการ/ผูบ้ริหาร/พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทาง

วินยัตามระเบียบของบริษทัฯ และอาจถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

11. ผูบ้ริหาร เป็นผูรั้บผิดชอบในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ทาํความเข้าใจ ตลอดจนดูแลพนักงาน และ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง ใหป้ฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัน้ี 

12. กรรมการ มีหนา้ท่ีประเมินและทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัน้ี ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสร้างและรักษาการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ใหเ้ป็นค่านิยมและ

วฒันธรรมองคก์รท่ีสาํคญัอยา่งย ัง่ยืน 

 

 บริษทัฯไดเ้ผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

www.srithaisuperware.com 

 ในปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดด้าํเนินการต่อเน่ืองสาํหรับการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและ

นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (“นโยบายต่อตา้นการทุจริตฯ”) ดงัน้ี 

• ส่ือสารและเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

หมวดการคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยการจดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) ให้

ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัยอ่ย 
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• กาํหนดใหน้โยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายการต่อตา้นการทุจริตฯเป็นส่วนหน่ึงในการ

อบรมพนกังานใหม่ของบริษทัฯ พร้อมทั้งรณรงคใ์หค้วามรู้แก่พนกังานอย่างต่อเน่ือง เช่น การอบรมท่ี

หนา้งาน (On the Job Training) การส่ือสารผา่นส่ิงพิมพ ์หรือกระจายเสียงภายในสาํนกังาน เป็นตน้ 

• จดัให้มีการทดสอบความรู้ ความเขา้ใจนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายการต่อตา้นการ

ทุจริตฯแก่พนกังานของบริษทัฯรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ซ่ึงปรากฏว่าพนกังานมีส่วนร่วมมากข้ึน 

ตลอดจนมีความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวดว้ยผลคะแนนเฉล่ียท่ีสูงข้ึน 

• มอบหมายให้คณะทาํงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี ติดตามผลสัมฤทธ์ิการใชก้ลยุทธ์ 3ป. (ปรับเปล่ียน ปลูกฝัง และป้องกนั) เพ่ือปลูกฝัง

พฤติกรรมต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบใหก้บัพนกังานทุกระดบั 

• ตรวจสอบและติดตามเม่ือไดรั้บขอ้ร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกบริษทัฯจากช่องทางการแจง้

ขอ้มูลสาํหรับเหตุการณ์ท่ีอาจนาํไปสู่โอกาสเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีได้

กาํหนดไวด้ว้ยความเป็นธรรมและเป็นความลบั รวมถึงการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยตลอดปี พ.ศ. 

2563 บริษทัฯไม่พบขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดม้อบหมายใหค้ณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงทบทวน

การประเมินความเส่ียงจากการทุจริตในองคก์ร สาํหรับธุรกรรมท่ีมีความสาํคญัประจาํปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงไม่ปรากฏว่ามี

เหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงดงักล่าวอย่างมีสาระสาํคญั โดยมีเพียงเร่ืองร้องเรียนรวม 2 เร่ือง ซ่ึงเป็น

เร่ืองท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงดา้นทุจริตในองคก์ร และบริษทัฯไดด้าํเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานให้

เหมาะสมและรัดกมุยิ่งข้ึน เพ่ือป้องกนัความเส่ียงตามขอ้ร้องเรียนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ สามารถให้

ขอ้มูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตหรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง (Whistle 

Blower) ซ่ึงบริษทัฯจดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และการคุม้ครองปกป้องผูท่ี้ร้องเรียน/แจง้ขอ้มูล อย่าง

เพียงพอและรัดกมุ โดยมีแนวปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวอยา่งชดัเจนทั้งในกรณีท่ีผูร้้องเรียนเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

ซ่ึงบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกรณีเป็นบุคคล

ทัว่ไป 

 กรณีผูร้้องเรียนเป็นบุคคลทัว่ไป บริษทัฯมีขอ้กาํหนดดงัน้ี 

1. ให้การร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลในเร่ืองเก่ียวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั เป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น 

2. ผูร้้องเรียนสามารถแจง้ขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระรายใดรายหน่ึงดว้ยวิธีดงัต่อไปน้ี 

• ผ่านทาง E-mail address ซ่ึงบริษทัฯไดน้าํเสนอไวท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯในช่องทางการแจง้ขอ้

ร้องเรียน (Whistle Blower) ผูร้้องเรียนสามารถเลือกส่งใหก้รรมการอิสระรายใดรายหน่ึงหรือทุก

รายกไ็ด ้ดงัน้ี 

1) นายเอง้ฮกั  นนทิการ E-mail address คือ enghug_non@srithaisuperware.com 

2) นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี E-mail address คือ suchat_boo@srithaisuperware.com 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ - 122 - 
 

3) นางสิริพร  ไศละสูต E-mail address คือ siriporn_sai@srithaisuperware.com 

4) นายศุภโชค  เล่ียมแกว้ E-mail address คือ supachoke_liam@srithaisuperware.com 
 

• โทรสาร 

• จดหมายถึงกรรมการอิสระรายนั้นๆ โดยตรง 

• ยื่นเอกสารขอ้ร้องเรียนโดยใส่ซองปิดผนึกพร้อมระบุให้ส่งต่อกรรมการอิสระ ผ่านเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ (หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน) 

 

 การร้องเรียนเป็นเอกสารตามขอ้กาํหนด 1. และ 2. ผูร้้องเรียนไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตน แต่หากเปิดเผย

ตนเองได ้ก็ขอใหร้ะบุช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศพัท ์โทรสารหรือ E-mail address ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัฯสามารถ

แจง้ผลการดาํเนินการหรือสอบถามรายละเอียดขอ้มูลเพ่ิมเติมได ้
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัต่อระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมถึงการวิเคราะห์

และประเมินปัจจยัเส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ โดยมอบหมาย

ความรับผิดชอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง พร้อมทั้งจดัทาํกฎบตัรท่ีระบุ

ขอบเขต หนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจอย่างสมเหตุผลว่า บริษทัฯมีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ี

กาํหนดไว ้ดงัน้ี 

- นโยบายและเป้าหมายของบริษทัฯ 

- ระบบขอ้มูล และรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้

- มีการปฏิบติัตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทาํงานของบริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ทรัพยสิ์นของบริษทัฯมีอยู่จริงและไดมี้การควบคุมดูแล จดัเก็บ รักษา เป็นอย่างดี ตลอดจนมีการ

ป้องกนัทรัพยสิ์นจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ 

- การดาํเนินงานของบริษทัฯและการใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- รับทราบรายการผิดปกติ อนัอาจเป็นสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ เพ่ือช่วยลดความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได ้

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษทั

ไดร่้วมกนัประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงครอบคลุมองค์ประกอบรวม 5 ดา้น ของเกณฑ ์COSO Internal Control – 

Integrated Framework แลว้ มีความเห็นว่า บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบ

ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในและรายงานทางการเงินของบริษทัฯ สรุปผลการประเมิน

ตามองคป์ระกอบรวม 5 ดา้น ดงัน้ี 

 

1. การควบคุมภายในองค์กร 

บริษทัฯมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวดัผลได ้อนัประกอบดว้ยแผนธุรกิจ กลยุทธ์ 

วิสัยทศัน์ งบประมาณ และตวัช้ีวดัผล เพ่ือสร้างมูลค่าให้กบัผูถื้อหุ้น ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้บน

พ้ืนฐานการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ 

ความสามารถต่อบุคลากรของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าท่ีควบคุม ติดตามการปฏิบติังานของฝ่าย

บริหารใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนด 

บริษทัฯจดัให้มีโครงสร้างองค์กร โดยมีสายการบงัคบับญัชา อาํนาจอนุมติัและความรับผิดชอบ เพ่ือควบคุม

และลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากกรณีทบัซอ้นทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 
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บริษทัฯจัดให้บุคลากรแต่ละหน้าท่ีตาํแหน่งงาน รับทราบขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบตามเอกสารใบ

พรรณนาลกัษณะงาน (Job Description) ไดรั้บผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัผลการปฏิบติังาน 

ตลอดจนมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพการงาน ตามแผนการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 

 

2. การประเมนิความเส่ียง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารท่ี

เก่ียวขอ้ง ทาํหนา้ท่ีพิจารณาและประเมินปัจจยัเส่ียงทั้งจากปัจจยัภายนอก เช่น นโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นตน้ และปัจจยัภายในท่ีอาจมีผลกระทบต่อเป้าหมาย แผนงาน และการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาข้อมูลเพ่ือประเมินความเส่ียงทั้ งในด้านโอกาสการเกิดและ

ผลกระทบ เพ่ือกาํหนดผงัโครงสร้างความเส่ียง (Risk Matrix) เป็นแนวทางจดัทาํมาตรการและแผนงานรองรับ

ความเส่ียง ตลอดจนมอบหมายให้ผูบ้ริหารและพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดาํเนินการตามแผนงาน ติดตามความ

คืบหนา้ของการบริหารความเส่ียงดงักล่าว และรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงปฏิบติังานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายงาน

ผลการดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัรับทราบทุกไตรมาส 

 

3. การควบคุมการปฏิบัตงิาน 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการ

ชุดยอ่ย 1 คณะ คือ คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดปฏิบติังานภายใตข้อบเขต

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย เพ่ือเสริมสร้างการเติบโตอยา่งมัน่คงของบริษทัฯในระยะยาว 

บริษทัฯจดัใหมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีงาน 3 ดา้นออกจากกนั เพ่ือใหมี้ระบบการตรวจสอบและการควบคุมระหว่าง

กนั ประกอบดว้ย 1) หนา้ท่ีอนุมติั 2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ 3) หนา้ท่ีในการดูแล

การจดัเกบ็ทรัพยสิ์น 

อาํนาจหนา้ท่ีการอนุมติัรายการและวงเงินอนุมติัตามลาํดบัชั้นผูบ้ริหารไดมี้การกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ตลอดจนจดัทาํแนวทางการดูแลและติดตามการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงและรายการระหว่างกนัให้เป็นไปตาม

กฎหมาย 

นอกจากน้ี บริษทัฯไดก้าํหนดระเบียบการปฏิบติังานท่ีสาํคญัๆ และ/หรือปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบ

ของราชการและหน่วยงานกาํกบัดูแล และสภาพการปฏิบติังานปัจจุบนัอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือรักษาระดบัการ

ควบคุมภายในใหมี้ความเพียงพอและเหมาะสม 
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4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 

บริษทัฯใหค้วามสาํคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัต่อ

การรับทราบผลการปฏิบติังาน ตลอดจนเพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหาร 

ด้วยข้อมูลท่ีเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลการประชุม

คณะกรรมการท่ีสาํคญัต่างๆ พร้อมดว้ยเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอ ซ่ึงเลขานุการบริษทัจะจดัส่ง

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาตดัสินใจ รวมทั้งสามารถแจง้ใหบ้ริษทัฯจดัส่งเอกสาร

ให้พิจารณาเพ่ิมเติมได้ และเม่ือประชุมแลว้เสร็จ เลขานุการบริษทัจะจัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้

คณะกรรมการบริษทัภายใน 14 วนั 

สิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศในระบบงานต่างๆ ไดมี้การกาํหนดไวเ้พ่ือรักษาความปลอดภยั และบริษทัฯ

ตระหนกัถึงความกา้วหนา้และความสาํคญัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจดัให้มีการดูแลอุปกรณ์และ

การสาํรองขอ้มูลอยา่งสมํ่าเสมอ 

นอกจากน้ี ระบบ Internal Web : Information ก็ใชเ้ป็นช่องทางส่ือสารให้พนกังานทุกระดบัเขา้ถึงขอ้มูล

สารสนเทศของบริษทัฯ และผ่านเวบ็ไซต ์ www.srithaisuperware.com เพ่ือเป็นช่องทางส่ือสารและเผยแพร่

ข่าวสาร สารสนเทศต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูส้นใจธุรกิจบริษทัฯดว้ย 

 

5. ระบบการตดิตาม 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯทาํหน้าท่ีขับเคล่ือนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและ

แผนงานท่ีวางไว ้พร้อมทั้งแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนหรือปรับแผนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงไปหากผลการดาํเนินงานแตกต่างจากกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานอย่างมีนยัสําคญั ตลอดจน

รายงานผลการปฏิบติังานตามแผนงานท่ีกาํหนดไวต่้อคณะกรรมการบริษทัทุกรายไตรมาส 

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ทาํหน้าท่ีตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอย่าง

สมํ่าเสมอ โดยรายงานผลและขอ้เสนอแนะใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหบ้ริษทัฯมีระบบการ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม   ทั้งน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบติังานดว้ยความเป็นอิสระ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกบัผูส้อบบัญชีของบริษทัฯและผู ้

ตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกรายไตรมาสและรายปี โดยมีความเห็นว่า บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ี

เพียงพอ และในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในท่ีมีนยัสาํคญั ไม่มี

ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีท่ีบ่งช้ีใหบ้ริษทัฯตอ้งรีบดาํเนินการแกไ้ข ตลอดจนไม่มีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรงหรือ

การฝ่าฝืนกฎหมายท่ีจะมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ปิดเผยความเห็นเก่ียวกบัการสอบทานระบบการควบคุมภายในไวใ้นรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบดงัปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

 

http://www.srithaisuperware.com/


แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ - 126 - 
 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ติดตามระบบ

บริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือให้แน่ใจไดว้่า บริษทัฯมีระบบดงักล่าวอย่างเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้โดยใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจ้ดัการ 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯมีความเป็นอิสระ มีทรัพยากรและงบประมาณท่ีเหมาะสมต่อการ

ปฏิบติังานทั้งดา้นการตรวจสอบการดาํเนินงานและการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ 

 แผนงานตรวจสอบประจาํปี จดัทาํโดยพิจารณาควบคู่กบัปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และไดรั้บอนุมติัจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผู ้จัดการ และผู ้บริหารท่ีเ ก่ียวข้อง พร้อมทั้ งสรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั 

 หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ดาํรงตาํแหน่ง

โดยนางสาวศุภวศา  ใบผกา ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งให้รักษาการตาํแหน่งดงักล่าวในปี พ.ศ. 2563 ดว้ยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และเน่ืองจากนางสาวศุภวศา  ใบผกา มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี มีความรู้ 

ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจและการดาํเนินงานของบริษัทฯเป็นอย่างดี ประกอบกับได้สนับสนุนการ

ปฏิบติังานอ่ืนท่ีมีความสมัพนัธ์กบังานตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะทาํงาน

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯจึงพิจารณาเห็นว่า มีความสามารถและความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย และในปี พ.ศ. 2563 นางสาวศุภวศา  ใบผกา ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและรายงานผล

การตรวจสอบภายในต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยไม่มีขอ้บกพร่อง 

 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับกรรมการผูจ้ ัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดี

ความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นรายปีซ่ึงเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษทัฯไดเ้ปิดเผยประวติัและขอ้มูลของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในดงัปรากฏในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการ

ปฏิบติังานของบริษทั 

 ส่วนหน่วยงาน Compliance Unit ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสาํนกัเลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษทัเป็น

ผูดู้แลและรับผิดชอบนั้น บริษทัฯไดแ้สดงรายละเอียดหนา้ท่ีความรับผิดชอบไวใ้นเอกสารแนบ 3 : รายละเอียด

เก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
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12. รายการระหว่างกนั 

 

1. รายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งและบุคคลที่เกีย่วโยง 

 บริษทัในเครือและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่งเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีอาจมีความขดัแยง้และ/หรือจดัเป็น

บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัฯตามหลกัเกณฑท่ี์พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และกฎระเบียบ

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติของธุรกิจในปี พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

ช่ือบริษทั/ความสัมพันธ์ ประเภท

ธุรกจิ 

ประเภท/มูลค่ารายการ 

ในปี พ.ศ. 2563 

ความจาํเป็น/ความสมเหตุสมผล 

บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั 

1. เป็นบริษทัย่อย โดยบริษทัฯถือ

หุน้ร้อยละ 71.0 

2. ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหาร

ข อ ง บ ริ ษัท ฯ ถื อ หุ้น ร ว ม กัน

เท่ากบัร้อยละ 29.0 

 

รับจา้งผลิต

แม่พิมพ ์และ

ผลิตและ

จาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์

พลาสติก 

 

1. รายการธุรกิจปกติ รวม

จาํนวน 41.52 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ร า ย ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ

ทรัพย์สินหรือบริการ 

จาํนวน 0.02 ลา้นบาท 

 

1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการ

ซ้ื อ ข า ย สิ น ค้ า แ ล ะ / ห รื อ ใ ช้

บริการระหว่างกัน เ น่ืองจาก

ความตอ้งการสินคา้ของอีกฝ่าย

เพ่ือสนับสนุนและสร้างรายได้

ให้แก่ธุรกิจหลกัของตน โดยมี

เง่ือนไขการคา้และราคาเหมือน

บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ทั่ ว ไ ป ห รื อ

ภายใตข้อบเขตท่ีคณะกรรมการ

บริษทักาํหนดไว ้

2. รายการเก่ียวกับทรัพย์สินหรือ

บริการ เป็นรายการซ้ือเคร่ืองใช้

สํานักงานจากบริษัทฯซ่ึงย ังมี

สภาพการใช้งานดีและบริษทัฯ

ไม่ไดใ้ชง้านแลว้ และเน่ืองจาก

เ ป็ น ร า ย ก า ร ท่ี มี มู ล ค่ า น้ อ ย 

ประกอบกบับริษทัฯไดก้าํหนด

เง่ือนไขการค้าและราคาขาย

ทรัพยสิ์นเหมือนบุคคลภายนอก

ทั่วไปหรือภายใต้ขอบเขตท่ี

คณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้

จึงไม่ได้ว่าจ้างผูป้ระเมินราคา

อิ ส ร ะ ทํา ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร า ค า

ทรัพยสิ์นท่ีขายดงักล่าว 
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ช่ือบริษทั/ความสัมพันธ์ ประเภท

ธุรกจิ 

ประเภท/มูลค่ารายการ 

ในปี พ.ศ. 2563 

ความจาํเป็น/ความสมเหตุสมผล 

บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั (ต่อ)  3. เงินปันผลรับ และค่า

บ ริ ห า ร จัด ก า ร  ร ว ม

จาํนวน 10.12 ลา้นบาท 

3. เป็นการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้นทุกรายของบริษัท ศรีไทย

โมลด์ส จาํกัด ในอัตราท่ีเท่าๆ 

กนั ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ 

ผู ้ถือหุ้นแต่ละราย ส่วนค่า

บริหารจดัการ เป็นการเรียกเก็บ

ค่าให้ความช่วยเหลือแก่บริษทั 

ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั ทั้งในส่วน

ของงานผลิตและสาํนกังาน โดย

มีหลัก เก ณฑ์ในกา รคํา นว ณ

เดียวกันกับท่ีบริษัทฯคิดจาก

บริษทัยอ่ยรายอ่ืน 

บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 

1. เป็นบริษทัร่วม โดยบริษทัฯถือ

หุน้ร้อยละ 39.2 

2. ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหาร

ข อ ง บ ริ ษัท ฯ ถื อ หุ้น ร ว ม กัน

เท่ากบัร้อยละ 9.8 

3. ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ

เป็นกรรมการในบริษทั ศรีไทย

บรรจุภณัฑ ์จาํกดั 

 

ผลิตและ

จาํหน่าย

กล่อง

กระดาษ 

 

รา ย กา ร ธุร กิจป กติ  รว ม

จาํนวน 0.47 ลา้นบาท 

 

รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซ้ือขาย

สินค้าระหว่างกัน เ น่ืองจากความ

ต้อ ง ก า ร สิ น ค้ า ข อ ง อี ก ฝ่ า ย เ พ่ื อ

สนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่

ธุรกิจหลักของตน โดยมีเ ง่ือนไข

ก า ร ค้ า แ ล ะ ร า ค า เ ห มื อ น

บุคคลภายนอกทั่วไปหรือภายใต้

ขอบเขต ท่ีคณะกรรมการบริษัท

กาํหนดไว ้

บริษทั ศรีไทยมาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 

1. เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

2. ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ

ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 

72.0 และเป็นกรรมการใน

บริษทั ศรีไทยมาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 

3. เ ป็ น ตัว แ ท น จํา ห น่ า ย สิ น ค้า

ให้แก่บริษัทฯ และเป็นคู่ค้าท่ี

ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว ม กั น เ ป็ น

ระยะเวลายาวนาน 

 

คา้ขาย

ผลิตภณัฑ์

เคร่ืองใชใ้น 

ครัวเรือน 

 

1. รายการธุรกิจปกติ รวม

จาํนวน 87.78 ลา้นบาท 

 

1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการ

ซ้ื อ ข า ย สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง กั น 

เน่ืองจากความต้องการสินค้า

ของอีกฝ่ายเพ่ือสนับสนุนและ

สร้างรายไดใ้หแ้ก่ธุรกิจหลกัของ

ตน โดยมีเ ง่ือนไขการค้าและ

ร า ค า ภ า ย ใ ต้ ข อ บ เ ข ต ท่ี

คณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้
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ช่ือบริษทั/ความสัมพันธ์ ประเภท

ธุรกจิ 

ประเภท/มูลค่ารายการ 

ในปี พ.ศ. 2563 

ความจาํเป็น/ความสมเหตุสมผล 

บริษทั ศรีไทยมาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (ต่อ)  2. ร า ย ก า ร ส นั บ ส นุ น

ธุรกิจปกติ รวมจาํนวน 

4.27 ลา้นบาท 

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

เ ป็นการให้ เ ช่ า พ้ืน ท่ีสํา หรับ

จาํหน่ายสินคา้ในงานมหกรรม

ล ด ร า ค า ซ่ึ ง บ ริ ษัท ฯ จัด เ ป็ น

ป ร ะ จํา ทุ ก ปี โ ด ย เ ป็ น อัต ร า

เดียวกนักบัท่ีเรียกเก็บจากผูเ้ช่า

รายอ่ืน และรายการให้ความ

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายส่งเสริมการ

ขายแก่ตัวแทนจํา หน่ายของ

บริษทัฯ 

บริษทั สยามเมลามีน มาร์เก็ตต้ิง 

จาํกดั 

1. เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

2. ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ

ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 

70.0 

3. เ ป็ น ตัว แ ท น จํา ห น่ า ย สิ น ค้า

ให้แก่บริษัทฯ และเป็นคู่ค้าท่ี

ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว ม กั น เ ป็ น

ระยะเวลายาวนาน 

 

 

คา้ขาย

ผลิตภณัฑ์

พลาสติก 

และเมลามีน 

 

 

1. รายการธุรกิจปกติ รวม

จาํนวน 44.64 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

2. รายการเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ระยะ

สั้ น จํานวน 0.85 ล้าน

บาท 

 

 

1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการ

ซ้ื อ ข า ย สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง กั น 

เน่ืองจากความต้องการสินค้า

ของอีกฝ่ายเพ่ือสนับสนุนและ

สร้างรายไดใ้หแ้ก่ธุรกิจหลกัของ

ตน โดยมีเ ง่ือนไขการค้าและ

ร า ค า ภ า ย ใ ต้ ข อ บ เ ข ต ท่ี

คณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้

2. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ระยะสั้น เป็นการใหเ้ช่าสถานท่ี

และอาคารของบริษทัฯ 1 แห่ง 

โดยทําสัญญาเช่าปีต่อปี และ

อัตราค่าเช่ามีความเหมาะสม

ตามสถานท่ีตั้งและเทียบเคียงได้

กั บ ร า ค า ต ล า ด ต า ม ภ า ว ะ

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ต ล อ ด จ น ร า ค า

ประเมินของผู ้ประเมินราคา

อิสระภายนอก 
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ช่ือบริษทั/ความสัมพันธ์ ประเภท

ธุรกจิ 

ประเภท/มูลค่ารายการ 

ในปี พ.ศ. 2563 

ความจาํเป็น/ความสมเหตุสมผล 

บริษทั ศรีไทยสเตนเลส จาํกดั 

1. เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

2. ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ

ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 

60.0 และเป็นกรรมการใน

บริษทั ศรีไทยสเตนเลส จาํกดั 

 

ผลิตและจดั

จาํหน่าย

เคร่ืองครัว

และ 

เคร่ืองเรือน 

 

1. รายการธุรกิจปกติ รวม

จาํนวน 0.83 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

2. ร า ย ก า ร ส นั บ ส นุ น

ธุรกิจปกติ จาํนวน 0.04 

ลา้นบาท 

 

1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการ

ซ้ื อ ข า ย สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง กั น 

เน่ืองจากความต้องการสินค้า

ของอีกฝ่ายเพ่ือสนับสนุนและ

สร้างรายไดใ้หแ้ก่ธุรกิจหลกัของ

ตน โดยมีเ ง่ือนไขการค้าและ

ราคา เหมือนบุคคลภา ยนอก

ทั่วไปหรือภายใต้ขอบเขตท่ี

คณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

เ ป็นการให้ เ ช่ า พ้ืน ท่ีสํา หรับ

จาํหน่ายสินคา้ในงานมหกรรม

ล ด ร า ค า ซ่ึ ง บ ริ ษัท ฯ จัด เ ป็ น

ป ร ะ จํา ทุ ก ปี โ ด ย เ ป็ น อัต ร า

เดียวกนักบัท่ีเรียกเก็บจากผูเ้ช่า

รายอ่ืน 

บริษัท ส.สหธารา  (ไทยแลนด์) 

จาํกดั 

1. เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

2. ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหาร

ข อ ง บ ริ ษัท ฯ ถื อ หุ้น ร ว ม กัน

เท่ากบัร้อยละ 100.0 และเป็น

กรรมการในบริษทั ส.สหธารา 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 

 

รับจา้งพิมพ์

สต๊ิกเกอร์ 

 

 

รา ย กา ร ธุร กิจป กติ  รว ม

จาํนวน 0.83 ลา้นบาท 

 

 

 

รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซ้ือขาย

สินค้าระหว่างกัน เ น่ืองจากความ

ต้อ ง ก า ร สิ น ค้ า ข อ ง อี ก ฝ่ า ย เ พ่ื อ

สนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่

ธุรกิจหลักของตน โดยมีเ ง่ือนไข

ก า ร ค้ า แ ล ะ ร า ค า เ ห มื อ น

บุคคลภายนอกทั่วไปหรือภายใต้

ขอบเขต ท่ีคณะกรรมการบริษัท

กาํหนดไว ้
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ช่ือบริษทั/ความสัมพันธ์ ประเภท

ธุรกจิ 

ประเภท/มูลค่ารายการ 

ในปี พ.ศ. 2563 

ความจาํเป็น/ความสมเหตุสมผล 

บริษทั พี.ซี. คอนเทนเนอร์ จาํกดั 

1. เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

2. ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ

ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 

56.0 และเป็นกรรมการใน

บริษัท พี . ซี .  คอนเทนเนอร์ 

จาํกดั 

 

ผลิตและ

จาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์

พลาสติก 

 

ร า ย ก า ร เ ช่ า ห รื อ ใ ห้ เ ช่ า

อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้ น 

จาํนวน 0.48 ลา้นบาท 

 

รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะ

สั้น เป็นการใหเ้ช่าสถานท่ีและอาคาร

ของบริษทัฯ 1 แห่ง โดยทาํสัญญาเช่า

ปี ต่ อ ปี  แ ล ะ อัต ร า ค่ า เ ช่ า มี ค ว า ม

เ ห ม า ะ ส ม ต า ม ส ถ า น ท่ี ตั้ ง แ ล ะ

เทียบเคียงไดก้บัราคาตลาดตามภาวะ

เศรษฐกิจ 

บริษทั พี.อี.ที.คอนเทนเนอร์ จาํกดั 

1. เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

2. ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ

ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้ม

รวมกนัเท่ากบัร้อยละ 55.8 และ

เป็นกรรมการในบริษทั พี.อี.ที.

คอนเทนเนอร์ จาํกดั 

 

ผลิตและ

จาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์

พลาสติก 

 

ร า ย ก า ร เ ช่ า ห รื อ ใ ห้ เ ช่ า

อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้ น 

จาํนวน 0.19 ลา้นบาท 

 

รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะ

สั้น เป็นการใหเ้ช่าสถานท่ีและอาคาร

ของบริษทัฯ 1 แห่ง โดยทาํสัญญาเช่า

ปี ต่ อ ปี  แ ล ะ อัต ร า ค่ า เ ช่ า มี ค ว า ม

เ ห ม า ะ ส ม ต า ม ส ถ า น ท่ี ตั้ ง แ ล ะ

เทียบเคียงไดก้บัราคาตลาดตามภาวะ

เศรษฐกิจ 
 

หมายเหตุ : ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเขา้ข่ายตามคาํนิยามของหลกัเกณฑใ์น

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

 

 แมบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีรายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือบริษทัท่ีเก่ียว

โยงกนัดงักล่าว ก็เป็นรายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนเพ่ือธุรกิจปกติและ/หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ และมีราคาและเง่ือนไขการคา้สอดคลอ้งกบัท่ีแต่ละบริษทัคิดกบับุคคลภายนอกเป็นเกณฑใ์น

การทาํธุรกรรมระหวา่งกนั ซ่ึงกเ็ป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของแต่ละบริษทั ในกรณีท่ีมีความแตกต่างกบัการทาํกบั

บุคคลภายนอก ราคาและเง่ือนไขการคา้ของรายการนั้นๆ กจ็ะมีความแตกต่างไม่เกินขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทั

ไดก้าํหนดไว ้  ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกนัสําหรับปี พ.ศ. 2563 ไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หวัขอ้ 7 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

หนา้ 24 – 26 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯมีรายการระหว่างกนัท่ีเป็นลกัษณะของการใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเงินแก่บริษทัยอ่ยท่ีมีอยูเ่ดิมและท่ีเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไว ้ดงัน้ี 

• การคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่ Srithai Superware Manufacturing Private Limited บริษทัย่อยท่ี

บริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 100.0 ดว้ยการออก Standby Letter of Credit ใหแ้ก่สถาบนัการเงินในประเทศ
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อินเดียแห่งหน่ึง ในวงเงิน 33.0 ลา้นอินเดียรูปี เพ่ือสนับสนุนธุรกิจของบริษทัย่อย โดยเป็นการคํ้ า

ประกนัแบบปีต่อปีและวงเงินคํ้าประกนักเ็ท่าเดิมเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2562 

• การคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุน้

ร้อยละ 100.0 ในวงเงินรวมไม่เกิน 190 ลา้นบาท เพ่ือช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษทัย่อยท่ีมีขนาด

ธุรกิจใหญ่ข้ึนจากรายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์หน้ีสินและบุคลากร จากการรับโอนกิจการบางส่วนจาก

บริษทัฯในระหวา่งปี พ.ศ. 2563 

 

2. ความจาํเป็นของการทํารายการระหว่างกนั 

 เน่ืองจากบริษทัฯใหค้วามสําคญัต่อการลงทุนในธุรกิจท่ีมีความสัมพนัธ์และ/หรือเก่ียวเน่ืองกบัสายธุรกิจ

พลาสติกซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เพ่ือลดการพ่ึงพาธุรกิจนอกกลุ่ม การครอบคลุมตลาด ตลอดจนเพ่ิมศกัยภาพ

การแข่งขนัและการเติบโตของกลุ่มบริษทั จึงทาํใหบ้ริษทัท่ีอยูภ่ายใตโ้ครงสร้างกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีลกัษณะธุรกิจ

และประเภทผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนั หรือเป็นส่วนสนบัสนุนให้แก่ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ  กลุ่มบริษทัจึงมกัมี

รายการระหวา่งกนัเกิดข้ึนอยูเ่สมอ ดว้ยความจาํเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือหรือขายสินคา้และบริการของอีกฝ่ายเพ่ือสนบัสนุน

และสร้างรายไดใ้หแ้ก่ธุรกิจหลกัของตนเอง และ/หรือการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจ

แก่บริษทัยอ่ย เพ่ือสนบัสนุนใหธุ้รกิจของบริษทัยอ่ยเหล่านั้นสามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 นอกจากน้ี การทาํรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงท่ีไม่ไดอ้ยู่ภายใตโ้ครงสร้าง

กลุ่มบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการทาํรายการกบัตวัแทนจาํหน่ายของบริษทัฯนั้น ก็เป็นไปดว้ยเหตุผลของธุรกิจการคา้

และความตอ้งการสินคา้ของอีกฝ่ายเพ่ือสร้างรายไดใ้หแ้ก่ธุรกิจหลกัของตนเองเช่นเดียวกนั 

 

3. ขั้นตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนั 

 แต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัมีฝ่ายบริหารของตนเอง ทุกบริษทัต่างกมุ่็งเอาผลประโยชน์สูงสุดของตนเองเป็น

เกณฑ ์   ดงันั้น หากมีรายการระหว่างกนัเกิดข้ึน ในหลกัการแต่ละบริษทัก็จะกาํหนดเกณฑเ์ง่ือนไขทางการคา้และ

บริการตามปกติการคา้กบับุคคลภายนอกทัว่ไป มีการเปรียบเทียบเง่ือนไขท่ีไดรั้บกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกเพ่ือความ

สมเหตุสมผลและเง่ือนไขราคาท่ีเหมาะสมของการเขา้ทาํรายการระหว่างกนั เวน้แต่บางกรณีท่ีแต่ละบริษทัตอ้งการ

ส่งเสริมการขายของตนเองหรือการทาํรายการกบับริษทัท่ีเป็นคู่คา้กนัมานาน ก็จะมีการพิจารณาเง่ือนไขพิเศษให้

เป็นรายกรณีไป   อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทักมี็การดูแลอยา่งรอบคอบเม่ือเกิด

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพ่ือปกป้องผลประโยชนใ์หผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

 ส่วนการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัย่อยนั้น บริษทัฯจะนาํเสนอขอ้มูลวงเงิน ลกัษณะของการ

ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงเหตุผลและความจาํเป็น ให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นรายคร้ัง โดย

บริษทัฯตอ้งประเมินสภาพธุรกิจและความตอ้งการการสนบัสนุนของบริษทัย่อยเหล่านั้น เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเงินมีความเหมาะสมและก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัย่อยเหล่านั้นมากท่ีสุด ตลอดจนพิจารณาถึงสัดส่วนของ

การถือหุน้ของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยกรณีท่ีบริษทัฯไม่ไดถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยนั้นร้อยละ 100 

 อน่ึง บริษทัฯได้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีได้รับอนุมติัในหลกัการจาก

คณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการกาํหนดราคาซ้ือขายสินคา้/บริการ และระยะเวลาการเกบ็หน้ี/ชาํระหน้ีของบริษทัฯ/
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บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัฯทุกแห่งตามนิยามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศของหน่วยงานกาํกับดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมอบอาํนาจให้ฝ่ายบริหารในการ

พิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในขอบเขตของอาํนาจการอนุมติัท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้  

อย่างไรก็ตาม หากรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวมีลกัษณะและขนาดรายการเกินขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทั

กาํหนด บริษทัฯจะนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัและ/หรือนาํเสนอ

ขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑแ์ละระเบียบวิธีปฏิบติัของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

4. นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 กลุ่มบริษทัมีนโยบายให้แต่ละบริษทัในกลุ่มมีอิสระเต็มท่ีในการคา้ขายกบัผูใ้ดก็ได ้  ดงันั้น ราคาสินคา้

หรือบริการและเง่ือนไขการคา้จึงเป็นเกณฑป์ระกอบการตดัสินใจของฝ่ายบริหารของแต่ละบริษทัในกลุ่ม และมี

แนวโนม้ว่าปริมาณการทาํรายการระหว่างกนัจะไม่ผนัผวนมากในแต่ละปี ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความตอ้งการสินคา้และ

บริการ ความสามารถในการผลิตสินคา้และการใหบ้ริการ และการขยายตวัของธุรกิจของแต่ละบริษทั 

 ส่วนการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินของบริษทัฯในอนาคต อาจเพ่ิมข้ึนไดต้ามความจาํเป็นและข้ึนอยู่กบั

นโยบายในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเติบโตของกลุ่มบริษทัโดยเฉพาะบริษทัยอ่ย 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

13.1 งบการเงนิ 

 13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และมีรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ซ่ึงแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเง่ือนไขดงัรายละเอียดปรากฏตามรายงานของผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตสาํหรับงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

สรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2562 2561 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวยีน    

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 583 321 375 

   เงินลงทุนระยะสั้น – เงินฝากประจาํ 0 0 5 

   ลูกหน้ีการคา้ 1,330 1,737 2,072 

   ลูกหน้ีอ่ืน 77 57 95 

   สินคา้คงเหลือ 860 1,177 1,772 

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 97 96 113 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,947 3,388 4,432 
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สรุปงบฐานะการเงนิรวม (ต่อ) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2562 2561 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    

   เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 9 6 7 

   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืนและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 139 147 172 

   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 184 205 219 

   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 161 133 130 

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,782 4,185 4,909 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าความนิยม 24 29 38 

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 210 231 171 

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละสิทธิการเช่า 182 124 137 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 21 24 24 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,712 5,084 5,807 

รวมสินทรัพย์ 7,659 8,472 10,239 
    

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีสิ้นหมุนเวยีน    

   เงินกูย้มืระยะสั้น 1,646 1,703 2,156 

   เจา้หน้ีการคา้ 798 916 1,022 

   เจา้หน้ีอ่ืน 231 300 316 

   ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 310 514 706 

   ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 0 0 

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 30 39 41 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,033 3,472 4,241 
    

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    

   เงินกูย้มืระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 424 633 1,166 

   หน้ีสินตามสญัญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 39 2 0 

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 361 414 402 

   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 9 5 5 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 833 1,054 1,573 

รวมหนีสิ้น 3,866 4,526 5,814 
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สรุปงบฐานะการเงนิรวม (ต่อ) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2562 2561 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

   ทุนเรือนหุน้ 2,710 2,710 2,710 

   ส่วนเกินทุนจากหุน้สามญัซ้ือคืน 20 20 20 

   กาํไรสะสม 1,239 1,357 1,707 

   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (415) (391) (264) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,554 3,696 4,173 

   ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 239 250 252 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,793 3,946 4,425 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,659 8,472 10,239 

 

 

หมายเหตุ : ขอ้มูลงบแสดงฐานะการเงินรวมปี พ.ศ. 2562 และ 2561 ท่ีนาํมาแสดงขา้งตน้น้ี มีการจดัประเภทใหม่ให้

สามารถเปรียบเทียบไดก้บังบแสดงฐานะการเงินรวมปีปัจจุบนั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 
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สรุปงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2562 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

    

รายได ้ 6,873 8,846 9,562 

ตน้ทุนขาย (6,159) (8,082) (8,419) 

กาํไรขั้นต้น 714 764 1,143 

รายไดเ้งินปันผล 4 5 6 

รายไดอ่ื้น 69 62 70 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (758) (968) (1,029) 

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 29 (137) 190 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 1 16 43 

ตน้ทุนทางการเงิน (89) (123) (146) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (59) (244) 87 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (41) 32 (2) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (100) (212) 85 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :    

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั    

  กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 0 (25) (6) 

  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (5) (100) (46) 

  ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 0 5 1 

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั    

  – สุทธิจากภาษีเงินได ้ (5) (120) (51) 

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั    

  กาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย    

    มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 7 0 0 

  กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 0 0 (10) 

  ผลกระทบของภาษีเงินได ้ (2) 0 2 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั    

  – สุทธิจากภาษีเงินได ้ 5 0 (8) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 0 (120) (59) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (100) (332) 26 
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สรุปงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ต่อ) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2562 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)    

  ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (92) (215) 76 

  ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (8) 3 9 

 (100) (212) 85 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    

  ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (92) (342) 18 

  ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (8) 10 8 

 (100) (332) 26 

กาํไรต่อหุ้น    

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)    

  กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.03) (0.08) 0.03 

 

 

หมายเหตุ : ขอ้มูลงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมปี พ.ศ. 2561 ท่ีนาํมาแสดงขา้งตน้น้ี มีการปรับปรุงใหม่ใหส้ามารถ

เปรียบเทียบไดก้บังบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมปีปัจจุบนั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 

รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิตามท่ีไดร้ายงานแลว้ในรายงานประจาํปี 2561 และ 

2562 
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สรุปงบกระแสเงนิสดรวม 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2562 2561 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (59) (244) 87 

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)    

  จากกิจกรรมดาํเนินงาน    

  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 716 759 807 

  ค่าตดัจ่ายสินทรัพย ์ 12 11 13 

  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 4 33 0 

  (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (7) 4 (2) 

  สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 42 47 25 

  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

    - โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 20 0 15 

  ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2 7 5 

  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (1) (16) (43) 

  ดอกเบ้ียรับและรายไดเ้งินปันผล (6) (8) (9) 

  ตน้ทุนทางการเงิน 89 123 146 

  อ่ืนๆ (1) 24 9 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์    

  และหน้ีสินดาํเนินงาน 811 740 1,053 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 389 299 165 

  สินคา้คงเหลือ 321 525 (116) 

  อ่ืนๆ 8 11 7 

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (221) (73) 54 

  เงินจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (116) (35) (34) 

  อ่ืนๆ (9) (4) (2) 

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,183 1,463 1,127 

  จ่ายดอกเบ้ีย (86) (127) (146) 

  จ่ายภาษีเงินได ้ (37) (41) (36) 

  ภาษีเงินไดรั้บคืน 4 35 2 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,064 1,330 947 
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สรุปงบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2562 2561 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    

  เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (3) 5 (5) 

  เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยแ์ละสิทธิการใช ้ (343) (193) (241) 

  เงินสดรับจากการซ้ือบริษทัยอ่ยและจาํหน่ายสินทรัพย ์ 35 11 37 

  ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว 27 57 41 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (284) (120) (168) 
    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    

  เงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (58) (453) 204 

  เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 102 0 100 

  เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (514) (699) (771) 

  เงินสดจ่ายคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (21) (2) (1) 

  เงินปันผลจ่าย (3) (147) (153) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (494) (1,301) (621) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (24) 37 (73) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 262 (54) 85 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 321 375 290 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 583 321 375 
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13.2 อตัราส่วนทางการเงนิที่สําคัญจากงบการเงินรวม 

อตัราส่วน หน่วย 2563 2562 2561 

สภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.97 0.98 1.04 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.66 0.61 0.60 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.33 0.34 0.23 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 4.38 4.59 4.43 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 82.23 78.40 81.23 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ(1) เท่า 11.41 10.16 9.03 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 31.54 35.42 39.85 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 7.19 8.34 8.29 

ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 50.09 43.16 43.44 

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

ความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)     

อตัรากาํไรขั้นตน้ต่อยอดขาย % 10.39 8.64 11.95 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขาย % (0.64) (2.31) 1.20 

อตัรากาํไรอ่ืนต่อรายไดร้วม(3) % 1.05 0.75 0.79 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % (2,401.97) (652.07) 827.66 

อตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม(3), (4) % (1.45) (2.37) 0.89 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % (2.60) (5.06) 1.90 

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % (1.25) (2.26) 0.81 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร(5) % 14.74 11.47 16.45 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.86 0.95 0.92 

นโยบายการเงนิ (Financial Policy Ratio)     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 1.02 1.15 1.31 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย เท่า 13.82 11.82 7.73 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (cash basis) เท่า 1.21 1.28 0.81 

อตัราการจ่ายเงินปันผล(6) % 0.00 99.43 107.60 
 

(1) คาํนวณเฉพาะสินคา้สาํเร็จรูปไม่รวมสินคา้ระหว่างผลิต วตัถุดิบ วสัดุคงเหลือ แม่พิมพมี์ไวเ้พ่ือขาย และสินคา้

ระหวา่งทาง (ราคาทุนก่อนรายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ) 
(2) ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย – ระยะเวลาชาํระหน้ี 
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(3) รายไดร้วม = รายไดจ้ากการขาย + รายไดเ้งินปันผล + รายไดอ่ื้น 
(4) กาํไรสุทธิ = กาํไรสาํหรับปีซ่ึงรวมส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม 
(5) สินทรัพยถ์าวร = ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ + สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้+ สิทธิการเช่า 
(6) เน่ืองจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ กาํหนดใหบ้ริษทัฯจ่ายจากเงินกาํไรสุทธิประจาํปีตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ  ดงันั้น เฉพาะอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีแสดงขา้งตน้ จึงคาํนวณโดยเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในรอบ

ปีบญัชีปัจจุบนักบักาํไรสุทธิประจาํปีของรอบปีบญัชีก่อนหนา้ท่ีแสดงตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงใชเ้ป็นฐานใน

การประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
(7) อตัราส่วนทางการเงินของปี พ.ศ. 2561 บางรายการมีการเปล่ียนแปลงตามขอ้มูลงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมปี 

พ.ศ. 2561 ท่ีปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

 

วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิจากงบการเงนิรวม 

สภาพคล่อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราสภาพคล่องลดลงจาก 0.98 เท่า ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 0.97 

เท่า ในปี พ.ศ. 2563 ขณะท่ีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพ่ิมข้ึนจาก 0.61 เท่า ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 0.66 เท่า ในปี 

พ.ศ. 2563 จากการลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนประเภทลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือในสัดส่วนท่ีสูงกว่าหน้ีสิน

หมุนเวียนท่ีลดลงจากภาระหน้ีเงินกูแ้ละเจา้หน้ีการคา้ ซ่ึงเป็นผลจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนใหมี้ประสิทธิภาพ

มากข้ึนโดยการบริหารกระแสเงินสดรับ-จ่ายใหมี้ความสมดุล การเร่งรัดติดตามหน้ีจากลูกหน้ีการคา้และระมดัระวงั

การปล่อยสินเช่ือ การระบายสินคา้คงเหลือเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในเงินทุนหมุนเวียนและชาํระหน้ีเงินกู ้ตลอดจนการ

สาํรองเงินสดในกิจการ 

 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนในปี พ.ศ. 2563 ลดลงเม่ือเทียบกบัผลขาดทุนปี พ.ศ. 2562 ตามประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึน และการลดค่าใชจ่้าย  อย่างไรก็ดี ดว้ยค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จาํหน่ายทรัพยสิ์น และเงินสดรับจากสินคา้คงเหลือท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน ประกอบกบัเงินสดจ่ายชาํระหน้ี

เจา้หน้ีการคา้และผลประโยชน์พนกังานท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํให้กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานลดลงเม่ือ

เทียบกับปีก่อน ขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวียนเฉล่ียลดลง กลุ่มบริษทัจึงมีอตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดลดลง

เลก็นอ้ยจาก 0.34 เท่า ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 0.33 เท่า ในปี พ.ศ. 2563 

 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ดีข้ึนโดยลดลงจาก 70.65 วนั ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 63.67 

วนั ในปี พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

1. ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียจากลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจาก 78.40 วนั ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 82.23 วนั ในปี 

พ.ศ. 2563 จากลูกหน้ีการคา้เฉล่ียท่ีลดลงตามยอดขาย ควบคู่กบัการเร่งรัดติดตามหน้ีคา้งชาํระนาน 

2. ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียลดลงจาก 35.42 วนั ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 31.54 วนั ในปี พ.ศ. 2563 จากการ

บริหารปริมาณการจดัเก็บสินคา้สาํเร็จรูปใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณขายและผลิต และการระบายสินคา้

คงเหลือ ตลอดจนจดัตั้งหน่วยงานบริหารห่วงโซ่อุปทานเพ่ือลดตน้ทุนการดาํเนินธุรกิจและระยะเวลา

ดาํเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทาน 
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3. ระยะเวลาชาํระหน้ีเจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจาก 43.16 วนั ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 50.09 วนั ในปี พ.ศ. 2563 

จากการบริหารการจดัเกบ็สินคา้และการสัง่ซ้ือท่ีจาํเป็น และการเจรจาขอยืดเครดิตเทอมการชาํระเงิน 

 

 เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนดงักล่าวขา้งตน้แลว้สรุปไดว้่า ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัยงัมีผลประกอบการ

ขาดทุนจากการดาํเนินงาน แต่กป็รับตวัดีข้ึนท่ามกลางภาวะวิกฤติจากการระบาดของไวรัสโคโรนาท่ีเกิดข้ึน ดว้ยการ

ใหค้วามสาํคญักบัการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและการทาํกาํไร ความพยายามรักษาสภาพคล่องและสร้าง

เสถียรภาพทางการเงิน เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัคู่คา้และผูใ้ห้สินเช่ือ โดยกลุ่มบริษทัสามารถชําระหน้ีทุก

ประเภทโดยเฉพาะการจ่ายชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูใ้หสิ้นเช่ือทุกรายไดอ้ย่างครบถว้นและตรงเวลา ซ่ึง

สะทอ้นใหเ้ห็นจากตวัเลขอตัราส่วนท่ีแสดงถึงสภาพคล่องของกลุ่มบริษทัยงัอยู่ในระดบัท่ีไม่ไดแ้ตกต่างจากปี พ.ศ. 

2561 และ พ.ศ. 2562 อยา่งมีนยัสาํคญั โดยกลุ่มบริษทัพิจารณาเห็นว่าสภาพคล่องทางการเงินและวงจรเงินสดอยู่ใน

ระดบัท่ีเหมาะสม มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินธุรกิจท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินงาน รวมถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียน

จากสถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีเพียงพอ ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัสามารถดาํเนินต่อไปได้

อยา่งต่อเน่ือง 

 

ความสามารถในการหากาํไร 

 ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนท่ีแสดงความสามารถในการหากาํไรดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนตามผล

การดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2563 ท่ีมีผลขาดทุนลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนแมว้่ายอดขายกลุ่มบริษทัลดลงก็ตาม ดว้ย

ตน้ทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และตน้ทุนทางการเงินท่ีลดลงตามท่ีบริษทัฯไดช้ี้แจงสาเหตุใน

หวัขอ้ 14 การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ โดยกลุ่มบริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้ต่อยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้อย

ละ 8.64 ในปี พ.ศ. 2562 เป็นร้อยละ 10.39 ในปี พ.ศ. 2563 และอตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วมดีข้ึนจากผลขาดทุน

ร้อยละ 2.37 ในปี พ.ศ. 2562 เหลือผลขาดทุนร้อยละ 1.45 ในปี พ.ศ. 2563 ส่วนอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ก็ดีข้ึน

เช่นเดียวกนัจากผลขาดทุนร้อยละ 5.06 ในปี พ.ศ. 2562 เหลือผลขาดทุนร้อยละ 2.60 ในปี พ.ศ. 2563 ตามผลขาดทุน

จากการดาํเนินงานและส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ียท่ีลดลง 

 

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.47 ในปี พ.ศ. 2562 

เป็นร้อยละ 14.74 ในปี พ.ศ. 2563 จากผลขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ีลดลง และสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงานท่ีลดลง

โดยค่าเส่ือมราคาท่ีมีจาํนวนเงินมากกวา่มูลค่าสินทรัพยใ์หม่ท่ีจดัหาในระหวา่งปีจากการชะลอการลงทุน ขณะท่ีกลุ่ม

บริษทัยงัให้ความสําคญักบัการลงทุนอย่างต่อเน่ืองผ่านบริษทัย่อยในประเทศเวียดนามเพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิตและ

ขยายตลาด 

 

นโยบายการเงนิ 

 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 1.15 เท่า ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 1.02 เท่า ในปี 

พ.ศ. 2563 เน่ืองจากหน้ีสินรวมท่ีลดลงตามภาระหน้ีเงินกู ้และส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงตามผลการดาํเนินงาน 
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 นอกจากน้ี แมว้่ากลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2563 ลดลงเม่ือเทียบกบัปี

ก่อน แต่รายจ่ายดอกเบ้ียท่ีลดลงตามภาระหน้ีเงินกู ้ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน

จาก 11.82 เท่า ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 13.82 เท่า ในปี พ.ศ. 2563  อยา่งไรกดี็ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีรายจ่ายภาระผูกพนั

รวมท่ีลดลงจากปีก่อนจากเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระท่ีลดลงและการงดจ่ายปันผล ขณะท่ีรายจ่ายลงทุนใน

สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน ทาํให้อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัลดลงเล็กนอ้ยจาก 1.28 เท่า ในปี 

พ.ศ. 2562 เป็น 1.21 เท่า ในปี พ.ศ. 2563 

 ในปี พ.ศ. 2563 เน่ืองจากบริษทัฯมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสาํหรับปี พ.ศ. 2562 จึงประกาศงดจ่ายปันผล

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี พ.ศ. 2563 

 อน่ึง อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนัใช้นิยามสูตรการคาํนวณตามแนวทางของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงแตกต่างจากสูตรการคาํนวณอตัราส่วนความสามารถชาํระ

ภาระผกูพนัตามขอ้กาํหนดทางการเงินท่ีบริษทัฯผูกพนัอยู่กบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน  ดงันั้น ผลลพัธ์จากการคาํนวณ

ดงักล่าวจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้ ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของขอ้กาํหนดทางการเงินตามสัญญา

เงินกูไ้วใ้นหวัขอ้ 14.1 (5) ขอ้กาํหนดทางการเงินตามสญัญาเงินกู ้
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14. การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

14.1 วเิคราะห์การดาํเนินงานและฐานะการเงนิ 

 

1. สรุปผลการดาํเนินงานรวมของกลุ่มบริษทั 

 ผลการดาํเนินงานรวมของกลุ่ม

บริษทัในปี พ.ศ. 2563 เม่ือเทียบกบัปี 

พ.ศ. 2562 ปรับตัวดีข้ึนโดยขาดทุน

ลดลง ขณะท่ีรายได้ในปี พ.ศ. 2563 

จาํนวน 6,873 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 

1,973 ลา้นบาท หรือร้อยละ 22.3 จาก 

8,846 ลา้นบาท เน่ืองจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ท่ีมี

ผลกระทบโดยตรงกบัผลประกอบการ

ของกลุ่มบริษทั 

 กาํไรขั้นต้น 714 ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 50 ลา้นบาท

หรือร้อยละ 6.5 แต่อตัรากาํไรขั้นตน้

ปรับเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 8.6 เป็นร้อยละ 10.4 โดยมาจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษทั การลดตน้ทุนและ

ค่าใชจ่้าย การปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพ และการปรับลดจาํนวนบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบักาํลงั

การผลิต กลุ่มบริษทัมีขาดทุนจากการดาํเนินงานจาํนวน 44 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อ

ยอดขายร้อยละ 0.6 เทียบกบัปีก่อนท่ีมีอตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 2.1 

 กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 

(“EBITDA”) จาํนวน 745 ลา้นบาท หรือ EBITDA margin ร้อยละ 10.8 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 122 ลา้นบาท โดยในปี 

พ.ศ. 2563 น้ีมีขาดทุนสุทธิจาํนวน 100 ลา้นบาท (ปี พ.ศ. 2562 ขาดทุนสุทธิ 212 ลา้นบาท) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้

ของบริษทัฯขาดทุนจาํนวน 92 ลา้นบาท (ปี พ.ศ. 2562 ขาดทุน 215 ลา้นบาท) หรือขาดทุนต่อหุ้น 0.034 บาท 

ขาดทุนลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ท่ีขาดทุนต่อหุน้ 0.079 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1: สรุปผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

%YoY

+/(-) %

รายได้ 6,873 8,846 (1,973) (22.3%)

กําไรขั้นต้น 714 764 (50) (6.5%)

กําไรขั้นต้น (%) 10.4% 8.6% 1.8% 20.3%

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (44) (190) 146 76.8%

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (0.6%) (2.1%) 1.5% 70.2%

EBITDA* 745 623 122 19.6%

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

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (100) (212) 112 52.8%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อยอดขาย (%) (1.5%) (2.4%) 0.9% 39.3%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (92) (215) 123 57.2%

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.034) (0.079) 0.045 57.0%

หมายเหตุ:

*EBITDA ไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท) 2563 2562
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2. ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 สายธุรกจิพลาสตกิ 

2.1.1 กลุ่มผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

 ปี พ.ศ. 2563 รายไดจ้ากกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 1,112 

ลา้นบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 

30.7 โดยแบ่งตามฐานการดาํเนินงาน 

ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

 ยอดขายในประเทศลดลงอย่าง

เป็นสาระสาํคญัจากผลกระทบท่ีรุนแรง

ของ Covid-19 การปิดกิจการของธุรกิจ

ทาํให้เกิดการเลิกจ้างและการว่างงาน

ปัญหาหน้ีครัวเรือนท่ีสูงกระทบกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคและลูกคา้ของกลุ่มบริษทั ขณะเดียวกนัยอดขายส่งออกก็ไดรั้บ

ผลกระทบเช่นเดียวกนัโดยในช่วงไตรมาสสุดทา้ยการฟ้ืนตวัจากการส่งออกชะลอลงตามการกลบัมาระบาดมากข้ึน

และใชม้าตรการปิดเมืองแบบเฉพาะจุดในหลายประเทศคู่คา้โดยเฉพาะในยุโรป และสหรัฐอเมริกา สาํหรับค่าเงิน

บาทเม่ือเทียบกบัสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2563 อ่อนตวัลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน แต่มีแนวโนม้แข็งค่า

ข้ึนในช่วงปลายปี (ดงัแสดงในรูปท่ี 2) ทั้งหมดน้ีส่งผลใหภ้าพรวมยอดขายในประเทศและส่งออกลดลงจากปีก่อน 

 

ตารางที่ 2: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

%YoY

+/(-) %

รายได้ 1,112 1,605 (493) (30.7%)

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

กิจการในต่างประเทศ 225 353 (128) (36.3%)

ขาดทุนจากการดําเนินงาน (101) (126) 25 19.8%

อัตราขาดทุนจากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (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 ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท) 2563 2562
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 กิจการในต่างประเทศ 

 รายไดจ้ากบริษทัย่อยทั้งในประเทศเวียดนามและอินเดียลดลงเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2562 การแพร่ระบาด

ของ Covid-19 มีผลกระทบกบัช่องทางการขายผ่านตวัแทนจาํหน่าย ผูค้า้ส่งในกลุ่ม Traditional trade และModern 

Trade โดยเฉพาะประเทศอินเดียท่ีมีจาํนวนผูติ้ดเช้ือในระดบัสูง ทาํใหก้ารจดักิจกรรมทางการตลาดลดลงกระทบกบั

ยอดขาย 

 ภาพรวมรายไดท่ี้ลดลงของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน ทาํใหเ้กิดผลขาดทุนจากการดาํเนินงานใน

ปี พ.ศ. 2563 จาํนวน 101 ลา้นบาท จาํนวนขาดทุนลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีขาดทุนจาํนวน 126 ลา้นบาท แต่อตัรา

ขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อยอดขายเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 7.9 เป็นอตัราขาดทุนร้อยละ 9.1 EBITDA margin มี

ขาดทุนลดลงจากร้อยละ 2.5 ในปี พ.ศ. 2562 เป็นขาดทุนร้อยละ 1.6 ในปี พ.ศ. 2563 โดยบริษทัย่อยท่ีอินเดียไดรั้บ

ผลกระทบค่อนขา้งมากในช่วงท่ีมีการปิดเมือง ทาํใหต้อ้งหยุดการผลิตไปช่วงระยะเวลาหน่ึง ขณะท่ีมีตน้ทุนคงท่ี

อ่ืนๆ เกิดข้ึน  อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัมีการควบคุมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานไดดี้ข้ึน จากการปรับโครงสร้าง

กิจการท่ีมีการโอนยา้ยกิจการบางส่วนของหน่วยธุรกิจสายการผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนและการจาํหน่าย

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนแบบคา้ส่งและส่งออกใหก้บับริษทัยอ่ย เพ่ือรวมศูนยฐ์านการผลิตหลกัของสายธุรกิจ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนในประเทศไทยให้อยู่ภายใตบ้ริษทัเดียว ทาํให้มีการบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน ประกอบกบัค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงจากค่าใชจ่้ายส่งออก การปิดสาขาพิธีกรท่ีไม่ทาํกาํไรของ

กลุ่มธุรกิจขายตรง การปรับลดจาํนวนพนกังาน และการตดัลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น ทาํให ้EBITDA margin ดีข้ึน

และขาดทุนลดลง 
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2.1.2 กลุ่มผลติภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

 ในปี พ.ศ. 2563 รายไดจ้าก

กลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

5,509 ลา้นบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 21.6 โดยแบ่งตามฐานการ

ดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 กิจการในประเทศ 

 รายไดล้ดลงจากปี พ.ศ. 2562 

มา จากทั้ งก ลุ่มผลิตภัณฑ์เ พ่ืองา น

อุตสาหกรรมและบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 

โดยยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ืองาน

อุตสาหกรรมท่ีลดลงมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ท่ีกระทบต่อ: 

- สินคา้เปลือกแบตเตอร่ี และช้ินส่วนรถยนต์ ลดลงจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานเกิดภาวะชะงกังนั (Supply Chain 

Disruption) โรงงานผลิตรถยนตห์ลายแห่งตอ้งปิดชัว่คราวเน่ืองจากขาดช้ินส่วนสาํคญัจากผูผ้ลิตท่ีตั้งอยู่ในประเทศ

ท่ี Covid-19 ระบาด และลดลงอย่างมากในไตรมาส 2 เน่ืองจากบริษทัผูผ้ลิตรถยนตใ์นไทยเพ่ิมวนัหยุดมากข้ึน

ในช่วงวนัหยดุยาวเพ่ือลดตน้ทุนค่าแรง ประกอบกบัภาวะอุตสาหกรรมยานยนตช์ะลอตวัและเร่ิมกลบัมาดีข้ึนในช่วง

คร่ึงปีหลงั 

- สินคา้บรรจุภณัฑอ์าหาร ท่ีจาํหน่ายสําหรับธุรกิจโรงภาพยนตร์ไดรั้บผลกระทบจาก Covid-19 มียอดขายลดลง 

ในขณะท่ีสินคา้บรรจุภณัฑก์ล่องอาหารมียอดขายเพ่ิมข้ึน 

- สินคา้ถงัขยะ ลดลงจากการชะลอการเบิกใชจ่้ายของภาครัฐและงบท่ีจะใชใ้นการจดัซ้ือถงัขยะ 

- สินคา้เฟอร์นิเจอร์ มียอดขายลดลงจากการชะลอการสัง่ซ้ือ 

- สินคา้ถงัสี มียอดขายลดลงในช่วงไตรมาส 2 ท่ีมีมาตรการควบคุม Covid-19 ท่ีเขม้งวด แต่ยอดขายกลบัมาเพ่ิมข้ึน

ในช่วงคร่ึงปีหลงัหลงัจากมีการผอ่นคลายมาตรการควบคุมโรคมากข้ึน 

- สินคา้พาเลท ลงัอุตสาหกรรม และลงันํ้ าด่ืม มียอดขายใกลเ้คียงกบัปีก่อน แมจ้ะมีการชะลอคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้

ในช่วงไตรมาส 2 และ 3 แต่กฟ้ื็นตวักลบัมาในช่วงไตรมาสสุดทา้ย 

 

ยอดขายกลุ่มบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมลดลงจากภาพรวมเศรษฐกิจท่ียงัชะลอตวั การงดจดักิจกรรมต่างๆ การว่างงาน

เพ่ิมข้ึน ประชาชนระมดัระวงัการใชจ่้าย ทาํใหก้ารบริโภคลดนอ้ยลง 

 

 กิจการในต่างประเทศ 

 รายไดล้ดลงจากปี พ.ศ. 2562 เน่ืองจากผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของบริษทัย่อยในประเทศเวียดนาม

เป็นหลกั ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 และการปรับราคาขายตามราคาวตัถุดิบท่ีลดลง  

อย่างไรก็ตาม ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมอ่ืนมียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากบริษทัผลิต

รถจกัรยานยนตแ์ห่งใหม่ในประเทศเวียดนามเร่ิมดาํเนินการผลิต ส่งผลให้ยอดขายเปลือกแบตเตอร่ีเพ่ิมข้ึน ธุรกิจ

ตารางที่ 3: สรุปผลการดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

%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%)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 90 (32) 122 381.3%

อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) 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 ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท) 2563 2562
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อสงัหาริมทรัพยเ์ติบโตข้ึนในประเทศเวียดนาม ส่งผลใหย้อดขายถงัสีเพ่ิมข้ึน และไดรั้บคาํสั่งซ้ือกลุ่มสินคา้ลงับรรจุ

ใส่สินคา้จากร้าน Modern trade และ Super market เพ่ิมข้ึน 

 ภาพรวมรายไดข้องกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมลดลง แต่มีกาํไรจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน โดยมี

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 1.6 เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2562 ท่ีมีอตัราขาดทุนร้อยละ 0.5 และมี 

EBITDA margin ท่ีร้อยละ 12.7 เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 

2562 ท่ีมี EBITDA margin ท่ีร้อยละ 8.9 โดยราคา

วตัถุดิบท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน ขณะเดียวกนัค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร

ก็ลดลงจากการปรับลดค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายและ

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ส่งผลให้กําไรจากการ

ดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

 

 

2.2 สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

 ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทั

มีรายไดจ้ากสายธุรกิจแม่พิมพ์และ

อ่ืนๆ 252 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 

พ.ศ. 2562 ร้อยละ 16.1 เน่ืองจากมี

การส่งมอบแม่พิมพ์ของบริษทัย่อย

มากข้ึน ขณะท่ีไม่มียอดขายของ

ธุรกิจเครือข่าย เ น่ืองจากการลด

ขนาดธุรกิจเครือข่ายและโอนไป

เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจขายตรงใน

ตอนปลายปี พ.ศ. 2562 

 สายธุรกิจแม่พิมพ์และอ่ืนๆ มีขาดทุนจากการดาํเนินงาน 33 ล้านบาท และมีอตัราขาดทุนจากการ

ดาํเนินงานต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 13.1 ขาดทุนลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีอตัราขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อ

ยอดขายคิดเป็นร้อยละ 14.7 EBITDA margin แสดงผลเป็นขาดทุนร้อยละ 8.7 ขาดทุนลดลงจากปีก่อนท่ีมีขาดทุน

ร้อยละ 8.8 เน่ืองจากกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงจากการปรับราคาขายลงเพ่ือให้แข่งขนัในตลาดได ้ แมค่้าใช้จ่ายดา้น

บุคลากรจะลดลงจากปีก่อน 

 

 

 

 

ตารางที่ 4: สรุปผลการดําเนินงานสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

%YoY

+/(-) %

รายได้ 252 217 35 16.1%

ธุรกิจแม่พิมพ์ 252 210 42 20.0%

ธุรกิจอื่นๆ 0 7 (7) (100.0%)

ขาดทุนจากการดําเนินงาน (33) (32) (1) (3.1%)

อัตราขาดทุนจากการดําเนินงานต่อยอดขาย (%) (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 ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท) 2563 2562
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3. ฐานะการเงนิรวม 

 เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ ส้ินปี พ.ศ. 2562 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม 7,659 

ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 813 ลา้นบาท ประกอบดว้ย

รายการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีการคา้ 1,330 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 

407 ลา้นบาท จากการติดตามการชาํระหน้ี

อย่างใกลชิ้ดและสัมพนัธ์กบัการลดลงของ

ยอดขาย 

 สินคา้คงเหลือ 860 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 

317 ลา้นบาท จากนโยบายการสั่งผลิตตาม

คําสั่ง ซ้ือจากลูกค้า  ลดการจัดเก็บและ

ระบายสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษทัเพ่ือ

เ พ่ิมสภา พคล่องในเ งินทุนหมุนเ วียน 

ประกอบกบัการส่งมอบสินคา้แม่พิมพข์องบริษทัยอ่ย 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,782 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 403 ลา้นบาท จากค่าเส่ือมราคาและการตดั

จาํหน่ายสุทธิเป็นหลกั ขณะท่ีมีการลงทุนในเคร่ืองจกัรเพ่ิมในประเทศเวียดนามเพ่ือขยายตลาด 

 

 หน้ีสินรวม 3,866 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 660 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 เจา้หน้ีการคา้ 798 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 118 ลา้นบาท จากการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานและ

นโยบายการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเท่าท่ีจาํเป็น 

 ภาระหน้ีเงินกูย้ืม 2,380 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 470 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นลดลงจาํนวน 

57 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมระยะยาวลดลงจาํนวน 413 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว

ตามกาํหนด 

 

 ส่วนของผูถื้อหุ้น 3,793 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 153 ลา้นบาท จากผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน และ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5: รายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

เพิ่มขึ้น

(ลดลง )

ลูกหนี้การค้า 1,330           1,737           (407)

สินค้าคงเหลือ 860              1,177           (317)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,782           4,185           (403)

รวมสินทรัพย*์ 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

(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 6231 ธ.ค. 63
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4. กระแสเงนิสด 

 ก ลุ่ ม บ ริ ษัท มี เ งิ น ส ด แ ล ะ ร า ย ก า ร

เทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนจาํนวน 286 ลา้นบาท 

โดยมาจาก 

 เ งิ น ส ด ไ ด้ รั บ จ า ก กิ จ ก ร ร ม

ดาํเนินงาน จาํนวน 1,064 ลา้น

บาท ลดลงจากปีก่อนจากลูกหน้ี

การค้าและสินค้าคงเหลือลดลง

จากปีก่อน การจ่ายผลประโยชน์พนกังานตามกฎหมายแรงงาน และการลดลงของเจา้หน้ีการคา้และ

เจา้หน้ีอ่ืนจากยอดสัง่ซ้ือวตัถุดิบเท่าท่ีจาํเป็น 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 284 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากการลงทุนซ้ือ

สินทรัพยถ์าวร เพ่ือเพ่ิมกาํลงัผลิตของบริษทัยอ่ยในประเทศเวียดนาม 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 494 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากยอดการชาํระคืน

ตามกาํหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง ขณะท่ีมีการเบิกเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมของบริษทัย่อยใน

ประเทศเวียดนาม และเบิกเงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทัย่อยในประเทศเพ่ิมข้ึนเพ่ือใช้หมุนเวียนใน

กิจการ 
 

 ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกิน

บญัชี เงินกูห้มุนเวียน และเงินกูย้ืมระยะยาวมากกวา่ 4,000 ลา้นบาท ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ทาํใหเ้ช่ือมัน่

ไดว้า่กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดเพ่ือการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเพียงพอ 

 

5. ข้อกาํหนดทางการเงนิตามสัญญาเงนิกู้ 

 สญัญาเงินกูใ้นปัจจุบนัของบริษทัฯไม่มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานหรือ

การขยายธุรกิจของบริษทัฯ โดยมีเพียงขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกบัอตัราส่วนทางการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึง

บริษทัฯตอ้งดาํรงไวต้ลอดระยะเวลาของสญัญาเงินกูด้งัน้ี 

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

นิยามและสูตรการคาํนวณ 

D:E Ratio = หน้ีสิน ÷ ส่วนของผูถื้อหุน้ (ตามงบแสดงฐานะการเงิน) 

 

2. อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio - “DSCR”) ไม่ตํ่ากวา่ 1.1 เท่า 

นิยามและสูตรการคาํนวณ 

DSCR = EBITDA ÷ (ดอกเบ้ียจ่าย + ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีกาํหนดชาํระในหน่ึงปี) 

EBITDA หมายถึง กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้(ตามงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ) + ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (ตามงบกระแสเงินสด) 

ตารางที่ 6: งบกระแสเงินสด

12 เดือน 12 เดือน

2563 2562

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,064         1,330

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (284) (120)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (494) (1,301)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 286 (91)

(หน่วย: ล้านบาท)
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ดอกเบ้ียจ่าย หมายถึง ตน้ทุนทางการเงิน (ตามงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ) 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีกาํหนดชําระในหน่ึงปี หมายถึง เงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีครบ

กาํหนดชาํระในปีนั้นๆ (ตามงบแสดงฐานะการเงินของปีก่อนปีท่ีใชใ้นการคาํนวณอตัราส่วน) 
 

 ผลจากการคาํนวณตามสูตรการคาํนวณดว้ยตวัเลขจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงระบุในสัญญาเงินกู้

ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯมีอตัราส่วนทางการเงินดงัน้ี 
 

(หน่วย : เท่า) ข้อกาํหนด ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2562 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่เกิน 2.0 0.54 0.70 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี ไม่ตํ่ากวา่ 1.1 1.13 0.30 
 

 ปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯผ่านเกณฑข์อ้กาํหนดทางการเงินของสัญญาเงินกูท้ั้งสองอตัราส่วนดงักล่าวโดยมี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจากปีก่อนจากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้ ภาระหน้ีเงินกู ้และสํารอง

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนตามผลการดาํเนินงานท่ีเร่ิมฟ้ืนตวัและมีกาํไร 

และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนตามผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน ประกอบกบัรายจ่าย

ดอกเบ้ียและภาระหน้ีเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชําระท่ีลดลง โดยบริษทัฯสามารถจ่ายชาํระคืนเงินต้นและ

ดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูใ้หสิ้นเช่ือทุกรายไดอ้ย่างครบถว้นและตรงเวลาดว้ยกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ

โดยไม่ไดก่้อหน้ีเพ่ิมเติม ทาํใหภ้าระหน้ีเงินกูร้วมทั้งระยะสั้นและระยะยาวของบริษทัฯลดลงอยา่งมาก 

 นอกจากน้ี ตามแผนงานประจาํปี พ.ศ. 2564 ท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัไว ้และความระมดัระวงัใน

การใชจ่้ายลงทุนและการก่อหน้ีเพ่ิม ตลอดจนการลดลงของภาระดอกเบ้ียจ่ายและภาระหน้ีเงินตน้ท่ีตอ้งชาํระ ทาํให้

บริษทัฯเช่ือมัน่วา่ บริษทัฯจะสามารถผา่นเกณฑข์อ้กาํหนดทางการเงินได ้

 

6. เหตุการณ์สําคัญที่เกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งเหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบการเงนิ 

 ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัมีนโยบายการบญัชีใหม่เพ่ิมเติมจากปีก่อนตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และมีเหตุการณ์ท่ีสาํคญัต่างๆ ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์ท่ีบริษทัฯ

ไดร้ายงานต่อสาธารณชนเม่ือคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัในวาระนั้นๆ แลว้ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผย

สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผ่านทาง ELCID, website ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบ

การเงินของบริษทัฯ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. การปรับโครงสร้างกจิการ 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัการโอนกิจการ

บางส่วนของบริษทัฯใหก้บับริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 คือ บริษทั ศรีไทย

ซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั (“SSK”) (เดิมช่ือ “บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั”) ดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือรวม

ศูนยฐ์านการผลิตหลกัของสายธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนในประเทศไทยให้อยู่ภายใตบ้ริษทั

เดียว หน่วยธุรกิจท่ีโอนไดแ้ก่ หน่วยธุรกิจสายการผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนและการจาํหน่าย

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนแบบคา้ส่งและส่งออก (“กิจการท่ีโอน”) ซ่ึงประกอบดว้ยทรัพยสิ์นและ
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หน้ีสินในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิต สินคา้คงเหลือ 

เจา้หน้ีการคา้และหน้ีสินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักิจการท่ีโอน รวมถึงพนกังานจาํนวนหน่ึง โดยไม่รวมหน่วยธุรกิจ

การจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนในระบบขายตรงและขายปลีก หรือ ศรีไทย ซุปเปอร์เอาทเ์ลท็ 

ท่ีจังหวัดชลบุรี  ซ่ึงเป็นหน่วยธุรกิจการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนท่ีมีโครงสร้างการ

บริหารงานขาย กิจกรรมทางการตลาด การบริหารสินคา้คงคลงั และการคาํนวณผลประโยชน์ของสมาชิก

ตวัแทนขายท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะ โดยบริษทัฯเห็นควรแยกการบริหารจัดการหน่วยธุรกิจขายตรงและ       

ศรีไทย ซุปเปอร์เอาท์เล็ท ในรูปแบบของธุรกิจซ้ือมาขายไป  ทั้งน้ี บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายท่ีเกิดจาก

กิจการท่ีโอนคิดเป็นสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายตามงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

ในวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ SSK มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน

จาก 30 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 27 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

คิดเป็นจาํนวน 270 ลา้นบาท เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนสาํหรับการรับโอนกิจการ ในวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 

2563 บริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งจาํนวน ตามสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 และ SSK ไดจ้ด

ทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ในวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดด้าํเนินการโอนส่วนงานเสร็จส้ิน โดยบริษทัฯกาํหนดราคา

โอนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินไวท่ี้ราคาตามมูลค่าบญัชี หรือราคายุติธรรม แลว้แต่ประเภทของสินทรัพย์

และหน้ีสิน โดยมูลค่าการโอนสินทรัพยสุ์ทธิดงักล่าวคิดเป็นจาํนวน 236 ลา้นบาท และรับรู้กาํไรจากการ

โอนกิจการบางส่วนเป็นจาํนวน 89 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี

จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการ  อย่างไรก็ตาม การ

โอนกิจการบางส่วนและการแสดงรายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและไม่มี

ผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้หรือนกัลงทุน เน่ืองจากเป็นรายการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษทัและ

เป็นรายการท่ีบริษทัฯทาํกบับริษทัยอ่ยท่ีตนถือหุน้ร้อยละ 100 

 

2. การคํา้ประกนัวงเงนิสินเช่ือหมุนเวยีนให้แก่บริษทัย่อยสองแห่ง 

ในไตรมาส 3 และ 4 ปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่สถาบนั

การเงินในประเทศไทยแห่งหน่ึง ในวงเงินรวมไม่เกิน 190 ลา้นบาท เพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน

ให้แก่บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 100.0 และช่วย

สนบัสนุนธุรกิจของบริษทัย่อยท่ีมีขนาดธุรกิจใหญ่ข้ึนจากรายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์หน้ีสินและบุคลากร 

จากการรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษทัฯในระหวา่งปี พ.ศ. 2563 

นอกจากน้ี ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดต่้ออายุ Standby Letter of Credit เป็นระยะเวลา 1 ปี 

ใหแ้ก่สถาบนัการเงินในประเทศอินเดียแห่งหน่ึง ในวงเงิน 33.0 ลา้นอินเดียรูปี (หรือประมาณ 15 ลา้นบาท) 

เพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนใหแ้ก่ Srithai Superware Manufacturing Private Limited บริษทัย่อย

ท่ีบริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 100.0 โดยเป็นการคํ้าประกนัแบบปีต่อปีและวงเงินคํ้าประกนัเท่าเดิมเช่นเดียวกบัปี

ก่อน 
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3. การลดทุนของบริษทัย่อย 

ในปี พ.ศ. 2563 บริษทั ที ไทยพลาส จาํกดั ไดด้าํเนินการลดทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 2 คร้ัง รวม

ลดลงจาํนวน 35 ลา้นบาท จาก 40 ลา้นบาท เหลือ 5 ลา้นบาท จากการปรับลดขนาดกิจการ โดยจดทะเบียน

ลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามลาํดบั 

ภายหลงัการลดทุน บริษทัฯยงัคงถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 ไม่เปล่ียนแปลง 

 

4. วงเงนิสินเช่ือระยะยาวและวงเงนิสินเช่ือหมุนเวยีน 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดรั้บการสนับสนุนทางการเงินเป็นวงเงินสินเช่ือเงินกูร้ะยะยาว 

ประเภทไม่มีหลกัประกันจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึง ในวงเงิน 100 ลา้นบาท สําหรับ

ระยะเวลา 5 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียทั้งแบบคงท่ีและแบบลอยตวัผสมกนั เพ่ือใชส้นบัสนุนการลงทุน   

บริษทัฯไดล้งนามสญัญาเงินกูด้งักล่าวในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2563 และคาดวา่จะเบิกถอนวงเงินกูด้งักล่าวใน

ระหวา่งปี พ.ศ. 2564 

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดรั้บวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนจากสถาบนัการเงินดงักล่าวเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 100 

ลา้นบาท กบั 3.25 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทาํให้วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนรวมท่ีบริษทัฯมีอยู่กบัทุก

สถาบนัการเงินในปัจจุบนั มีอยู่อย่างเพียงพอสําหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับการ

ขยายตวัของธุรกิจ ตลอดจนบริษทัฯสามารถจดัสรรการใชว้งเงินจากแต่ละแหล่งดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ี

เหมาะสมได ้

ในการก่อภาระหน้ีเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นแหล่งเงินทุนสําหรับสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัเพ่ือใหบ้ริษทัฯมีตน้ทุนทาง

การเงินและเง่ือนไขเงินกูท่ี้มีความเหมาะสม สามารถชาํระคืนเงินกู ้และลดความเส่ียงจากการไม่สามารถ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางการเงินท่ีผกูพนับริษทัฯตามสญัญาเงินกู ้  อน่ึง ปัจจุบนับริษทัฯมีสภาพคล่องทาง

การเงินสาํหรับรองรับการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯในระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนไม่มีปัญหา

ในการชาํระคืนหน้ีเงินกูแ้ต่อย่างใด รายละเอียดของภาระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2563 รวมจาํนวน 395.8 ลา้นบาท แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หวัขอ้ 18.2 เงินกูย้ืมระยะยาว หนา้ 44 – 46 

 

5. อ่ืนๆ 

5.1 การเปลีย่นแปลงกรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการ 

นายมานิต  อติวานิชยพงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2563 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งบุคคลใดเพ่ือทดแทนตาํแหน่งกรรมการบริษทัท่ีวา่งลง 
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ผู้บริหาร 

1) นายอภิสิทธ์ิ  ตั้งสาธิต รองกรรมการผูจ้ดัการ-ผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม ส้ินสุดการ

ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เน่ืองจากครบกาํหนดสัญญาจา้ง  

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริษทัไดอ้นุมติัแต่งตั้ง Mr. Goh Ah Bee ใหรั้กษาการตาํแหน่งดงักล่าว มีผลตั้งแต่วนัท่ี 4 

มกราคม พ.ศ. 2564 

2) นายการัณย ์ องัอุบลกุล รองกรรมการผูจ้ดัการ-ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน ส้ินสุดการ

ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เน่ืองจากลาออกจากการเป็น

พนกังานบริษทัฯ 

 

5.2 การจดัสรรเงนิกาํไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัฯงดจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2562 เพ่ือสาํรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 39 (ประจาํปี พ.ศ. 2563) เน่ืองจากบริษทัฯมีผล

การดาํเนินงานขาดทุน 

อย่างไรก็ดี บริษทัย่อย 5 แห่ง คือ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั (“SSK”) (เดิมช่ือ 

“บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั”) บริษทั ที ไทยพลาส จาํกดั (“TTP”) Srithai (Vietnam) Company 

Limited (“SVN”) บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั (“SOT”) และบริษทั ศรีไทยโมลด์ส 

จาํกดั (“SMO”) ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลประจาํปี พ.ศ. 2562 และเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 

พ.ศ. 2563 รวมสรุปดงัน้ี 

ช่ือบริษทั เงนิปันผลทั้งส้ิน 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นร้อยละ 

รายได้เงินปันผล

ส่วนของบริษทัฯ 

(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 ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการและผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ

ประจาํปี พ.ศ. 2563 

ในปี พ.ศ. 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยไดป้ระเมินการกาํกบัดูแลกิจการของ

บริษทัฯ ดว้ยผลการประเมินระดบั “ดีเลิศ” (Excellent) และสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดป้ระเมิน
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คุณภาพการประชุมผูถื้อหุน้สามญั ดว้ยคะแนนร้อยละ 99 ซ่ึงสะทอ้นถึงผลสาํเร็จของบริษทัฯในการ

รักษามาตรฐานการทาํงาน 

 

5.4 การต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 บริษทัฯไดรั้บการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อตา้น

คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย มีอายุ 3 ปี จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ

ภาคเอกชนไทย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการมีบทบาทและส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบและร่วมพฒันาประเทศชาติของบริษทัฯอยา่งจริงจงั 

 

5.5 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบการเงนิ 

• การอนุมตัจิดัสรรเงนิกาํไรสุทธิเพ่ือสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงนิปันผล 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญั     

ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 40 (ประจาํปี พ.ศ. 2564) เพ่ือพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2563 

เพ่ือสาํรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากผลการดาํเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

งวดเดือนมกราคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯเพ่ิงเร่ิมฟ้ืนตวัและมีกาํไร และยงัไดรั้บผลกระทบจาก

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) นอกจากความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย จึงมี

ความจาํเป็นตอ้งสาํรองเงินสดหมุนเวียนใชใ้นกิจการ 

 

 

14.2 คาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในปี พ.ศ. 2564 

 

1) สายธุรกจิพลาสตกิ 

กลุ่มผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

 เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2564 ยงัมีความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบจาก Covid-19 ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการควบคุมการ

แพร่กระจายของโรค การฉีดวคัซีนในประเทศไทย และมาตรการผ่อนคลายต่างๆ ท่ีจะช่วยให้ทุกภาคส่วนต่างๆ 

ค่อยๆ ฟ้ืนตวั เพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจต่อไป โดยกลุ่มบริษทัคาดว่ายอดขายในปี พ.ศ. 2564 ทั้งในประเทศและ

ส่งออกของกิจการในประเทศจะมีทิศทางท่ีดีข้ึนจากปี พ.ศ. 2563 ภายใตส้ถานการณ์ Covid-19 ท่ีผ่อนคลายมากข้ึน 

ควบคู่กบัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจะทาํใหมี้ผลประกอบการท่ีดีข้ึน 

 สาํหรับกิจการในต่างประเทศ เวียดนามเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีเศรษฐกิจเติบโตดีกว่าประเทศอ่ืนๆ ใน

เอเชีย มีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและการเติบโตของภาคบริการท่ีดีข้ึน ขณะท่ีประเทศอินเดียคาดว่าภาวะ

เศรษฐกิจจะเร่ิมฟ้ืนตวั จึงคาดว่ายอดขายและกาํไรสําหรับกิจการในต่างประเทศจะมีทิศทางท่ีดีข้ึนจากการปรับตวั

โดยขยายฐานของกลุ่มลูกคา้และออกผลิตภณัฑใ์หม่ 
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กลุ่มผลติภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

 ในปี พ.ศ. 2564 คาดว่ายอดขายกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมจะเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2563 เน่ืองจากมี

การขยายตลาดไปยงัตลาดนํ้าด่ืมบรรจุขวด พร้อมกบัมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่สู่ตลาดเพ่ือตอบสนองลูกคา้ท่ีเพ่ิมมาก

ข้ึน สําหรับกิจการในประเทศเวียดนามมีการลงทุนในเคร่ืองจกัรและแม่พิมพ์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับคาํ

สัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ประกอบกบัการปรับราคาขายเพ่ิมข้ึนตามแนวโนม้ราคาวตัถุดิบท่ีเร่ิม

สูงข้ึน 

 กลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆของกิจการในประเทศและต่างประเทศแยกตามประเภทสินคา้ ดงัน้ี 

- สินคา้บรรจุภณัฑ์อาหาร คาดว่ายอดขายในปี พ.ศ. 2564 จะเพ่ิมข้ึนจากสินคา้บรรจุภณัฑ์อาหาร

ประเภทใชค้ร้ังเดียว จากการเติบโตของธุรกิจอาหารประเภทสั่งซ้ือไปรับประทานท่ีบา้น ประกอบกบั

มีแผนการพฒันาสินคา้ใหม่ดว้ยนวตักรรมเพ่ือตอบสนองการใชง้านของผูผ้ลิตอาหารแปรรูป 

- สินคา้ถงัสี และสินคา้เฟอร์นิเจอร์ คาดว่ายอดขายในปี พ.ศ. 2564 เติบโตข้ึนในประเทศเวียดนาม จาก

การขยายตวัของเศรษฐกิจและโครงการใหม่ต่างๆ 

- สินคา้พาเลท ลงัอุตสาหกรรม และลงันํ้าด่ืม คาดวา่ยอดขายเพ่ิมข้ึนจากการขยายตลาดในเชิงรุก 

 

2) สายธุรกจิแม่พมิพ์และอ่ืนๆ 

 กลุ่มแม่พิมพค์าดว่ายอดขายในปี พ.ศ. 2564 จะเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2563 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการติดตาม

เพ่ือส่งมอบงานใหก้บัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง และมีการเพ่ิมฐานลูกคา้งานแม่พิมพท่ี์นอกเหนือไปจากกลุ่มอุตสาหกรรม

ยานยนต ์

 

 ดงันั้น จากการท่ีบริษทัฯไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างองคก์รอย่างต่อเน่ือง รวมศูนยง์านหลายส่วนเพ่ือให้

เกิดการกระชบัและคล่องตวัในการบริหารงาน การลดจาํนวนสาขาพิธีกรขายตรงท่ีไม่ทาํกาํไร ซ่ึงบริษทัฯสามารถ

ลดค่าใชจ่้ายไดม้าก แมก้ลุ่มบริษทัจะไดรั้บผลกระทบจาก Covid-19 ตั้งแต่ตน้ปีทาํให้ยอดขายลดลง บริษทัฯได้

ติดตามสถานการณ์อย่างใกลชิ้ด และปรับกลยุทธ์เพ่ือรองรับกบัผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ควบคู่ไปกบัการ

ควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้าย และเนน้การบริหารจดัการสภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียน และกระแสเงินสด รวมถึงการ

บริหารทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของปี พ.ศ. 2563 ปรับตวัดีข้ึน ขณะเดียวกนั บริษทัฯกก็าํลงัมองหา

โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือเสริมศกัยภาพและการเติบโตของบริษทัฯในอนาคต บริษทัฯจึงเช่ือมัน่ว่าผลการ

ดาํเนินงานของปี พ.ศ. 2564 จะมีทิศทางท่ีดีข้ึน 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษทัฯไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯขอ

รับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน

สาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัฯขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง

ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของ   

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจว่าบริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสําคญัทั้งของบริษทัฯและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ

ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

และบริษทัฯไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ต่อ

ผูส้อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ

เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ

จดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯไดรั้บรองความถูกตอ้ง

แลว้ บริษทัฯไดม้อบหมายให ้นายไชยวฒัน์  กุลภทัรวาณิชย ์เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หาก

เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายไชยวฒัน์  กุลภทัรวาณิชย ์ กาํกบัไว ้ บริษทัฯจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯได้

รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

  ช่ือ    ตาํแหน่ง       ลายมือช่ือ 

 

 

1. นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และ ……………………… 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

 

2. นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ- ……………………… 

  ประจาํสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

3. นายไชยวฒัน ์ กลุภทัรวาณิชย ์ กรรมการ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ……………………… 

  ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เลขานุการบริษทั 

  รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงินและบริหาร 

  และรักษาการหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
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  ช่ือ    ตาํแหน่ง       ลายมือช่ือ 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

นายไชยวฒัน ์ กลุภทัรวาณิชย ์ กรรมการ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ……………………… 

  ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เลขานุการบริษทั 

  รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงินและบริหาร 

  และรักษาการหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
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เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

และการเงนิ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษทั 

 

1. ข้อมูลของผู้ดาํรงตาํแหน่ง 

 

1) นายสน่ัน  องัอุบลกลุ 

 

 

อายุ : 74 ปี 
 

ตําแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

วันท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

ตามท่ีกาํหนดในหนังสือรับรอง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประวัติการกระทําผิดทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

1 มกราคม พ.ศ. 2536 มี เป็นบิดานายการัณย ์ องัอุบลกุล ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 
 

ถือหุ้นโดย ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนหุ้นท่ีเปลีย่นแปลง ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จํานวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) จํานวนหุ้น ร้อยละ 

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

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

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

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั ช่ือสถาบัน 

ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ การจดัการ มหาวทิยาลยันครพนม 

ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ วศิวกรรมอุตสาหการ 

และระบบการผลิต 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

พุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ วศิวกรรมการผลิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ การจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ การตลาด มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ - มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั Oglethorpe, 

Atlanta, Georgia, U.S.A. 
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หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2563 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   - ไม่มี – 

 : ก่อนปี พ.ศ. 2563 

   หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 4/2544 

   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 

การอบรมอ่ืน : 
 

ช่ือหลกัสูตร สถาบันจัดอบรม 

ปี พ.ศ. 2563 - ไม่มี - 

ก่อนปี พ.ศ. 2563  

ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุ่นท่ี 2  สถาบนัวทิยาการการคา้ 

ผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นท่ี 7 (2551) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

ปริญญาบตัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 3 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 

ประสบการณ์ : 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2515 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน : 

1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

2) กจิการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (รวม 6 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

 

ประธานกรรมการ 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั 

(เดิมช่ือ “บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั”) 

ประธานกรรมการ บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั 

ประธานกรรมการ บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 

 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

บริษทัร่วม 

บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 
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     2.2) บริษัทอ่ืน (รวม 7 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

 

กรรมการ 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั ส.สหธารา (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั โตโฮโฟม (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 

กรรมการ 

บริษทัอ่ืน 

บริษทั แอลเอน็ ศรีไทย คอม จาํกดั 

กรรมการ บริษทั นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ชา้ฟเนอร์ อีเอม็ซี จาํกดั 

กรรมการ บริษทั โรงแรมชายทะเล จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ศรีไทย สวนเกษตร จาํกดั 
 

3) กจิการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 : 
 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

จดัประชุม 3 คร้ัง 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 6 คร้ัง 

เขา้ประชุม 3 คร้ัง 
 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 28 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบนั) 
 
    

 

2) นายเอ้งฮัก  นนทิการ 

 

 

 

อายุ : 64 ปี 
 

ตําแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

วันท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

ตามท่ีกาํหนดในหนังสือรับรอง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประวัติการกระทําผิดทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 
 

ถือหุ้นโดย ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนหุ้นท่ีเปลีย่นแปลง ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จํานวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) จํานวนหุ้น ร้อยละ 

ตนเอง 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

คู่สมรส 59,000 0.00 ไม่มี 59,000 0.00 

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

รวม 59,000 0.00 ไม่มี 59,000 0.00 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
 

เอกสารแนบ 1 - 165 - 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั ช่ือสถาบัน 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2563 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   - ไม่มี – 

 : ก่อนปี พ.ศ. 2563 

   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 

ประสบการณ์ : 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2556 – 2559 กรรมการ บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 – 2559 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบริหารเงินและตราสารหน้ี 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2548 – 2554 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2545 – 2548 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2541 – 2544 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2538 – 2541 ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2534 – 2538 ผูจ้ดัการ ธนาคารศรีนคร จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2522 – 2534 รองผูจ้ดัการ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน : 

1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

2) กจิการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

     2.2) บริษัทอ่ืน : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

3) กจิการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 : 
 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- การประชุมของกรรมการอิสระกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีผูบ้ริหาร

บริษทัฯเขา้ร่วม 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

จดัประชุม 3 คร้ัง 

 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 6 คร้ัง 

เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

เขา้ประชุม 3 คร้ัง 

 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 27 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบนั) 
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3) นายสุชาต ิ บุญบรรเจดิศรี 

 

 

 

อายุ : 61 ปี 
 

ตําแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

   ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

วันท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

ตามท่ีกาํหนดในหนังสือรับรอง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประวัติการกระทําผิดทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 
 

ถือหุ้นโดย ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนหุ้นท่ีเปลีย่นแปลง ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จํานวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) จํานวนหุ้น ร้อยละ 

ตนเอง 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

รวม 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั ช่ือสถาบัน 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) 

สาขาการเงินและการตลาด 

The Wharton School, 

University of Pennsylvania, U.S.A. 

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) เศรษฐศาสตร์ 

สาขาปริมาณวเิคราะห์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2563 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   - ไม่มี – 

 : ก่อนปี พ.ศ. 2563 

   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 

   หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 
 

การอบรมอ่ืน : 
 

ช่ือหลกัสูตร สถาบันจัดอบรม 

ปี พ.ศ. 2563 - ไม่มี - 

ก่อนปี พ.ศ. 2563  

ผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นท่ี 14 (2555) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

Leadership Development Program (LDP) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
 

เอกสารแนบ 1 - 167 - 
 

ประสบการณ์ : 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2545 – 2549 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั 

พ.ศ. 2544 – 2548 ท่ีปรึกษาประจาํ คณะกรรมาธิการ การพฒันาเศรษฐกิจ 

สภาผูแ้ทนราษฎร 

พ.ศ. 2544 – 2545 กรรมการ บริษทั สยามซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2544 – 2545 กรรมการ บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั 

รัฐวสิาหกิจ สังกดักระทรวงคมนาคม 

พ.ศ. 2543 อาจารยพิ์เศษดา้นการเงินปริญญาโท มหาวทิยาลยัสยาม 

พ.ศ. 2542 – 2543 ท่ีปรึกษาประจาํ คณะกรรมาธิการ การคลงั การธนาคาร 

และสถาบนัการเงิน สภาผูแ้ทนราษฎร 

พ.ศ. 2540 – 2541 ฝ่ายขาย องคก์ารเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน 

พ.ศ. 2539 – 2540 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ตะวนัออก ฟายแนนซ์ 

(1991) จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2537 – 2539 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัหลกัทรัพย ์แอสเซ็ท พลสั จาํกดั 

พ.ศ. 2529 – 2537 ผูจ้ดัการ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. 2530 อาจารยพิ์เศษดา้นการเงินปริญญาโท มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2528 – 2529 เจา้หนา้ท่ีบริหารและคา้เงินตราต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน : 

1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน (รวม 4 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษทั ไพลอน จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั สาล่ี พร้ินทต้ิ์ง จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

2) กจิการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

     2.2) บริษัทอ่ืน (รวม 13 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

ประธานกรรมการ บริษทั แพรคติคมั เอนจิเนียร่ิง จาํกดั 

กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท คลบั แคปปิตอล จาํกดั 

กรรมการ บริษทั สตีลเลอร์ สตีล เวร์ิคส์ จาํกดั 
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ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

กรรมการ บริษทั สตีล พลสั แฟบบริเคชัน่ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ไนท ์คลบั แคปปิตอล โฮลด้ิง จาํกดั 

กรรมการ บริษทั เค เจ เค เอสเตท จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ทีเจ อินเตอร์ เซอร์วสิ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั พีเอสบี 35 จาํกดั 

กรรมการ บริษทั พีเอสบี 5 จาํกดั 

กรรมการ บริษทั โคเซ็ค จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ไฮ คิว ฟาร์มา จาํกดั 

กรรมการ บริษทั เดอะ คอนเน็กซ์ อะคาเดเมีย จาํกดั 
 

3) กจิการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 : 
 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

- การประชุมของกรรมการอิสระกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีผูบ้ริหาร

บริษทัฯเขา้ร่วม 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

จดัประชุม 2 คร้ัง 

 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 6 คร้ัง 

เขา้ประชุม 3 คร้ัง 

เขา้ประชุม 2 คร้ัง 

 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 19 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั) 
 
    

 

4) นางสิริพร  ไศละสูต 

 

 

 

อายุ : 74 ปี 
 

ตําแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ- 

   พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

วันท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

ตามท่ีกาํหนดในหนังสือรับรอง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประวัติการกระทําผิดทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

3 มีนาคม พ.ศ. 2551 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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การถือหุ้นในบริษัท : 
 

ถือหุ้นโดย ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนหุ้นท่ีเปลีย่นแปลง ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จํานวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) จํานวนหุ้น ร้อยละ 

ตนเอง 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

รวม 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั ช่ือสถาบัน 

ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์-ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2563 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   - ไม่มี – 

 : ก่อนปี พ.ศ. 2563 

   หลกัสูตร Chartered Director Class (CDC) 

   หลกัสูตร Role of Compensation Committee (RCC) 

   หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 

   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 
 

การอบรมอ่ืน : 
 

ช่ือหลกัสูตร สถาบันจัดอบรม 

ปี พ.ศ. 2563 - ไม่มี - 

ก่อนปี พ.ศ. 2563  

ปริญญาบตัรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 42 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

ประกาศนียบตัร นกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรท่ี 1 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (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 
 

ประสบการณ์ : 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2549 – 2550 ท่ีปรึกษา ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2545 – 2549 อธิบดี (นกับริหาร 10) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลงังาน 

พ.ศ. 2543 – 2545 อธิบดี (นกับริหาร 10) กรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน 

กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม 

พ.ศ. 2540 – 2543 รองอธิบดี (นกับริหาร 9) กรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน 

กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม 
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การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน : 

1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา- 

ค่าตอบแทน และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

2) กจิการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

     2.2) บริษัทอ่ืน (รวม 2 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

กรรมการ บริษทั ซุย้-สิริพนัธ์ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ไศละสุวรรณ จาํกดั 
 

3) กจิการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 : 
 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

- การประชุมของกรรมการอิสระกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีผูบ้ริหาร

บริษทัฯเขา้ร่วม 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

จดัประชุม 3 คร้ัง 

จดัประชุม 2 คร้ัง 

 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 6 คร้ัง 

เขา้ประชุม 3 คร้ัง 

เขา้ประชุม 2 คร้ัง 

 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 13 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบนั) 
 
    
 

 

5) นายศุภโชค  เลีย่มแก้ว 

 

 

 

อายุ : 66 ปี 
 

ตําแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

วันท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

ตามท่ีกาํหนดในหนังสือรับรอง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประวัติการกระทําผิดทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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การถือหุ้นในบริษัท : 
 

ถือหุ้นโดย ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนหุ้นท่ีเปลีย่นแปลง ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จํานวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) จํานวนหุ้น ร้อยละ 

ตนเอง 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

รวม 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั ช่ือสถาบัน 

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์-เคมี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2563 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   - ไม่มี - 

 : ก่อนปี พ.ศ. 2563 

   หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 29/2561) 

   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 

การอบรมอ่ืน : 
 

ช่ือหลกัสูตร สถาบันจัดอบรม 

ปี พ.ศ. 2563 - ไม่มี - 

ก่อนปี พ.ศ. 2563  

การพฒันาผูบ้ริหาร 1-3 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 21 ส ถ า บัน บัณ ฑิ ต บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ศ ศิ น ท ร์ แ ห่ ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

ประกาศนียบัตรชั้ นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหาร

ระดบัสูง (ปศส.) 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

วุฒิบัตร การกาํกับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของ

รัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

หลกัสูตรหลกัประจาํวทิยาลยัการทพับก รุ่นท่ี 51 วทิยาลยัการทพับก 

Advanced Senior Executive Program (ASEP) SASIN & Kellogg School of Management 

(U.S.A.) 

Market Planning & Analysis for Chemical, Petrochemical and 

Plastics Industry (IHS) 

- 
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ประสบการณ์ : 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2556 – 2558 ประธานบริษทั บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั 

พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษทั โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั 

พ.ศ. 2555 – 2556 / 

พ.ศ. 2552 – 2556 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / 

กรรมการ 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 

พ.ศ. 2549 – 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 

พ.ศ. 2549 – 2558 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2539 – 2548 ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรมสถานีบริการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายขายตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 

และผูจ้ดัการฝ่ายขนส่งปิโตรเลียม 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน : 

1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

2) กจิการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

     2.2) บริษัทอ่ืน : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

3) กจิการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 : 
 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การประชุมของกรรมการอิสระกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีผูบ้ริหาร

บริษทัฯเขา้ร่วม 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 6 คร้ัง 

เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 5 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบนั) 
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6) นายณพล  เลศิสุมติรกลุ 

 

 

 

อายุ : 59 ปี 
 

ตําแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และ 

   รองกรรมการผูจ้ดัการ-ประจาํสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
 

วันท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

ตามท่ีกาํหนดในหนังสือรับรอง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประวัติการกระทําผิดทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2536 มี ไม่มี ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 
 

ถือหุ้นโดย ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนหุ้นท่ีเปลีย่นแปลง ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จํานวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) จํานวนหุ้น ร้อยละ 

ตนเอง 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

รวม 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั ช่ือสถาบัน 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 
 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2563 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   - ไม่มี - 

 : ก่อนปี พ.ศ. 2563 

   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 

   หลกัสูตร Director Certification Program Update (DCPU) 

   หลกัสูตร Boards that Make a Difference (BMD) 
 

ประสบการณ์ : 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ- 

ประจาํสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2529 – 2561 กรรมการ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
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การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน : 

1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

กรรมการ และ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ-ประจาํสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

2) กจิการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (1 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

 

กรรมการ 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 
 

     2.2) บริษัทอ่ืน (รวม 2 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

กรรมการ บริษทั ศรีไทย สวนเกษตร จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ซุปเปอร์แวร์ เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั 
 

3) กจิการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 : 
 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 5 คร้ัง 
 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 27 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบนั)  
 
    

 

7) นายไชยวฒัน์  กลุภัทรวาณิชย์ 

 

 

 

อายุ : 51 ปี 
 

ตําแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

   ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เลขานุการบริษทั 

   รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงินและบริหาร* และ 

   รักษาการหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

   * ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 
 

วันท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

ตามท่ีกาํหนดในหนังสือรับรอง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประวัติการกระทําผิดทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

2 มกราคม พ.ศ. 2562 มี ไม่มี ไม่มี 
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การถือหุ้นในบริษัท :  
 

ถือหุ้นโดย ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนหุ้นท่ีเปลีย่นแปลง ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จํานวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) จํานวนหุ้น ร้อยละ 

ตนเอง 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

รวม 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั ช่ือสถาบัน 

ปริญญาโท 

International Exchange Program 

บริหารธุรกิจ (MBA) – การเงิน London Business School, U.K. 

University of Chicago, 

Booth School of Business, U.S.A. 

ประกาศนียบตัรชั้นสูง การสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) การบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2563 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 38/2563 

 : ก่อนปี พ.ศ. 2563 

   หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นท่ี 7/2562 

   หลกัสูตร Director Diploma Examination รุ่นท่ี 62/2561 

   หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นท่ี 11/2561 

   หลกัสูตร Company Secretary Program รุ่นท่ี 86/2561 

   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 248/2560 
 

การอบรมอ่ืน : 
 

ช่ือหลกัสูตร สถาบันจัดอบรม 

ปี พ.ศ. 2563  

ผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นท่ี 30 (2563) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2020 

คร้ังท่ี 1-4/2020 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

ก่อนปี พ.ศ. 2563  

TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 

คร้ังท่ี 2-5/2019 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

Strategic Financial Leadership Program สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

Strategic CFO in Capital Markets Program ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

CFO In Practice Certification Program สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

Fundamentals for Corporate Secretaries สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

IR Professional Development Program สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
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ประสบการณ์ : 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2560 – 2561 ผูอ้าํนวยการส่วนบญัชีและการเงิน บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2545 – 2560 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นบญัชีและการเงิน บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

พ.ศ. 2541 – 2544 Senior Associate ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช ์ภทัร จาํกดั 

พ.ศ. 2534 – 2537 ผูส้อบบญัชีอาวโุส บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน : 

1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

กรรมการ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เลขานุการบริษทั 

รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงินและบริหาร และ 

รักษาการหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

2) กจิการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (รวม 14 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

 

กรรมการ 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั 

(เดิมช่ือ “บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั”) 

กรรมการ บริษทั ที ไทยพลาส จาํกดั 

กรรมการ Srithai (Vietnam) Company Limited 

กรรมการ Srithai (Hanoi) Company Limited 

กรรมการ Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

กรรมการ Srithai Superware India Limited 

กรรมการ บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 

 

กรรมการ 

บริษทัร่วม 

บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั 

กรรมการ Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. 

กรรมการ บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 

กรรมการ PT. Srithai Maspion Indonesia 
 

     2.2) บริษัทอ่ืน : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

3) กจิการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
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การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 : 
 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

จดัประชุม 2 คร้ัง 

จดัประชุม 9 คร้ัง 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 6 คร้ัง 

เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

เขา้ประชุม 2 คร้ัง 

เขา้ประชุม 9 คร้ัง 
 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 2 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบนั) 
 
    

 

8) นายอภิสิทธ์ิ  ตั้งสาธิต 

(ส้ินสุดการดาํรงตําแหน่งผู้บริหาร เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

 

 

อายุ : 62 ปี 
 

ตําแหน่งปัจจุบัน : อนุกรรมการบริหารความเส่ียง และ 

   รองกรรมการผูจ้ดัการ-ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 
 

วันท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

ตามท่ีกาํหนดในหนังสือรับรอง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประวัติการกระทําผิดทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 
 

ถือหุ้นโดย ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนหุ้นท่ีเปลีย่นแปลง ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จํานวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) จํานวนหุ้น ร้อยละ 

ตนเอง 1,420 0.00 ไม่มี 1,420 0.00 

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

รวม 1,420 0.00 ไม่มี 1,420 0.00 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั ช่ือสถาบัน 

ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์-เคร่ืองกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 

ประสบการณ์ : 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ-ผลิตภณัฑเ์พ่ืองาน

อุตสาหกรรม 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2526 – 2561 ผูอ้าํนวยการโรงงานอาวโุส-ผลิตภณัฑเ์พ่ืองาน

อุตสาหกรรม 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
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การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน : 

1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

อนุกรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการผูจ้ัดการ-

ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม* 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

* ลาออกจากคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และพน้จากตาํแหน่งผูบ้ริหารเน่ืองจากครบกาํหนด

สัญญาจา้ง 
 

2) กจิการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (รวม 5 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

 

กรรมการ 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 

 

กรรมการ 

บริษทัร่วม 

บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั 

กรรมการ Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. 
 

     2.2) บริษัทอ่ืน : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

3) กจิการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 : 
 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

จดัประชุม 9 คร้ัง 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 2 คร้ัง 
 
    

 

9) นายพงษ์ศักดิ์  กนัตรัิตนาวงศ์ 

 

 

 

 

อายุ : 62 ปี 
 

ตําแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผูจ้ดัการ-ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 
 

วันท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

ตามท่ีกาํหนดในหนังสือรับรอง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประวัติการกระทําผิดทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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การถือหุ้นในบริษัท : 
 

ถือหุ้นโดย ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนหุ้นท่ีเปลีย่นแปลง ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จํานวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) จํานวนหุ้น ร้อยละ 

ตนเอง 2,700,000 0.10 200,000 2,500,000 0.09 

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

รวม 2,700,000 0.10 200,000 2,500,000 0.09 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั ช่ือสถาบัน 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์-ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ประสบการณ์ : 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ-ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ์

เคร่ืองด่ืม 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2550 – 2561 ผูอ้าํนวยการส่วนการตลาด- 

ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ ์

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2536 – 2550 Vice President บริษทั ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 

พ.ศ. 2529 – 2536 Senior Marketing Manager บริษทั ไทยโมเดิร์นพลาสติกอินดสัทรี จาํกดั 

พ.ศ. 2528 Marketing Officer บริษทั คา้สากลซิเมนตไ์ทย จาํกดั 

พ.ศ. 2523 – 2528 Technical Sales Representative บริษทั เฮิกซ์ไทย จาํกดั 
 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน : 

1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

รองกรรมการผูจ้ดัการ-ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

2) กจิการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

     2.2) บริษัทอ่ืน : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

3) กจิการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 : 
 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี จดัประชุม 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
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10) นายการัณย์  องัอุบลกลุ 

(ส้ินสุดการดาํรงตําแหน่งผู้บริหาร เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

 

 

อายุ : 40 ปี 
 

ตําแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผูจ้ดัการ-ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 
 

วันท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

ตามท่ีกาํหนดในหนังสือรับรอง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประวัติการกระทําผิดทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่มี เป็นบุตรนายสนัน่  องัอุบลกุล ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 
 

ถือหุ้นโดย ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนหุ้นท่ีเปลีย่นแปลง ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จํานวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) จํานวนหุ้น ร้อยละ 

ตนเอง 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

รวม 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั ช่ือสถาบัน 

ปริญญาเอก Business & Economic Studies 

– Marketing 

The University of Leeds, U.K. 

ปริญญาโท Engineering Business 

Management 

The University of Warwick, U.K. 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

ประสบการณ์ : 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ-ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้น

ครัวเรือน 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2559 – 2561 ผูจ้ดัการฝ่าย-ประจาํสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2553 – 2559 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย- 

ประจาํสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน : 

1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

รองกรรมการผูจ้ดัการ-ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน* บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

* พน้จากตาํแหน่งผูบ้ริหารเน่ืองจากลาออกจากการเป็นพนกังาน 
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2) กจิการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (รวม 4 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั 

(เดิมช่ือ “บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั”) 

ประธานกรรมการ Srithai (Vietnam) Company Limited 

ประธานกรรมการ Srithai (Hanoi) Company Limited 

 

กรรมการ 

บริษทัร่วม 

บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั 
 

     2.2) บริษัทอ่ืน : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

3) กจิการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 : 
 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี จดัประชุม 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
 
    

 

11) นางสาวลดัดา  นําจารุเสถียรชัย 

 

 

 

อายุ : 49 ปี 
 

ตําแหน่งปัจจุบัน : อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

   และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน* 

   * ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี 
 

วันท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

ตามท่ีกาํหนดในหนังสือรับรอง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประวัติการกระทําผิดทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 
 

ถือหุ้นโดย ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนหุ้นท่ีเปลีย่นแปลง ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จํานวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) จํานวนหุ้น ร้อยละ 

ตนเอง 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

รวม 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 
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คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั ช่ือสถาบัน 

ปริญญาโท บญัชีบริหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี บริหารทัว่ไป มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ปริญญาตรี บญัชี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 

การอบรมอ่ืน : 
 

ช่ือหลกัสูตร สถาบันจัดอบรม 

ปี พ.ศ. 2563  

ทาํความเขา้ใจการวดัมูลค่ายติุธรรม TFRS 13 สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

การจดัทาํบญัชีในยคุดิจิทลั กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

มาตราภาษี New Normal บริษทั แอคเคา้ต้ิง โคช้ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

บญัชีตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจ บริษทั แอคเคา้ต้ิง โคช้ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

ก่อนปี พ.ศ. 2563  

CFO In Practice Certification Program สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

CFO Current Issues สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

เตรียมพร้อมกับการบัญชี เร่ือง สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผูส้อบ

บญัชีใหเ้ขา้ใจ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ทาํความเขา้ใจหลกัการพ้ืนฐานของ TFRS 9 สําหรับทั้งกลุ่มสถาบนัการเงิน 

และกลุ่มท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน รุ่นท่ี 3/62 

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15, TFRS 16 สาระสําคญั ผลกระทบ 

แนวทางปฏิบติั และกรณีศึกษา 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

คุณวุฒิอ่ืน : ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 

การอบรมพฒันาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชีในปี พ.ศ. 2563 : 21 ชัว่โมง และมีคุณสมบติัครบถว้นของการเป็นผูท้าํบญัชีตามหลกัเกณฑ์

ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
 

ประสบการณ์ : 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2548 – 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2539 – 2548 ผูจ้ดัการอาวโุส บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน : 

1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

อนุกรรมการบริหารความเส่ียง* 

และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

* ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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2) กจิการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (รวม 2 บริษัท) : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

 

กรรมการ 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั 
 

     2.2) บริษัทอ่ืน : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

3) กจิการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2563 : 
 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

จดัประชุม 9 คร้ัง 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

เขา้ประชุม 7 คร้ัง 
 
    

 

2. หน้าที่ความรับผดิชอบของผู้ดาํรงตาํแหน่ง “เลขานุการบริษทั” ของบริษทัฯ 

 เลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ดงัน้ี 

1. หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม 

1.1 จดัการประชุม เขา้ร่วมประชุม และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการ

ประชุมผูถื้อหุน้ 

1.2 ติดต่อประสานงานในการรวบรวมและจดัทาํเอกสารเพ่ือจดัส่งใหก้บักรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 

1.3 ติดตามและทบทวนระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ 

1.4 รวบรวมและจดัเกบ็เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม 

1.5 ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษทัและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

2.1 ดูแลใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ 

2.2 ควบคุมและจดัเกบ็รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

2.3 ติดตามให้บริษทัฯและคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น การจัดทํา

ทะเบียนกรรมการ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เป็นตน้ 

2.4 ติดตามให้บริษทัฯและคณะกรรมการบริษทั ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูล ตลอดจนขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะของการเป็นบริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้เสนอขาย

หลกัทรัพยต่์อประชาชน 
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2.5 ทบทวนความกา้วหน้าและให้คาํปรึกษา แนะนาํ และส่งเสริมในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

(Good Corporate Governance) และบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและ

ผูบ้ริหาร (Code of Best Practice for Directors) 

3. การจดัเตรียม รวบรวม และเผยแพร่ขอ้มูล 

3.1 จัดเตรียมร่างสาส์นของคณะกรรมการบริษัทและรายงานแสดงความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงินของบริษทัฯในรายงานประจาํปี 

3.2 ประสานงานในการจดัทาํและเผยแพร่รายงานประจาํปีและงบการเงินใหผู้ถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ ลูกหน้ี เจา้หน้ี พนกังาน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมสรรพากร ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และท่ีปรึกษา

ทางการเงิน เป็นตน้ 

3.3 รวบรวมขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและทาํขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเม่ือมีการเปล่ียนแปลง และติดต่อ

ขอความร่วมมือกบันายทะเบียน 

3.4 ติดตามและตรวจสอบความเคล่ือนไหวในรายช่ือผูถื้อหุ้น เพ่ือเฝ้าระวงัการถือครองหลกัทรัพย์

ของบริษทัฯโดยบุคคลใดท่ีอาจเขา้ข่ายการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ รวมถึงติดต่อ

ประสานงานท่ีจาํเป็นเพ่ือทาํให้บริษทัฯมีการปฏิบัติท่ีครบถว้นตามท่ีกฎหมายและระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งกาํหนดเม่ือบริษทัฯไดรั้บคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

3.5 รวบรวมขอ้มูลและรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย สําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของ

บุคคลดงักล่าว 

3.6 การจดัทาํรายงานสารสนเทศต่างๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เช่น 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เป็นตน้ 

4. หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

4.1 แนะนาํและช่วยเหลือการบริหารงาน เพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของบริษทัฯ 

4.2 เป็นส่ือกลางการติดต่อส่ือสารและใหข้อ้มูลกบักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

4.3 ติดต่อกบัผูถื้อหุน้ในการแจง้หรือประกาศต่างๆ เช่น การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

4.4 ติดต่อส่ือสารขอ้มูลต่างๆ กบัหน่วยงานอ่ืนๆ และมีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองกฎหมาย การเงินและ

การบญัชี และนโยบายการบริหารในดา้นต่างๆ 

4.5 ทาํหนา้ท่ีนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations : IR) ซ่ึงดูแลเร่ืองการเผยแพร่ข่าวสารของบริษทัฯ

ต่อสาธารณชนรวมถึงนักลงทุนทั่วไป ตลอดจนการเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการติดต่อของ

บุคคลภายนอกกบับริษทัฯ 

4.6 ติดตามแหล่งความรู้ ตลอดจนหลกัสูตรอบรมเสนอกรรมการบริษทัเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

4.7 ทาํหนา้ท่ีหน่วยงาน Compliance Unit ซ่ึงมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไวใ้น เอกสาร

แนบ 3 : รายละเอียดเก่ียวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการ

ปฏิบติังานของบริษทั 
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4.8 เร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

3. ประวตักิรรมการและผู้บริหาร 

 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯไม่มีประวติัการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา อนัเน่ืองมาจากการ

กระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

โดยเฉพาะความผิดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. การกระทาํการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มูล หรือขอ้ความอนัเป็นเท็จท่ีอาจทาํใหส้าํคญัผิด หรือปกปิดขอ้ความจริง

ท่ีควรบอกให้แจง้ในสาระสําคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง 

3. การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุนในการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระทาํดงักล่าว 
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เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

 

 รายช่ือกรรมการของ Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเพียงแห่งเดียวท่ีมี

รายไดจ้ากการขายในปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทัตามงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มีดงัน้ี 

 

รายช่ือ SVN 

นายการัณย ์ องัอุบลกลุ ประธานกรรมการ 

นายไชยวฒัน ์ กลุภทัรวาณิชย ์ กรรมการ 

นายเจษฎากร  พ่วงมหา กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

Mr. Ong Chee Hwee กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั 

 

1. ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

 

ช่ือ-สกุล : นางสาวศุภวศา  ใบผกา 
 

อายุ : 50 ปี 
 

ตําแหน่งปัจจุบัน : รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

   และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

วันท่ีเร่ิมเป็นกรรมการ อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท

ตามท่ีกาํหนดในหนังสือรับรอง 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประวัติการกระทําผิดทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 
 

ถือหุ้นโดย ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนหุ้นท่ีเปลีย่นแปลง ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จํานวนหุ้น ร้อยละ สุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) จํานวนหุ้น ร้อยละ 

ตนเอง 9,000 0.00 ไม่มี 9,000 0.00 

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00 

รวม 9,000 0.00 ไม่มี 9,000 0.00 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั ช่ือสถาบัน 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ปริญญาตรี บญัชี สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

การอบรมอ่ืน : 
 

ช่ือหลกัสูตร สถาบันจัดอบรม 

ปี พ.ศ. 2563  

Transfer Pricing เจาะลึกกฎหมายและปัญหาทางปฏิบติัจริง สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

เจาะลึกวธีิปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัรายไดส้าํหรับ NPAEs สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ประเดน็ทุจริตท่ีตอ้งรู้เท่าทนั สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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การอบรมอ่ืน (ต่อ) : 
 

ช่ือหลกัสูตร สถาบันจัดอบรม 

ก่อนปี พ.ศ. 2563  

Auditors of the future: Perspective of Stakeholders and Audit Data Analytics สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ประเดน็สาํคญั TFRS for NPAEs และ TFRS 15, TFRS16 บริษทั จีทีโอ เทรนน่ิง จาํกดั 

Analytical Thinking in The Internal Audit Process สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

Processional Forensic Accounting สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ประเด็นปัญหาบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้าท่ีนักบัญชีต้อง

ระมดัระวงั 

บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จาํกดั 

การจดัทาํกระดาษทาํการเพ่ือมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ในองคก์ร สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ประสบการณ์ : 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

พ.ศ. 2563 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2557 – 2562 รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน : 

1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

2) กจิการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

     2.2) บริษัทอ่ืน : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

3) กจิการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 4 คร้ัง 
 

จํานวนพนักงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน : 3 คน (รวมรักษาการผูจ้ดัการฝ่าย) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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2. ข้อมูลของหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทัฯและหน้าที่ความรับผดิชอบ 

 

 หน่วยงาน Compliance Unit เป็นส่วนหน่ึงของสาํนกัเลขานุการบริษทั โดยนายไชยวฒัน์  กุลภทัรวาณิชย ์

เลขานุการบริษทั เป็นผูรั้กษาการตาํแหน่งหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ  ทั้งน้ี หนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบของหน่วยงาน Compliance Unit มีดงัน้ี 

1) ติดตาม ศึกษาและประเมินการเปล่ียนแปลงของกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อม

ทั้ งจัดทํารายงานสรุปผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯให้

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารรับทราบ 

2) เสนอให้มีหรือปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานบริษัทฯ ให้

สอดคลอ้งกบักฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) เสนอมาตรการป้องกนัทางกฎหมายแก่องคก์ร เพ่ือใหแ้ผนงาน/โครงการและการดาํเนินงานโดยรวม

ของบริษทัฯไดบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

4) ใหค้าํแนะนาํปรึกษาดา้นกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและมาตรฐานต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

5) สอบทาน ตรวจสอบขอ้ผิดพลาดจากการปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย พร้อมทั้งเสนอขอ้เสนอแนะ 

วิธีการ แนวทางปรับปรุงแกไ้ข และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

6) ประสานงานและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 

 บริษทัฯมีการประเมินราคาทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจและการผลิตส่วนหน่ึงของสายการผลิต

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบมูลค่าตลาดปัจจุบนัของทรัพยสิ์นในการกาํหนดราคา

โอนทรัพยสิ์นตามแผนงานโอนกิจการบางส่วนของบริษทัฯใหบ้ริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จาํกดั บริษทัย่อย

ท่ีบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยบริษทั ไซมอน ลิม และหุน้ส่วน จาํกดั 

โดยนายสุรสิทธ์ิ  พนัธนาคง ผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทาํหนา้ท่ีประเมินราคา รายละเอียดทรัพยสิ์นหลกัและการประเมินราคาสรุปไดด้งัน้ี 
 

รายการทรัพย์สิน 

(หน่วย : ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชี 

ก่อนวนัโอนกจิการ 

ณ 31 ก.ค. 2563 

ราคาประเมนิ วนัทีป่ระเมนิ 

1. ท่ีดินโรงงาน (จ.นครราชสีมา) เน้ือท่ี 32 ไร่ 25.45 48.00 10 เม.ย. 2563 

2. อาคารส่ิงปลูกสร้างในกิจการโรงงานผลิตภณัฑเ์มลามีน และ 21.31 51.60 10 เม.ย. 2563 

    ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน (เน้ือท่ีใชส้อยรวม 37,173 ตรม.)    

3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ จาํนวน 856 รายการ 52.64 65.43 2 มี.ค. 2563 

4. เคร่ืองมือ/เคร่ืองใช ้จาํนวน 54 รายการ 1.52 2.49 2 มี.ค. 2563 

5. ระบบไฟฟ้าและนํ้ า 10.53 12.26 2 มี.ค. 2563 

รวม 111.45 179.78  
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษทัในปี พ.ศ. 2548 เพ่ือทาํหนา้ท่ีช่วยสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ใหก้ารกาํหนดอตัราค่าตอบแทน

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และการคดัสรรผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสมสาํหรับการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯเป็นไปดว้ยความโปร่งใส มีความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทาํใหก้ารดาํเนินการ

ของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัฯมีประสิทธิภาพโดยกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งคร้ังละไม่เกิน 3 รอบปีบญัชี  ทั้งน้ี 

คณะกรรมการสรรหาฯชุดปัจจุบนัมีวาระการดาํรงตาํแหน่งถึงส้ินปีบญัชี พ.ศ. 2564 
 

ผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสรรหาฯไดจ้ดัประชุมรวมทั้งส้ิน 3 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ    

สรรหาฯ เป็นดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

นางสิริพร ไศละสูต ประธานกรรมการสรรหาฯ 3/3 

นายสนัน่ องัอุบลกลุ กรรมการสรรหาฯ 3/3 

นายเอง้ฮกั นนทิการ กรรมการสรรหาฯ 3/3 
 

 ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

1. พิจารณาต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัท่ีครบวาระเพ่ือคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอท่ี

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 39 (ประจาํปี พ.ศ. 2563) 

2. กาํหนดอตัราค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น    

คร้ังท่ี 39 (ประจาํปี พ.ศ. 2563) 

3. พิจารณาแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ 1 คน และระดบัผูอ้าํนวยการส่วน 5 คน 

4. พิจารณาเงินตอบแทนพิเศษใหผู้บ้ริหารระดบัสูงและพนกังาน สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2563 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาฯ ประจาํปี พ.ศ. 2563 

6. จดัทาํรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือเปิดเผยในรายงานประจาํปี พ.ศ. 2563 
 

             ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

             บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

                  นางสิริพร   ไศละสูต 

        ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นคณะกรรมการชุดยอ่ย ในปี พ.ศ. 2555 มี

หนา้ท่ีรับผิดชอบช่วยคณะกรรมการบริษทั ในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี พฒันา สนบัสนุนการควบคุมและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ รวมถึง

มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 

 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และคณะทาํงานยอ่ยการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี ทาํหน้าท่ีประสานงานและดาํเนินการร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ของบริษทัฯ เพ่ือให้นโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี และนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ไดน้าํไปปฏิบติัอยา่งครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนผู ้

มีส่วนไดเ้สียอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

 ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีการประชุมรวม 2 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นดงัน้ี 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 2/2 

นางสิริพร ไศละสูต กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 2/2 

นายไชยวฒัน ์ กลุภทัรวาณิชย ์ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและเลขานุการฯ 2/2 
 

 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีกาํหนดให้บริษทัฯดาํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจน

นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยบริษทัฯไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคร้ังแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 และในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ไดรั้บการ

รับรองต่ออายอีุกเป็นระยะเวลา 3 ปี สรุปผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 

1. ส่ือสารและเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หมวด

การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยการจดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) ให้ผูบ้ริหารและ

พนกังานของบริษทัยอ่ย 

2. จดัใหมี้หวัขอ้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายการต่อตา้นการทุจริตเป็นส่วนหน่ึงในการอบรม

พนกังานใหม่ของบริษทัฯ พร้อมทั้งรณรงคใ์หค้วามรู้แก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง เช่น การอบรมท่ีหนา้งาน (On 

the Job Training) การส่ือสารผา่นส่ิงพิมพ ์หรือกระจายเสียงภายในสาํนกังาน เป็นตน้ 

3. จดัให้มีการทดสอบความรู้ ความเขา้ใจนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่แก่พนกังานของบริษทัฯรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ซ่ึงปรากฏว่าพนกังานมีส่วนร่วมมากข้ึน 

ตลอดจนมีความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวดว้ยผลคะแนนเฉล่ียการทดสอบท่ีสูงข้ึน 
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดติ้ดตามผลตามนโยบายท่ีมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ

ดาํเนินการดงัน้ี 

1. ติดตามเร่ืองร้องเรียนในระบบ Whistle Blower ผ่านช่องทางต่างๆ โดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

เห็นชอบให้บริษทัฯแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือดาํเนินการด้วยความเป็นธรรมและคุม้ครองผูแ้จ้ง

ข่าวสาร โดยในปี พ.ศ. 2563 มีเร่ืองร้องเรียนรวม 2 เร่ือง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงดา้นทุจริตใน

องค์กร คณะกรรมการสอบสวนไดต้รวจสอบขอ้มูลและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งแลว้ จึงได้ดาํเนินการปรับปรุง

กระบวนการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมและรัดกมุยิง่ข้ึน เพ่ือป้องกนัความเส่ียงตามขอ้ร้องเรียนดงักล่าว 

2. สนบัสนุนให้บริษทัฯเขา้ร่วมโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงดาํเนินการ

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยอยา่งต่อเน่ืองนบัจากปี พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา โดยในปี พ.ศ. 

2563 บริษทัฯไดรั้บการประเมินอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ” เป็นปีท่ีหา้ติดต่อกนั 

3. ติดตามแผนงานการทบทวนความเหมาะสมของการนําหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจด

ทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) หรือ CG Code ของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ปปรับใชใ้หเ้ขา้กบับริบททางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 

 อน่ึง คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานแบบทั้งคณะสาํหรับปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงผลการ

ประเมินสรุปไดว้่า คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดป้ฏิบติัหน้าท่ีครบถว้นตามกฎบตัรฯท่ีกาํหนดไวอ้ย่างเหมาะสม 

เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

 

       ในนามคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

       บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

                     นายสุชาติ   บุญบรรเจิดศรี 

           ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทัฯ รวมถึงสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2563 ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใตน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ 

โดยการใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั การประมาณการท่ีสมเหตุผล รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือใหส้ะทอ้นฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดอยา่งแทจ้ริง อนัเป็นประโยชน์ต่อ

ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไป งบการเงินดงักล่าวไดรั้บการตรวจสอบและให้ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตท่ีเป็นอิสระ ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 

 คณะกรรมการบริษทัทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลและพฒันาระบบธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งจดัใหมี้และทบทวนระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าขอ้มูลทางการเงินมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพ่ือป้องกนัการ

ทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 คนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล ทาํหนา้ท่ีกาํกบั 

ดูแล สอบทานความน่าเช่ือถือและความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวในรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 

 

 คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษทัฯมีความเพียงพอและเหมาะสม 

สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่ งบการเงินรวมของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด

รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

       ในนามคณะกรรมการบริษทั 

         บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

             นายสนัน่   องัอุบลกลุ 

                ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 คน 

ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ดา้นการเงิน การบญัชี การบริหาร และมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของ

หน่วยงานกาํกบัดูแล ไดแ้ก่ 

1. นายเอง้ฮกั  นนทิการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี กรรมการตรวจสอบ 

3. นายศุภโชค  เล่ียมแกว้  กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีรักษาการผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ในระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง 

ประกอบดว้ยการประชุมจาํนวน 4 คร้ังร่วมกบัผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือรับทราบ ตลอดจนหารือ

เก่ียวกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีในประเด็นท่ีพบจากการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน การซกัถามเก่ียวกบังบ

การเงินบริษทัฯ รวมถึงมีขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นต่างๆ และการประชุมจาํนวน 1 คร้ัง ร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ

และมีกรรมการอิสระเขา้ร่วม โดยไม่มีผูบ้ริหารของบริษทัฯ เพ่ือรับฟังความเห็นจากผูส้อบบญัชีอย่างเป็นอิสระ สรุป

สาระสาํคญัของการปฏิบติัตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 

1. สอบทานรายงานทางการเงินทั้ งรายไตรมาสและประจาํปีของบริษทัฯ และงบการเงินรวมท่ีนําเสนอโดย

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ีไดส้อบทานและตรวจสอบแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

ว่า งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2563 มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา และได้นําเสนอ

คณะกรรมการบริษทัเพ่ือใหค้วามเห็นชอบ 

2. สอบทานการบริหารความเส่ียง แผนงานการบริหารความเส่ียง และติดตามความคืบหนา้ของการบริหารความ

เส่ียงท่ีสาํคญัตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงรายงานเป็นประจาํทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ความเห็น

และข้อเสนอแนะ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ี

เหมาะสมและเพียงพอกบัสภาพการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั 

3. สอบทานดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง 

4. สอบทานการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้

ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความโปร่งใส สมเหตุสมผล เป็นธรรมและประโยชน์

สูงสุดของบริษทัฯ โดยไม่มีการทาํรายการใดท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง

เพียงพอและทนัต่อเวลา 
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5. สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจาํปีท่ีอนุมติัไว ้โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบผลการตรวจสอบอย่างทนัท่วงที โดยไม่พบขอ้บกพร่องท่ีสําคญัของ

ระบบการควบคุมภายในท่ีจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและงบการเงินของบริษทัฯ 

6. พิจารณาคุณสมบติั ความเป็นอิสระ และความน่าเช่ือถือของผูส้อบบญัชี รวมถึงเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีฯสําหรับงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2564 ต่อ

คณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบเสนอแต่งตั้งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั โดยมีนายปรีชา  อรุณนารา เลข

ทะเบียนผูส้อบบญัชี 5800 หรือนางสาวสุพรรณี  ตริยานนัทกลุ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 4498 หรือนางสาววธู  

ขยนัการนาว ีเลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 5423 คนใดคนหน่ึง เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 ของบริษทัฯ โดยมีค่าตอบแทนรวม 1,900,000 บาท 

7. ร่วมกับคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

มาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ และพิจารณาขอ้มูลจากระบบการแจง้ขอ้ร้องเรียนจากบุคคลทัว่ไป 

(Whistle Blower) ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

8. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ 

ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายของ

คณะกรรมการบริษทั 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัซ่ึงกาํหนดไวใ้น

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 อย่างครบถว้น ดว้ยความรู้ความสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ 

ความเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอยา่งตรงไปตรงมา เพ่ือประโยชน์สูงสุดอยา่งย ัง่ยืนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย คณะกรรมการ

ตรวจสอบเช่ือมัน่ว่า งบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษทัฯมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล มีการ

บริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม ตลอดจนมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

       ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

            บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

                นายเอง้ฮกั  นนทิการ 

           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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