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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 
1.1 วสัิยทัศน์และภารกจิหลกัของบริษัทฯ 
 บริษทัฯไดป้ระกาศวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัให้ผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ ตลอดจนพนกังานทุกระดบัใน
องคก์รไดรั้บทราบ มีความเขา้ใจร่วมกนั และประสานงานกนั เพ่ือร่วมกนัช่วยผลกัดนัให้บริษทัฯสามารถบรรลุใน
เป้าหมายท่ีมุ่งหวงัและกา้วไปในทิศทางท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมัน่คง  นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดเ้ผยแพร่วิสัยทศัน์และ
ภารกิจดงักล่าวต่อสาธารณชน คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัฯไดรั้บทราบ เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ใน
ทิศทางและอนาคตของบริษทัฯ และดาํเนินธุรกิจร่วมกนักบับริษทัฯไดอ้ยา่งมัน่ใจ 
 

วสัิยทัศน์ (Vision) 
 

เป็นบริษทัชั้นนาํของประเทศไทย ในการเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่าย 
ผลิตภณัฑพ์ลาสติก ตลอดจนผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน ในระดบัสากล 

 
ภารกจิหลกั (Mission) 

 
1. ภารกจิด้านการตลาด 

เพิ่มส่วนแบ่งตลาดในประเทศและขยายตลาดไปต่างประเทศ ดว้ยผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

2. ภารกจิด้านการผลติ 
2.1 ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีดว้ยตน้ทุนตํ่า สามารถแข่งขนักบัตลาดโลกได ้โดยมีระบบการบริหารการ

ผลิตท่ีมีมาตรฐาน 
2.2 ปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ เพ่ือสนองความตอ้งการของตลาด 
 

3. ภารกจิต่อลูกค้า 
ปรับปรุง และรักษามาตรฐานสินค้า เพ่ือสร้างความมัน่ใจและความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการ
ใหบ้ริการท่ีประทบัใจแก่ลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ 
 

4. ภารกจิด้านการบริหาร 
ส่งเสริมให้บุคลากรไดรั้บการพฒันา เพ่ิมคุณค่าและมีความกา้วหนา้ในอาชีพ มีความปลอดภยัในการ
ทาํงาน และรับผดิชอบต่อสงัคม ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคญั 
 
 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” ดาํเนินธุรกิจคร้ังแรกภายใตช่ื้อ “หจก.อุตสาหกรรม
ศรีไทยพลาสติก” โดยมีนายสุมิตร  เลิศสุมิตรกุล เป็นผูก่้อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2506 ทาํธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายของใชพ้ลาสติกในครัวเรือน 
 

 ปี พ.ศ. 2515 ไดเ้ปล่ียนช่ือกิจการเป็น “หจก.อุตสาหกรรมศรีไทยซุปเปอร์แวร์” และปรับทีมบริหารโดยนาํ
มืออาชีพ คือ นายสนัน่  องัอุบลกุล เขา้มาเป็นผูจ้ดัการโรงงาน และไดเ้พ่ิมประเภทธุรกิจอีกประเภทหน่ึงคือ ผลิต
เคร่ืองใชเ้มลามีนบนโต๊ะอาหาร 
 

 ปี พ.ศ. 2522 ไดเ้ปล่ียนกิจการจากห้างหุ้นส่วนจาํกดัเป็นบริษทัจาํกดั ในช่ือ “บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 
จาํกดั” กิจการไดข้ยายตวัเติบโตข้ึนตามลาํดบั 
 

 บริษทัฯไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2534 
โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 170 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท และไดเ้ปล่ียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 13 
ธนัวาคม พ.ศ. 2536 
 

 บริษทัฯเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 470 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2537 และเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก
คร้ังเป็น 500 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีหุน้ท่ีเรียกชาํระมูลค่าครบแลว้จาํนวน 400 ลา้นบาท 
 

 เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2540 จากผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิค บริษทัฯจึงได้
ปรับโครงสร้างหน้ี โดยเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2543 บริษทัฯไดแ้ปลงหน้ีส่วนหน่ึงเป็นทุนตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ 
เป็นเหตุให้ทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจาก 400 ลา้นบาท เป็น 2,857 ลา้นบาท หน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากแผน
ฟ้ืนฟูกิจการอีกจาํนวนหน่ึงถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นกูมี้ประกนัอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ซ่ึงเม่ือบริษทัฯไดช้าํระเสร็จส้ิน
แลว้ ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้คาํสั่งให้ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ตาม
พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/70 มีผลใหอ้าํนาจการบริหารงานกลบัคืนสู่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
 

 ปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้งนายสนัน่  องัอุบลกุล กรรมการผูจ้ดัการ ให้ดาํรงตาํแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ แทนนายสุมิตร  เลิศสุมิตรกุล อดีตประธานกรรมการของบริษทัฯซ่ึงไดถึ้ง
แก่กรรม 
 

 บริษทัฯไดมี้การปรับโครงสร้างใหม่ทางธุรกิจ ซ่ึงโครงสร้างใหม่จะประกอบดว้ยสายธุรกิจพลาสติกโดยมี
กลุ่มสินคา้หลกั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน สายธุรกิจซ้ือมาขายไป 
และสายงานสนบัสนุน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
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 ปี พ.ศ. 2551 บริษทัฯไดล้ดทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้จาก 2,857 ลา้นบาท เป็น 2,709.9 ลา้นบาท โดย
การตดัหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืนและไม่ไดจ้าํหน่ายภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัท่ีซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ิน ซ่ึงเป็นไปตาม
โครงการซ้ือหุน้สามญัคืนเพ่ือการบริหารทางการเงินและขั้นตอนทางกฎหมาย 
 
 ในการบริหารงานของบริษทัฯ สําหรับสายธุรกิจหลกัทั้งผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใช้ในครัวเรือน บริษทัฯให้ความสาํคญักบัการลงทุนในเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรใหม่ การพฒันาคุณภาพ
สินคา้อยา่งต่อเน่ืองจนเป็นท่ียอมรับและโลกวางใจ การสรรหาและพฒันานวตักรรมใหม่ๆ อยูเ่สมอ การพฒันาและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ควบคู่ไปกบัการบริหารจดัการองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพตาม
หลกัธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรองรับกบัการแข่งขนัและผลกัดนัให้ธุรกิจเติบโต
อยา่งย ัง่ยืน  นอกจากน้ี การเดินหนา้ขยายธุรกิจกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็น
กลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีความตอ้งการของตลาดสูง การกา้วไปสู่การเป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมในอนัดบัตน้ๆ ของ
ประเทศไทย ดว้ยเทคโนโลยแีละสินคา้ของบริษทัฯท่ีมีส่วนช่วยลดตน้ทุนสินคา้ของลูกคา้จากการใชว้ตัถุดิบนอ้ยลง 
และมีส่วนช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการขยายฐานการผลิตและการจดัจาํหน่ายไปต่างประเทศ ส่งผลให้
ธุรกิจและรายไดข้องบริษทัฯมีการเติบโตเป็นลาํดบั 
 
 ส่วนธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์ บริษทัฯเนน้การคดัสรรสินคา้ท่ีหลากหลายและเป่ียมดว้ยคุณภาพสาํหรับใช้
ในชีวิตประจาํวนัหรือเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผ่านการทดสอบจากการใชง้านจริงและมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ มาจาํหน่าย
ในระบบการขายตรงแบบหลายชั้น (Multi-level Marketing) ภายใตต้ราสินคา้เอสเนเจอร์ “SNatur” ซ่ึงนอกจากจะมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่สายธุรกิจซ้ือมาขายไปของบริษทัฯแลว้ บริษทัฯยงัมุ่งหวงัท่ีจะผลกัดนัให้
สินคา้เอสเนเจอร์เป็นอีกหน่ึงทางเลือกของผูบ้ริโภค ควบคู่ไปกบัการกา้วไปสู่ระบบธุรกิจเครือข่ายท่ีโดดเด่น จูงใจ 
และเป็นโอกาสในการสร้างรายไดใ้ห้แก่ผูป้ระกอบอาชีพอิสระและสมาชิกท่ีตอ้งการสร้างเครือข่าย ปัจจุบนัธุรกิจ
เครือข่ายเอสเนเจอร์สามารถขยายฐานสมาชิกและลูกคา้ ตลอดจนส่งสินคา้ไปจาํหน่ายยงัประเทศเพื่อนบา้น ไดแ้ก่ 
ประเทศเมียนมาร์และลาว และยงัสามารถเติบโตไดอี้กในอนาคต 
 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่จะอยู่ภายใตโ้ครงสร้างเดียวกนักบัโครงสร้างธุรกิจ
หลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ สายธุรกิจพลาสติกซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้
ในครัวเรือน และสายธุรกิจซ้ือมาขายไป เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดว้างกลยทุธ์ใหก้ารทาํธุรกิจมีลกัษณะครบวงจร ลด
การพึ่งพาธุรกิจนอกกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัของกลุ่มบริษทัใหม้ากข้ึน ส่วนกลุ่มบริษทัยอ่ยท่ีทาํ
ธุรกิจแม่พิมพซ่ึ์งถือวา่เป็นหวัใจสาํคญัของสายธุรกิจพลาสติก และกลุ่มบริษทัในเครืออ่ืนๆ ท่ีทาํธุรกิจนอกเหนือจาก
ธุรกิจหลกัทั้งสองของบริษทัฯนั้น จะจดัอยูใ่นกลุ่มสายธุรกิจอ่ืน 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ – แยกตามสายธุรกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ – แยกตามประเภทของเงนิลงทุน 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 
2.1 โครงสร้างรายได้ 
 โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง และรายไดอ่ื้น ซ่ึงจาํแนก
ไดด้งัน้ี 
 

รายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงนิรวม % การถือหุ้น พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 ของบริษทัฯ ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและงานรับจ้าง      
   สายธุรกจิพลาสตกิ      
   ผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน      
   บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) - 1,715 18.0 2,000 22.5 
   บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั 100.0 161 1.7 234 2.6 
   Srithai (Vietnam) Company Limited 100.0 64 0.7 49 0.6 
   Srithai Superware India Limited 82.4 69 0.7 57 0.6 
   รวมผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน - 2,009 21.1 2,340 26.3 

   ผลติภัณฑ์เพือ่งานอุตสาหกรรม      
   บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) - 4,867 50.9 4,595 51.6 
   บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั 100.0 98 1.0 82 0.9 
   บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั 100.0 33 0.4 26 0.3 
   Srithai (Vietnam) Company Limited 100.0 1,071 11.2 375 4.2 
   บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 51.0 678 7.1 695 7.8 
   รวมผลติภัณฑ์เพือ่งานอุตสาหกรรม - 6,747 70.6 5,773 64.8 

   สายธุรกจิซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พมิพ์      
   บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) - 425 4.4 437 4.9 
   บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั 71.0 94 1.0 109 1.2 
   บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 51.0 122 1.3 98 1.1 
   รวมสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พมิพ์ - 641 6.7 644 7.2 

รวมรายได้จากการขายและงานรับจ้าง - 9,397 98.4 8,757 98.3 

รายได้อืน่ - 107 1.1 111 1.2 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   และกจิการร่วมค้า 

- 50 0.5 42 0.5 

รายได้รวมท้ังส้ิน - 9,554 100.0 8,910 100.0 
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หมายเหตุ    บริษทัฯได้เปิดเผยรายละเอียดเพ่ิมเติมไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 หวัขอ้ 6 ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน หนา้ 36 – 37 
 
2.2 การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
2.2.1 สายธุรกจิพลาสตกิ 
 บริษทัฯไดจ้าํแนกสายธุรกิจพลาสติกโดยแบ่งกลุ่มสินคา้หลกัออกเป็นผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน ซ่ึงเป็นการจาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการใชง้านของผลิตภณัฑ ์โดยมีรายละเอียด
แยกตามกลุ่มผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ี 
 1. ผลติภัณฑ์เพือ่งานอุตสาหกรรม 
  (ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 
 
 
     ช้ินส่วนอุตสาหกรรม คือ ช้ินส่วนต่างๆ ท่ีใช้
ประกอบเป็นสินคา้อุตสาหกรรม เช่น ตูอ้บไมโครเวฟ 
เคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซกัผา้ ช้ินส่วนรถยนต์
และรถจกัรยานยนต ์เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองพิมพ ์เป็นตน้ 
 
 

 

 
  

     เปลอืกหม้อแบตเตอร่ี คือ หมอ้แบตเตอร่ีเฉพาะท่ีเป็น
ส่วนนอกสุดซ่ึงทาํมาจากพลาสติก ประกอบด้วยตัว
แบตเตอร่ีและฝา รวมถึงขั้ วแบตเตอร่ี ทั้ งแบตเตอร่ี
รถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์
 

 
 
     พาเลท  คือ  แท่นวางสินค้า  มีลักษณะเป็นแท่น
ส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ ใชส้ําหรับวางสินคา้ในสถานท่ีเก็บ
สินคา้ ภายในแท่นมีช่องสาํหรับใหง้าของรถยกเสียบเพ่ือ
ยกแท่นได ้
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     ลังบรรจุขวด คือ ลงัพลาสติก ภายในแบ่งออกเป็น
ช่องๆ สาํหรับใชบ้รรจุขวด เช่น ขวดนํ้ าอดัลม ขวดเบียร์ 
และเคร่ืองด่ืมประเภทต่างๆ เป็นตน้ 
 
 

 
 
 
     ถังบรรจุภัณฑ์ ไดแ้ก่ ถงับรรจุสีทาบา้น  ถงัเคมีภณัฑ ์ 
ถงับรรจุนํ้ามนัเคร่ือง และถงับรรจุจาระบี 
 
 

 

 
  

 
 
     ถังขยะ ไดแ้ก่ ถงัขยะขนาดใหญ่แบบมีลอ้เคล่ือนท่ีได ้
ใชว้างริมทางเดินเทา้ หรือในท่ีสาธารณะทัว่ไป 
 
 
 

 
 
 
 
     ลงัเปล่า ไดแ้ก่ ลงัใส่ปลา กล่องอะไหล่ ลงัใส่นม ลงั
ใส่ผกัผลไม ้
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     บรรจุภัณฑ์อาหาร ไดแ้ก่ ภาชนะพลาสติกสาํหรับบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีใชเ้ทคโนโลยีการฉีดข้ึนรูปแบบ
ผนงับาง โดยจาํแนกเป็นแต่ละประเภทดงัน้ี 
 
 
 
 
 

 
 
     - บรรจุภณัฑท่ี์เนน้ความสวยงามโดยใชเ้ทคโนโลยี
การติดฉลากในแม่พิมพ ์IML (In-Mould Labeling) 
 
 
 

 
 
 
 
     - บรรจุภณัฑท่ี์พิมพล์วดลายดว้ยระบบ Offset 
 
 

 

 
  

 
     - บรรจุภณัฑอ์าหารแช่เยน็และแช่แข็ง และบรรจุ
ภณัฑ์ใส่อาหารแบบมีแถบป้องกนัการเปิด (Tamper 
Evident) 
 
 

 
 
 
 
     บรรจุภัณฑ์เคร่ืองดื่ม ได้แก่ ฝาเกลียวและพรีฟอร์ม
ขวดนํ้าอดัลมและนํ้ าด่ืม PET 
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     กล่องบรรจุแผ่นซีดีและดีวีดี Super Jewel Box คือ 
กล่องพลาสติกสําหรับบรรจุแผ่นซีดีและดีวีดี  ซ่ึงมี
ลกัษณะพิเศษป้องกนัการปลอมแปลงและมีสิทธิบตัรใน
ตวัสินคา้ 
 
 

 
 
     สินค้าพรีเมี่ยม ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีผลิตเพ่ือเป็นของแถม
ในรายการส่งเสริมการขายของผูผ้ลิตสินคา้หรือร้านคา้
ต่างๆ ซ่ึงออกแบบโดยผูว้า่จา้งผลิตหรือบริษทัฯเอง และ
เม่ือผลิตเสร็จแลว้ ตอ้งติดเคร่ืองหมายการคา้ของเจา้ของ
สินคา้ 
 

 

 
  

 
 
     สินค้าอื่นๆ ไดแ้ก่ สินคา้จาํพวกอุปกรณ์อาํนวยความ
สะดวก อุปกรณ์ตกแต่ง และเคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ 
 
 

 
 
  (ข) การตลาดและภาวะแข่งขัน 
  ลกัษณะลูกค้า 

ช้ินส่วนอุตสาหกรรม 
ช้ินส่วนยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และเปลอืกหม้อแบตเตอร่ี 

ลูกคา้สั่งซ้ือสินค้าจากบริษทัฯเพ่ือนาํไปประกอบ
เป็นสินคา้สาํเร็จรูปเพ่ือขายต่อไป 

  

พาเลท  ลงับรรจุขวด  ลงัเปล่า 
ถัง  ถังขยะ 

ลูกค้าซ้ือเพ่ือนาํไปใช้งานโดยตรง ได้แก่ โรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใชสิ้นคา้ประเภทน้ี 
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บรรจุภณัฑ์อาหาร โรงงานอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน   
โรงภาพยนตร์ท่ีตอ้งการส่งเสริมการขาย และร้าน
สะดวกซ้ือ 

  

บรรจุภณัฑ์เคร่ืองดื่ม โรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 
  

กล่องบรรจุแผ่นซีดีและดีวดี ี ผูป้ระกอบการค่ายหนงัและค่ายเพลงต่างๆ โดย
บริษัทฯเป็นผู ้ผลิตและตัวแทนจําหน่ายในเขต
ภู มิ ภ า ค อ า เ ซี ย น ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ า ใ น ป ร ะ เ ท ศ
เนเธอร์แลนด ์

  

สินค้าพรีเมีย่ม จาํหน่ายโดยตรงให้แก่เจ้าของสินค้าและร้านค้า
ต่างๆ ท่ีตอ้งการส่งเสริมการขาย 

  

สินค้าจําพวกอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก 
อุปกรณ์ตกแต่ง และเคร่ืองใช้ไม้สอยต่างๆ 

ขายผ่านตัวแทนจําหน่ายหรือร้านค้าปลีก  เ พ่ือ
จาํหน่ายต่อใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

 
 

ระยะเวลาให้สินเช่ือ โดยทัว่ไปสินคา้พลาสติกมีระยะเวลาใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ประมาณ 30-
90 วนั ยกเวน้การขายในงานมหกรรมจะขายเป็นเงินสด 

 

กลยุทธ์การแข่งขนั เนน้สินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงและแตกต่างจากสินคา้คู่แข่งดว้ยเทคโนโลยี
ในการผลิตท่ีทันสมัย เพ่ิมมูลค่าของสินค้าด้วยนวตักรรมใหม่ๆ 
พฒันาสินคา้ให้มีส่วนช่วยในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ตลอดจนเน้น
ความหลากหลายของสินคา้และบริการท่ีครบวงจร เน่ืองจากบริษทัฯมี
บริษทัย่อยท่ีสามารถผลิตแม่พิมพแ์ละรับจา้งเป่าข้ึนรูปบรรจุภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมให้แก่ลูกคา้   นอกจากน้ี การร่วมวิจยัและพฒันาสินคา้กบั
ลูกคา้ ผูผ้ลิตวตัถุดิบและผูผ้ลิตแม่พิมพ ์มีส่วนช่วยใหสิ้นคา้มีรูปแบบ
ตรงกบัความตอ้งการและ/หรือช่วยลดค่าใชจ่้ายให้แก่ลูกคา้ ตลอดจน
สิทธิบตัรในตวัสินคา้ ก็มีส่วนช่วยเสริมกลยุทธ์ในการแข่งขนัให้แก่
บริษทัฯ 

 

  ช่องทางการจําหน่าย ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมมีช่องทางการจาํหน่ายดงัน้ี 
     ส่งออกต่างประเทศ  21% 
     ขายภายในประเทศ  79% 
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ตวัแทนจาํหน่ายภายในประเทศ ไดแ้ก่ บริษทั ศรีไทยมาร์เก็ตต้ิง จาํกดั  บริษทั สยามเมลามีน   
มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั  บริษทั ธนศิริ อินดสัทรีส์ จาํกดั  และบริษทั ส.ศิริไทย เทรดด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นคู่คา้ท่ีดาํเนิน
ธุรกิจร่วมกนัเป็นระยะเวลายาวนาน   นอกจากน้ี ตวัแทนจาํหน่ายท่ีเป็นบริษทัในเครือของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 
บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั 

 
  (ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน 

ผูผ้ลิตสินคา้พลาสติกส่วนใหญ่เน้นการทาํธุรกิจกบักลุ่มสินค้าใดกลุ่มสินคา้หน่ึง เพ่ือแข่งขนั
เฉพาะในตลาดท่ีตนเองถนัด เช่น โรงงานฉีดพลาสติกเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนก็จะผลิตเฉพาะเคร่ืองใชใ้น
ครัวเรือนเท่านั้น จะไม่ผลิตสินคา้ชนิดอ่ืน เป็นตน้ โรงงานพลาสติกทัว่ประเทศมีหลายพนัราย ส่วนใหญ่
เป็นโรงงานขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนซ่ึงใช้เงินลงทุนน้อยและเทคโนโลยีตํ่า โรงงาน
พลาสติกขนาดใหญ่ท่ีสามารถผลิตสินคา้พลาสติกป้อนให้แก่ผูบ้ริโภคและภาคธุรกิจต่างๆ ไดมี้อยู่ไม่ก่ี
โรงงาน เพราะตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง มีการควบคุมคุณภาพอย่างเขม้งวดและตอ้งมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีดี 
นอกจากนั้นช่ือหรือตรายี่ห้อก็เป็นส่ิงสาํคญัมากในการสร้างความน่าเช่ือถือแก่ลูกคา้โดยเฉพาะโรงงานท่ี
ผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรม เพราะเป็นสินคา้ท่ีตอ้งการคุณภาพและการส่งมอบตรงเวลา 

กลุ่มบริษทัเป็นผูน้าํในวงการสินคา้พลาสติก มีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและมีการนาํเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มาพฒันาขีดความสามารถในการผลิต ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนทั้งใน
ส่วนของการช่วยเพ่ิมผลผลิต  ลดการใช้แรงงานคน  ลดการใช้พลังงาน  และลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต เพ่ือมีส่วนร่วมในการช่วยลดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม โดย
ปัจจุบนับริษทัฯมีโรงงานท่ีทนัสมยัสาํหรับผลิตผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมอยู ่3 โรงงาน และมีกาํลงั
การผลิตรวมกนัสูงเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย บริษทัฯมีความเช่ียวชาญในการผลิตผลิตภณัฑเ์พ่ือ
งานอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการความเท่ียงตรงสูง เช่น ช้ินส่วนอุตสาหกรรม ช้ินส่วนยานยนต์ บรรจุภณัฑ์
อาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ โดยบริษทัฯจะไม่ทาํธุรกิจแข่งขนักบัโรงงานพลาสติกขนาดเล็กท่ีผลิตสินคา้
โภคภณัฑท์ัว่ๆ ไป ซ่ึงมีการแข่งขนัดา้นราคาค่อนขา้งสูงและไม่ไดเ้นน้คุณภาพมากนกั เพ่ือให้ไดรั้บส่วน
แบ่งทางการตลาดเพ่ิม แต่บริษทัฯจะมุ่งเนน้การทาํธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดว้ยการนาํเสนอ
สินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง มีความทนัสมยั และสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายได ้ควบคู่ไปกบั
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การพิจารณาเลือกผลิตสินคา้ท่ีมีกาํไรดี โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯมุ่งเนน้ให้ความสาํคญัและเดินหนา้
ขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองทั้งในส่วนของการขยายกาํลงัการผลิตและตลาดของกลุ่มผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์
อาหารและเคร่ืองด่ืม ตลอดจนผลิตภณัฑท่ี์ใชจ้ดัเก็บและขนยา้ยวสัดุ (Material Handling) ไดแ้ก่ พาเลท 
และลงัอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมีความตอ้งการของตลาดสูง มีอตัราการเติบโตและกาํไรดี 
ในขณะท่ีพยายามลดการรับงานในส่วนของผลิตภณัฑ์ช้ินส่วนยานยนตแ์ละเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตามนโยบาย
ของบริษทัฯ 

ในส่วนของกลุ่มผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑอ์าหาร นอกจากสินคา้ของบริษทัฯจะเป่ียมดว้ยคุณภาพ มี
ความปลอดภยั และสวยงามโดดเด่นแลว้ สินคา้ของบริษทัฯยงัไดรั้บการยอมรับและความไวว้างใจใน
ระดับสากล และยิ่งเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายมากข้ึนในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์เม่ือบริษทัฯ
สามารถควา้รางวลั IMDA Awards 2012 สาขา Best Products Family จากสมาคม In-Mold Decorating 
Association ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการส่งชุดแกว้นํ้ าและถงัขา้วโพดคัว่ชุด “The Avengers” เขา้ร่วม
ประกวดในปี พ.ศ. 2555 ส่งผลให้บริษทัฯสามารถเปิดตลาดในต่างประเทศไดม้ากข้ึน ได้แก่ เวียดนาม   
ฟิลลิปปินส์ และอินโดนีเซีย และมียอดขายเติบโตเป็นลาํดบั  นอกจากน้ี บริษทัฯยงัคงมุ่งมัน่พฒันาบรรจุ
ภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน  (ready-to-eat) อย่างต่อเน่ืองทั้ งในส่วนของการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการผลิตและการพฒันารูปแบบสินคา้ร่วมกบัลูกคา้ โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯสามารถ
ผลกัดนัผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน (ready-to-eat) เขา้สู่ระบบตลาดของผูผ้ลิต
ในอุตสาหกรรมอาหารและผูบ้ริโภคอยา่งเตม็รูปแบบ โดยกระจายสินคา้ผา่นทางร้านสะดวกซ้ือท่ีตั้งอยูท่ ัว่
ประเทศ ซ่ึงไดรั้บผลตอบรับเป็นอย่างดี และในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯจะทาํการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์
ใหม่ๆ เพ่ิมเติมอีก 2–3 แบบ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กบัตวัผลิตภณัฑ์และตอบสนองความตอ้งการ
ตลาดไดม้ากข้ึน 

ส่วนบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม บริษทัฯเป็นหน่ึงในบริษทัผูผ้ลิตท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งทัว่โลกท่ีสามารถ
ผลิตฝา (Closure) ท่ีมีนํ้ าหนกัเบาและผลิตไดเ้ร็วท่ีสุด และจากการประสบความสาํเร็จในการทาํตลาดใน
ประเทศเวียดนามผา่นทางบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัไดก้า้วสู่การเป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมรายใหญ่ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงยงัคงไม่หยดุย ั้งและจะกา้วต่อไปในการขยายธุรกิจผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมทั้ งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับกับความ
ตอ้งการของตลาดขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าสูง ดว้ยผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ นํ้าหนกัเบาจากการลดปริมาณวตัถุดิบ 
และมีส่วนช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทัฯมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัฯ และธุรกิจ
ผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรมมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตไดอี้กมากในอนาคต 

 
 ขนาดของบริษัทเมือ่เทียบกบัคู่แข่งขัน 

บริษทัฯไม่สามารถเทียบขนาดกบัคู่แข่งขนัไดโ้ดยตรง เน่ืองจากโรงงานพลาสติกขนาดกลางและ
ขนาดเล็กมีจาํนวนนับพนัแห่ง   อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีในการผลิต กาํลงัการผลิตในปัจจุบัน 
ตลอดจนความหลากหลายของสินค้า ทาํให้บริษทัฯมีความเช่ือมัน่ว่า บริษทัฯเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย
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ผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรมในอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย ท่ีลูกคา้ใหก้ารยอมรับและเช่ือมัน่
ในคุณภาพสินคา้ ในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯไดป้ระเมินส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทัฯในแต่ละกลุ่ม
ผลิตภณัฑห์ลกัดงัน้ี 

 

ประเภทผลติภัณฑ์ % 
เปลือกหมอ้แบตเตอร่ี 60 
ลงับรรจุขวด 60 
ถงัขยะ 25 
เฟอร์นิเจอร์ 25 
กลุ่มผลิตภณัฑ ์Material Handling 25 
กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 20 

 
  (ง) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทัฯมีโรงงานผลิตผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 3 โรงงาน ไดแ้ก่ โรงงานสุขสวสัด์ิ โรงงาน
บางปู และโรงงานอมตะนคร ชลบุรี โดยผลิตสินคา้แตกต่างกนัดงัน้ี :- 

 
 
 
 
โรงงานสุขสวสัด์ิ 
ผลิตผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหาร ถงับรรจุภณัฑ ์
 
 
 

 

 
  

 
 
โรงงานบางปู 
ผลิตเปลือกหมอ้แบตเตอร่ี 
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โรงงานอมตะนคร ชลบุรี 
ผลิตผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภททั้ง
ช้ินงานขนาดเล็กและช้ินงานขนาดใหญ่ ได้แก่ พาเลท  
ลงับรรจุขวด  ถงัขยะ  บรรจุภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม  
กล่องบรรจุแผ่นซีดีและดีวีดี  อุปกรณ์ตกแต่ง  เปลือก
หมอ้แบตเตอร่ี ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และช้ินส่วนยาน
ยนต ์
 

 

 

วตัถุดิบท่ีสําคัญ ได้แก่ เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ซ่ึงซ้ือส่วนใหญ่ภายในประเทศจากตัวแทน
จาํหน่ายของผูผ้ลิตหลายรายซ่ึงไม่มีปัญหาคุณภาพวตัถุดิบและไม่มีปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบแต่อยา่งใด   
อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาท่ีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลกเพ่ิมสูงข้ึน ราคาเม็ดพลาสติกก็มกัเพ่ิมสูงข้ึนดว้ย ซ่ึง
หากราคาเม็ดพลาสติกมีความผนัผวนมาก บริษทัฯจะทาํการสั่งซ้ือวตัถุดิบบ่อยคร้ังมากข้ึน เพื่อลดความ
เส่ียงจากการข้ึนลงของราคา ตลอดจนการต่อรองเง่ือนไขทางการคา้กบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบเป็นคร้ังคราว
เพ่ือใหบ้ริษทัฯไดร้าคาวตัถุดิบท่ีเหมาะสม โดยผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีบริษทัฯ
แต่งตั้ งข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือติดตามและประเมินการเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบจากผูข้ายและผูผ้ลิต
ภายในประเทศและต่างประเทศ พิจารณาปริมาณการใช้ รวมถึงการเจรจาต่อรองราคากับผูจ้าํหน่าย   
นอกจากน้ี เม่ือราคาวตัถุดิบมีการปรับตวัสูงข้ึน บริษทัฯก็จะสามารถปรับราคาขายกบัลูกคา้ได ้หากมีการ
ตกลงกนัมาก่อน โดยบริษทัฯจะหลีกเล่ียงการรับคาํสัง่ซ้ือล่วงหนา้นานๆ 

แม้ว่ากระบวนการผลิตของบริษัทฯไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม แต่บริษทัฯก็ให้
ความสาํคญักบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากข้ึน โดยบริษทัฯไดก้าํหนดแนวทาง 3 Save : Save Material, 
Save Energy, Save the World ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นการใหค้วามสาํคญักบัการลดการใชว้ตัถุดิบ ลด
ขั้นตอนการทาํงาน ลดการใชพ้ลงังาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นกระบวนการผลิต เพ่ือมี
ส่วนร่วมในการช่วยลดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน ซ่ึงบริษทัฯไดด้าํเนินการอย่างต่อเน่ือง 
โดยยงัคงประสิทธิภาพในกระบวนผลิต   นอกจากน้ี บริษทัฯยงัให้ความสําคญักบัการศึกษาและวิจยั
ร่วมกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นนําเพ่ือพฒันาสินค้าพลาสติกท่ีสามารถย่อยสลายเองได้ตาม
ธรรมชาติ และสามารถผลกัดนัไปสู่ลูกคา้เฉพาะกลุ่มในเชิงพาณิชยม์ากข้ึนในอนาคต 

 

  (จ) งานท่ียงัไม่ส่งมอบ 
ดว้ยฐานลูกคา้ของบริษทัฯค่อนขา้งกวา้งตามประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย ประกอบกบั

การมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการส่งมอบสินคา้ให้เป็นไปตามแผนการสั่งซ้ือล่วงหนา้ของ
ลูกคา้ บริษทัฯจึงไม่มีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีงานท่ียงัไม่ส่งมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เกินกว่าร้อยละ 
10 ของรายไดร้วม 
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 2. ผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
  (ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 
 
 
     ได้แก่ เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวซ่ึง
ผลิตมาจากผงเมลามีนโดยพิมพล์วดลายใหส้วยงาม 
เช่น จาน ชาม โถใส่ขา้ว ทพัพี ชอ้น ถว้ยนํ้า เป็นตน้ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  (ข) การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
  ลกัษณะลูกค้า  จาํหน่ายผา่นตวัแทนจาํหน่าย  ระบบการขายตรง (Direct Sales) โดย 

ขายตรงแก่ผูบ้ริโภค และส่งออกไปต่างประเทศ 
 

  ระยะเวลาให้สินเช่ือ 1) ขายในระบบการขายตรง (Direct Sales) เกือบทั้งหมดเป็นเงินสด 
2) ขายผา่นตวัแทนจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ใหเ้ครดิต 
     เทอมประมาณ 30-150 วนั 
3) ขายลูกคา้ทัว่ไปในต่างประเทศ มีทั้งท่ีเป็นเงินสดและใหเ้ครดิต 
     เทอมประมาณ 30-60 วนั 
4) ขายในงานมหกรรมลดราคาจะขายเป็นเงินสด 

 

  กลยุทธ์การแข่งขนั เนน้สินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง และการออกแบบลวดลาย สีสนัท่ีงดงาม 
ตลอดจนการพฒันารูปทรงผลิตภณัฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้
งานท่ีหลากหลายมากข้ึน 
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ช่องทางการจําหน่าย ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนมีช่องทางการจาํหน่ายในปี พ.ศ. 2556 
เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2555 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแทนจาํหน่ายภายในประเทศ ไดแ้ก่ บริษทั สยามเมลามีน มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั และบริษทั ศรีไทย
มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นคู่คา้ท่ีดาํเนินธุรกิจร่วมกนัเป็นระยะเวลายาวนาน 

 
  (ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน 

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํดว้ย “ผงเมลามีน” เป็นสารพลาสติกท่ีสามารถทนทานต่อ
ความร้อนไดสู้งถึง 100 องศาเซลเซียส เหมาะสมท่ีจะใชท้าํเป็นภาชนะใส่อาหารเพราะใหค้วามปลอดภยัสูง
ต่อผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์ชนิดน้ีมีผูผ้ลิตในประเทศอยู่เพียงไม่ก่ีราย ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนของ
บริษทัฯมีความแข็งแรงทนทาน มีลวดลายและสีสันสวยงาม ประกอบกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคดว้ยวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตมาจากผงเมลามีน 100% ทาํให้
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนของบริษัทฯเป็นท่ีนิยมของตลาดโดยทั่วไปทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ บริษทัฯสามารถส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ ไดแ้ลว้มากกวา่ 100 ประเทศทัว่โลก และตลาดยงั
มีลู่ทางท่ีจะขยายตวัไดอี้ก 

บริษทัฯเป็นผูน้าํในวงการผลิตภณัฑเ์มลามีน โดยเป็นผูผ้ลิตภาชนะเมลามีน 100% รายใหญ่ท่ีสุด
ในโลกและมีเทคโนโลยีในการผลิตท่ีทนัสมยัดว้ยการนาํระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) มา
ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนและพัฒนาเทคนิคการผลิตให้เป็นอัตโนมัติมากข้ึน   
นอกจากน้ี บริษทัฯได้ขยายฐานการตลาดและการผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนไปยงัประเทศ
เวียดนาม และสร้างฐานการตลาดท่ีมัน่คงในประเทศอินเดียผา่นช่องทางผูจ้ดัจาํหน่ายหลายราย ในปี พ.ศ. 
2556 บริษทัฯไดด้าํเนินการตามแผนการขยายฐานการผลิตไปยงัประเทศอินเดียผ่านการลงทุนในบริษทั
ยอ่ยจดัตั้งใหม่ซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100  ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดจ้ดัหาท่ีดินเรียบร้อยแลว้ซ่ึง
ตั้งอยูใ่นเมือง Ahmedabad รัฐ Gujarat ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างก่อสร้างโรงงาน ซ่ึงคาดว่าจะแลว้เสร็จในปี   
พ.ศ. 2557 
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บริษทัฯมีตราสินคา้ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํดว้ยเมลามีน 6 ตรา ไดแ้ก่ Superware, 
Vanda, Flowerware, Melamineware, Unica และ Ektra โดยบริษทัฯเป็นผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑเ์มลามีนเพียง
แห่งเดียวในประเทศไทยท่ีมีระบบขายตรง 

 
 ในส่วนของสินคา้ภายใต ้ช่ือ “เอกตรา” (Ektra) มีทั้งผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพลาสติกและเมลามีน เนน้การ
ออกแบบท่ีทนัสมยัเพ่ือใหเ้หมาะกบักลุ่มลูกคา้ชีวิตคนเมือง (Metro Living) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักระแสแนวนิยม
ของสินคา้ท่ีมีดีไซน์และการใชง้านท่ีเหมาะกบัสภาพชีวิตคนเมืองยคุใหม่ ซ่ึงเป็นการขยายฐานลูกคา้สู่ผูบ้ริโภคกลุ่ม
ใหม่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบับนมากข้ึน 
 กลุ่มสินคา้ยี่ห้อ “เอกตรา” (Ektra) ไดรั้บความนิยมและมีการขยายตวัของยอดขายเป็นท่ีน่าพอใจ  ทั้งน้ี 
บริษทัฯจดัจาํหน่ายสินคา้ดงักล่าวผา่นระบบการขายตรง และวางจาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้ชั้นนาํหลาย
แห่ง รวมถึงการส่งออกไปจาํหน่ายในต่างประเทศ 
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 ขนาดของบริษัทเมือ่เทียบกบัคู่แข่งขัน 
บริษทัฯมีกาํลงัการผลิตมากท่ีสุดในประเทศไทยและมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 80 

ของตลาดผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนท่ีทําจากเมลามีนในประเทศไทย  ซ่ึงมากกว่าคู่แข่งใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัอยูห่ลายเท่า 

 

  (ง) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          บริษทัฯผลิตสินคา้ประเภทเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ี
โรงงานโคราช ภายในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จงัหวดั
นครราชสีมา  โดยเน้นการผลิตตามใบสั่ ง ซ้ือจาก
ต่างประเทศ และการผลิตสินคา้เมลามีนท่ีได้รับความ
นิยมจากตลาดภายในประเทศเป็นหลกั สาํหรับวตัถุดิบท่ี
สําคัญ  คือ ผงเมลามีนซ่ึงส่วนใหญ่สั่งซ้ือจากผู ้ผลิต
ภายในประเทศ บริษัทฯมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูผ้ลิต
วตัถุดิบ วตัถุดิบท่ีใช้ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพหรือการ
ขาดแคลนแต่อยา่งไร และกระบวนการผลิตไม่ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 
บริษทัฯซ้ือผงเมลามีนจากบริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของยอดสัง่ซ้ือผง  

เมลามีนทั้งหมดในปี พ.ศ. 2556 เน่ืองจากเป็นบริษทัในเครือ จึงซ้ือผงเมลามีนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและ
คุณภาพไดต้ามมาตรฐานสากล รวมทั้งไม่มีปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบ 

 
  (จ) งานท่ียงัไม่ส่งมอบ 

การขายของบริษทัฯกระจายไปยงัลูกคา้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศหลายหม่ืนราย ซ่ึงเป็น
ทั้งลูกคา้รายยอ่ยและตวัแทนจาํหน่าย  บริษทัฯไม่มีงานท่ียงัไม่ส่งมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เกิน
กวา่ 10% ของรายไดร้วม 

 
 
2.2.2 สายธุรกจิซ้ือมาขายไป 
 สายธุรกิจซ้ือมาขายไปเป็นสายธุรกิจท่ีช่วยเสริมสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทัฯนอกเหนือจากรายไดห้ลกัท่ีมา
จากสายธุรกิจพลาสติก โดยการสรรหาสินคา้ใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพ มีความทนัสมยั และเป็นท่ีนิยมของตลาดจากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมาจาํหน่ายในราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 (ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

สินคา้ท่ีบริษทัฯจดัหามาจาํหน่ายในสายธุรกิจซ้ือมาขายไปสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 
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1. ผลติภณัฑ์ท่ีจําหน่ายผ่านระบบธุรกจิเครือข่ายเอสเนเจอร์ จาํแนกเป็นกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัดงัน้ี 
 

 
 
 
 
   - ผลิตภณัฑก์ลุ่มนวตักรรมสุขภาพ 
     (Healthnovation) 
 
 
 
 

 

 
  

 
 
 
   - ผลิตภณัฑก์ลุ่มนวตักรรมความงาม 
     (Beautnovation) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   - ผลิตภณัฑก์ลุ่มนวตักรรมครัวเรือน 
     (Homenovation) 
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   - ผลิตภณัฑก์ลุ่มนวตักรรมเกษตร 
     (Agrinovation) 
 
 
 
 

 
  2. ผลติภัณฑ์ประเภทซ้ือมาขายไปอืน่ จาํแนกตามแหล่งผลิตสินคา้ไดด้งัน้ี 
 
 
 
   - ผลิตภณัฑ์ภายในประเทศ ไดแ้ก่ ชุดเคร่ืองนอน  
ภาชนะท่ีใชใ้นการประกอบอาหารต่างๆ 
 
 
 

 

 
   - ผลิตภณัฑ์ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ ไดแ้ก่ ล็อกแอนดล์็อก กล่องถนอมอาหารระบบล็อกพิเศษจากประเทศ   
เกาหลีใต ้ โต๊ะ เกา้อ้ี เตียงนอนชายหาด ตรา Evolutif และ Kettal จากประเทศฝร่ังเศสและสเปน 
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 (ข) การตลาดและภาวะแข่งขัน 
ลกัษณะลูกค้า ก ลุ่ มผู ้บ ริ โภค สินค้า โดยตรง  และก ลุ่ม ธุ ร กิ จ  HORECA ซ่ึ ง

ประกอบดว้ย โรงแรม (Hotel) ภตัตาคาร (Restaurant) และธุรกิจ     
จดัเล้ียง (Catering) 

 

  ระยะเวลาให้สินเช่ือ 1) ขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย ใหเ้ครดิตเทอมประมาณ 90-150 วนั 
2) ขายผา่นระบบการขายตรงแบบ Single-level Marketing เกือบ 
     ทั้งหมดเป็นเงินสด 
3) ขายผา่นระบบธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์แบบ Multi-level 
     Marketing ทั้งหมดเป็นเงินสด 
4) ขายในงานมหกรรมลดราคาทั้งหมดเป็นเงินสด 

 

กลยุทธ์การแข่งขนั เน้นความหลากหลายของสินค้าด้วยการสรรหาสินค้านวตักรรม 
สินคา้คุณภาพท่ีมีความปลอดภยั ทนัสมยั และเป็นท่ีนิยมของตลาด
หรือมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศมา
จาํหน่ายในราคาท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง เน้นการจาํหน่ายสินคา้ท่ี
ครบวงจรหรือเป็นกลุ่มสินค้าท่ีสามารถเสนอขายให้กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเดียวกนั ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมการขายและการขยายฐาน
สมาชิกของระบบธุรกิจขายตรงแบบ Single-level Marketing และ
ธุรกิจเครือข่ายแบบ Multi-level Marketing เพ่ือการเข้าถึงกลุ่ม
ผูบ้ริโภคและลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน ตลอดจนช่วยให้สินคา้ติด
ตลาดและเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคอยา่งรวดเร็ว 

 

ช่องทางการจําหน่าย บริษทัฯจาํหน่ายให้แก่ผูบ้ริโภคโดยตรงและผ่านตวัแทนจาํหน่าย
บางส่วน ตลอดจนจาํหน่ายโดยใช้ระบบการขายตรง (Direct Sales) 
ทั้งระบบธุรกิจแบบ Single-level Marketing และธุรกิจเครือข่ายแบบ 
Multi-level Marketing โดยเป็นการจาํหน่ายในประเทศเป็นส่วนใหญ่
มากกวา่ร้อยละ 90 

 
 (ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่งขนั 

 ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัฯนาํมาจาํหน่ายในสายธุรกิจซ้ือมาขายไปเร่ิมมีความหลากหลายโดยเฉพาะ
ผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ SNatur ท่ีจาํหน่ายผา่นระบบธุรกิจเครือข่าย โดยกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการตอบ
รับท่ีดีจากผูบ้ริโภคและเป็นท่ีนิยม ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์กลุ่มนวตักรรมสุขภาพและความงาม และผลิตภณัฑ์
กลุ่มนวตักรรมเกษตร ประกอบกบัฐานสมาชิกท่ีมีการขยายตวัจากการมีผูส้นใจร่วมทาํธุรกิจมากข้ึน ส่งผล
ให้ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯสามารถครอบคลุมตลาดไดก้วา้งขวาง และบริษทัฯมีรายไดจ้ากสายธุรกิจซ้ือมา
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ขายไปเป็นท่ีน่าพอใจในปี พ.ศ. 2556 แมว้่าจะมีการแข่งขนัสูงและไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตวั 
 บริษทัฯใหค้วามสาํคญักบัการคดัสรรสินคา้ท่ีมีคุณภาพและความปลอดภยั สามารถตอบสนองกบั
ความต้องการของลูกค้าตามกระแสนิยมของตลาด และเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนัหรือเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีความแตกต่างจากสินคา้ทัว่ไป หรือเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการทดสอบจากการใชง้านจริงและมี
ตลาดขนาดใหญ่รองรับ ทาํให้บริษทัฯมีความเช่ือมัน่ว่า ระบบธุรกิจเครือข่ายจะมีสินค้าท่ีมีคุณภาพมา
นาํเสนอเป็นทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภคอยูเ่สมอทั้งในส่วนท่ีเพ่ิมเติม หรือทดแทนสินคา้ท่ีความตอ้งการของ
ตลาดถึงจุดอ่ิมตวั หรือมีกระแสนิยมท่ีลดลง ประกอบกบับริษทัฯไดจ้ดักิจกรรมกระตุน้สมาชิกในการสร้าง
ยอดขายและขยายธุรกิจผ่านกิจกรรมงานประชุมสัมมนาสมาชิกและการแสดงสินคา้อย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึง
ไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมงาน 
 ดว้ยความพร้อมทางดา้นการเงินท่ีสามารถสนบัสนุนธุรกิจเครือข่าย การเป็นท่ียอมรับในสังคม
และแวดวงธุรกิจ ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพและเพียบพร้อม ไดแ้ก่ ฐานสมาชิกของระบบการขายตรง 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั ศูนยจ์าํหน่ายสินค้าท่ีมีอยู่ทัว่ทุกภูมิภาค ตลอดจนการสรรหา
นวตักรรมหรือแผนธุรกิจท่ีช่วยส่งเสริมการขายหรือการสร้างเครือข่าย ไดแ้ก่ การร่วมเป็นพนัธมิตรกบั
ธนาคารชั้นนาํในประเทศ และการดาํเนินธุรกิจแบบรหสัเดียวทาํธุรกิจไดท้ัว่โลก หรือ One Code One 
World ท่ีช่วยใหก้ารขายและการขยายฐานสมาชิกของนกัธุรกิจเอสเนเจอร์ไม่จาํกดัแค่เพียงในประเทศไทย 
แต่มีโครงสร้างพ้ืนฐานอยูภ่ายใตร้ะบบเดียวกนั ทาํให้ธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์สามารถกา้วไปสู่การเป็น
ทางเลือกท่ีดีกว่าของผูท่ี้ตอ้งการทาํธุรกิจเครือข่าย ส่งผลให้ฐานสมาชิกมีการขยายตวัและกวา้งขวางมาก
ยิ่งข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือร่วมกนัผลกัดนัให้สินคา้ของบริษทัฯสามารถกระจายสู่ตลาด
ผูบ้ริโภคไดก้วา้งขวางข้ึน และบริษทัฯสามารถรักษาสถานภาพการแข่งขนัและมียอดขายท่ีเติบโตข้ึนใน
อนาคต 
 อน่ึง บริษทัฯจะทาํการศึกษาสินคา้และตลาดอย่างถ่ีถว้นก่อนนาํสินคา้มาจาํหน่ายหรือตอ้งเป็น
สินค้าท่ีมีมูลค่าตลาดรองรับไม่น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนด เพ่ือลดความเส่ียงและการแข่งขนัท่ีไม่จาํเป็น   
นอกจากน้ี สายธุรกิจซ้ือมาขายไปยงัเป็นสายธุรกิจท่ีไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก และหากสินค้าท่ีนํามา
จาํหน่ายไม่สามารถทาํกาํไรหรือเป็นท่ีนิยมของตลาดไดต้ามท่ีคาดการณ์ บริษทัฯก็สามารถเลิกจาํหน่าย
สินคา้ชนิดนั้นไดโ้ดยไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั ซ่ึงเป็นขอ้ดีของธุรกิจประเภทน้ี 

 

 ขนาดของบริษัทเมือ่เทียบกบัคู่แข่งขัน 
บริษทัฯไม่สามารถเปรียบเทียบขนาดกบัคู่แข่งขนัได้โดยตรง เน่ืองจากสินค้าท่ีบริษทัฯนาํมา

จาํหน่ายมีความหลากหลายและประเภทของการใชง้านท่ีแตกต่างกนั และมีคู่แข่งขนัท่ีมากมายหลากหลาย
ขนาด จึงไม่สามารถประเมินสภาพตลาดโดยรวมของแต่ละผลิตภณัฑ์และส่วนแบ่งทางการตลาดของ
บริษทัฯท่ีชดัเจนได ้ แต่จากคุณภาพและคุณลกัษณะพิเศษเฉพาะ ตลอดจนสิทธิบตัรในตวัสินคา้ท่ีบริษทัฯ
นาํมาจาํหน่าย ทาํให้สินค้าของบริษทัฯยากแก่การเลียนแบบและสามารถเป็นอีกทางเลือกหน่ึงให้แก่
ผูบ้ริโภคได ้
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 (ง) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บริษทัฯจดัหาสินคา้จากผูผ้ลิตหลายรายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงในการติดต่อกบั

ผูผ้ลิตสินคา้แต่ละรายเพ่ือนาํสินคา้มาจาํหน่ายนั้น บริษทัฯไดศึ้กษาและพิจารณาถึงคุณภาพของตวัสินคา้
และการเป็นท่ียอมรับจากลูกคา้ทัว่ไป ขีดความสามารถในการผลิต ขอ้มูลดา้นการตลาด ตลอดจนขอ้มูล
ดา้นอ่ืนๆ ของผูผ้ลิตสินคา้ตามหลกัเกณฑใ์นการเป็นคู่คา้ท่ีดี (Good Supplier Selection Program) เช่น การ
สนบัสนุนดา้นการตลาด การขนส่งและการกระจายสินคา้ และการสนบัสนุนดา้นวิทยากร/ฝึกอบรม เป็น
ตน้ ควบคู่ไปกบัการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอีกดว้ย  ทั้งน้ีเพ่ือให้บริษทัฯมีความมัน่ใจไดว้่า บริษทัฯ
จะไม่มีปัญหาขาดแคลนสินคา้ท่ีจะนาํมาจาํหน่าย 

 
 (จ) งานท่ียงัไม่ส่งมอบ 

บริษทัฯมีการจาํหน่ายสินคา้ให้แก่ลูกคา้มากมายหลากหลายประเภททั้งกลุ่มผูบ้ริโภคโดยตรง 
ลูกคา้รายยอ่ย ตวัแทนจาํหน่าย และกลุ่มธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร และร้านอาหาร ซ่ึงบริษทัฯไม่มีงานท่ียงั
ไม่ส่งมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เกินกวา่ 10% ของรายไดร้วม 

 
 
2.2.3 สายธุรกจิอืน่ 
 สายธุรกิจอ่ืนประกอบดว้ยสายงานแม่พิมพซ่ึ์งเป็นส่วนสนบัสนุนของสายธุรกิจพลาสติก และกลุ่มธุรกิจอ่ืน
นอกเหนือจากสายธุรกิจพลาสติกและสายธุรกิจซ้ือมาขายไป โดยมีรายละเอียดของสายธุรกิจอ่ืนดงัต่อไปน้ี 
 1. สายงานแม่พมิพ์ 

บริษทัฯไม่ได้ดาํเนินธุรกิจผลิตแม่พิมพ์เองเพ่ือจาํหน่ายให้บุคคลภายนอก แต่ธุรกิจดังกล่าว
ดาํเนินการโดยบริษทัในเครือ ไดแ้ก่ บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั และบริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั ซ่ึงทั้ง
สองบริษทัต่างก็เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจรับจา้งผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติกสาํหรับใชง้านในอุตสาหกรรม
ยานยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองสุขภณัฑ ์และบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมแบบผนงับาง (Thin Wall) ท่ี
ช้ินงานมีความละเอียด เท่ียงตรง 
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บริษัทฯมีความจําเป็นต้องใช้แม่พิมพ์ในการผลิตสินค้าพลาสติกทั้ งผลิตภัณฑ์เ พ่ืองาน
อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน แม่พิมพ์จึงมีความสําคัญต่อสายธุรกิจพลาสติก
ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากแม่พิมพแ์ต่ละชุดจะมีลกัษณะและประสิทธิภาพในการผลิตช้ินงานท่ีแตกต่างกนั   
ดังนั้ น หากนําแม่พิมพ์ท่ีไม่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิต ช้ินงานท่ีผลิตได้ก็จะไม่มีคุณภาพและไม่ได้
มาตรฐาน อีกทั้งอาจก่อใหเ้กิดของเสียในกระบวนการผลิตได ้โดยปัจจุบนัแม่พิมพส์ามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม 
ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 แม่พิมพ์สําหรับผลิตอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ีมีรูปแบบเรียบง่าย ได้แก่ 
เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และของเด็กเล่น ซ่ึงใช้ระบบการฉีดพลาสติกแบบ
ธรรมดาในการผลิต   ดงันั้น แม่พิมพจึ์งมีราคาตํ่า และมีผูผ้ลิตรายยอ่ยท่ีสามารถ
ผลิตแม่พิมพใ์นกลุ่มน้ีไดเ้ป็นจาํนวนมาก 

กลุ่มท่ี 2 แม่พิมพส์าํหรับผลิตอุปกรณ์และช้ินงานเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ช้ินส่วนยานยนตแ์ละ
สุขภัณฑ์ต่างๆ  ซ่ึงต้องใช้เทคนิคในการผลิตและมีขั้ นตอนในการผลิต
ค่อนข้างมาก โดยผูผ้ลิตแม่พิมพ์ต้องใช้เงินลงทุนในการซ้ือเคร่ืองจกัรและ 
Software จาํนวนมาก จึงจะสามารถผลิตแม่พิมพใ์นกลุ่มน้ีได ้  ทั้งน้ี บริษทั    
ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั และบริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั จดัเป็นผูผ้ลิตแม่พิมพ์
ท่ีมีความสามารถในการผลิตแม่พิมพใ์นกลุ่มน้ี 

กลุ่มท่ี 3 แม่พิมพท่ี์มีรูปร่างทรงกลมหรือส่ีเหล่ียมและผิวเรียบ ไดแ้ก่ แม่พิมพส์ําหรับ
ผลิตถงั แกว้ หรือบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมแบบผนงับาง (Thin Wall) ซ่ึง
ใช้กบัเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ส่วนใหญ่ผูผ้ลิตแม่พิมพใ์น
ประเทศไทยยงัไม่สามารถผลิตแม่พิมพ์ท่ีมีคุณภาพสูงในกลุ่มน้ีได้ จึงต้อง
วา่จา้งผูผ้ลิตในต่างประเทศและนาํเขา้มาในราคาท่ีสูง 

 
  (ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

เป็นการรับจา้งผลิตแม่พิมพส์าํหรับผลิตช้ินงานพลาสติก หรือช้ินงานเมลามีน ตามรูปแบบและ
ขนาดท่ีลูกคา้กาํหนด พร้อมทั้งใหบ้ริการซ่อมแกไ้ขแม่พิมพต์ามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

 

  (ข) การตลาดและภาวะแข่งขัน 
ธุรกิจต่างๆ มีความตอ้งการผลิตช้ินงานและสินคา้พลาสติกในแต่ละปีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจาก

ผูผ้ลิตสินคา้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มีการออกแบบสินคา้ใหม่ๆ อยู่เสมอ พร้อมกบัพยายามลดตน้ทุนดว้ย
การเปล่ียนวตัถุดิบจากเหล็กหรือโลหะต่างๆ ท่ีมีราคาสูงมาเป็นพลาสติกท่ีมีราคาขายและตน้ทุนในการ
ผลิตตํ่ากว่า ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมเคร่ืองสุขภณัฑ ์
และอ่ืนๆ ประกอบกบัแม่พิมพซ่ึ์งถือวา่เป็นส่วนสาํคญัและเป็นจุดเร่ิมตน้ของธุรกิจผลิตสินคา้พลาสติก จึง
ทาํใหมี้ผูป้ระกอบการจาํนวนมากทั้งคนไทยและต่างชาติลงทุนในธุรกิจรับจา้งทาํแม่พิมพท์ั้งขนาดเลก็และ
ขนาดใหญ่ท่ีใชเ้งินลงทุนไม่สูงมากนกัเป็นจาํนวนมาก   นอกจากน้ี จากการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใน
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อุตสาหกรรมแม่พิมพใ์นประเทศให้มีความกา้วหน้าและมีประสิทธิภาพ ทาํให้อุตสาหกรรมแม่พิมพใ์น
ประเทศมีความสามารถในการผลิตแม่พิมพม์ากข้ึนและไม่ขาดแคลนบุคลากร ตลอดจนมีกาํลงัการผลิตท่ี
เพียงพอต่อความตอ้งการแม่พิมพใ์นประเทศ โดยมีการนาํเขา้จากต่างประเทศเฉพาะแม่พิมพท่ี์มีรูปร่าง
ซบัซอ้นและตอ้งใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงในการผลิต 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากตลาดแม่พิมพไ์ดเ้ปิดกวา้งมากข้ึน ผูผ้ลิตสินคา้สามารถวา่จา้งผลิตแม่พิมพ์
จากผูป้ระกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาจากคุณภาพ ความสามารถในการผลิต และ
ราคาแม่พิมพ ์ทาํใหอุ้ตสาหกรรมแม่พมิพใ์นประเทศไทยตอ้งแข่งขนักบัผูป้ระกอบการต่างชาติสูงข้ึนทั้งใน
ดา้นราคาและความสามารถในการผลิต 

 

  (ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน 
ด้วยศกัยภาพและความพร้อมทางด้านบุคลากร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีทันสมยั ตลอดจน 

Software Computer ทาํใหบ้ริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั และบริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั มีความสามารถ
ในการผลิตแม่พิมพท่ี์มีความละเอียดและเท่ียงตรงสูง และสามารถผลิตแม่พิมพป้์อนให้กบัอุตสาหกรรม
ยานยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองสุขภณัฑ ์และอ่ืนๆ ไดปี้ละจาํนวนมากข้ึนอยูก่บัความยากง่ายและขนาดของ
แม่พิมพท่ี์ผลิต จากภาวะการแข่งขนัทางดา้นราคาท่ีสูงข้ึน ทั้งสองบริษทัก็พยายามลดตน้ทุนการผลิตเพ่ือ
เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัทางด้านราคาควบคู่กบัการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้รายใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการขาย 

บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั ไดล้งทุนในเคร่ืองจกัรใหม่และพฒันาบุคลากรจนสามารถดาํเนินการ
ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพส์าํหรับผลิตบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมแบบผนงับาง (Thin Wall) ท่ีมีความ
ละเอียดและเท่ียงตรงสูงเน่ืองจากนาํไปใชง้านกบัเคร่ืองฉีดพลาสติกท่ีมีรอบเวลาการฉีด (Cycle Time) ท่ีมี
ความเร็วสูง โดยสามารถผลิตไดคุ้ณภาพท่ีใกลเ้คียงกบัผูผ้ลิตชั้นแนวหนา้ในต่างประเทศดว้ยราคาท่ีแข่งขนั
ไดก้บัราคาแม่พิมพท่ี์นาํเขา้จากต่างประเทศ และเป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้แก่กลุ่มบริษทัในเครือและลูกคา้
ทัว่ไปในประเทศ 

 

  ขนาดของบริษัทเมือ่เทียบกบัคู่แข่งขัน 
บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั มีเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และกาํลงัคนท่ีสามารถผลิตแม่พิมพข์นาด

นํ้ าหนกัตั้งแต่ 200 กิโลกรัม ถึง 5,000 กิโลกรัม ส่วนบริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั สามารถผลิตขนาดใหญ่
ไดถึ้ง 15,000 กิโลกรัม   อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ปริมาณคู่แข่งขนัจะเพ่ิมสูงข้ึน แต่ผูป้ระกอบการแต่ละรายต่าง
กมี็ลูกคา้และความชาํนาญในแม่พิมพฉี์ดพลาสติกของสินคา้แต่ละชนิดท่ีไม่เหมือนกนั ทาํให้ทั้งสองบริษทั
ยงัมีการแข่งขนัท่ีไม่สูงมากนกัในตลาดแม่พิมพป์ระเภทท่ีทั้งสองบริษทัมีความชาํนาญ 

 
  (ง) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

เหล็กเป็นวตัถุดิบในการผลิตแม่พิมพ ์ประเทศไทยมีตวัแทนจาํหน่ายและผูน้าํเขา้จาํนวนมาก ทาํ
ใหมี้การแข่งขนัสูง บริษทัในเครือของบริษทัฯจึงสามารถจดัซ้ือไดง่้ายและสะดวก ไม่มีปัญหาขาดแคลน 
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  (จ) งานท่ียงัไม่ส่งมอบ 
เน่ืองจากงานแม่พิมพเ์ป็นงานท่ีตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมากในการออกแบบและการผลิต ตลอดจน

การทดสอบแม่พิมพ ์ซ่ึงเป็นขั้นตอนการผลิตปกติ   นอกจากน้ี แม่พิมพแ์ต่ละประเภทก็ใชเ้วลาในการผลิต
ต่างกนั   ดงันั้น หากในปีใดมีการรับงานแม่พิมพท่ี์มีความซบัซอ้นและตอ้งใชเ้วลาในการผลิตจาํนวนมาก 
หรือมีปริมาณงานแม่พิมพท่ี์เขา้มาในช่วงปลายปีสูง ก็จะทาํให้มีโอกาสท่ีจะมีงานท่ียงัไม่ส่งมอบเม่ือคิด
เป็นสดัส่วนของรายไดผ้นัแปรตามมูลค่าของงานแม่พิมพท่ี์รับในลกัษณะดงักล่าว 

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั ไม่มีงานท่ียงัไม่ส่ง
มอบเกินกวา่ 10% ของรายไดร้วม ส่วนบริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั มีงานท่ียงัไม่ส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ 1 ราย 
คิดเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วม และงานดงักล่าวคาดว่าจะส่งมอบให้แก่ลูกคา้ไดภ้ายในปี 
พ.ศ. 2557 

 
 2. สายงานอืน่ 

บริษทัในเครือท่ีถูกจดัอยูใ่นกลุ่มสายงานอ่ืนเพียงแห่งเดียว คือ บริษทั ศรีไทยบรรรจุภณัฑ ์จาํกดั 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
  บริษัท ศรีไทยบรรจุภณัฑ์ จํากดั 
  (ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ผลิตบรรจุภณัฑก์ล่องกระดาษพิมพด์ว้ยระบบ Offset เพื่อขายให้ผูผ้ลิตสินคา้ (สามารถผลิตได้
ตามคาํสัง่ของผูซ้ื้อ) 

 
  (ข) การตลาดและภาวะแข่งขันและสภาพการแข่งขัน 

ธุรกิจมีการแข่งขนัรุนแรงพอสมควร แต่เน่ืองจากมีลูกค้าประจาํและเน้นการผลิตสินค้าท่ีมี
คุณภาพและการใหบ้ริการท่ีดี จึงไม่มีปัญหาในการดาํเนินธุรกิจ 

 
  (ค) การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

วตัถุดิบหลกั คือ กระดาษกล่องแป้งและกระดาษคราฟท ์ซ้ือจากผูค้า้ในประเทศทั้งหมด มีปัญหา
เยือ่กระดาษข้ึนราคาและการขาดแคลนวตัถุดิบในตลาดเป็นบางคร้ัง ทาํใหว้ตัถุดิบมีราคาสูงข้ึนและตอ้งใช้
ระยะเวลาในการสั่งซ้ือ   อย่างไรก็ตาม จากแนวทางแกไ้ขปัญหาและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ทาํใหไ้ม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อการผลิตและตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์

 
  (ง) งานท่ียงัไม่ส่งมอบ 

บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั ไม่มีงานท่ียงัไม่ส่งมอบเกิน 10% ของรายไดร้วม 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ - 27 - 
 

2.3 ลกัษณะของลูกค้าและความสัมพนัธ์ 
 (ก) ลกัษณะของลูกค้าและความสัมพนัธ์สําหรับสายธุรกจิพลาสตกิ 
  ประเภทของลูกคา้แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ 

1. ผูน้ําเข้าในต่างประเทศ มีทั้ งประเภทนําเข้าเพ่ือใช้งานเองและนําเข้าเพ่ือจัดจาํหน่ายใน
ประเทศของตน เช่น หา้งสรรพสินคา้ และตวัแทนจาํหน่าย เป็นตน้ โดยผูน้าํเขา้จะสัง่ซ้ือจาก
บริษทัฯเป็นคร้ังๆ ไป 

2. ลูกคา้สถาบนั ไดแ้ก่ บริษทั หรือองคก์รต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่ีซ้ือสินคา้ไว้
ใชเ้อง เช่น โรงงานผลิตนํ้ าอดัลมซ้ือลงับรรจุขวด หรือกลุ่มธุรกิจ HORECA ซ่ึงประกอบดว้ย 
กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotel) ภตัตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจดัเล้ียง (Catering) เป็นตน้ 
นอกจากน้ี ยงัมีลูกคา้สถาบนัท่ีซ้ือสินคา้เพ่ือนาํไปประกอบหรือเพ่ือใชส้นบัสนุนธุรกิจของ
ตน เช่น ผูป้ระกอบรถยนต์ ผูผ้ลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้น โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็นตน้ ลูกคา้ประเภทน้ีมีสมัพนัธ์ท่ีดีกบับริษทัฯและ
ลูกคา้บางรายกเ็ป็นคู่คา้กนัมานาน 

3. ระบบการขายตรง ซ่ึงมีพิธีกรหรือพนกังานขายตรงเป็นผูข้ายสินคา้ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบอาชีพ
อิสระ พิธีกรจะมีรายไดห้ลกัจากส่วนลดท่ีไดรั้บจากราคาขายปลีกท่ีตั้งไว ้และค่านายหนา้ 

4. ตวัแทนจาํหน่าย เป็นนิติบุคคลซ่ึงมีความสมัพนัธ์ทางการคา้กบับริษทัฯมานาน และซ้ือสินคา้
โดยไดรั้บเครดิตทางการคา้เพื่อนาํไปจดัจาํหน่ายให้ผูค้า้ปลีกและห้างสรรพสินคา้อีกทอด
หน่ึง 

5. ขายเงินสดในงานมหกรรม เป็นการจดังานมหกรรมลดราคาสินคา้ ซ่ึงจดัข้ึนปีละประมาณ 4 
คร้ัง ตามโรงงานต่างๆ ของบริษทัฯ สินคา้ท่ีนาํมาขายไดแ้ก่ สินคา้มีรอยตาํหนิ สินคา้ท่ีผลิต
เกินคาํสั่งซ้ือจากลูกค้า และสินค้าค้างสต็อก ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน และผูบ้ริโภค
โดยตรง 

 

(ข) ลกัษณะของลูกค้าและความสัมพนัธ์สําหรับสายธุรกจิซ้ือมาขายไป 
 ประเภทของลูกคา้สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1. ระบบการขายตรงแบบ Multi-level Marketing หรือระบบธุรกิจเครือข่าย ซ่ึงมีนกัธุรกิจอิสระ
ร่วมทาํธุรกิจในลกัษณะหุ้นส่วนธุรกิจ (SNatur Business Partner) โดยนกัธุรกิจอิสระจะมี
รายไดห้ลกัตามแผนการจ่ายผลประโยชนต์อบแทน 

2. ระบบการขายตรงแบบ Single-level Marketing ซ่ึงมีพิธีกรหรือพนกังานขายตรงเป็นผูข้าย
สินค้าอิสระ พิธีกรจะมีรายได้หลกัจากส่วนลดท่ีได้รับจากราคาขายปลีกท่ีตั้ งไวแ้ละค่า
นายหนา้ 

3. กลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้โดยตรง หรือองคก์รต่างๆ ท่ีมีความตอ้งการสินคา้ไวใ้ชง้านเอง เช่น กลุ่ม
พ่อบา้นแม่บา้น และกลุ่มธุรกิจ HORECA ซ่ึงประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotel) 
ภตัตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจดัเล้ียง (Catering) เป็นตน้ 
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4. ตวัแทนจาํหน่าย เป็นนิติบุคคลซ่ึงมีความสมัพนัธ์ทางการคา้กบับริษทัฯมานาน และซ้ือสินคา้
โดยไดรั้บเครดิตทางการคา้เพื่อนาํไปจดัจาํหน่ายให้ผูค้า้ปลีกและห้างสรรพสินคา้อีกทอด
หน่ึง 

 

 (ค) ลกัษณะของลูกค้าและความสัมพนัธ์สําหรับสายธุรกจิอืน่ 
  - สายงานแม่พมิพ์ 

 บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั และบริษทั ศรีไทยโมลด์ส จาํกดั จดัส่งผูท่ี้มีความชาํนาญในการ
ผลิตแม่พิมพ์ไปติดต่อให้คาํปรึกษาแนะนําแก่โรงงานอุตสาหกรรมทั้ งหลายท่ีต้องการผลิตช้ินส่วน
อุตสาหกรรม หรือผลิตเคร่ืองใช้พลาสติก เพ่ือเสนอบริการผลิตแม่พิมพ  ์ลูกคา้ท่ีติดต่อจึงมกัเป็นลูกคา้
ประจาํท่ีมีความสมัพนัธ์ยาวนาน 

 

  - สายงานอืน่ๆ 
 บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั มีลูกคา้ท่ีเป็นผูใ้ชสิ้นคา้โดยตรงประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
และส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ประจาํท่ีมีความสมัพนัธ์ยาวนาน 

 
2.4 บัตรส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บอนุมติับตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับ
ผลิตภณัฑห์ลายรายการ ซ่ึงมีสิทธิประโยชน์หลกัเป็นการไดรั้บยกเวน้และลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในช่วงเวลา
ท่ีไดรั้บการส่งเสริม โดยบริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 หวัขอ้ 35 สิทธิพิเศษท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุน หนา้ 89 – 92 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 
3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 
 
ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่น้อยราย 
 กลุ่มบริษทัให้ความสําคญัและเดินหน้าขยายธุรกิจกลุ่มผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีความตอ้งการของตลาดสูง ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุ
ภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ิมข้ึนเป็นลาํดบั ในขณะท่ีพยายามลดการรับงานในส่วนของผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยานยนต์
และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตามนโยบายของบริษทัฯ ทาํให้ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัมีสดัส่วนรายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑ์
บรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของรายไดจ้ากการขายและงานรับจา้งรวมของกลุ่ม
บริษทั และสดัส่วนดงักล่าวยงัมีโอกาสเพ่ิมสูงข้ึนไดอี้กดว้ยอตัราการเติบโตของยอดขายท่ีดีกวา่กลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 
 เน่ืองจากรายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมในปัจจุบนัมาจากการจาํหน่ายให้กบั
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและโรงภาพยนตร์ 3-4 ราย และอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 4-5 ราย 
โดยทาํสัญญาขายสินค้าให้กบักลุ่มลูกคา้ดงักล่าว ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีไม่มากรายนัก ประกอบกบัธุรกิจบรรจุภณัฑ์
อาหารและเคร่ืองด่ืมมีผูป้ระกอบการท่ีเป็นคู่แข่งขนักบักลุ่มบริษทัอีกหลายราย จึงมีโอกาสท่ีลูกคา้จะไม่ต่อสญัญา
กบักลุ่มบริษทัหรือเปล่ียนไปสั่งซ้ือสินคา้บางส่วนจากคู่แข่งขนั และหากกลุ่มบริษทัสูญเสียกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวไป
โดยไม่สามารถหาลูกคา้มาทดแทนไดท้นัที อาจส่งผลกระทบต่อความสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองของรายได ้หรือส่งผล
ให้รายไดข้องกลุ่มบริษทัลดลงในช่วงระยะเวลาหน่ึงในอนาคต 
 อยา่งไรกต็าม ดว้ยสินคา้ของบริษทัฯมีจุดแขง็ทั้งจากการมีสิทธิบตัรในตวัสินคา้และสินคา้มีคุณภาพสูงจาก
การผลิตดว้ยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ เทคโนโลยีการฉีดข้ึนรูปแบบ
ผนงับางและการติดฉลากในแม่พิมพ ์(In-Mould Labeling) ท่ีทาํให้ผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑอ์าหารของบริษทัฯใช้
วตัถุดิบน้อยลงแต่มีความคงทนและสวยงาม และสิทธิบตัรในตวัผลิตภณัฑ์ฝาเกลียว (Closure) ซ่ึงมีจุดเด่นท่ีมี
นํ้ าหนักเบาจากการใช้วตัถุดิบน้อยลงเช่นกนั ทาํให้ผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมของบริษทัฯสามารถช่วยลด
ตน้ทุนและส่งเสริมการทาํ CSR ให้แก่ลูกคา้ได ้ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บสิทธิในการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายภายใตสิ้ทธิบตัร
ดงักล่าวครอบคลุม 14 ประเทศ และมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง ทาํให้มีความพร้อมสาํหรับการลงทุนในธุรกิจ
ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตท่ีมีมูลค่าสูง ดว้ยเหตุผลดงักล่าว 
บริษทัฯจึงมีความเช่ือมัน่วา่ ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมสามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งเหมาะสม หรือยากท่ี
ผูป้ระกอบการรายใหม่จะเขา้มาแข่งขนัเพ่ิมเติม แต่บริษทัฯก็ไม่ไดน่ิ้งนอนใจและไดว้างแนวทางรองรับความเส่ียง
เพ่ิมเติมดงัน้ี 

1. รักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัทั้งลูกคา้ในปัจจุบนัและลูกคา้รายอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมท่ีบริษทัฯยงัไม่
สามารถรับคาํสัง่ซ้ือไดใ้นปัจจุบนัอนัเน่ืองมาจากความพร้อมของกาํลงัการผลิต และเป็นสาเหตุหน่ึงท่ี
ทาํให้กลุ่มบริษทัรับคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้รายใหญ่ซ่ึงมีความตอ้งการสินคา้จาํนวนมากไดไ้ม่ก่ีราย โดย
การใหค้วามรู้และช่วยเหลือในดา้นการผลิตตามความเหมาะสมของโอกาสและความจาํเป็น 
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2. เพิ่มปริมาณผลผลิตดว้ยการลงทุนขยายกาํลงัการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศและ/หรือปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต 

3. พิจารณาปรับเปล่ียนอายขุองสญัญาขายสินคา้ตามความเหมาะสมของโอกาสและการเจรจาทางการคา้
กบัลูกคา้ 

4. ร่วมวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์กบัลูกคา้ ผูผ้ลิตวตัถุดิบและผูผ้ลิตแม่พิมพ ์เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน 

5. ทาํกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมจุดแข็งของตวัสินคา้อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพ่ือเสริมสร้างตราสินคา้ใหแ้ขง็แกร่งและเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 

6. เน้นการให้บริการท่ีครบวงจรควบคู่ไปกบัการนาํเสนอสินคา้ท่ีมีคุณภาพ โดยการลงทุนในธุรกิจท่ี
ต่อเน่ืองทั้งการลงทุนโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ ธุรกิจรับจา้งเป่าข้ึนรูปบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม ซ่ึง
นอกจากจะช่วยลดภาระในการลงทุนหรือการจดัหาผูผ้ลิตรายอ่ืนของลูกคา้แลว้ ยงัสามารถช่วยลด
ตน้ทุนในการขนส่งให้แก่ลูกคา้ได ้โดยกลุ่มบริษทัก็ไดรั้บผลตอบแทนเป็นคาํสั่งซ้ือในส่วนของฝา
เกลียว (Closure) และหลอดพรีฟอร์ม (Preform) ท่ีสมํ่าเสมอและแน่นอนมากข้ึน พร้อมกบัรายไดส่้วน
เพิ่มจากการรับจา้งเป่าข้ึนรูปบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 

7. ติดตามกระแสและทิศทางของเทคโนโลยใีนการผลิตอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะสิทธิบตัรหรือเทคโนโลยี
เกิดใหม่ท่ีอาจมาแทนสิทธิบตัรหรือเทคโนโลยีในปัจจุบนั เพ่ือให้บริษทัฯสามารถปรับตวัไดท้นัต่อ
การเปล่ียนแปลงและวางแผนกลยุทธ์ล่วงหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม แมว้่าอาจจะไม่ไดเ้กิดข้ึนง่ายๆ หรือ
บ่อยๆ ก็ตาม เน่ืองจากจะมีผลกระทบต่อการปรับเปล่ียนทั้งสายการผลิตของผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์และ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม  นอกจากน้ี ดว้ยความเช่ียวชาญในดา้นเทคโนโลยีการฉีดข้ึนรูป
พลาสติก การวิจยัและพฒันากระบวนการผลิตและตวัผลิตภณัฑอ์ย่างต่อเน่ือง และการมีสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัองคก์รต่างๆ หรือผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในในห่วงโซ่อุปทานของแวดวงธุรกิจพลาสติก จะเป็นส่วน
เสริมใหบ้ริษทัฯไดรั้บทราบถึงแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงได ้

 
ความเส่ียงด้านราคาวตัถุดิบ 
 ราคาเม็ดพลาสติกซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัเป็นผลพลอยไดจ้ากการกลัน่นํ้ ามนั ซ่ึงหากราคานํ้ ามนัดิบใน
ตลาดโลกมีการปรับราคาสูงข้ึน จะมีผลทาํใหร้าคาวตัถุดิบเพ่ิมสูงข้ึนเช่นกนั แมว้า่บริษทัฯจะซ้ือวตัถุดิบส่วนใหญ่
จากผูผ้ลิตภายในประเทศ แต่ราคาปัจจยัท่ีใชผ้ลิตวตัถุดิบและราคาวตัถุดิบจะอา้งอิงกบัราคาในตลาดโลกท่ีซ้ือขาย
กนัดว้ยเงินสกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   ดงันั้น ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนของค่าเงินบาทกบัเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จึงมีผลต่อราคาวตัถุดิบดว้ย   นอกจากน้ี ระดบัของอุปสงคแ์ละอุปทานของการผลิตและการ
บริโภคทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศก็มีผลต่อราคาวตัถุดิบ เพราะหากราคาวตัถุดิบในตลาดโลกมีการ
ปรับราคา กจ็ะทาํใหร้าคาขายในประเทศปรับราคาข้ึนเช่นกนั 
 เน่ืองจากบริษทัฯมีปริมาณการใชเ้ม็ดพลาสติกและผงเมลามีนคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 60-70 ของ
ตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์ จึงทาํให้บริษทัฯมีความเส่ียงต่อการแบกรับภาระตน้ทุนท่ีสูงข้ึนและการไม่สามารถกาํหนด
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ราคาขายท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกับตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเกิดภาวะความผนัผวนของราคาวตัถุดิบได้   ดงันั้น  
บริษทัฯจึงไดว้างแนวทางรองรับความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบดงัน้ี 

1. จดัตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือวตัถุดิบโดยเฉพาะเพ่ือติดตามและประเมินการเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบ
จากผูข้ายและผูผ้ลิตภายในประเทศและต่างประเทศ พิจารณาปริมาณการใช ้รวมถึงการเจรจาต่อรอง
ราคากบัผูจ้าํหน่าย 

2. จัดหาแหล่งผลิตวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีบริษัทฯกําหนดจากในประเทศและ
ต่างประเทศเพิ่มเติม เพ่ือให้บริษทัฯมีแหล่งผลิตวตัถุดิบท่ีเพียงพอและเป็นทางเลือกในการสอบราคา
วตัถุดิบจากผูข้ายหรือผูผ้ลิตหลายรายก่อนการสัง่ซ้ือ เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด 

3. ตรวจและติดตามคุณภาพวตัถุดิบให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดอย่างสมํ่าเสมอ โดยการสุ่ม
ตรวจสอบวตัถุดิบโดยบริษทักลางหรือหน่วยงานราชการท่ีรับบริการตรวจสอบคุณภาพ 

4. หากวตัถุดิบมีแนวโนม้ข้ึนราคา บริษทัฯจะซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการใชผ้ลิตใน
ระยะเวลาหน่ึงเพ่ือสามารถผลิตและจดัส่งสินคา้ไดต้ามท่ีตกลงไวล้่วงหนา้กบัลูกคา้ หรือหากราคา
วตัถุดิบมีความผนัผวนมาก บริษทัฯกจ็ะสัง่ซ้ือวตัถุดิบบ่อยคร้ังมากข้ึน 

5. กรณีท่ีราคาวตัถุดิบในต่างประเทศตํ่ากว่าราคาภายในประเทศ บริษัทฯจะนําเข้าวตัถุดิบจาก
ต่างประเทศ 

6. ใช้หลกัการบริหารจดัการของ Supply Chain ในการประมาณการคาํสั่งซ้ือร่วมกับลูกค้าและ
ประสานงานกบัผูผ้ลิตวตัถุดิบเพ่ือให้การจดัส่งวตัถุดิบและการผลิตของบริษทัฯมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

7. เจรจาทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงขอปรับราคาขายสินคา้กบัลูกคา้ตามความเหมาะสม 
 
ความเส่ียงด้านการแข่งขันของธุรกจิขายตรง 
 ตลาดของธุรกิจขายตรงในประเทศไทยมีมูลค่าสูงและมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยมีคู่แข่งอยูเ่ป็นจาํนวน
มากและมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีทั้งคู่แข่งท่ีเป็นธุรกิจขายตรงภายในประเทศและธุรกิจเครือข่าย
แบบข้ามชาติ ซ่ึงอาจส่งผลให้ระบบธุรกิจเครือข่ายของบริษทัฯไม่เติบโตเท่าท่ีควรและสูญเสียส่วนแบ่งทาง
การตลาดได ้บริษทัฯจึงไดว้างแนวทางรองรับความเส่ียงดงัน้ี 

1. วางแผนการสั่งซ้ือสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเพิ่มอํานาจต่อรองด้านราคาสินค้ากับผู ้ผลิต
โดยเฉพาะกลุ่มสินคา้ท่ีขายดีในอนัดบัตน้ๆ หรือเป็นสินคา้ท่ีมีการหมุนเวียนซ้ือขายเร็ว (Fast Moving) 
ซ่ึงสามารถช่วยลดตน้ทุนของสินคา้สาํเร็จรูปได ้

2. ใช้กลยุทธ์การสร้างตราสินคา้เพื่อสร้างฐานลูกคา้ของธุรกิจให้มัน่คงและมีความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ (Customer Royalty Program) 

3. มุ่งเนน้แนวทางการสร้างสรรคน์วตักรรมทั้งในดา้นระบบงานและผลิตภณัฑ ์เพ่ือสร้างความแตกต่าง
ใหก้บัธุรกิจ และผลกัดนัใหเ้ป็นผูน้าํดา้นนวตักรรมในตลาดของธุรกิจเครือข่าย 

4. คดัสรรสินคา้โดยพิจารณาผูจ้าํหน่ายสินคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการเป็นคู่
คา้ท่ีดี (Good Supplier Selection Program) ซ่ึงเป็นการพิจารณาผูจ้าํหน่ายสินคา้ในดา้นหลกัๆ ไดแ้ก่ 
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การสนับสนุนด้านการตลาด การขนส่งและการกระจายสินค้า และการสนับสนุนด้านวิทยากร/
ฝึกอบรม เป็นตน้ ซ่ึงช่วยลดปัญหาสตอ็กคงคา้งและก่อใหเ้กิดระบบการส่งสินคา้เม่ือตอ้งการใช ้(Just-
in-time) 

5. มุ่งเน้นและให้ความสําคญักับสินค้าท่ีอยู่ในกระแสนิยมหรือมีการตอบรับจากผูบ้ริโภคท่ีดี ได้แก่ 
ผลิตภณัฑก์ลุ่มนวตักรรมสุขภาพและความงาม และผลิตภณัฑก์ลุ่มนวตักรรมเกษตร ซ่ึงเป็นกลุ่มสินคา้
หลกัในการดาํเนินธุรกิจในขณะน้ี รวมถึงขยายกลุ่มผลิตภณัฑใ์ห้มีความหลากหลายมากข้ึนดว้ยการ
นาํเสนอสินคา้ใหม่ๆ ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและนกัธุรกิจเอสเนเจอร์และมีตลาดรองรับ
ในระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงจากการวางตลาดสินคา้ใหม่ 

6. ขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น ไดแ้ก่ พม่า ลาว กมัพูชา อินโดนีเซีย ฯลฯ เพ่ือ
ลดความเส่ียงของตลาดภายในประเทศ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรองรับความตอ้งการของสมาชิกท่ี
ตอ้งการขยายตลาดให้กวา้งขวางข้ึน ภายใตห้ลกัแนวคิดทางธุรกิจแบบรหัสเดียวทาํธุรกิจไดท้ัว่โลก 
หรือ One Code One World 

7. สรรหาและร่วมเป็นพนัธมิตรกับธนาคารชั้ นนําทั้ งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือช่วย
สนับสนุนและพฒันาให้ระบบการจ่ายชาํระค่าสินคา้และการจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนเป็นไป
อยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํและรวดเร็ว อีกทั้งมีความทนัสมยัและโดดเด่นดว้ยเทคโนโลยใีหม่ๆ 

8. พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจและสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัธุรกิจเอสเนเจอร์ทั้งในดา้นส่งเสริมการผลกัดนัยอดขายและดา้นอ่ืนๆ 
ไดม้ากข้ึน 

 
 
3.2 ความเส่ียงเกีย่วกบัการผลติ 
 
ความเส่ียงด้านการผลติ 
 เน่ืองจากผงเมลามีนซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนเป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
และมีผูผ้ลิตและจาํหน่ายในประเทศไม่มากรายนกั ในขณะท่ีบริษทัฯมีความตอ้งการใชผ้งเมลามีนเพ่ิมมากข้ึนตาม
การเติบโตของธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน   ดงันั้น บริษทัฯจึงอาจประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบท่ี
ใชใ้นการผลิต และส่งผลให้ยอดขายผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนของบริษทัฯไม่สามารถเติบโตไดต้ามท่ีควร   
อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดมี้แนวทางรองรับความเส่ียง ดงัน้ี 

1. บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 45 ของจาํนวนหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั ไทย เอ็มเอฟซี 
จาํกัด ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตผงเมลามีนรายสําคัญให้บริษทัฯ และจากการวิจยัและพฒันาวตัถุดิบร่วมกัน 
ตลอดจนกาํลงัการผลิตของบริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จาํกดั ท่ีมีอยู่อย่างเพียงพอต่อความตอ้งการของ
บริษทัฯและยงัสามารถจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิตรายอ่ืนไดอี้ก ทาํใหบ้ริษทัฯมีความมัน่ใจวา่มีแหล่งวตัถุดิบ
ผงเมลามีนท่ีมีคุณภาพและไม่มีปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบ 
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2. บริษัทฯมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูผ้ลิตผงเมลามีนรายอ่ืนและเป็นคู่ค้ากันมานาน และมีการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูผ้ลิตวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพในต่างประเทศ ทาํให้บริษทัฯสามารถจดัหาวตัถุดิบได้
ในราคาท่ีเหมาะสม และมัน่ใจได้ว่าวตัถุดิบจะมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตท่ีมีการขยายตวัหรือ
สามารถรองรับการขยายฐานการผลิตทั้งในประเทศและในกลุ่มประเทศเป้าหมายได ้

 ส่วนของเม็ดพลาสติกซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัของผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม บริษทัฯไม่มีความเส่ียง
ต่อการประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ เน่ืองจากมีผูผ้ลิตและจาํหน่ายหลายราย ประกอบกบับริษทัฯสามารถ
จดัหาไดจ้ากแหล่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
ความเส่ียงด้านแรงงาน 
 การปรับข้ึนของอตัราค่าแรงขั้นตํ่าทัว่ประเทศ การเติบโตของหลายอุตสาหกรรม และการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทาํให้กลุ่มแรงงานมีฝีมือในประเทศไทยมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบ
อาชีพมากข้ึน และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและตน้ทุนแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการเพิ่ม
ค่าแรงพิเศษเพ่ือการจูงใจ ซ่ึงเหตุปัจจยัดงักล่าวจะกระทบกระบวนการผลิตสินคา้เมลามีน เน่ืองจากบริษทัฯยงัมี
ความจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาแรงงานมีฝีมือ และมีความตอ้งการแรงงานจาํนวนมากเพ่ือรองรับแผนการขยายตลาด บริษทัฯ
ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและตน้ทุนแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จึงได้เตรียมแนวทางในการ
ดาํเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อการขยายตวัของธุรกิจบริษทัฯดงัน้ี 

1. บริหารจดัการแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดขั้นตอนการทาํงานท่ีไม่จาํเป็น และพฒันา
กระบวนการทาํงานในโรงงานเป็นแบบ Lean Manufacturing 

2. จดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมเพ่ือฝึกทกัษะการผลิตให้กบัพนักงานก่อนปฏิบติังานจริง และเพ่ิมประสิทธิภาพ
กาํลงัคน 

3. นาํเขา้แรงงานต่างดา้วอยา่งถูกกฎหมายมาทาํงานในบางกระบวนการผลิต 
4. จดัให้มีสวสัดิการในปัจจยัพ้ืนฐานอ่ืนๆ อย่างเหมาะสมนอกเหนือจากค่าแรงตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

สิทธิในการไดรั้บการอบรมเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะ ตลอดจนโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ใน
อาชีพและการพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูผ่า่นกระบวนการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสาํนึกของการ
รักองคก์รและร่วมเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานอยูก่บัองคก์รในระยะ
ยาว 

5. ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาชั้นนาํในการพฒันาเคร่ืองจกัรอตัโนมติัหรือก่ึงอตัโนมติัเพ่ือลดการพ่ึงพา
แรงงาน 

6. ขยายฐานการผลิตไปยงัประเทศท่ีมีศักยภาพในการผลิตและยงัไม่เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน 
ตลอดจนมีอตัราค่าแรงท่ีสมเหตุสมผล 
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3.3 ความเส่ียงด้านการเงิน 
 
ความเส่ียงจากการผดิข้อกาํหนดทางการเงิน 
 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางการเงิน ซ่ึงระบุไวใ้นสญัญาเงินกูร้ะหว่างบริษทัฯกบัธนาคารเจา้หน้ี 
และยงัคงมีผลอยูจ่นกวา่บริษทัฯจะชาํระคืนหน้ีเงินกูเ้สร็จส้ิน   ดงันั้น หากบริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ทางการเงิน อาจทาํใหบ้ริษทัฯตกอยูใ่นสถานะการผดินดัชาํระหน้ี 
 

แนวทางรองรับความเส่ียง 
 บริษทัฯไดจ้ดัทาํประมาณการงบการเงินข้ึนใชภ้ายในองคก์ร เพื่อเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหารในการ
ประมาณการอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนมีการติดตามผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง
ในแต่ละงวดเพ่ือลดโอกาสของการปฏิบติัผดิขอ้กาํหนดทางการเงิน 
 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 เน่ืองจากธุรกิจการส่งออกสินคา้ และการนาํเขา้วตัถุดิบ สินคา้สาํเร็จรูป รวมถึงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บาง
ชนิดของบริษทัฯ มีความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทาํให้บริษทัฯไม่สามารถ
ประมาณการรายไดแ้ละตน้ทุน ตลอดจนกระแสเงินสดไดอ้ยา่งแม่นยาํ 
 

แนวทางรองรับความเส่ียง 
 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการส่งออกส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในสดัส่วนมากกวา่ร้อยละ 70 
ของรายไดจ้ากการส่งออกทั้งหมด และจะเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตวัของธุรกิจส่งออก ขณะท่ีการนาํเขา้ของบริษทัฯ
ส่วนใหญ่ก็สัง่ซ้ือเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกนั แต่ปริมาณรายจ่ายจะผนัแปรข้ึนอยูก่บัปริมาณการ
ลงทุนในสินทรัพยใ์นแต่ละปี บริษทัฯไดบ้ริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดยใชวิ้ธีบริหาร
กระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศใหมี้ความสมดุล (Natural Hedge) ควบคู่กบัการพิจารณาทาํสญัญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตาม
ความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะนั้น การทาํสญัญาดงักล่าวจะช่วยใหบ้ริษทัฯสามารถทราบรายได ้ตน้ทุนของ
สินคา้ และกระแสเงินสดท่ีแน่นอน ตลอดจนกาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ ท่ีเหมาะสมของบริษทัฯได ้
 นอกจากน้ี บริษทัฯไดเ้จรจาและเสนอราคาขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้เป็นเงินสกุลอ่ืนนอกเหนือจากดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนและลดผลกระทบจากการ
พ่ึงพิงเงินสกลุใดสกลุหน่ึงมากเกินไป 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัฯมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ประกอบดว้ย 

1. เงินกูย้มืระยะยาวท่ีบริษทัฯไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน มี
เง่ือนไขอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดระยะเวลาเงินกู ้เน่ืองจากเป็นเงินกูต้น้ทุนตํ่าท่ีรัฐบาลให้การสนบัสนุน
เพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน 
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2. เงินกูย้ืมระยะยาวเพื่อการลงทุนตามแผนงานขยายธุรกิจในแต่ละปี มีเง่ือนไขดอกเบ้ียอิงอตัรา MLR, 
Prime rate, THBFIX, อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ และ BIBOR ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ตลอด
ระยะเวลาเงินกู ้
 

 นอกจากน้ี วงเงินกูห้มุนเวียนของบริษทัฯกมี็อตัราดอกเบ้ียอิงอตัรา MOR หรือ Money Market Rate ซ่ึงเป็น
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั ทาํให้บริษทัฯมีความเส่ียงของการข้ึนลงของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอิงกบัอตัราลอยตวัดงักล่าวเม่ือ
อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีความผนัผวน 
 

แนวทางรองรับความเส่ียง 
 บริษทัฯมีแนวทางรองรับเพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 

 จดัเตรียมแผนการลงทุนไวล่้วงหนา้เพ่ือท่ีบริษทัฯจะไดมี้เวลาเพียงพอในการจดัหาและพิจารณาแหล่ง
วงเงินสินเช่ือต่างๆ ท่ีมีเง่ือนไขอตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมกบับริษทัฯ 

 พิจารณาชาํระคืนเงินตน้ก่อนกาํหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม หากบริษทัฯมีสภาพคล่องส่วนเกิน 
ซ่ึงบริษทัฯสามารถกระทาํไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้ายส่วนเพ่ิมและไม่ผิดต่อเง่ือนไขในสญัญาเงินกู ้

 ติดตามขอ้มูลการเคล่ือนไหวของภาวะอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดและปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย เพ่ือใช้ประเมินทิศทางของอัตราดอกเบ้ียและเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเง่ือนไขอตัราดอกเบ้ียเม่ือบริษทัฯมีความจาํเป็นตอ้งจดัหาเงินกู้ยืมระยะยาว
เพิ่มเติม 

 พิจารณาเลือกใชเ้ง่ือนไขอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีหรืออตัราดอกเบ้ียท่ีอิงอตัราลอยตวัอ่ืนๆ สาํหรับเงิน
กูย้ืมระยะยาวท่ีจะจดัหาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยถ่วงดุลหรือกระจายความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 

 พิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินตามความเหมาะสมเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบ้ียและบริษทัฯสามารถทราบภาระตน้ทุนทางการเงินท่ีแน่นอน 

 

 วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวันั้น ส่วนใหญ่เป็นวงเงินสินเช่ือประเภทเบิกเงินเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้น ซ่ึงบริษทัฯก็มีแนวทางรองรับความเส่ียงโดยการจดัทาํประมาณการเงินสดล่วงหน้าเพ่ือให้
บริษทัฯไดท้ราบถึงความตอ้งการใชเ้งินสดหมุนเวียนในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนสามารถวางแผนและพิจารณาจดัหา
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากการใชว้งเงินสินเช่ือหมุนเวียนแต่ละประเภทได้อย่างเพียงพอ   นอกจากน้ี การไดรั้บวงเงิน
สินเช่ือหมุนเวียนกบัธนาคารพาณิชยเ์พิ่มเติมในระหวา่งปี พ.ศ. 2556 ช่วยใหบ้ริษทัฯมีทางเลือกเพิ่มข้ึนในการเบิกใช้
เงินกูย้มืระยะสั้นท่ีมีตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม 
 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 เน่ืองจากการขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯเป็นการขายเช่ือทั้งลูกคา้ภายในและต่างประเทศ 
การจดัจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้รายเก่าท่ีซ้ือขายกบับริษทัฯมานาน และลูกคา้รายใหม่ๆ ตามฐานลูกคา้ของบริษทัฯท่ีเพ่ิม
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มากข้ึนเร่ือยๆ รวมถึงระยะเวลาการให้เครดิตแก่ลูกคา้ท่ีต่างๆ กนั ทาํใหบ้ริษทัฯมีความเส่ียงจากการไม่สามารถเรียก
เกบ็ชาํระหน้ีจากลูกคา้ได ้
 

แนวทางรองรับความเส่ียง 
 บริษทัฯไดก้าํหนดเกณฑก์ารจดัระดบัความน่าเช่ือถือของลูกคา้ การหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัลูกคา้ และการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ ทาํใหบ้ริษทัฯมีความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้อยูใ่นระดบั
ท่ีเหมาะสม อีกทั้งบริษทัฯมีลูกคา้จาํนวนมากรายท่ีมีการกระจายครอบคลุมทั้งผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่าย และลูกคา้
เหล่านั้นมีตลาดท่ีกระจายอยา่งหลากหลาย ทาํให้การกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวกบัลูกหน้ี
การคา้อยูใ่นระดบัตํ่า ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ ตลอดจนจากประสบการณ์การเก็บหน้ีในอดีตและการควบคุมการอนุมติั
วงเงินสินเช่ือ ทาํให้ฝ่ายบริหารเช่ือว่าจะไม่มีความเส่ียงทางดา้นการให้สินเช่ืออยา่งมีสาระสาํคญัและเพ่ิมเติมจาก
จาํนวนเงินท่ีบริษทัฯไดบ้นัทึกไวเ้ป็นค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญแลว้โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระสาํคญัเม่ือเทียบ
กบัปีก่อน 
 กรณีลูกคา้ต่างประเทศโดยเฉพาะลูกคา้รายใหม่หรือลูกคา้ท่ีบริษทัฯยงัไม่มีความมัน่ใจในฐานะการเงิน 
บริษทัฯกาํหนดเง่ือนไขการชาํระเงินดว้ยเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือตอ้งโอนชาํระเงินก่อนบางส่วนหรือทั้งหมด 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
 

1. ทรัพย์สินหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิและการผลติ 
 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากดั (มหาชน) 

 สาํนกังานใหญ่ และโรงงาน 4 แห่ง คือ 
1. สาํนกังานใหญ่และโรงงานสุขสวสัด์ิ เน้ือท่ี 22 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา 
2. โรงงานบางปู เน้ือท่ี 6 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา 
3. โรงงานอมตะนคร ชลบุรี เน้ือท่ี 49 ไร่ 0 งาน 98 ตารางวา 
4. โรงงานโคราช เน้ือท่ี 48 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 
 

 ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้รวม 17 สาขา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และต่างจงัหวดั 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิตของโรงงานแต่ละสาขา 

 

 บริษทัฯเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ และมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 ของทรัพยสิ์นหลกัของบริษทัฯดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
ทรัพย์สิน ที่ดินและ

อาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
รวม 

สาํนกังานใหญ่และ 
โรงงานสุขสวสัด์ิ 

247.82 450.33 698.15 

โรงงานบางปู 32.06 226.57 258.63 
โรงงานอมตะนคร ชลบุรี 314.75 1,915.86 2,230.61 
โรงงานโคราช 124.12 265.71 389.83 
ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ 80.89 - 80.89 

รวม 799.64 2,858.47 3,658.11 
 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของทรัพยสิ์นดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2555 จากการจดัหาสินทรัพยเ์พิ่มเติม ซ่ึงสุทธิ
ดว้ยการจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละค่าเส่ือมราคาระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯไดแ้สดงรายละเอียดการเคล่ือนไหวของ
มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 หวัขอ้ 14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ หนา้ 54 – 58 
 นอกจากน้ี บริษทัฯไดเ้ช่าพ้ืนท่ีอาคารส่วนหน่ึงเพ่ือใช้เป็นสํานักงานขายของธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 มีระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯไดต่้ออายสุญัญาเช่าและมีค่าใชจ่้าย
ในการเช่าพ้ืนท่ีสาํหรับปี พ.ศ. 2556 เป็นเงินจาํนวน 7.68 ลา้นบาท 
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 ในระหวา่งปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัจาํนองทรัพยสิ์นท่ีคงเหลืออยูท่ ั้งหมด ไดแ้ก่ ท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างของโรงงาน 3 แห่ง คือ โรงงานบางปู โรงงานอมตะนคร ชลบุรี และโรงงานโคราช จากผูใ้ห้
สินเช่ือทั้งสองแห่ง ส่งผลให้ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในปัจจุบนัไม่ติดภาระจาํนองกบัสถาบนั
การเงินอีกต่อไป  นอกจากน้ี ภาระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จาํนวน 2,400.84 ลา้นบาท 
และวงเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีบริษทัฯจดัหาเพ่ิมเติมในอนาคตเพื่อการลงทุนตามแผนงานประจาํปี มีหลกัประกนัเป็น
เพียงขอ้ตกลงท่ีจะไม่ก่อภาระผูกพนัหรือทาํนิติกรรมใดๆ ในท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรทั้งหมดของ
บริษทัฯทั้งท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัหรือท่ีจะมีข้ึนในอนาคต (Negative Pledge) และขอ้ตกลงให้ผูใ้ห้สินเช่ือเป็นผูรั้บ
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัวินาศภยัของบริษทัฯเท่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจดัหาวงเงินสินเช่ือใน
ปัจจุบนัของบริษทัฯ 
 
บริษัท โคราช ไทย เทค จํากดั 
 บริษัท โคราช ไทย เทค จาํกัด (“KTT”) ใช้พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของโรงงานโคราชของบริษัทฯเป็นท่ีตั้ ง
สํานักงานและโรงงาน ดว้ยเน้ือท่ี 4 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา โดยทาํสัญญาเช่าจากบริษทัฯในระหว่างปี พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี และมีอตัราค่าเช่าปีละ 1.25 ลา้นบาท 
 นอกจากน้ี KTT ยงัมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิตเป็นทรัพยสิ์นหลกัโดยถือกรรมสิทธ์ิของตนเองและ
ไม่ติดภาระจาํนองกบับุคคลใดๆ มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จาํนวน 57.99 ลา้นบาท 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวและวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนท่ี KTT ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 2 แห่ง มี
หลกัประกนัเป็นการคํ้าประกนัโดยบริษทัฯซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100.0  ทั้งน้ี ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
KTT ไม่มีภาระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาว เน่ืองจากชาํระคืนหน้ีก่อนกาํหนดดว้ยกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 
คงเหลือเพียงวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนจาํนวน 50.0 ลา้นบาท 
 
บริษัท พ.ีอ.ีที. บโลว์ จํากดั 
 บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั (“PETB”) ใชพ้ื้นท่ีส่วนหน่ึงของสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯเป็นท่ีตั้งสาํนกังาน
และโรงงาน ดว้ยเน้ือท่ี 1 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา โดยทาํสญัญาเช่าจากบริษทัฯในระหว่างปี พ.ศ. 2554 ระยะเวลาการ
เช่า 3 ปี และมีอตัราค่าเช่าปีละ 2.95 ลา้นบาท 
 นอกจากน้ี PETB ยงัมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิตเป็นทรัพยสิ์นหลกัโดยถือกรรมสิทธ์ิของตนเอง
และไม่ติดภาระจาํนองกบับุคคลใดๆ มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จาํนวน 33.97 ลา้นบาท 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวและวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนท่ี PETB ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ มีหลกัประกนัเป็น
การคํ้าประกนัโดยบริษทัฯซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100.0   ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 PETB มี
ภาระหน้ีเงินกูย้มืระยะยาวและวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนจาํนวน 22.92 ลา้นบาท และ 25.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
บริษัท ซุปเปอร์ไอเดีย จํากดั (เดิมช่ือ “บริษัท พอีทีี สยาม จํากดั”) 
 บริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จาํกดั ยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2556 จึงยงัไม่มีการจดัหาทรัพยสิ์นท่ีจะใช้
ในการประกอบธุรกิจ 
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บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จํากดั 
 ทรัพยสิ์นหลกัท่ีบริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั (“SNP”) ใชใ้นการประกอบธุรกิจไดแ้ก่ สาํนกังานและ
โรงงานตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 5 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิต ถือกรรมสิทธ์ิของตนเอง
ทั้งส้ิน มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จาํนวน 19.30 ลา้นบาท และ 18.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด และเคร่ืองจกัรบางส่วนของ SNP ติดจาํนองกบัธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศ เพ่ือเป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้ืมระยะยาวและวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2556 SNP มีภาระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวและวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนจาํนวน 7.61 ลา้นบาท และ 12.0 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 
 
Srithai (Vietnam) Company Limited 

 สาํนกังานใหญ่ และโรงงาน 2 แห่ง คือ 
1. สาํนกังานใหญ่และโรงงานท่ี Song Than 1 Industrial Zone เน้ือท่ี 18 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา 
2. โรงงานท่ี Viet Huong Industrial Zone เน้ือท่ี 2 ไร่ 0 งาน 88.75 ตารางวา 
 

 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิตของโรงงานแต่ละสาขา 
 

 ส่วนของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ไดท้าํสัญญาเช่าจาก
ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม 2 แห่ง รวม 2 สญัญา ประกอบดว้ย 
 สญัญาฉบบัท่ี 1 เป็นสญัญาเช่าท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสาํนกังานใหญ่และโรงงานท่ี Song Than 1 Industrial 
Zone ซ่ึงมีอายขุองสิทธิการเช่าภายหลงัไดรั้บการขยายระยะเวลาเพ่ิมเติมรวมเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 48 ปี นบัตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540 โดยมีอตัราค่าเช่าปีละ 36,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 สญัญาฉบบัท่ี 2 เป็นสญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโรงงานท่ี Viet Huong Industrial Zone ซ่ึงอายุ
ของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 4 ปี นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และมีอตัราค่าเช่าปีละ 70,389 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
โดย SVN มีสิทธิท่ีจะต่ออายุสญัญาเช่าฉบบัน้ีไดค้ร้ังละ 4 ปี รวม 4 คร้ัง รวมเป็นระยะเวลาท่ีต่ออายสุญัญาเช่าได้
ทั้งส้ิน 16 ปี ซ่ึงจะทาํใหส้ญัญาส้ินสุดในปี พ.ศ. 2575 
 ทั้งน้ี SVN ถือกรรมสิทธ์ิของตนเองในส่วนของอาคารสาํนกังานใหญ่และโรงงานท่ี Song Than 1 
Industrial Zone เท่านั้น โดยโรงงานทั้งสองแห่งไม่ติดภาระจาํนองกบับุคคลใดๆ และมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จาํนวนเงินเทียบเท่า 43.34 ลา้นบาท 
 ส่วนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิต SVN ถือกรรมสิทธ์ิของตนเองและไม่ติดภาระจาํนองกบับุคคลใดๆ 
เช่นเดียวกนั มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จาํนวนเงินเทียบเท่า 453.91 ลา้นบาท วงเงิน
สินเช่ือระยะยาวและวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนท่ี SVN ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเวียดนาม มีหลกัประกนั
เป็นการคํ้าประกนัโดยบริษทัฯซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100.0   ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 SVN 
มีภาระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 103,862 ลา้นเวียดนามด็อง กบั 7.41 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ
วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนจาํนวน 5.0 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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Srithai Superware Manufacturing Private Limited 
 Srithai Superware Manufacturing Private Limited (“SSMP”) จดัตั้งบริษทัในปี พ.ศ. 2556 โดยระหวา่งปี 
SSMP ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินจากผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศอินเดีย อายุสญัญาเช่า 99 ปี และ
ชาํระค่าสิทธิการเช่าแบบคร้ังเดียวทั้งจาํนวนรวมเป็นเงิน 97.69 ลา้นรูปี หรือเทียบเท่ากบั 48.33 ลา้นบาท  ทั้งน้ี 
SSMP อยูร่ะหวา่งดาํเนินการวา่จา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคารโรงงาน ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในปี พ.ศ. 2557 
 
Srithai Superware India Limited 
 สาํนกังานและคลงัสินคา้ตั้งอยูใ่นเมือง Gurgaon, Mumbai และ Bangalore โดยเป็นการทาํสญัญาเช่าจาก
ผูใ้ห้เช่าแต่ละราย และมีระยะเวลาการเช่า 3-5 ปี ค่าใชจ่้ายในการเช่าพ้ืนท่ีทุกแห่งสาํหรับปี พ.ศ. 2556 รวมเป็นเงิน
จาํนวน 2.87 ลา้นบาท และเน่ืองจากธุรกิจของ Srithai Superware India Limited (“SSI”) เป็นธุรกิจซ้ือมาขายไป 
ทรัพยสิ์นหลกัอ่ืนท่ี SSI ใชใ้นการประกอบธุรกิจ จึงมีเพียงเคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 
 
บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จํากดั 
 ทรัพยสิ์นหลกัท่ีบริษทั ศรีไทยโมลด์ส จาํกดั (“SMO”) ใชใ้นการประกอบธุรกิจไดแ้ก่ สํานักงานและ
โรงงานตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 14 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิต ถือกรรมสิทธ์ิของตนเอง มี
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จาํนวน 19.91 ลา้นบาท และ 40.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมี
ทรัพยสิ์นบางส่วนท่ีติดจาํนองอยูก่บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ไดแ้ก่ ท่ีดินเน้ือท่ี 10 ไร่ 3 งาน 32.6 ตารางวา พร้อม
ส่ิงปลูกสร้าง ตลอดจนเคร่ืองจกัรบางส่วน เพ่ือเป็นหลกัประกนัสาํหรับสาํหรับวงเงินกูย้มืระยะยาวและวงเงินสินเช่ือ
หมุนเวียนท่ีจดัหาเพ่ิมเติมในระหว่างปี พ.ศ. 2556 เพ่ือใชจ่้ายลงทุนตามแผนงานและเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 
จาํนวน 58.0 ลา้นบาท และ 32.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 SMO ยงัไม่มีการเบิกใชว้งเงิน
กูย้มืระยะยาวดงักล่าว 
 
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จํากดั 
 ทรัพยสิ์นหลกัท่ีบริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั (“SMW”) ใชใ้นการประกอบธุรกิจไดแ้ก่ สาํนกังานและ
โรงงานตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีรวม 11 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิต ถือกรรมสิทธ์ิของ
ตนเอง มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จาํนวน 134.10 ลา้นบาท และ 292.86 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั โดยมีทรัพยสิ์นบางส่วนท่ีติดจาํนองอยูก่บัธนาคารผูใ้หสิ้นเช่ือแต่ละรายดงัน้ี 

1. เคร่ืองจกัรส่วนหน่ึงติดจาํนองกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศและขอ้ตกลงท่ีจะไม่นาํท่ีดินจาํนวน 2 
แปลง พร้อมส่ิงปลูกสร้างไปทาํนิติกรรมใดๆ หรือก่อให้เกิดภาระผูกพนัตลอดอายุสัญญาเงินกู ้เพ่ือ
เป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้ืมระยะยาวในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน ซ่ึง ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 SMW มีภาระหน้ีเงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 18.12 ลา้นบาท 

2. ท่ีดินเน้ือท่ี 5 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนหน่ึง ติดจาํนองกบัธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศและขอ้ตกลงท่ีจะไม่นาํท่ีดินจาํนวน 2 แปลง พร้อมส่ิงปลูกสร้างไปทาํนิติกรรม
ใดๆ หรือก่อใหเ้กิดภาระผกูพนั ตลอดอายุสญัญาเงินกู ้ เพ่ือเป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้ืมระยะยาว
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และวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 SMW มีภาระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาว
และวงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนดงักล่าวจาํนวน 67.76 ลา้นบาท และ 40.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

3. เคร่ืองจกัรส่วนหน่ึงติดจาํนองกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เพ่ือเป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้ืม
ระยะยาวและวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 SMW มีภาระหน้ีเงินกูย้ืม
ระยะยาวและวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนดงักล่าวจาํนวน 96.85 ลา้นบาท และ 20.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
2. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯประกอบดว้ย ลิขสิทธ์ิและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน 
และสิทธิบตัรทางดา้นการผลิต ซ่ึงส่วนใหญ่ไดแ้ก่ สิทธิในการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายฝาเคร่ืองด่ืม และสิทธิในการ
เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑบ์างรายการของสายธุรกิจซ้ือมาขายไป บริษทัฯไดแ้สดงรายละเอียดและมูลค่าตาม
บญัชีสุทธิของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
หวัขอ้ 15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ หนา้ 59 – 60   ทั้งน้ี สิทธิในการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ตามสัญญาต่างๆ 
ตลอดจนการใชป้ระโยชนข์องลิขสิทธ์ิและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯมีอายรุะหวา่ง 5 – 10 ปี 
 
3. ทรัพย์สินทางปัญญา 
 บริษทัฯมีทรัพยสิ์นทางปัญญา 2 ประเภท คือ สิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้ บริษทัฯใหค้วามสาํคญัใน
การยื่นขอจดทะเบียนเพ่ิมเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อคุม้ครองผลิตภณัฑ์และเคร่ืองหมายการคา้ของ
บริษทัฯ เม่ือบริษทัฯมีการออกแบบรูปแบบและลวดลายผลิตภณัฑใ์หม่ๆ หรือมีการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ ทาํ
ให้ในปัจจุบนับริษทัฯมีสิทธิบตัรท่ีทรงสิทธิและยื่นจดทะเบียนใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายรายการ 
ไดแ้ก่ สิทธิบตัรการออกแบบ สิทธิบตัรการประดิษฐ ์ และอนุสิทธิบตัร   นอกจากน้ี บริษทัฯมีเคร่ืองหมายการคา้ท่ี
ทรงสิทธิและยืน่จดทะเบียนใหม่ในประเทศและต่างประเทศหลายตราสินคา้และครอบคลุมสินคา้หลายประเภท 
 การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้และสิทธิบตัรมีลกัษณะสาํคญั เง่ือนไข ผลต่อการดาํเนินธุรกิจ และอายุ
ของสิทธิ ดงัน้ี 
 สิทธิบัตร 
 ลกัษณะสาํคญั 

สิทธิบตัรท่ีบริษทัฯไดข้อรับจดทะเบียน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
1. สิทธิบตัรการออกแบบ เป็นการคุม้ครองในความคิดสร้างสรรค ์เก่ียวกบัการออกแบบ รูปร่าง 

สีสนั หรือลวดลายของผลิตภณัฑใ์หเ้กิดความสวยงามและแตกต่างไปจากเดิม 
2. สิทธิบตัรการประดิษฐ์ เป็นการคุม้ครองความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัลกัษณะองคป์ระกอบ

โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภณัฑ ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต หรือการปรับปรุงคุณภาพ
ของผลิตภณัฑใ์หดี้ข้ึน หรือทาํให้เกิดผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม โดยมีขั้นตอนการ
ประดิษฐท่ี์ความรู้ธรรมดาไม่อาจทาํไดง่้าย และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม เป็นตน้ 
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3. อนุสิทธิบตัร เป็นการคุม้ครองดา้นการประดิษฐเ์ช่นเดียวกนั แต่เป็นการประดิษฐป์ระเภทท่ีมี
เทคนิคเร่ืองระดบัการปรับปรุงไม่สูงมากนกั 

บริษทัฯไดน้าํงานไปยื่นคาํขอจดทะเบียนท่ีกระทรวงพาณิชย ์ ทาํให้มีสิทธิพิเศษตามท่ีกฎหมาย
บญัญติัให้เจา้ของสิทธิบตัรมีสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่ผูเ้ดียวในการแสวงหาประโยชน์จากการออกแบบ
ผลิตภณัฑน์ั้น หรือสามารถอนุญาตใหบุ้คคลอ่ืนใชสิ้ทธิโดยไดรั้บค่าตอบแทน 

 

 เง่ือนไข 
การยื่นคาํขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่

เพ่ืออุตสาหกรรมหรือหตัถกรรม คือ การออกแบบท่ียงัไม่มีใชแ้พร่หลายในประเทศ หรือยงัไม่เปิดเผย
สาระสําคญัหรือรายละเอียดในเอกสารหรือส่ิงพิมพ ์ ไม่ว่าในหรือนอกประเทศก่อนวนัขอรับสิทธิบตัร 
หรือไม่คลา้ยหรือเหมือนกบัแบบผลิตภณัฑท่ี์มีอยูแ่ลว้ 

 

 ผลต่อการดาํเนินธุรกิจ 
เม่ือไดรั้บจดทะเบียนสิทธิบตัร บริษทัฯไดรั้บการคุม้ครองโดยผูท้รงสิทธิมีสิทธิแต่ผูเ้ดียวในการ

ผลิตจาํหน่าย นาํเขา้ในราชอาณาจกัร อนุญาตใหบุ้คคลอ่ืนใชสิ้ทธิโดยไดรั้บค่าตอบแทน  ดงันั้น หากมีผูอ่ื้น
ฝ่าฝืนสิทธิดงักล่าวของผูท้รงสิทธิบตัร บริษทัฯก็สามารถท่ีจะบงัคบัใหผู้ฝ่้าฝืนสิทธิ ระงบัการกระทาํท่ีเป็น
การฝ่าฝืน และยึดเอาทรัพยสิ์นท่ีฝ่าฝืนนั้นทาํลายหรือเรียกค่าเสียหายได ้ อีกทั้งการฝ่าฝืนดงักล่าวยงัมีโทษ
จาํคุก หรือปรับ หรือทั้งจาํทั้งปรับ เพ่ือป้องกนัไม่ใหคู่้แข่งทางการคา้หรือบุคคลอ่ืนสามารถนาํงานของ
บริษทัฯไปผลิต และจาํหน่ายแข่งขนักบับริษทัฯโดยไม่ตอ้งขออนุญาต การจดทะเบียนสิทธิบตัรจึงเป็น
ส่ิงจาํเป็นในการแข่งขนัทางธุรกิจการคา้และการรักษาผลประโยชน์ 

 

 อายขุองสิทธิบตัร 
 สามารถแบ่งตามประเภทของสิทธิบตัรไดด้งัน้ี 

1. สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ มีอายคุุม้ครอง 10 ปี นบัแต่วนัยื่นคาํขอรับสิทธิบตัร และ
จะตอ้งเร่ิมต่ออายสิุทธิบตัรนบัแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ปีท่ี 5 จนถึงปีท่ี 10 

2. สิทธิบตัรการประดิษฐ ์มีอายคุุม้ครอง 20 ปี นบัแต่วนัขอรับสิทธิบตัร 
3. อนุสิทธิบตัร มีอายุ 6 ปี นบัตั้งแต่วนัขอรับอนุสิทธิบตัร และตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมรายปี

ตั้งแต่เร่ิมตน้ปีท่ี 5 และปีท่ี 6 และสามารถต่ออายไุดอี้กสองคร้ัง คร้ังละ 2 ปี (รวม 10 ปี) 
 
 เคร่ืองหมายการค้า 
 ลกัษณะสาํคญั 

เคร่ืองหมายการคา้ คือ เคร่ืองหมาย (ภาพ, คาํ, ช่ือ, ตวัอกัษร, ฯลฯ) ท่ีใชก้าํกบัสินคา้ เพ่ือทาํให้
ประชาชนคนทัว่ไป หรือผูบ้ริโภคสามารถแยกแยะสินคา้ไดว้า่แตกต่างกบัสินคา้อ่ืนท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้
อ่ืน ซ่ึงตามความเขา้ใจของบุคคลทัว่ไปมกัเรียกเคร่ืองหมายการคา้วา่ “ยีห่อ้” 
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 เง่ือนไข 
การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ดาํเนินการท่ีกระทรวงพาณิชย ์โดยท่ีเคร่ืองหมายการคา้ท่ียื่นคาํ

ขอจดทะเบียนไดต้อ้งไม่เหมือนหรือคลา้ยกบัเคร่ืองหมายการคา้ของผูอ่ื้น โดยเฉพาะเคร่ืองหมายการคา้ใน
กลุ่มสินคา้จาํพวกเดียวกนั 

 

 ผลต่อการดาํเนินธุรกิจ 
 เคร่ืองหมายการคา้มีประโยชนท์าํใหผู้บ้ริโภคสามารถจดจาํและเรียกสินคา้ของเคร่ืองหมายการคา้
นั้น ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามตอ้งการ และไม่สับสนกบัสินคา้อ่ืน และการท่ี
เคร่ืองหมายการคา้ท่ียงัไม่จดทะเบียน ทาํใหเ้จา้ของเคร่ืองหมายการคา้มีสิทธิเพียงใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของ
ตนเท่านั้น ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อผูล้ะเมิดเคร่ืองหมายการคา้ของตน ซ่ึงต่างกบัเคร่ืองหมายการคา้
ท่ีไดรั้บจดทะเบียน หากมีบุคคลใดมากระทาํละเมิดโดยการปลอมหรือเลียนแบบเคร่ืองหมายการคา้ 
สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายและฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเหมือนหรือคลา้ยได ้ 
ดงันั้น หากไม่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ เม่ือบุคคลอ่ืนนาํเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวไปปลอมหรือ
เลียนแบบ ซ่ึงอาจทาํใหป้ระชาชนสับสนในสินคา้ หรือคุณภาพของสินคา้ได ้อนัจะมีผลกระทบต่อเจา้ของ
เคร่ืองหมายการคา้และการดาํเนินธุรกิจ นอกจากน้ี เคร่ืองหมายการคา้ท่ีไดจ้ดทะเบียนแลว้นั้นจะมีระวาง
โทษจาํคุกท่ีหนกักวา่เคร่ืองหมายการคา้ท่ีไม่จดทะเบียน 

 

 อายเุคร่ืองหมายการคา้ 
เคร่ืองหมายการคา้ท่ีไดรั้บจดทะเบียน มีอายกุารคุม้ครอง 10 ปี นบัแต่ยื่นคาํขอ และสามารถต่อ

อายไุดเ้ป็นคราวๆ ละ 10 ปี 
 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษทัฯมีนโยบายลงทุนในธุรกิจท่ีมีความเช่ือมโยงกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ สายธุรกิจพลาสติก ซ่ึง
ประกอบดว้ยผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน และสายธุรกิจซ้ือมาขายไป ท่ีมี
ศกัยภาพในการสร้างผลกาํไรและมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มบริษทั   
นอกจากน้ี บริษทัฯยงัให้ความสาํคญักบัการลงทุนในธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์หรือสนับสนุนธุรกิจหลกัของบริษทัฯ
ตามแผนกลยุทธ์ท่ีตอ้งการเนน้ให้การทาํธุรกิจมีลกัษณะครบวงจร ลดการพ่ึงพาธุรกิจนอกกลุ่ม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัของกลุ่มบริษทัใหม้ากข้ึน 
 อย่างไรก็ตาม หากเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหรือผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัฯให้ความสาํคญัตามนโยบายของ
บริษทัฯ หรือมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษดว้ยเทคนิคเฉพาะทาง ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 
และกลุ่มผลิตภณัฑ ์Material Handling บริษทัฯก็มีนโยบายท่ีจะลงทุนในสัดส่วนท่ีทาํให้บริษทันั้นมีสถานะเป็น
บริษทัย่อยของบริษทัฯเพ่ือให้บริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุม กาํหนดนโยบาย และบริหารจดัการธุรกิจของบริษทั
นั้นได ้



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ - 44 - 
 

 ในการดูแลและบริหารงานบริษทัย่อยและบริษทัร่วม บริษทัฯจะส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัฯซ่ึง
ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู ้บริหารและ/หรือผู ้บริหารของบริษัทฯ  หรือบุคคลใดๆ ท่ีมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจนั้นๆ เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมใน
จาํนวนท่ีสอดคลอ้งกบัสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ หรือเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุน้ โดยผูแ้ทนของบริษทัฯมี
หนา้ท่ีรับผดิชอบในการบริหารจดัการ หรือออกเสียงในท่ีประชุมตามแนวทางหรือทิศทางท่ีคณะกรรมการบริษทัได้
กาํหนดไว ้
 
4.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน 
 ในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการประเมินราคาทรัพยสิ์นใหม่ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีคดีหรือขอ้พิพาททางกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 
1. คดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ยท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของ

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
2. คดีท่ีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯอย่างมีนัยสําคญัแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็น

ตวัเลขได ้
3. คดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 
 
6.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

ช่ือบริษัท : บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
ช่ือย่อหลกัทรัพย์ : SITHAI 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001516 
ประเภทธุรกจิ : 1) ผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรมและ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน 
2) ธุรกิจซ้ือมาขายไป โดยการจัดหาสินค้าจากทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศมาจาํหน่าย 
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 2,709,904,800 บาท 

ประกอบดว้ย หุน้สามญัจาํนวน 270,990,480 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ท่ีตั้งบริษัท : สํานักงานใหญ่ 
15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท ์66 2427 0088     โทรสาร 66 2428 9675 
URL : www.srithaisuperware.com 

 โรงงานผลติผลติภณัฑ์พลาสตกิเพือ่งานอุตสาหกรรม 
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 2324 0922-3     โทรสาร 66 2324 0924 
3) โรงงานอมตะนคร ชลบุรี 
700/13 หมู่ 1 เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตาํบลคลองตาํหรุ 
อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20000 
โทรศพัท ์66 3821 3250     โทรสาร 66 3821 3234 
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ท่ีตั้งบริษัท (ต่อ) : โรงงานผลติผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนท่ีทําจากเมลามนี 
โรงงานโคราช 
335 หมู่ 6 เขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนราชสีมา-โชคชยั 
ตาํบลหนองระเวียง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 
โทรศพัท ์66 4421 2100     โทรสาร 66 4421 2036 

 สํานักงานธุรกจิเครือข่าย 
9 อาคารภคินท ์ชั้น 1 หอ้งเลขท่ี 109 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์66 2246 1111     โทรสาร 66 2246 1113 
URL : www.snatur.com, www.facebook.com/SNaturlive 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 
เลขานุการบริษัท : นายปริญช ์  ผลนิวาศ 

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 
62  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์66 2229 2888     โทรสาร 66 2654 5427 

  

ผู้สอบบัญชี : นายวิเชียร   ก่ิงมนตรี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
ชั้น 15   อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ 
179/74-80   ถนนสาทรใต ้  กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์66 2286 9999, 66 2344 1000     โทรสาร 66 2286 5050 

ท่ีปรึกษากฎหมาย : สาํนกังานนิติปรีชา 
69/33 ซอยโรงภาพยนตร์เอเธนส์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์66 2252 9494, 66 2251 3225 
โทรสาร 66 2251 3226, 66 2255 5201 
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นิตบุิคคลท่ีบริษัทฯถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
บริษัทย่อย 

1. ช่ือ : บริษัท โคราช ไทย เทค จํากดั 
 ท่ีตั้ง : 325-328 นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี หมู่ท่ี 6 ถนนราชสีมา-โชคชยั 

  ตาํบลหนองระเวียง อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน 
 โทรศพัท ์ : 0 4421 8766-8 
 โทรสาร : 0 4421 8769 
 ทุนจดทะเบียน : 30,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 3,000,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
 ทุนชาํระแลว้ : 30,000,000 บาท 
 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชาํระแลว้ 

 
2. ช่ือ : บริษัท พ.ีอ.ีที. บโลว์ จํากดั 
 ท่ีตั้ง : 15 ซอยสุขสวสัด์ิ 36 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางปะกอก 

  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 
 ประเภทธุรกิจ : รับจา้งเป่าข้ึนรูปบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม และ/หรือบรรจุภณัฑอ่ื์นๆ 
 โทรศพัท ์ : 0 2427 0088 
 โทรสาร : 0 2427 9268 
 ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 2,000,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
 ทุนชาํระแลว้ : 20,000,000 บาท 
 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชาํระแลว้ 

 
3. ช่ือ : บริษัท ซุปเปอร์ไอเดีย จํากดั 
 ท่ีตั้ง : 15 ซอยสุขสวสัด์ิ 36 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางปะกอก 

  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและ/หรือจดัจาํหน่ายสินคา้เฟอร์นิเจอร์พลาสติก 
 โทรศพัท ์ : 0 2427 0088 
 โทรสาร : 0 2427 9268 
 ทุนจดทะเบียน : 25,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 2,500,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
 ทุนชาํระแลว้ : 6,250,000 บาท 
 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชาํระแลว้ 
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4. ช่ือ : บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จํากดั 
 ท่ีตั้ง : 42 หมู่ท่ี 4 ตาํบลบวัลอย อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรม 
 โทรศพัท ์ : 0 3637 3251-5 
 โทรสาร : 0 3637 3256 
 ทุนจดทะเบียน : 40,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 4,000,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
 ทุนชาํระแลว้ : 40,000,000 บาท 
 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชาํระแลว้ 

 
 

5. 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 ์ : 84 6503 790023-4 
 โทรสาร : 84 6503 790025 
 ทุนจดทะเบียน : เทียบเท่า 20,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 ทุนชาํระแลว้ : เทียบเท่า 17,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชาํระแลว้ 

 
 

6. ช่ือ : Srithai Superware Manufacturing Private Limited 
 ท่ีตั้ง : K-12, Kalpataru Flats, Prabhau Parshwanath CHSL, 

  Mirambica High School Road, Naranpura, Ahmedabad-380013, 
  Gujarat, Republic of India 

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน 
 โทรศพัท ์ : 91 792 745 6876 
 ทุนจดทะเบียน : 110,100,000 รูปี ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 11,010,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 รูปี 
 ทุนชาํระแลว้ : 110,100,000 รูปี 
 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชาํระแลว้ 
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7. ช่ือ : Srithai Superware India Limited 
 ท่ีตั้ง : 507 Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon-122001, Haryana, Republic of India 
 ประเภทธุรกิจ : คา้ขายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน 
 โทรศพัท ์ : 91 124 411 0404 
 โทรสาร : 91 124 411 0505 
 ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 รูปี ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 5,000,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 รูปี 
 ทุนชาํระแลว้ : 42,500,000 รูปี 
 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 82.4 ของทุนชาํระแลว้ 

 
 

8. ช่ือ : บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จํากดั 
 ท่ีตั้ง : 55/1 และ 55/6 หมู่ท่ี 1 ตาํบลหนองซํ้ าซาก อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 
 ประเภทธุรกิจ : รับจา้งผลิตแม่พิมพ ์
 โทรศพัท ์ : 0 3837 9280-2 
 โทรสาร : 0 3847 6352, 0 3837 9283 
 ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 1,000,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
 ทุนชาํระแลว้ : 100,000,000 บาท 
 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 71.0 ของทุนชาํระแลว้ 

 
 

9. ช่ือ : บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จํากดั 
 ท่ีตั้ง : 539 หมู่ท่ี 4 ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 ประเภทธุรกิจ : รับจา้งผลิตแม่พิมพ,์ ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

  เพื่องานอุตสาหกรรม 
 โทรศพัท ์ : 0 2324 0425-6 
 โทรสาร : 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 
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บริษัทร่วม 
1. ช่ือ : บริษัท ศรีไทย ซันโค จํากดั 
 ท่ีตั้ง : 15 ซอยสุขสวสัด์ิ 36 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางปะกอก 

  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 
 ประเภทธุรกิจ : คา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรม 
 โทรศพัท ์ : 0 2427 0088, 0 2428 9936 
 โทรสาร : 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 : บริษัท ไทย เอม็เอฟซี จํากดั 
 ท่ีตั้ง : 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผงเมลามีน 
 โทรศพัท ์ : 0 2586 3894-6 
 โทรสาร : 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 

 
 

3. ช่ือ : บริษัท ชีวามาลา จํากดั 
 ท่ีตั้ง : 1/132 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าทราย อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกและ 

  ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน 
 โทรศพัท ์ : 0 3449 0130-1 
 โทรสาร : 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 
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4. ช่ือ : บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จํากดั 
 ท่ีตั้ง : 30/27 หมู่ท่ี 2 ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกล่องกระดาษ 
 โทรศพัท ์ : 0 3445 2100-7 
 โทรสาร : 0 3445 2108-9 
 ทุนจดทะเบียน : 60,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 600,000 หุน้ 

  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
 ทุนชาํระแลว้ : 60,000,000 บาท 
 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 39.2 ของทุนชาํระแลว้ 

 
 

5. ช่ือ : PT. Srithai Maspion Indonesia 
 ท่ีตั้ง : Maspion Industrial Area unit 2, Tebel Village, Buduran, Sidoarjo, 

  East Java, Republic of Indonesia 
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน 
 โทรศพัท ์ : 62 31 891 1061-3 
 โทรสาร : 62 31 891 3630 
 ทุนจดทะเบียน : 10,394,130,000 รูเปียะ ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 9,320 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,115,250 รูเปียะ 
 ทุนชาํระแลว้ : 10,394,130,000 รูเปียะ 
 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 32.5 ของทุนชาํระแลว้ 

 
 

กจิการร่วมค้า 
1. ช่ือ : บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จํากดั 
 ท่ีตั้ง : 15 ซอยสุขสวสัด์ิ 36 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางปะกอก 

  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 
 ประเภทธุรกิจ : คา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรม 
 โทรศพัท ์ : 0 2427 0088 
 โทรสาร : 0 2874 5015 
 ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 200,000 หุน้ 

  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
 ทุนชาํระแลว้ : 10,000,000 บาท 
 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 50.0 ของทุนชาํระแลว้ 
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บริษัทอืน่ 
1. ช่ือ : บริษัท แอลเอน็ ศรีไทย คอม จํากดั 
 ท่ีตั้ง : 71/12 หมู่ท่ี 5 ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกเคร่ืองรับโทรศพัท ์
 โทรศพัท ์ : 0 3857 3061-3 
 โทรสาร : 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 ข้อมูลสําคญัอืน่ 
 ในปี พ.ศ. 2556 และภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัฯไม่มี
ข้อมูลและ /หรือเหตุการณ์ใดๆ  ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู ้ลงทุนอย่างมีนัยสําคัญเพ่ิมเติม
นอกเหนือไปจากท่ีบริษทัฯไดเ้ปิดเผยสารสนเทศแก่ผูล้งทุนอย่างเท่าเทียมกนัผ่านช่องทาง ELCID ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนเวบ็ไซตแ์ละหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
 บริษทัฯมีโครงสร้างเงินทุนจากการออกหุ้นสามญัประเภทเดียว และไม่มีการระดมทุนโดยการออก
หลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู ้หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ เป็นตน้ บริษทัฯมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 
2,709,904,800 บาท ชาํระทุนเตม็มูลค่าแลว้ โดยแบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 270,990,480 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 
 บริษทัฯไม่มีขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ท่ีมีผลกระทบต่อการออกและ
เสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทัฯ โดยบริษทัฯมีการกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯเฉพาะ
ขอ้จาํกดัในการถือหุน้สามญัของบริษทัฯของคนต่างดา้ว ซ่ึงระบุใหค้นต่างดา้วมีสิทธิถือครองหุน้สามญัของบริษทัฯ
รวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 45 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด โดย ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัฯปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้คร้ังสุดทา้ยของปี พ.ศ. 2556 หุ้นสามญัของบริษทัฯท่ีถือครอง
โดยผูถื้อหุน้ต่างดา้วมีจาํนวนร้อยละ 7.43 
 
7.2 ผู้ถือหุ้นสามัญ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 7.2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนร่วมกาํหนดทิศทางนโยบายของบริษทัฯ 

รายช่ือ อนัดบั จํานวนหุ้น % ธุรกจิหลกั 
นายสนัน่  องัอุบลกลุ 1 44,082,351 16.27 ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 
นางศรีสุดา  เลิศสุมิตรกลุ 3 15,000,000 5.54 กรรมการ บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 

 
 7.2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีส่วนร่วมกาํหนดทิศทางนโยบายของบริษทัฯ 

รายช่ือ อนัดบั จํานวนหุ้น % 

นางมยรีุ  ศิริวจันางกรู 2 16,307,349 6.02 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 
CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES 
DEPARTMENT 

4 11,077,300 4.09 

นายสมบติั  เลิศสุมิตรกลุ 5 10,308,100 3.80 

นายสมยศ  เลิศสุมิตรกลุ 6 10,230,815 3.78 
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รายช่ือ อนัดบั จํานวนหุ้น % 

นายสมเกียรติ  เลิศสุมิตรกุล 7 9,400,000 3.47 

นางสาวบุญนภา  เลิศสุมิตรกลุ 8 8,000,000 2.95 

นางสาวมิตดา  เลิศสุมิตรกลุ 9 6,763,592 2.50 

บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 10 6,756,888 2.49 

รวมจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก 137,926,395 50.91 

จํานวนหุ้นสามญัท้ังหมด 270,990,480 100.00 
 

หมายเหตุ : 
(1) แมว้่าส่วนหน่ึงของกลุ่มผูถื้อหุ้น 10 อนัดบัแรกของบริษทัฯมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของนิยาม 

“ญาติสนิท” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่บริษทัฯพิจารณาเห็นวา่ 
ผูถื้อหุ้นแต่ละรายในกลุ่มดังกล่าวก็มีความต้องการซ้ือหรือขายหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตลอดจน
แนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงเป็นของตนเอง ซ่ึงจากการประชุมผูถื้อหุ้นในหลายปีท่ีผ่านมา ก็ไม่
เคยปรากฏเหตุการณ์ของการรวมกลุ่มกนัใชสิ้ทธิออกเสียงร่วมกนัอย่างมีสาระสาํคญัเพ่ือควบคุมมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้   ดงันั้น ดว้ยความเป็นอิสระของผูถื้อหุ้นแต่ละรายดงักล่าว  บริษทัฯจึงเปิดเผย
การถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยไม่ได้นาํมารวมกนัและแสดงการถือหุ้นในลกัษณะของกลุ่มตระกูล
เดียวกนั 

(2) ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลผูถื้อหุ้น 10 อนัดบัแรกท่ีเป็นปัจจุบนัไดจ้าก website ของบริษทัฯก่อนการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

 
7.3 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯของผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรส
ของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกบัสดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 
ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จํานวนหุ้น 

 จํานวนหุ้น % จํานวนหุ้น % เพิม่ / (ลด) 
นายสนัน่  องัอุบลกลุ 44,082,351 16.27 44,082,351 16.27 0 
นายวิโรจน์  เลาหะพนัธ์ุ 0 0.00 0 0.00 0 
นายเอง้ฮกั  นนทิการ และคู่สมรส 5,900 0.00 5,900 0.00 0 
นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 0 0.00 0 0.00 0 
นางสิริพร  ไศละสูต 0 0.00 0 0.00 0 
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รายช่ือ ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จํานวนหุ้น 

 จํานวนหุ้น % จํานวนหุ้น % เพิม่ / (ลด) 
นางศรีสุดา  เลิศสุมิตรกุล 15,000,000 5.54 15,000,000 5.54 0 
นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์และคู่สมรส 1,148,720 0.42 1,148,720 0.42 0 
นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ 0 0.00 1,500,000 0.55 (1,500,000) 
นายปริญช ์ ผลนิวาศ 200,000 0.07 200,000 0.07 0 
นายเศรษฐพงค ์ เหมินทคุณ 0 0.00 0 0.00 0 
นายประยรู  ขจิตต ์ 90,000 0.03 90,000 0.03 0 
นางสาวบุญนภา  เลิศสุมิตรกุล 8,000,000 2.95 6,487,000 2.39 1,513,000 
นายอภิสิทธ์ิ  ตั้งสาธิต 142 0.00 142 0.00 0 
นายภาวตั  เฉลิมพงศ ์ 100,000 0.04 30,000 0.01 70,000 
นายพงษศ์กัด์ิ  กนัติรัตนาวงศ ์ 158,000 0.06 30,000 0.01 128,000 
นายจรุง  ศรีสกลุ 0 0.00 0 0.00 0 
นายราเกส  ซิงห์ 0 0.00 0 0.00 0 
นายชยัชาญ  เจริญสุข 0 0.00 0 0.00 0 
นายอนุพช  ภาษวธัน ์ 0 0.00 0 0.00 0 
นายไชยโรจน์  เอ่ียงธนรัตน์ และคู่สมรส 100 0.00 100 0.00 0 

รวมจํานวนหุ้น 68,785,213 25.38 68,574,213 25.29 211,000 

จํานวนหุ้นสามญัท้ังหมด 270,990,480 100.00 270,990,480 100.00  
 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปีตามงบการเงินเฉพาะบริษทั และบริษทัฯตอ้งไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดอ้ย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปีและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไว ้โดยบริษทัฯมีขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 5 ปี 
ดงัน้ี 

 

ปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.37 0.40 1.03 1.17 1.70 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.35 0.35 0.60 0.75 1.10 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 95.69 88.53 58.13 64.36 64.89 
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 7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 
เน่ืองจากบริษทัยอ่ยแต่ละแห่งมีคณะผูบ้ริหารของตนเอง และมีอิสระในการกาํหนดนโยบายการ

จ่ายเงินปันผล บริษทัฯจึงไม่สามารถกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บับริษทัยอ่ยได ้  อยา่งไรก็ตาม 
โดยปกติแลว้ เม่ือบริษทัยอ่ยมีผลกาํไรจากการดาํเนินงาน และไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใด บริษทัยอ่ยจะจ่ายเงิน
ปันผลในอตัราท่ีบริษทัยอ่ยเห็นเหมาะสมต่อสภาพฐานะทางการเงินของตนเองในขณะนั้น โดยไม่มีการ
กาํหนดอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลไวล้่วงหนา้ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 
 บริษทัฯบริหารโดยคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัตอ้งมี
กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมตอ้งมี
จาํนวนอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็นครบองคป์ระชุม กรรมการบริษทัแต่งตั้งโดยผู ้
ถือหุน้มีวาระคราวละ 3 ปี กรรมการท่ีครบวาระสามารถไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีก หากไดรั้บการเสนอ
ช่ือและแต่งตั้งใหม่โดยผูถื้อหุน้ ในการบริหารงานประจาํของบริษทัฯนั้น คณะกรรมการบริษทัมอบอาํนาจใหค้ณะ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูรั้บผดิชอบ 
 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แถวยนืจากซา้ยไปขวา : นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ,  นายมานิต  อติวานิชยพงศ,์  นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี, 
   นายเอง้ฮกั  นนทิการ,  นายปริญช ์ ผลนิวาศ 
 

แถวนัง่จากซา้ยไปขวา : นางสิริพร  ไศละสูต,  นายสนัน่  องัอุบลกลุ,  นายวิโรจน ์ เลาหะพนัธุ์, 
   นางศรีสุดา  เลิศสุมิตรกุล 
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 8.1.1 รายช่ือคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2556 
 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

จํานวนคร้ัง
การประชุม 

จํานวนคร้ังท่ี
เข้าร่วมประชุม 

นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานกรรมการ ,  กรรมการผู ้จัดการ , และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

7 7 

นายวิโรจน์  เลาหะพนัธุ์ กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ 7 7 
นายเอง้ฮกั  นนทิการ กรรมการอิสระ ,  กรรมการตรวจสอบ , และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
7 7 

นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

7 7 

นางสิริพร  ไศละสูต กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน, และกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี 

7 7 

นางศรีสุดา  เลิศสุมิตรกลุ กรรมการ 7 7 
นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ กรรมการ 7 7 
นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์ กรรมการ, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, และ

อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
7 7 

นายปริญช ์ ผลนิวาศ กรรมการ ,  กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, 
ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง, และ
เลขานุการบริษทั 

7 7 

 

ทั้งน้ี บริษทัฯไดแ้สดงขอ้มูลของกรรมการตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบั
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

 
 8.1.2 ผู้มอีาํนาจควบคุมบริษัท 

บริษทัฯไม่มีบุคคลท่ีเขา้ข่ายเป็น ผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั ตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย
การจดัการ หรือการดาํเนินงานของบริษทัฯอยา่งมีนยัสาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นบุคคลท่ีเขา้ลกัษณะขอ้
ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 

1) บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 
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2) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษทัฯได ้
3) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือ

การดาํเนินงานของบริษทัฯใหป้ฏิบติัตามคาํสัง่ของตนในการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือ
การดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการดาํเนินงานในบริษทัฯหรือมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงาน
ของบริษัทฯเยี่ยงกรรมการหรือผูบ้ริหาร รวมทั้ งบุคคลท่ีมีตาํแหน่งซ่ึงมีอาํนาจหน้าท่ี
เช่นเดียวกบับุคคลดงักล่าวของบริษทัฯ 

 
8.2 ผู้บริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัฯมีคณะผูบ้ริหารซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคคลท่ีเขา้ข่ายนิยามคาํว่า 
ผูบ้ริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 23/2551 จาํนวน 15 คน ดงัน้ี 
 

รายช่ือผู้บริหาร ตําแหน่ง 
1. นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายปริญช ์ ผลนิวาศ รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงินและบริหาร และ 

รักษาการผูอ้าํนวยการส่วนบญัชีและการเงิน 
3. นายเศรษฐพงค ์ เหมินทคุณ รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นธุรกิจเครือข่าย 
4. นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์ ผูอ้าํนวยการส่วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 
6. นายประยรู  ขจิตต ์ ผูอ้าํนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ 
7. นางสาวบุญนภา  เลิศสุมิตรกลุ ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
8. นายอภิสิทธ์ิ  ตั้งสาธิต ผูอ้าํนวยการโรงงานอาวโุส-ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรรม 
9. นายภาวตั  เฉลิมพงศ ์ ผูอ้าํนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 
10. นายพงษศ์กัด์ิ  กนัติรัตนาวงศ ์ ผูอ้าํนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ ์
11. นายจรุง  ศรีสกลุ ผูอ้าํนวยการโรงงาน-ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 
12. นายราเกส  ซิงห์ ผูอ้าํนวยการส่วนพฒันากลยทุธ์และปฏิบติัการองคก์ร 
13. นายชยัชาญ  เจริญสุข ผูอ้าํนวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ 
14. นายอนุพช  ภาษวธัน ์ ผูอ้าํนวยการโรงงาน-ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 
15. นายไชยโรจน์  เอ่ียงธนรัตน์ ผูอ้าํนวยการส่วนการขายตรง 

 
 บริษทัฯไดแ้สดงขอ้มลูของผูบ้ริหารตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร 
ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั โดยมีแผนภาพโครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2556 เป็นดงัน้ี 
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 หมายเหตุ : บริษทัฯไดพิ้จารณาบทบาทและอาํนาจในการบริหารจดัการของบุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั
ผูอ้าํนวยการตามโครงสร้างองคก์รในปัจจุบนัแลว้ เห็นสมควรถือเป็นบุคคลผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรง
ตาํแหน่งระดบับริหารในลาํดบัท่ีส่ีตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 23/2551 
 
 

8.3 เลขานุการบริษัท 
 ดาํรงตาํแหน่งโดยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร คือ นายปริญช์  ผลนิวาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ขอ้มูลของ
เลขานุการบริษทัและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูด้าํรงตาํแหน่ง “เลขานุการบริษทั” ของบริษทัฯ ปรากฏในเอกสาร
แนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษทัฯมีหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลัน่กรองของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอยา่งเป็นธรรม
และมีความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกบัประเภทธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนัจากขอ้มูลการสาํรวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในส่วนของกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ    
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปริมาณงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นขอ้มูลเพ่ิมเติมสาํหรับการ
พิจารณากาํหนดค่าตอบแทน   อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดก้าํหนดให้การพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ยเป็นวาระเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั 
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 นอกจากน้ี บริษัทฯมีหลักเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารโดยผ่านกระบวนการพิจารณา
กลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ 
ผลงานท่ีสร้างคุณค่าใหก้บับริษทัฯ และมีความเหมาะสมภายใตโ้ครงสร้างค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯกาํหนด ซ่ึงปัจจุบนั
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัประจาํปี เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพ เป็นตน้ กบัค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ รถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 
 ในการพิจารณาอตัราการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนสัประจาํปีของผูบ้ริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้าํหนดนโยบายอตัราการปรับเงินเดือนและ
การจ่ายโบนสัในแต่ละปี และมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารอีก 2 คน กาํหนดเป็น
หลกัเกณฑ์ ตลอดจนมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการผูจ้ดัการด้านการเงินและบริหารเป็นผู ้
พิจารณาอตัราการปรับเงินเดือน และอตัราการจ่ายโบนสัประจาํปีตามผลงานของผูบ้ริหารแต่ละคน 
 ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯสาํหรับปี พ.ศ. 2556 เป็นดงัน้ี 
 

 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 
  1) ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือ-ตาํแหน่ง 
จํานวนเงนิ (บาท) 

ปี 2556 ปี 2555 

คณะกรรมการบริษัท 
   ประธานกรรมการ – นายสนัน่  องัอุบลกลุ 

 
290,000 

 
200,000 

   กรรมการ 8 คน ประกอบดว้ย 
     นายวิโรจน์  เลาหะพนัธ์ุ 

 
145,000 

 
100,000 

     นายเอง้ฮกั  นนทิการ 145,000 100,000 
     นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 145,000 100,000 
     นางสิริพร  ไศละสูต 145,000 100,000 
     นางศรีสุดา  เลิศสุมิตรกลุ 145,000 100,000 
     นายณพล  เลิศสุมิตรกุล 145,000 100,000 
     นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์ 145,000 100,000 
     นายปริญช ์ ผลนิวาศ 145,000 100,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 1,450,000 1,000,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ – นายวิโรจน ์ เลาหะพนัธ์ุ 

 
350,000 

 
350,000 

   กรรมการตรวจสอบ 2 คน ประกอบดว้ย 
     นายเอง้ฮกั  นนทิการ 

 
150,000 

 
150,000 

     นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 112,500 150,000 
รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 612,500 650,000 
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รายช่ือ-ตาํแหน่ง 
จํานวนเงนิ (บาท) 

ปี 2556 ปี 2555 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน – 
     นางสิริพร  ไศละสูต 

 
 

12,500 

 
 

ไม่มี 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คน ประกอบดว้ย 
     นายสนัน่  องัอุบลกลุ 

 
10,000 

 
ไม่มี 

     นายเอง้ฮกั  นนทิการ 10,000 ไม่มี 
     นายปริญช ์ ผลนิวาศ 10,000 ไม่มี 

รวมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 42,500 ไม่มี 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดี 
   ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี – 
     นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 

 
 

37,500 

 
 

ไม่มี 
   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 3 คน ประกอบดว้ย 
     นางสิริพร  ไศละสูต 

 
20,000 

 
ไม่มี 

     นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์ 30,000 ไม่มี 
     นายปริญช ์ ผลนิวาศ 30,000 ไม่มี 

รวมค่าตอบแทนกรรมการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดี 117,500 ไม่มี 

รวมท้ังส้ิน 2,222,500 1,650,000 
 
หมายเหตุ : 

1. ปี พ.ศ. 2556 ค่าเบ้ียประชุมท่ีบริษทัฯจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนอยูภ่ายในวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 32 (ประจาํปี พ.ศ. 2556) ดงัน้ี 
1.1. ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับคณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ     จาํนวน 300,000 บาท/ปี 
กรรมการ     จาํนวน 150,000 บาท/ปี/คน 

1.2. ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ   จาํนวน 350,000 บาท/ปี 
กรรมการตรวจสอบ    จาํนวน 150,000 บาท/ปี/คน 

1.3. ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จาํนวน 50,000 บาท/ปี 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จาํนวน 40,000 บาท/ปี/คน 
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1.4. ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  จาํนวน 50,000 บาท/ปี 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   จาํนวน 40,000 บาท/ปี/คน 

อตัราค่าเบ้ียประชุมดงักล่าวใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้อนุมติัเป็นตน้ไป 
2. บริษทัฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
  2) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนสั ดงัน้ี 

ค่าตอบแทน 
ปี 2556 ปี 2555 

จํานวนราย จํานวนเงนิรวม 
(ล้านบาท) 

จํานวนราย จํานวนเงนิรวม 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน 15 55.11 14 51.18 
โบนสั 15 9.84 14 11.64 

รวม 15 64.95 14 62.82 
 

หมายเหตุ : 
1. จาํนวนผูบ้ริหารเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจากการแต่งตั้งผูบ้ริหารเพ่ิมเติมจาํนวน 1 คน และทดแทนจาํนวน 1 

คน 
2. รายช่ือผูบ้ริหารท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในปี พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี 

2.1  นายสนัน่  องัอุบลกลุ 
2.2  นายปริญช ์ ผลนิวาศ 
2.3  นายเศรษฐพงค ์ เหมินทคุณ 
2.4  นายณพล  เลิศสุมิตรกุล 
2.5  นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์
2.6  นายประยรู  ขจิตต ์
2.7  นางสาวบุญนภา  เลิศสุมิตรกลุ 
2.8  นายอภิสิทธ์ิ  ตั้งสาธิต 
2.9  นายภาวตั  เฉลิมพงศ ์
2.10  นายพงษศ์กัด์ิ  กนัติรัตนาวงศ ์
2.11  นายจรุง  ศรีสกุล 
2.12  นายราเกส  ซิงห์ 
2.13  นายชยัชาญ  เจริญสุข 
2.14  นายอนุพช  ภาษวธัน ์
2.15  นายไชยโรจน ์ เอ่ียงธนรัตน ์

3. รวมโบนสัคา้งจ่ายของปีดว้ย 
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 8.4.2 ค่าตอบแทนอืน่ 
  1) ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ  ทั้ ง ท่ี เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้แก่
คณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 

 
  2) ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
   2.1) ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเป็นตวัเงิน ประกอบดว้ย 
   - เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บริษทัฯไดเ้ร่ิมจดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานในปี พ.ศ. 2556 
เป็นปีแรก โดยบริษทัฯเร่ิมจ่ายเงินสมทบตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป   ทั้งน้ี ในปี 
พ.ศ. 2556 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับผูบ้ริหารท่ีสมคัรเป็นสมาชิก 2 
คน รวมทั้งส้ิน 0.15 ลา้นบาท 

   - สวสัดิการอ่ืนๆ 
บริษัทฯจัดให้มีสวสัดิการอ่ืนๆ แก่ผูบ้ริหารทั้ งในส่วนของสวสัดิการพ้ืนฐานตาม

กฎหมาย ได้แก่ เงินประกันสังคมส่วนท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบ เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ และ
สวสัดิการพิเศษซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัฯ ได้แก่ เงินช่วยเหลือเพ่ิมเติมพิเศษสําหรับ
พนกังานท่ีเกษียณอายุ และรางวลัทองคาํสาํหรับพนกังานท่ีครบรอบอายุการทาํงานและมิไดเ้ป็น
สมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษทัฯ โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสําหรับ
สวสัดิการอ่ืนๆ แก่ผูบ้ริหารรวมทั้งส้ิน 2.78 ลา้นบาท 

 
   2.2) ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ รถประจาํตาํแหน่ง 
 
8.5 บุคลากร 
 8.5.1 อตัรากาํลงัคนแยกตามสายงาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุขสวสัดิ์ โคราช บางปู
อมตะนคร 

ชลบุรี
ผูบ้ริหาร 12 0 0 1 2 15
สายงานสนบัสนุน 182 0 0 0 0 182
สายงานการขายและการตลาด 378 0 0 0 0 378
สายงานผลิต 0 433 1,696 387 716 3,232

รวม 572 433 1,696 388 718 3,807

รวม

พ.ศ. 2556

(หน่วย : คน)
สํานักงาน

โรงงาน
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 หมายเหตุ : 

1. ในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารจาํนวน 2 คน เพ่ือทดแทนผูบ้ริหารท่ีครบอายสุญัญาวา่จา้ง
จาํนวน 1 คน และแต่งตั้งเพ่ิมเติมจาํนวน 1 คน เพ่ือรับผิดชอบดา้นการตลาดขายตรงของกลุ่ม
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

2. อตัรากาํลงัคนในสายงานการผลิตของโรงงานสุขสวสัด์ิในปี พ.ศ. 2556 เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2555 และ 
พ.ศ. 2554 เน่ืองจากบริษทัฯขยายสายงานผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือ
รองรับการขยายตวัของธุรกิจและการเติบโตของยอดขาย 

3. อตัรากาํลงัคนในสายงานการผลิตของโรงงานอมตะนคร ชลบุรี ในปี พ.ศ. 2556 ลดลงจากปี พ.ศ. 
2555 และ พ.ศ. 2554 เน่ืองจากการโอนยา้ยพนกังานระหวา่งโรงงานและส่วนหน่ึงไปสงักดับริษทัยอ่ย
ท่ีจดัตั้งใหม่ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการลงทุนในเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ
ท่ีส่งผลใหใ้ชค้นลดลง 

4. อตัรากาํลงัคนในสายงานการผลิตของโรงงานโคราชและโรงงานบางปู เพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2555 แต่
ลดลงในปี พ.ศ. 2556 เป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนและลดลงของปริมาณการผลิตตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้
ตามลาํดบั 

5. บริษทัฯไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา 
 

สุขสวสัดิ์ โคราช บางปู
อมตะนคร 

ชลบุรี
ผูบ้ริหาร 11 0 0 1 1 13
สายงานสนบัสนุน 179 0 0 0 0 179
สายงานการขายและการตลาด 508 0 0 0 0 508
สายงานผลิต 0 304 2,010 421 852 3,587

รวม 698 304 2,010 422 853 4,287

(หน่วย : คน)

พ.ศ. 2555

รวม
โรงงาน

สํานักงาน

สุขสวสัดิ์ โคราช บางปู
อมตะนคร 

ชลบุรี
ผูบ้ริหาร 12 0 0 1 2 15
สายงานสนบัสนุน 188 0 0 0 0 188
สายงานการขายและการตลาด 497 0 0 0 0 497
สายงานผลิต 0 258 1,886 419 998 3,561

รวม 697 258 1,886 420 1,000 4,261

(หน่วย : คน)
สํานักงาน

โรงงาน
รวม

พ.ศ. 2554
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 8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน 
ผลตอบแทนท่ีบริษทัฯจดัให้มีแก่พนกังานทุกระดบัชั้นอยา่งเสมอภาคและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

เดียวกนั ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินโบนสัและเบ้ียขยนั เงินสมทบประกนัสังคม เงิน
สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เงินชดเชยกรณีเกษียณอาย ุรวมจนถึงสวสัดิการพิเศษสาํหรับพนกังานท่ีมิได้
เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯกาํหนด ไดแ้ก่ เงินช่วยเหลือเพ่ิมเติม
พิเศษสาํหรับพนกังานท่ีเกษียณอาย ุและรางวลัทองคาํสาํหรับพนกังานท่ีครบรอบอายกุารทาํงาน โดยในปี 
พ.ศ. 2556 บริษทัฯไดจ่้ายผลตอบแทนดงักล่าวใหแ้ก่พนกังานทั้งองคก์รรวมทั้งส้ิน 855.10 ลา้นบาท   อน่ึง 
บริษทัฯไดเ้ร่ิมจดัให้มีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานในปี พ.ศ. 2556 เป็นปีแรก โดย
บริษทัฯเร่ิมจ่ายเงินสมทบตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป 

 
 8.5.3 การพฒันาทรัพยากรบุคลากร 

 บริษทัฯใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทรัพยากรบุคคลอยา่งต่อเน่ือง โดยมอบหมายใหส้าํนกัพฒันา
ทรัพยากรมนุษยก์าํหนดแผนงานและดาํเนินการจดัหลกัสูตร รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างพฒันา
และเพ่ิมศกัยภาพพนกังานทุกคนในองคก์รใหมี้ความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญในสายงานท่ีตนเอง
ปฏิบติั ตลอดจนมีความพร้อมและศกัยภาพท่ีจะเติบโตต่อไปในอนาคต โดยสาํนกัพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ไดก้าํหนดทิศทางการดาํเนินงานโดยยดึหลกัของภารกิจหลกัทั้ง 4 ดา้นท่ีไดก้าํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ 

ดา้นท่ี 1 สร้างวฒันธรรมองคก์ร 4S 
ดา้นท่ี 2 สร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ดา้นท่ี 3 ฝึกอบรมและพฒันาดา้นวิชาชีพ 
ดา้นท่ี 4 ฝึกอบรมและพฒันาดา้นการบริหาร และการจดัการ 

 นอกจากหลกัสูตรและกิจกรรมท่ีสํานักพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ด้จดัให้มีข้ึนเพ่ือส่งเสริมและ
พฒันาทักษะและภาวะความเป็นผูน้ําให้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ืองแล้ว บริษทัฯได้ให้การสนับสนุน
บุคลากรของบริษัทฯในการเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ีหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สหกิจศึกษา) ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ตาม “โครงการพฒันาความสามารถของบุคลากรดา้นเทคโนโลยีและการ
จดัการ” จาํนวน 22 คน เพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะทั้งทางดา้นการบริหารจดัการและความรู้เฉพาะดา้นท่ี
เก่ียวกับพลาสติก อนัประกอบดว้ย สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาเทคโนโลยีเคร่ืองกล มีระยะเวลา
การศึกษา 2 ปี เร่ิมตั้ งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 และสําเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2556 โดยจะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบตัรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงใน
จาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาดงักล่าวมีผูไ้ดรั้บปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงจาํนวน 1 คน และเกียรตินิยม
อนัดบัสองจาํนวน 5 คน   ทั้งน้ี บริษทัฯจะยงัคงให้การสนบัสนุนดา้นการศึกษาในโครงการลกัษณะเช่นน้ี
แก่บุคลากรท่ีมีคุณสมบติัและความพร้อมในโอกาสท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ืองต่อไป เน่ืองจากเป็นหลกัสูตร
ท่ีเนน้การเรียนการสอนควบคู่ไปกบัการทาํงาน โดยเรียนรู้จากสภาพเหตุการณ์จริงและสถานท่ีจริง อีกทั้ง
ใชเ้คร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีใชง้านในโรงงานซ่ึงลว้นเป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั อนัจะมีส่วนช่วย
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พฒันาบุคลากรของบริษทัฯทั้ งในด้านความคิดและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนมีความพร้อมท่ีจะ
รองรับภารกิจใหม่ๆ ของบริษทัฯท่ีมีการขยายตวัโดยเฉพาะการขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียน 
 อน่ึง เพ่ือเป็นการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯอย่างต่อเน่ือง ในแต่ละปีบริษทัฯจะมีการสํารวจ
ความตอ้งการอบรมความรู้และพฒันาทกัษะจากพนกังานทุกระดบัชั้นเพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณากาํหนด
หลกัสูตรการอบรมต่างๆ ใหแ้ก่พนกังานตามลาํดบัความสาํคญัและความเร่งด่วน พร้อมทั้งตั้งงบประมาณ
จาํนวนหน่ึงเพ่ือใชใ้นการสนบัสนุนการจดัอบรมดงักล่าว ซ่ึงมีทั้งแบบการจดัอบรมภายในและภายนอก
บริษทัฯ 5 ดา้นดงัน้ี 

 หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ร (Core Culture) 
 หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัทกัษะในการบริหาร (Managerial Skill) 
 หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัทกัษะในการปฏิบติังาน (Functional Skill) 
 หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัระบบการจดัการคุณภาพ (Quality Management System) 
 หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (Occupational Health & Safety) 

 
 การสร้างวฒันธรรมองค์กร 

ดว้ยวิสยัทศัน์และภารกิจท่ีมุ่งมัน่ในการพฒันาธุรกิจสู่ระดบัสากล ใหอ้งคก์รสามารถเติบโตอยา่ง
มัน่คงและยัง่ยืน อีกทั้งสร้างสรรคบุ์คลากรของบริษทัฯให้มีคุณค่าเพิ่มข้ึนโดยการยกระดบัความสามารถ
ทกัษะวิชาชีพและคุณภาพการทาํงาน เพ่ือช่วยกนัสร้างผลงานท่ีดีให้แก่องค์กรและนาํพาบริษทัฯไปสู่
เป้าหมายต่างๆ ท่ีไดต้ั้งไว ้บริษทัฯจึงมุ่งเนน้ท่ีจะนาํ “หลักการจัดการ 4 ประการ (4S)” ซ่ึงเป็นปรัชญาการ
ทาํงานท่ีมุ่งเนน้ปลูกฝังให้บุคลากรขององคก์รมีการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในงาน 
มาใช้ในการพฒันาบุคลากรและพร้อมท่ีจะปลูกฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กรของบริษทัฯต่อไป โดย 
หลกัการจัดการ 4 ประการ (4S) ประกอบดว้ย 

 
STRENGTH (แขง็แกร่ง) ทีมงานแขง็แกร่ง  องคก์รแขง็แกร่ง 
 บุคลากรมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม ร่วมแรงร่วมใจทาํงานเป็นทีม รักองค์กร

เสมือนหน่ึงคือ ชีวติของพนกังาน 
 
STRETCH (กา้วไกล) ทาํวนัน้ีใหดี้กวา่ ทาํวนัหนา้ใหก้า้วไกล 
 บุคลากรสามารถพฒันาและปรับปรุงศกัยภาพตนเอง และงานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยู่

ตลอดเวลา 
 

SPEED (ฉบัไว)  ตอบรับฉบัไว ใส่ใจบริการ 
 บุคลากรสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและนอกองคก์รดว้ยขอ้มูลท่ี

เป็นปัจจุบนั ถูกตอ้ง รวดเร็ว และสร้างความประทบัใจในการบริการ 
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SYSTEM (มีระบบ) มีระบบ สอบกลบัได ้
 บุคลากรสามารถทาํงานไดอ้ย่างเป็นระบบ และมีหลกัการตดัสินใจบนพื้นฐานของขอ้มูล

ขอ้เทจ็จริงท่ีไดรั้บการวิเคราะห์อยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 
 

ในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯไดร้ณรงคแ์ละดาํเนินกิจกรรมทบทวนความรู้ความเขา้ใจหลกัการจดัการ 
4 ประการ (4S) อยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี เพ่ือปลูกฝัง 4S ให้เป็นวฒันธรรมองคก์รของบริษทัฯ โดยสาํนกั
พฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดจ้ดัหลกัสูตรและกิจกรรมต่างๆ ให้พนกังานทุกระดบัชั้นมีส่วนร่วมและปฏิบติั 
เพ่ือเสริมสร้างและทบทวนจนเกิดความรู้ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัตามหลกัการจดัการ 4 ประการ 
(4S) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 
 
 บริษัทฯดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมั่นในวฒันธรรมท่ีได้ถือปฏิบัติ ภายใต้กรอบของ
จรรยาบรรณท่ีไดมี้การพฒันาให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซ่ึงผลจากการดาํเนินการดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทัฯไดรั้บผลการประเมินระดบั “ดีเลิศ” (Excellent) 
จากการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2556 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษทัฯ และ
ประกาศใชต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซ่ึงในแต่ละปีท่ีผา่นมาก็ไดมี้การพฒันาและปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ตามความเหมาะสม และต่อมาคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในปี พ.ศ. 2555 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ปฏิบติังานร่วมกบัคณะทาํงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึง
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในปี พ.ศ. 2555 เพ่ือทาํหน้าท่ีติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯให้ทนัสมยั เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทัจดทะเบียนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด โดยในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษทัได้
อนุมติัและประกาศใชน้โยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 3 (พ.ศ. 2556) ซ่ึงครอบคลุมในแต่ละ
หมวดโดยสรุปดงัน้ี 
 

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการท่ีด ี
ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 3 (พ.ศ. 2556) 

 
หมวดท่ี 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษทัเคารพในสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบติัเพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูถื้อ
หุ้นและอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆ ท่ีผูถื้อหุ้นสมควรไดรั้บอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง 
โปร่งใส ทนัต่อเวลา ซ่ึงครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2. การประชุมผูถื้อหุน้ 
3. การดาํเนินการในการประชุม 
4. การจดัทาํรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ 

 
หมวดท่ี 2   การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายดว้ยความเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายย่อย รวมถึงผูถื้อหุ้นท่ีเป็นต่างชาติ   นอกจากน้ี 
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คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิในการดูแลผลประโยชน์ของตนโดยการแสดงความเห็น 
ขอ้เสนอแนะและออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใชสิ้ทธิร่วมการตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัต่างๆ 
ตลอดจนการเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษทัจดัให้บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกตอ้ง
ครบถว้น โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1. การใหข้อ้มลูก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 
2. การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ 
3. สิทธิเพ่ือความเท่าเทียมกบัคณะกรรมการบริษทั/ฝ่ายบริหาร 

 
หมวดท่ี 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 คณะกรรมการบริษทัเคารพสิทธิและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบหรือ
อาจไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ พนกังาน ผูถื้อหุน้ ผูร่้วมลงทุน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี 
ผูส้อบบญัชีอิสระ ส่ือมวลชน ชุมชนท่ีบริษทัฯตั้งอยู ่สงัคมรอบขา้ง ตลอดจนภาครัฐ ตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ของบริษทัฯ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทัฯกบัผูมี้
ส่วนไดเ้สียอยา่งสมํ่าเสมอในการสร้างความมัน่คงและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ ซ่ึงครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ 
ดงัน้ี 

1. การปฏิบติัต่อพนกังาน 
2. การดาํเนินธุรกิจตามกรอบกติกาท่ีเป็นธรรม 
3. การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
4. การต่อตา้นการทุจริต และการแจง้เบาะแสในการกระทาํผิด 

 
หมวดท่ี 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งขอ้มูลทางการเงิน ไดแ้ก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดาํเนินงาน และขอ้มูลท่ี
มิใช่ขอ้มูลทางการเงิน ไดแ้ก่ โครงสร้างผูถื้อหุ้น การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจ เพ่ือเป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุน้และบุคคลภายนอก โดยไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เป็นผูรั้บผิดชอบ
นาํเสนอขอ้มูลต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั และสามารถเขา้ถึงไดผ้า่นทุกช่องทางท่ีบริษทัฯกาํหนดอยู่
เสมอ เพ่ือใหน้กัลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลบริษทัฯ กรรมการ และผูถื้อหุน้ 
2. การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 
3. ผลการดาํเนินงาน 
4. ช่วงเวลา และความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูล 
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หมวดท่ี 5   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั ซ่ึงครอบคลุมในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 
2. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
3. หลกัปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทั 
4. หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
5. การสรรหากรรมการ 
6. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
7. จาํนวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
8. ประธานกรรมการ 
9. กรรมการผูจ้ดัการ 
10. วาระการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย 
11. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 
12. ประธานกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกนั 
13. ค่าตอบแทนกรรมการ 
14. เลขานุการบริษทั 
15. คณะกรรมการชุดยอ่ย 
16. การพฒันากรรมการ 
17. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษทั 
18. การส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
19. รายงานของคณะกรรมการบริษทั 

 
 ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้ผยแพร่นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 3 (พ.ศ. 2556) ฉบบัเตม็ บน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯท่ี www.srithaisuperware.com 
 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและหน้าที่ความรับผดิชอบ 

ตามข้อบังคับของบริษัท  ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) กําหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี “คณะกรรมการของบริษทัใหมี้จาํนวนไม่เกินสิบสองคนและไม่นอ้ยกวา่ห้าคน 
และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร” 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ  ท่ี
หลากหลายและจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนอุทิศเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีตามความ
รับผิดชอบของตน เพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ ปัจจุบนัมีจาํนวน 9 คน ซ่ึงรวมกรรมการท่ีเป็นสุภาพสตรี 2 
คน ประกอบดว้ยตวัแทนของผูถื้อหุ้นและเป็นผูบ้ริหารรวม 5 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและ
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ความเช่ียวชาญในธุรกิจของบริษทัฯ และกรรมการอิสระ 4 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีทกัษะและประสบการณ์
หลากหลายท่ีสามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างอิสระ โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระจาํนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการบริษทั ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีระบุ
ไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 

 
 หน้าท่ี ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและการ
กาํกบัดูแล เพ่ือให้การบริหารจดัการเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเพ่ิมมูลค่าแก่ผูถื้อหุ้นอยา่งต่อเน่ือง มีจริยธรรมท่ีดีและคาํนึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มทั้งในปัจจุบนัและระยะยาว หนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัมีดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

2. กาํหนดเป้าหมายและนโยบายการดาํเนินธุรกิจเพ่ือใหฝ่้ายบริหารนาํไปปฏิบติั 
3. ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารใหบ้ริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และซ่ือสตัยสุ์จริตและเป็นไปตาม

มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
4. จดัประชุมผูถื้อหุ้นอย่างนอ้ยปีละคร้ัง เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯให้ผูถื้อหุ้น

รับทราบและอนุมติั และเพ่ือขอมติต่างๆ จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออาํนาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั เช่น การประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

5. จดัประชุมคณะกรรมการบริษทั อยา่งนอ้ย 6 คร้ังต่อปี 
6. ทาํธุรกรรมหรือการกระทาํใดๆ อนัมีผลกระทบท่ีสาํคญัต่อฐานะการเงิน ภาระหน้ีสิน และ

ช่ือเสียงของบริษทัฯ เช่น การกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน เป็นตน้ 
7. พิจารณาการทาํรายการเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม กบับุคคลท่ีเก่ียว

โยงกนั ในส่วนท่ีไม่จาํเป็นตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
8. กาํหนดใหบ้ริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
9. กาํกบัดูแลให้การรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลอ่ืนๆ ต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

ต่างๆ เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส 
10. แต่งตั้งและกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีใหก้บัคณะกรรมการชุดยอ่ยชุดต่างๆ 
11. กาํหนดและเปล่ียนแปลงผูมี้อาํนาจในการทาํนิติกรรมผกูพนัของบริษทัฯ 
12. กาํหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พนัธกิจของบริษทัฯ พร้อมปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัจจุบนั 
13. กาํหนดกลยทุธ์การทาํธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ 
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14. พิจารณาและทบทวนนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯให้เหมาะสมกบัสภาพ
ปัจจุบนั 

15. ติดตามผลการดาํเนินงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจาํปีของบริษทัฯ และ
เปรียบเทียบกบังบประมาณ 

16. พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
17. ทาํสัญญาใดๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการทาํธุรกิจปกติ และสัญญาท่ีเก่ียวกบัการทาํธุรกิจปกติท่ีเป็น

สาระสาํคญั 
18. จดัใหมี้การกาํกบัดูแลใหมี้การบริหารจดัการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
19. จดัใหมี้จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ 
20. ปรับเปล่ียนขอบเขตอาํนาจพิจารณาอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัตามหนา้ท่ีขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวตามหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
 ดว้ยความรับผดิชอบระมดัระวงั (Duty of Care) 
 ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต เพ่ือรักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯและผูถื้อหุน้ (Duty of Loyalty) 
 ปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการบริษทั มติท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้ งหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีกาํกบั
ดูแล (Duty of Obedience) 

 เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และ
ทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ 
เพ่ือทาํหน้าท่ีดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้คณะกรรมการบริษทัมีการ
ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯอยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีสิทธิร้องขอขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯได้
อยา่งอิสระ 

 
 เง่ือนไขการลงนามผูกพนับริษัทตามท่ีกาํหนดในหนังสือรับรองบริษัท 

กรรมการบริษทั 2 ใน 4 คน คือ นายสนัน่  องัอุบลกุล, นายมานิต  อติวานิชยพงศ์, นายณพล     
เลิศสุมิตรกลุ และนายปริญช ์ ผลนิวาศ ลงนามร่วมกนัพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

 
 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยปีละ 6 คร้ัง โดย
กาํหนดวนัท่ีจะประชุม พร้อมดว้ยเวลาและสถานท่ีประชุมไวล่้วงหน้าตลอดปี กรรมการมีหน้าท่ีเขา้ร่วม
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของจาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม โดยในปี พ.ศ. 2556 มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง ซ่ึงไดเ้ปิดเผยจาํนวนคร้ังของการเขา้ประชุมของกรรมการแต่ละคนไวใ้นหวัขอ้ 8.1 
คณะกรรมการบริษทั 
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 เลขานุการบริษทั มีหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลเสนอประธานกรรมการ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมให้
กรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพ่ือไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณา ในการพิจารณาวาระต่างๆ จะคาํนึงถึง
ผลประโยชนข์องบริษทัฯ ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม 
 วาระการประชุมตามปกติท่ีสาํคญัประกอบดว้ยการรับทราบผลการสอบทานหรือการตรวจสอบ
รายงานทางการเงินโดยผูส้อบบญัชี ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ การพิจารณา
และการติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในเร่ืองสําคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทาง
การเงิน แผนงานและงบประมาณ เป็นตน้ การรับทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การรับทราบรายงานการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัฯของกรรมการ การ
พิจารณาการทาํรายการท่ีมีลกัษณะเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีเขา้ข่ายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
(ถา้มี) ตลอดจนการพิจารณาวาระต่างๆ ท่ีฝ่ายบริหารนาํเสนอ 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษทั ทาํหน้าท่ีนาํเสนอ
สาระสาํคญัของแต่ละวาระการประชุม เพื่อประมวลความเห็น และใหไ้ดข้อ้สรุปเป็นมติท่ีประชุมเพ่ือนาํไป
ดาํเนินการต่อไป โดยเปิดโอกาสให้กรรมการร่วมแสดงความเห็นและอภิปรายในแต่ละวาระได้อย่าง
เพียงพอ พร้อมทั้งเชิญผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดท่ีชดัเจนในวาระ
นั้นๆ ตามความเหมาะสม 
 นอกจากน้ี แนวปฏิบติัของการลงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หากมีกรรมการท่ีมีส่วนได้
เสียในวาระใดและเขา้ร่วมประชุม เลขานุการบริษทัจะแจง้เพ่ือขอให้ไม่เขา้ร่วมประชุมเฉพาะวาระนั้น และ
ต้องมีกรรมการอยู่ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยสองในสามของจาํนวนกรรมการท่ีเข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ   ทั้งน้ี ในการสรุป
มติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
เวน้แต่เป็นมติแต่งตั้งกรรมการทดแทนในตาํแหน่งกรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ มติคณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนกรรมการ
ท่ียงัเหลืออยู ่ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ 17 และ 21 
 เลขานุการบริษัท เป็นผูจ้ดบันทึกและจัดทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงมี
รายละเอียดท่ีสมบูรณ์เพียงพอ และจดัเก็บรายงานการประชุมดงักล่าวท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษทั ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุม เพ่ือพร้อมสาํหรับการคน้หาหรือตรวจสอบจากกรรมการและ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
 วาระการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษทักาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ซ่ึงเป็นไป
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยกาํหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่ละปี กรรมการ
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จาํนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่ง สามารถได้รับการแต่งตั้ งให้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการใหม่ได ้หากไดรั้บการเสนอช่ือและแต่งตั้งใหม่โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 อน่ึง หากกรรมการคนใดพน้จากตาํแหน่งกรรมการ ก็ใหพ้น้จากการเป็นกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งนั้นดว้ย 

 
 จํานวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนไปดํารงตาํแหน่งกรรมการ 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรรมการ มีประสิทธิภาพและมีเวลาปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่าง
เพียงพอ จึงกาํหนดใหก้รรมการแต่ละท่าน สามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ซ่ึงเม่ือ
รวมบริษทัฯดว้ยแลว้ ตอ้งไม่เกิน 5 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2556 กรรมการทุกคนไดป้ฏิบติัตามเกณฑด์งักล่าว 
 นอกจากน้ี ในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนนั้น กาํหนดให้กรรมการตอ้ง
ปฏิบติัตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัด รวมถึงตอ้งไม่เป็น
กรรมการในกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ 

 
 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการจดัทาํรายงานทางการเงินและงบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของแต่ละ
ไตรมาสและ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯตามลาํดบั และจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีพิจารณางบการเงินของ
บริษทัฯและงบการเงินรวมว่าเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตข้อ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงาน
ทางการเงิน ซ่ึงลงนามโดยประธานกรรมการ ดงัปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

 
 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูเ้ลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการซ่ึงปัจจุบนัคือ นายสนัน่ องัอุบลกุล 
โดยมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1. เป็นผูน้าํดา้นนโยบาย กาํหนดวิสยัทศัน์ และกาํกบัดูแลการทาํงานของผูบ้ริหารระดบัสูง และ
คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
3. ดูแลให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั

บริษทัฯและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งหลีกเล่ียง

การแสดงใหเ้ห็นถึงการชกันาํใหเ้ห็นคลอ้ยตามกรรมการคนใดคนหน่ึง 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ - 77 - 
 

5. ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียงและ
คะแนนเสียงของแต่ละฝ่ายมีจาํนวนเท่ากนั 

6. เป็นผูน้าํในการกาํหนดและปฏิบัติตามจริยธรรมหรือวฒันธรรมองค์กรและนโยบายการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

7. ใหค้าํแนะนาํ และการแยกบทบาทท่ีชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายบริหาร 
8. เป็นตวัแทนคณะกรรมการบริษทัต่อบุคคลภายนอกและเป็นผูน้าํในการช้ีแจงส่ือสาร ต่อ

สาธารณชน ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 
 

 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหาร 
 บริษทัฯไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายบริหารไว้
อยา่งชดัเจน ซ่ึงนอกจากจะปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีไดก้าํหนดไวแ้ละกาํกบัดูแลการ
ดาํเนินงานของฝ่ายบริหารในระดบันโยบายแลว้ คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของฝ่ายบริหารโดยแยกเป็นในส่วนของกรรมการผูจ้ดัการและของคณะผูบ้ริหาร เพ่ือความชดัเจนของการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี และคณะกรรมการบริษทัสามารถกาํกบัดูแลและประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารซ่ึง
จดัทาํเป็นประจาํทุกปีไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัน้ี 
 หน้าที่ความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. บริหารและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทาง/
เป้าหมายบริษทัฯและมีความเขม้แขง็ทางธุรกิจ ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษทั 

2. บริหารจดัการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
บริษทัฯ 

3. บริหารจดัการดา้นบริหารการเงิน เพื่อให้มีโครงสร้างและตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมและ
มัน่คง 

4. บริหารจดัการการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก ตลอดจนเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม เพ่ือใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีและย ัง่ยนื 

5. บริหารจดัการดา้นการบริหารความเส่ียงขององคก์รอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
6. บริหารจดัการการเสริมสร้างกิจกรรมการรักษาส่ิงแวดลอ้มและความรับผดิชอบต่อสงัคม 
7. ดูแลและปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และระเบียบ

บริษทัฯโดยเคร่งครัด 
8. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 
 หน้าที่ความรับผดิชอบของคณะผู้บริหาร 
 คณะผูบ้ริหารตอ้งบริหารงานเพ่ือให้มีการปฏิบติัตามแผนงานและนโยบายของคณะกรรมการ
บริษทั หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัดงัน้ี 
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1. บริหารและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทาง/
เป้าหมายของบริษทัฯ และมีความเขม้แขง็ทางธุรกิจ ตามแนวนโยบายคณะกรรมการบริษทั 

2. พิจารณากลั่นกรองเร่ือง/วาระต่างๆ ท่ีจะเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและ
ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

3. รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั 
4. วางแผนและพิจารณากลั่นกรองแผนงานต่างๆ ทั้ งระยะสั้ นและระยะยาว เพ่ือบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัฯ 
5. วางแผนการบริหารทางการเงิน เพ่ือลดภาระทางการเงินและให้บริษทัฯมีโครงสร้างทาง

การเงินท่ีมัน่คง 
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบของบริษทัฯ

โดยเคร่งครัด 
 

 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดก้าํหนดระเบียบปฏิบติัและขอบเขตอาํนาจการอนุมติัของฝ่ายบริหาร ซ่ึง
ประกอบดว้ยประเภทของรายการและวงเงินอนุมติั เพ่ือความคล่องตวัของการบริหารงานของฝ่ายบริหาร 
และเป็นการแบ่งแยกอาํนาจการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารให้มีความชัดเจนและ
ถูกตอ้งตามกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 อน่ึง แมว้่าปัจจุบนัผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงเป็น
ตาํแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหาร เป็นบุคคลเดียวกนั คือ นายสนัน่  องัอุบลกุล แต่บริษทัฯก็ไดมี้การกาํหนด
หนา้ท่ีความรับผิดชอบของทั้งสองตาํแหน่งแยกกนัไวอ้ยา่งชดัเจนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั
ไดพิ้จารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจากนายสนั่น  องัอุบลกุล ซ่ึงเป็นตวัแทนจากกลุ่มผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทัฯเป็นเวลานาน และเป็นท่ียอมรับในวงการธุรกิจและสงัคม
อยา่งแพร่หลาย 
 การดาํรงตาํแหน่งทั้งสองตาํแหน่งในเวลาเดียวกนันั้น ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการได้
ตระหนักและแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งไดอ้ย่างชดัเจน ทั้งในส่วน
ของการบริหารงานประจาํ การประชุมคณะกรรมการบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้น และอ่ืนๆ ตลอดจน
สามารถปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีและตดัสินใจตามขอบเขตอาํนาจของแต่ละตาํแหน่งไดเ้ป็นอยา่งดี โดยได้
ใชป้ระโยชน์จากการเป็นบุคคลเดียวกนัท่ีสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานดงัน้ี 

 ในฐานะประธานกรรมการ ช่วยให้สามารถรับทราบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารไดอ้ย่าง
ใกล้ชิดและในสภาพความเป็นปัจจุบัน ซ่ึงจะควบคุมดูแลให้อยู่ในกรอบของนโยบาย
คณะกรรมการบริษทั และในฐานะกรรมการผูจ้ดัการ ก็สามารถบริหารงานให้สอดรับกบั
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั 

 ในฐานะประธานกรรมการ นอกจากการปฏิบติัหน้าท่ีในการเป็นประธานในท่ีประชุมของ
การประชุมผูถื้อหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงตอ้งกาํกบัและควบคุมดูแลการ
ประชุมใหเ้ป็นไปตามวาระและถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม
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ทุกท่านไดแ้สดงความคิดเห็นและอภิปรายไดอ้ย่างอิสระแลว้ ยงัสามารถช้ีแจงขอ้มูลให้ท่ี
ประชุมในฐานะตวัแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารสูงสุดพร้อมกนัได ้

 ทั้งน้ี ดว้ยสดัส่วนกรรมการอิสระท่ีมีจาํนวนมากกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ทาํให้
คณะกรรมการบริษทัสามารถถ่วงดุล พร้อมใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระในการสอบทานการบริหารงาน
ของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 การดํารงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอืน่ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายวา่ หากกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารไดรั้บการเสนอให้
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอ่ืน ซ่ึงมิใช่อยูภ่ายในกลุ่มของบริษทัฯโดยจะเป็นบริษทัจดทะเบียน
หรือไม่กต็าม ใหก้รรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบ 
 ทั้งน้ี บริษทัอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารจะไปเป็นกรรมการนั้น ตอ้งไม่ดาํเนินธุรกิจท่ี
แข่งขนักับบริษทัฯ และเม่ือรวมจาํนวนบริษทัอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการแลว้ตอ้งไม่เกิน 5 บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัท่ีคณะกรรมการบริษทัยึดถือ
ปฏิบติั โดยในปี พ.ศ. 2556 ไม่มีกรณีดงักล่าว 

 
 9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการบริษทัอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือทาํหนา้ท่ีช่วยพิจารณาในรายละเอียด 
กลัน่กรองงานและแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัในดา้นใดดา้นหน่ึง ประกอบดว้ย 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน โดย
กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีความรู้ ความชาํนาญ และประสบการณ์ดา้นบญัชี 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลให้มีการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในท่ีมีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนมีองคป์ระกอบ คุณสมบติัและหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด   ทั้งน้ี รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมในปี 
พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี 

 

รายช่ือ ตําแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 
นายวิโรจน์  เลาหะพนัธ์ุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
นายเอง้ฮกั  นนทิการ กรรมการตรวจสอบ 4/4 
นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี กรรมการตรวจสอบ 3/4 
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นายวิโรจน์  เลาหะพนัธ์ุ เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชี การสอบบญัชี การเงิน และภาษีอากร 
ส่วนนายเอง้ฮกั  นนทิการ และนายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ดา้นการเงิน 
การธนาคาร และการบญัชี 

 
 หน้าท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงาน
กบัผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจาํปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะใหผู้ส้อบบญัชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นวา่จาํเป็น
และเป็นเร่ืองสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯกไ็ด ้

2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบท่ีมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน 

3. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชี โดยคาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของ
สาํนกังานสอบบญัชีนั้น 

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 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

ดงัต่อไปน้ี 
7.1 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางบญัชี 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี การดาํรงอยูข่องกิจการ การเปล่ียนแปลงทางนโยบายท่ีสาํคญั
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รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการกาํหนดนโยบายบญัชี ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือเผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 

7.2 การพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
7.3 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีของบริษทัฯ ขั้นตอนการประสานงาน

ของแผนการตรวจสอบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกบัผูต้รวจสอบ
ภายในและผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบท่ีได้
วางแผนไว  ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าแผนการตรวจสอบดงักล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือ
ขอ้บกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน 

7.4 การพิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือขอ้จาํกดัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการตรวจสอบ 
และทบทวนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

7.5 การพิจารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชีถึงปัญหาหรือขอ้จาํกดัท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบการเงิน 
7.6 การพิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี ว่าไดมี้การวางแผนเพ่ือทบทวนวิธีการ

และการควบคุมการประมวลขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ และสอบถามเก่ียวกบัโครงการรักษาความ
ปลอดภยัโดยเฉพาะเพื่อป้องกนัการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางท่ีผิดโดยพนกังาน
บริษทัฯหรือบุคคลภายนอก 

7.7 การปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

7.8 การปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
7.9 การพิจารณาประเมินผลตนเองกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

8. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
9. ร่วมกบัฝ่ายบริหาร ประเมินผลการปฏิบติังานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหวัหนา้

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
10. สอบทานกบัฝ่ายบริหารในเร่ืองนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเส่ียงท่ีสําคญัของ  

บริษทัฯ 
11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษทัฯ 
12. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั 
13. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
14. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

 
 ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหมี้การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหารดา้น
การเงินและบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวม 4 คร้ังและการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯโดย
ไม่มีผูบ้ริหารร่วมประชุม 1 คร้ัง 
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 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการประชุมแก่คณะกรรมการบริษทัไตรมาสละ 1 คร้ัง และ
จดัทาํรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแสดงในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ตลอดจนประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญัชี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดปัจจุบนั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งถึงส้ินรอบปีบญัชี พ.ศ. 2558 

 
 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วย
กรรมการ 4 คน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน และกรรมการอิสระ 2 คน ผูด้าํรงตาํแหน่งประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  ทั้งน้ี รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนและการเขา้ร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี 

 

รายช่ือ ตําแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
นางสิริพร  ไศละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(กรรมการอิสระ) 
2/2 

นายสนัน่  องัอุบลกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 
นายเอง้ฮกั  นนทิการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(กรรมการอิสระ) 
2/2 

นายปริญช ์ ผลนิวาศ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการ 2/2 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหน้าท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและ
รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั โดยในส่วน
ค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษทัตอ้งนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั 

นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยงัทาํหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์ และ
ขั้นตอนในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้ ง
คดัเลือกบุคคลตามขั้นตอนการสรรหาท่ีไดก้าํหนดไว ้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือ
นาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการเช่นกนั 

 
 หน้าท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณาโครงสร้างองคก์ร คุณสมบติัของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 
2. พิจารณาและอนุมติัผงัโครงสร้างองคก์ร ใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจ 
3. พิจารณาคดัสรรบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอช่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งในกรณีท่ีมีตาํแหน่งวา่ง

หรือกรรมการครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 
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4. พิจารณาอนุมติัผูส้มควรได้รับแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ตามท่ีฝ่ายบริหารได้คดัสรรและเสนอ
พิจารณา ทั้งในกรณีท่ีมีตาํแหน่งวา่งลงหรือเพ่ิมตาํแหน่งใหม่ 

5. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงไดแ้ก่ เงินเดือน บาํเหน็จ โบนสั 
สวสัดิการ ค่าเบ้ียประชุม และผลประโยชนต์อบแทนอ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน 

6. ประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย อนัเก่ียวเน่ืองกับการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

 

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จดัให้มีการประชุมรวม 2 คร้ัง 
โดยไดร้ายงานผลการปฏิบติังานแก่คณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการจดัประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนประจาํปีดว้ย 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญัชี 
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบนั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งถึงส้ินปีบญัชี พ.ศ. 
2558 

 
 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ 4 คน 
โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 2 คน และกรรมการอิสระจาํนวน 2 คน ผูด้าํรงตาํแหน่งประธาน
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  ทั้งน้ี รายช่ือคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
และการเขา้ร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 4/4 
นางสิริพร  ไศละสูต กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 3/4 
นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 4/4 
นายปริญช ์ ผลนิวาศ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเลขานุการ 4/4 
 
 หน้าท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที่ดี 

1. จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีเหมาะสมกบับริษทัฯ ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์
ระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
แนวทางในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
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2. กาํกบั ดูแลและให้คาํแนะนาํแก่กรรมการและผูบ้ริหาร ในการปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตาม
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหมี้ผลในทางปฏิบติัและมีความต่อเน่ือง 

3. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้นโยบายการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย 
หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และธุรกิจของบริษทัฯ 

4. จดัทาํรายงานผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีประจาํปี เพ่ือรายงานคณะกรรมการบริษทั พร้อม
ทั้งนาํเสนอความเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

5. เสนอแนะขอ้กาํหนดและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ
และขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

6. แต่งตั้งคณะทาํงานเพื่อทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดต้ามความจาํเป็น 
7. ปฏิบติังานอ่ืนใด ท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดจ้ดัให้มีการประชุมรวม 4 คร้ัง โดยได้
รายงานผลการปฏิบติังานแก่คณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
ตลอดจนจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีประจาํปีดว้ย 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดย
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีชุดปัจจุบนั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งถึงส้ินปีบญัชี พ.ศ. 2557 

 

 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 

จาํนวนไม่เกิน 10 คน มีภารกิจช่วยคณะกรรมการบริษทัดูแลกระบวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมของ
บริษทัฯใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 ไดแ้ต่งตั้งอนุกรรมการฯเพิ่มเติมอีก 2 คน รวมทั้งส้ิน 
9 คน โดยมีรายช่ือและการเขา้ร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2556 ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 
นายปริญช ์ ผลนิวาศ ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 11/11 
นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 10/11 
นายอภิสิทธ์ิ  ตั้งสาธิต อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 8/11 
นายภาวตั  เฉลิมพงศ ์ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 10/11 
นายจรุง  ศรีสกลุ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 6/11(1) 
นายประมวล  ภิญโญ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 11/11 
นายชยัชาญ  เจริญสุข อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 11/11 
นายสมทรง  รักษาพล อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 5/11(2) 
นายธนชั  ศรีปาน อนุกรรมการบริหารความเส่ียง และเลขานุการ 10/11 
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 หมายเหตุ 
(1) ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 นายจรุง  ศรีสกุล ไดรั้บมอบหมายให้ช่วยดูแลกิจการของ Srithai 

(Vietnam) Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย และตอ้งประจาํอยูท่ี่สาํนกังานในประเทศ
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม จึงไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดค้รบทุกคร้ัง 

(2) นายสมทรง  รักษาพล ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งในระหวา่งปี พ.ศ. 2556 
 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งดาํเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่า บริษทัฯมีการบริหารความ
เส่ียงท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมด 

 
 หน้าท่ีความรับผดิชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ศึกษา ทบทวนและประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงแนวโนม้ของผลกระทบท่ีอาจมีต่อองคก์ร 
ทั้งความเส่ียงจากภายนอกและภายในองคก์ร โดยครอบคลุมอยา่งนอ้ย 4 ประการดงัน้ี 
1.1 ความเส่ียงทางการเงิน 
1.2 ความเส่ียงดา้นการดาํเนินงาน 
1.3 ความเส่ียงดา้นธุรกิจ 
1.4 ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 

2. กาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาในเร่ืองการบริหาร
ความเส่ียงโดยรวม 

3. กาํหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง ตลอดจนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของบริษทัฯ 

4. กาํหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือขออนุมติั
เป็นเกณฑใ์นการปฏิบติังานในสถานการณ์ตามความเส่ียงแต่ละประเภท 

5. กาํกบัดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบติั เพ่ือให้มัน่ใจว่าไดน้าํกลยุทธ์การบริหาร
ความเส่ียงไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสม 

6. ใหมี้อาํนาจแต่งตั้งคณะทาํงาน เพ่ือประเมินและติดตามความเส่ียงทัว่องคก์ร 
7. เร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 
ในปี พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง จดัให้มีการประชุมรวม 11 คร้ัง โดยได้

รายงานผลการดาํเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริษทั
รับทราบทุกไตรมาส  นอกจากน้ี ไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียงประจาํปีดว้ย 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  3 รอบปีบัญชี 
คณะอนุกรรมการฯชุดปัจจุบนั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งถึงส้ินปีบญัชี พ.ศ. 2558 
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9.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 9.3.1 การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงเป็น
คณะกรรมการชุดย่อยทาํหนา้ท่ีในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย 
ตลอดจนกอปรดว้ยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัฯใหมี้ความเจริญเติบโต
กา้วหนา้อยา่งมัน่คง ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาความเหมาะสม เพ่ือ 

1. แต่งตั้งเป็นกรรมการ ทดแทนกรรมการรายเดิมท่ีพน้จากวาระก่อนวาระการดาํรงตาํแหน่งใน
การประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไปหลงัจากตาํแหน่งไดว้่างลงตามรอบการประชุม
ปกติท่ีบริษทัฯไดก้าํหนดไว ้เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งจะเหลือนอ้ยกว่า 2 
เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงั
เหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน   ทั้งน้ี มติอนุมติัแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนดงักล่าว
ของคณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ 17 

2. เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการราย
เดิมท่ีพน้วาระการดาํรงตาํแหน่ง หรือในกรณีท่ีมีการเพ่ิมจาํนวนกรรมการ ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ 13 และขอ้ 14 ดงัน้ี 
“ขอ้ 13 ใหท่ี้ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด
ไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็น
กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ี
บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ งในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ี
ขาด 

ขอ้ 14 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระเป็น
จาํนวนหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออก
โดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้
ใชวิ้ธีจบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุด
นั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง” 
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ทั้งน้ี วาระการแต่งตั้งกรรมการของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาเป็นรายบุคคล กรรมการแต่
ละรายท่ีไดรั้บการเสนอช่ือตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

นอกจากน้ี  คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนอาจพิจารณาคดัสรรผูท่ี้จะไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการจากรายช่ือท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ 
ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสและมอบสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการเสนอช่ือเป็นประจาํทุก
ปีและล่วงหนา้ก่อนวนัส้ินรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าสามเดือน หรือจากทะเบียนกรรมการอาชีพในทาํเนียบ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบั
ธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนพิจารณาเร่ืองความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั (Board 
Diversity) อยา่งเหมาะสม ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดจ้ดัทาํ Board Diversity 
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความหลากหลายในความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ดา้นการผลิต การเงิน การบญัชี การตลาด และกฎหมายดา้นการบญัชีและ
ภาษีอากร ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบัแผนงานและกลยทุธ์ 

อน่ึง บริษทัฯไม่ไดก้าํหนดจาํนวนคร้ังสูงสุดของกรรมการท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาเป็น
กรรมการใหม่ รวมทั้งไม่ไดก้าํหนดคุณสมบติัเร่ืองอายุของกรรมการ โดยให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯขอ้ 14 ขา้งตน้   อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีเป็นกรรมการอิสระ กรรมการรายนั้นตอ้งมีคุณสมบติัตาม
นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯกาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2552 เร่ือง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ดงัน้ี 

(ก) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนยจุ์ดห้า) ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยให้
นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน   
ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ี
ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ
รายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
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วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติ
เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ้ าประกนั การให้
สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ
หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน
สุทธิของบริษทัฯหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  ทั้งน้ี การ
คาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปี
ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และ
ไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อ
สาํนกังาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของ
จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ - 89 - 
 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนิน
กิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ในปี พ.ศ. 2556 กรรมการอิสระทั้ง 4 คนของบริษทัฯ ไดด้าํรงความเป็นกรรมการอิสระทั้งในดา้น
คุณสมบติัและการปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง แมว้่าจะมีกรรมการ
อิสระจาํนวน 3 คน ท่ีดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกิน 9 ปี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารสาํรวจโครงการ
สํารวจการกาํกับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย สําหรับปี พ.ศ. 2557 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย ซ่ึงกําหนดให้กรรมการอิสระไม่ควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี แต่
คณะกรรมการบริษทัก็พิจารณาแลว้เห็นวา่ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็น
อิสระ ประกอบกบักรรมการอิสระทั้ง 4 คนของบริษทัฯมีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษทัฯเป็นอยา่งดี ได้
อุทิศเวลา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งในด้านการบญัชี การเงิน การธนาคาร และมีสาย
สัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มธุรกิจและองค์กรต่างๆ ในการให้ขอ้เสนอแนะหรือคาํแนะนาํ อนันาํมาซ่ึงประโยชน์
สูงสุดแก่บริษทัฯ รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั 
ซ่ือสตัยสุ์จริตและมีความโปร่งใส โดยไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว 
คณะกรรมการบริษทัในคราวประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 32 (ประจาํปี พ.ศ. 2556) จึงไดมี้มติ
นาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 2 คน ไดแ้ก่ 
นายวิโรจน์  เลาหะพนัธ์ุ และ นายเอง้ฮกั  นนทิการ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็น
กรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้งตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 

 
 9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯทาํหนา้ท่ีพิจารณาและสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมและมีคุณสมบติัตรงตาม
ความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานและธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือเสนอคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ พร้อมทั้งรายงานการอนุมติัแต่งตั้ง
ผูบ้ริหารดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ   อยา่งไรก็ตาม ในกระบวนการสรรหาผูบ้ริหาร บริษทัฯ
ไม่ได้จาํกดัการสรรหาเฉพาะบุคคลจากภายนอกเท่านั้น แต่บริษทัฯเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มี
โอกาสเติบโตในหน้าท่ีการงานและกา้วข้ึนสู่ตาํแหน่งระดบัผูบ้ริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการคดั
สรรจากความสามารถท่ีโดดเด่นและการเป็นท่ียอมรับของผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานทั้งในสายงาน
เดียวกนัและคนรอบขา้ง และมีการประเมินศกัยภาพพนกังานในแต่ละดา้นเป็นรายบุคคลเพ่ือการวางแผน
อบรมและพฒันาให้แก่พนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งในส่วนของการเพิ่มพนูความรู้และพฒันาทกัษะการ
เป็นผูน้าํ และการมอบหมายงานท่ีทา้ทาย   ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเตรียมให้พนกังานของบริษทัฯมีความพร้อม
สําหรับการดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารทั้งในกรณีทดแทนเม่ือมีตาํแหน่งว่างลง หรือแต่งตั้งเพิ่มเติมเม่ือกลุ่ม
บริษทัมีการขยายธุรกิจหรือในกรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ร 
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 9.3.3 การพฒันากรรมการ 
 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายใหเ้ลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีจดัเตรียมขอ้มูล เช่น คู่มือกรรมการ
บริษทัจดทะเบียน ทิศทางธุรกิจของบริษทัฯ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคม จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นตน้ พร้อมทั้งจดัให้มีการแนะนาํเก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจ แนวทางในการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

ทั้งน้ี ในปี พ.ศ. 2556 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ 
 

 กรรมการปัจจุบัน 
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้เลขานุการบริษทั คดัสรรหลกัสูตรจากสถาบนัท่ีมีความ

น่าเช่ือถือและสอดคลอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน เช่น สถาบนัวิทยาการตลาดทุน สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย เป็นตน้ เพ่ือสนับสนุนให้กรรมการเขา้รับการอบรม หรือเขา้ร่วม
กิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

ในปี พ.ศ. 2556 มีกรรมการรวม 2 คน คือ นายวิโรจน์  เลาหะพนัธ์ุ และนายปริญช ์ ผลนิวาศ เขา้
ร่วมกิจกรรมสัมมนากบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยในหลกัสูตร Anti-Corruption for 
Executive Program (ACEP) และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลการเขา้ร่วมอบรมหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาของ
กรรมการแต่ละคนไวใ้นหัวขอ้ รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการ
บริษทั ดงัปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 
 9.3.4 การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการบริษทัทั้ งคณะเป็น
ประจาํทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2556 ไดป้รับเปล่ียนหัวขอ้การประเมินผลการปฏิบติังานทั้งคณะใหม่ โดย
อา้งอิงตามหวัขอ้ของโครงการประเมิน Board of The Year Award ดงัต่อไปน้ี 

1. นโยบายของคณะกรรมการบริษทั (Board Policy) 
2. การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั (Board Performance) 
3. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั (Board Structure) 
4. แนวปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทั (Board Style) 
5. การจดัเตรียมและการดาํเนินการประชุม (Board Meetings) 
6. องคป์ระกอบและคุณสมบติัของกรรมการ (Board Members) 

ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษทั ไดด้าํเนินการประเมินผลการปฏิบติังานทั้งคณะ พร้อมกบัเร่ิมจดั
ใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคลดว้ย 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ
ซ่ึงเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหารเป็นประจาํทุกปีดว้ยเช่นกนั โดยหวัขอ้ประเมินในปี พ.ศ. 2556 
ประกอบดว้ย 
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1. ความเป็นผูน้าํ 
2. การวางแผนกลยทุธ์ 
3. การบริหารกาํกบัดูแลทางธุรกรรม 
4. การบริหารดา้นการเงิน 
5. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
6. การส่ือสาร 
7. การสร้างความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการบริษทั 
8. การวดัผลการดาํเนินงาน 

 
9.4 การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ปัจจุบนับริษทัฯมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ส่วน
ใหญ่แลว้บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเหล่านั้นจะดาํเนินธุรกิจและอยูภ่ายใตโ้ครงสร้างเดียวกนักบัโครงสร้างธุรกิจหลกั
ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ สายธุรกิจพลาสติก ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้น
ครัวเรือน และสายธุรกิจซ้ือมาขายไป เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดว้างกลยทุธ์ให้การทาํธุรกิจมีลกัษณะครบวงจร ลดการ
พ่ึงพาธุรกิจนอกกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัของกลุ่มบริษทัใหม้ากข้ึน   ดงันั้น ในการกาํกบัดูแลการ
ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทัฯไดส่้งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษทัฯซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ
ท่ีเป็นผูบ้ริหารและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ เพ่ือดูแลผลประโยชนข์องบริษทัฯในฐานะผูถื้อหุน้   อยา่งไรก็ตาม แมว้า่บริษทัฯ
จะไม่ไดก้าํหนดใหก้ลุ่มบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัฯดงักล่าวตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั แต่กลุ่มบุคคลท่ีเป็นตวัแทนดงักล่าวตอ้งผา่นการพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบของฝ่ายบริหาร และ
อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยผูบ้ริหารของบริษทัฯท่ีดูแลรับผิดชอบในสายธุรกิจเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกบัธุรกิจของ
บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วมมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 นอกจากน้ี ในการใชสิ้ทธิออกเสียงของบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัฯในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม บุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัฯสามารถตดัสินใจหรือ
ดาํเนินการในเร่ืองสามญัทัว่ไปของการดาํเนินธุรกิจไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน
การตดัสินใจหรือลงมติ โดยให้คาํนึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ เป็นเกณฑ ์ควบคู่ไป
กบัการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อบริษทัฯในฐานะผูถื้อหุ้นตามความเหมาะสม เช่น การตดัสินใจเขา้ทาํ
รายการเม่ือมีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัฯ การกาํหนดราคาหรือเง่ือนไขทางการคา้ของรายการ
ดงักล่าวก็จะเป็นไปตามปกติการคา้กบับุคคลภายนอกทัว่ไป หรือสามารถเทียบเคียงกบัราคาตลาดได ้เป็นตน้ แต่
หากเป็นการใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญ  บุคคลท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทฯต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัในหลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัการดาํเนินการโดยบริษทัฯเอง   ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
บริษทัฯไม่มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแห่งใดท่ีมีขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัฯกบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วม (Shareholders’ Agreement) ในลกัษณะท่ีมีผลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อการริดรอนอาํนาจในการ
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บริหารงานของบริษทัฯ หรือทาํให้บริษทัฯไม่สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงไดอ้ย่างเต็มท่ีตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทัฯ หรือมีการแบ่งผลตอบแทนท่ีนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสดัส่วนการถือหุน้ปกติ 
 อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 และมีอาํนาจ
เด็ดขาดในการกาํหนดนโยบายและบริหารงาน บริษทัฯไดก้าํหนดระเบียบให้บุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัฯตอ้ง
ดูแลและผลกัดันให้บริษทัย่อยมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง เกณฑ์การได้มาหรือ
จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์การทาํรายการสาํคญัอ่ืนใด ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัดงักล่าวใหถู้กตอ้งครบถว้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติั รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลใหมี้
การจดัเก็บขอ้มูลและการบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้บริษทัฯสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัทาํงบการเงิน
รวมได้ทนักาํหนด ถูกตอ้งและครบถว้นดว้ย   นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษทัฯเขา้ไปตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทัยอ่ยตามแผนงานประจาํปี หรือเม่ือมีการพบเหตุผดิปกติดว้ยกไ็ด ้
 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษทัฯไดก้าํหนดมาตรการไม่ใหก้รรมการและผูบ้ริหารนาํขอ้มูลไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนและเพ่ือการ
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยน์บัแต่ 15 วนัก่อนวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส จนถึงก่อนวนัท่ี
บริษทัฯรายงานผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดระยะเวลานั้นแก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาธารณชน 
มาตรการท่ีให้กรรมการหรือผูบ้ริหารรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ก่คณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูจ้ดัการ
ตามลําดับ พร้อมทั้ งบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และการรับโทษในความผิดส่วนบุคคล เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
 ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
บริษทัฯ ตลอดจนหลกัทรัพยค์งเหลือใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบทุกรายไตรมาส และให้ผูบ้ริหารจดัส่ง
รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัฯให้เลขานุการบริษทัตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 กรรมการ 1 
คน และผูบ้ริหาร 1 คน มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ โดยการซ้ือขายดงักล่าวไม่เขา้เกณฑก์าร
ใชข้อ้มลูภายในแต่อยา่งใด 
 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2556 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
บริษัทฯและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส           
เอบีเอเอส จาํกดั(“PwC”) และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั PwC ในรอบปีท่ีผา่นมาเป็นจาํนวนเงิน 3.37 ลา้น
บาท และ 22,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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2. ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอ่ืนในส่วนของการตรวจสอบตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ไดแ้ก่ ค่าตรวจสอบตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การตรวจสอบตาม
ขอ้กาํหนดของกรมสรรพากรเพ่ือใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสาํหรับการทาํลายสินคา้เส่ือมสภาพ 
การตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงระบบงานขาย และการ
สอบทานและตรวจสอบขอ้มูลบริษทัย่อยและบริษทัร่วมสาํหรับการจดัทาํงบการเงินรวมให้แก่ PwC 
ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมาเป็นจาํนวนเงินรวม 0.99 ลา้นบาท โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยไดบ้นัทึก
ค่าตอบแทนงานบริการอ่ืนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในรอบปีบญัชี พ.ศ. 2556 ครบถว้นแลว้ 

 
9.7 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดีในเร่ืองอืน่ๆ 
 นอกเหนือจากการกาํกบัดูแลกิจการในดา้นต่างๆ ดงักล่าวในหวัขอ้ขา้งตน้ ในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯยงัได้
ดาํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในดา้นอ่ืนๆ ดงัน้ี 
 9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯให้ความสาํคญัในสิทธิการเป็นผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นทุกราย รวมถึงผูถื้อ
หุน้ส่วนนอ้ยและผูถื้อหุน้ต่างชาติ ตามท่ีกฎหมายกาํหนดสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ เช่น สิทธิไดรั้บส่วนแบ่งใน
กาํไร เงินปันผล การรับซ้ือหุ้นคืน สิทธิการโอนหุ้น เป็นตน้ และตามขอ้บงัคบับริษทัฯท่ีกาํหนดให้ “ผูถื้อ
หุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง” 

บริษทัฯมีนโยบายและแนวปฏิบติัเพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นและอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อ
หุ้นในการใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆ ท่ีผูถื้อหุ้นสมควรไดรั้บอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง โปร่งใสและทนัต่อเวลา 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ร่วมมีสิทธิในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินธุรกิจ หรือตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบอยา่งมี
นัยสําคัญ ผ่านการประชุมผูถื้อหุ้น โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น และพิจารณาลงคะแนนเสียง 
ตลอดจนการคดัเลือกบุคคลเขา้มาเป็นกรรมการเพ่ือทาํหนา้ท่ีแทนผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯไดด้าํเนินการเพ่ือส่งเสริมสิทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัท่ี
ส้ินสุดรอบปีบญัชี ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ
หากมีเหตุจาํเป็นโดยเร่งด่วนอนัอาจกระทบต่อหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น
แลว้ ผูถื้อหุ้นอาจใช้สิทธิเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นตามท่ี
กฎหมายกาํหนดไวก็้ได ้
บริษทัฯมอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนาย
ทะเบียนหลกัทรัพย ์จดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีมีรายละเอียดวนั เวลา สถานท่ีจดั
ประชุม วาระการประชุมซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศอย่างเพียงพอพร้อมทั้ ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละวาระ รายงานประจาํปี ตลอดจนเอกสารการมอบ
ฉันทะและวิธีการใช้อย่างชัดเจน พร้อมทั้ งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯและตลาด
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 30 วนั ก่อนการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม เพ่ือให้
ผูถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บทราบเป็นการเบ้ืองตน้ 
บริษทัฯอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้น ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่ง
เต็มท่ี โดยไม่กาํหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีอาจเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ร่วมประชุม เช่น 
กาํหนดขั้นตอนการลงทะเบียนหรือวธีิปฏิบติัในการออกเสียงท่ียุง่ยาก เป็นตน้ 
บริษทัฯสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถาม รายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการ
หรือวาระการประชุมอ่ืนล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างนอ้ย 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุด
รอบปีบญัชีของบริษทัฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการไดพิ้จารณาความเหมาะสมก่อนบรรจุเป็นวาระ
การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 33 (ประจาํปี พ.ศ. 2557) โดยในปี พ.ศ. 2556 ไดแ้จง้
สิทธิดงักล่าวผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของบริษทัฯ เสนอให้ใช้
สิทธิช่วงระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเม่ือส้ินสุด
ระยะเวลาดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลหรือวาระการประชุมอ่ืนแต่อยา่งใด 
นอกจากน้ี บริษทัฯไดอ้าํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
โดย 

1) จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเพ่ือกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้
ตลอดจนคาํแนะนาํวิธีการมอบฉันทะท่ีไม่ยุง่ยาก เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถจดัเตรียม
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และผูรั้บมอบฉนัทะไม่เกิดปัญหาในการเขา้ร่วมประชุม 

2) แต่งตั้งกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เพ่ือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
 

2. หนังสือเชิญประชุม 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ในแต่ละวาระมีขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจ
ประกอบดว้ย 

 วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังก่อน 
 วาระรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกับผลการดาํเนินงานของ 

บริษทัฯในรอบปีท่ีผา่นมา 
 วาระพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงผูส้อบบญัชี

ไดต้รวจสอบแลว้ 
 วาระการอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปีและการจ่ายเงินปันผล 

เสนอตัวเลขกาํไรสุทธิประจาํปี ข้อมูลการตั้ งสํารองตามกฎหมาย นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล จาํนวนเงินท่ีตั้งสาํรองตามกฎหมายและอตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายปี
น้ีเปรียบเทียบกบัปีก่อน พร้อมดว้ยเหตุผลและขอ้มลูประกอบ 
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 วาระแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
เสนอช่ือผูส้อบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัท่ีสงักดั ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ
ของผูส้อบบญัชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี พร้อมทั้งค่าบริการสอบบญัชีของปี
ท่ีเสนอเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

 วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั 
เสนอประวติัยอ่ของกรรมการแต่ละคน ไดแ้ก่ ประวติัการศึกษา ประวติัการทาํงาน 
จาํนวนบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการท่ีเสนอ พร้อมทั้งขอ้มูล
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปีท่ีผ่าน
มา โดยบริษทัฯเสนอผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 วาระค่าตอบแทนกรรมการ 
เสนอข้อมูลโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  และ
คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ   ทั้ ง น้ี  นอกเหนือจากการคํานึง ถึงความ รู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการในการกาํหนดอตัราค่าตอบแทนแลว้ 
บริษทัฯมีนโยบายให้เปรียบเทียบกับผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจด
ทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซ่ึงบริษทัฯเข้าร่วมโครงการสํารวจดงักล่าวท่ี
ดาํเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดว้ย 

 
3. การดําเนินการประชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการ
กาํกับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง ใหค้วามสาํคญัเขา้ร่วมประชุมอยา่ง
พร้อมเพรียงกนั 
บริษทัฯจดัให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
พร้อมทั้งเชิญท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ทาํหน้าท่ีเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียง
ร่วมกบัตวัแทนของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นอาสาสมคัรจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
เลขานุการบริษทัทาํหนา้ท่ีแจง้หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม วิธีการออกเสียงและนบัคะแนน
เสียงของผูถื้อหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษทัฯ ตลอดจนข้อมูล
ประกอบการประชุมของแต่ละวาระ หากวาระใดมีกรรมการคนใดมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วน
เก่ียวขอ้ง ก็จะแจง้ให้กรรมการคนนั้นทราบเพ่ือขอให้ไม่เขา้ร่วมประชุมและงดออกเสียงใน
วาระนั้นๆ 
ประธานดาํเนินการประชุมตามวาระการประชุมท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ไม่มีการ
เพ่ิมเติมวาระโดยไม่แจง้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิใน
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แสดงความคิดเห็น ซักถาม รวมถึงขอ้เสนอแนะในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ ประธานหรือ
เลขานุการบริษทัทาํหน้าท่ีช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามจนเป็นท่ีพึงพอใจของผูถื้อหุ้นแลว้ จึง
เสนอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ 
 

4. การจัดทํารายงานการประชุมและเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 
เม่ือการประชุมผูถื้อหุ้นแลว้เสร็จ บริษทัฯนาํขอ้มูลสรุปผลการประชุมเผยแพร่ผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในวนัเดียวกนัหรือก่อน 9.00 น. ของ
วนัทาํการถดัไป แลว้จึงนาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัรายละเอียดซ่ึงจดัทาํทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษเผยแพร่ท่ีเว็บไซต์บริษทัฯ โดยมีขอ้มูลและสาระสําคญั ผลการออกเสียง
แยกเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง รวมถึงคาํถามจากท่ีประชุม คาํ
ช้ีแจงและขอ้เสนอแนะ 
ในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯไดรั้บผลการประเมินการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 
(AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยในระดบั “ดีเลิศ” 
 

 9.7.2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
ปัจจุบนับริษทัฯมีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้จาํนวน 2,709,904,800 บาท เป็นหุน้สามญัทั้งส้ิน

รวม 270,990,480 หุน้ บริษทัฯไดมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ในปี พ.ศ. 2556 ดงัน้ี 
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบับภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ซ่ึงให้ข้อมูล
สารสนเทศเก่ียวกบัระเบียบวาระ วตัถุประสงค์ เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทัในวาระต่างๆ กฎเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติ หนงัสือ
มอบฉนัทะและขอ้มลูสถานท่ี เวลา ท่ีพิจารณาจดัไวอ้ยา่งเหมาะสม โดยจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ผา่น
นายทะเบียนหลกัทรัพยล่์วงหน้าอย่างน้อย 14 วนัก่อนวนันัดประชุม และโฆษณาคาํบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วนั ติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม           
ผูถื้อหุน้ 
 

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯเสนอให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมโดยไม่จาํเป็นตอ้ง
รวบรวมจาํนวนหุ้นให้ได้สัดส่วนตามท่ีกฎหมายกาํหนด  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯโดย
คณะกรรมการบริษทัสงวนสิทธิในการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมตามท่ีกฎหมาย
กาํหนดไว ้
นอกจากน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นจะดาํเนินการตามวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 
หากไม่ได้แจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  ก็จะไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ  ในท่ีประชุม
นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม เพ่ือความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุม 
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3. สิทธิเพือ่ความเท่าเทียมกบัคณะกรรมการ/ฝ่ายบริหาร 
บริษทัฯกาํหนดนโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) 
และนโยบายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษทัฯและการใช้ข้อมูลภายใน (Securities 
Trading and Inside Information Policy) เพื่อป้องกนัไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน
ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ และละเวน้การซ้ือหรือ
ขายหุ้นของบริษทัฯในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน หรือสถานะของบริษทัฯ รวมถึง
ขอ้มูลสําคญัอ่ืนๆ แก่สาธารณชน ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษทัฯ
รับทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

1) การควบคุมการใชข้อ้มูลภายใน (ตามรายละเอียดหัวขอ้ 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้
ขอ้มูลภายใน) 

2) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนและ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือควบคุมและดูแลการทาํธุรกรรมระหว่าง
บริษทัฯหรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เช่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมบริษัท เป็นต้น ซ่ึงเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์   ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการทาํรายการดงักล่าว ตลอดจนเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯและผูถื้อหุน้ โดยตลอดปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯมีรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมประเภทรายการธุรกิจปกติ รายการสนบัสนุน
ธุรกิจปกติ และ/หรือรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะสั้น บริษทัฯไดพิ้จารณา
ราคาและเง่ือนไขตามเกณฑป์กติเช่นเดียวกบัธุรกรรมท่ีทาํกบับุคคลหรือนิติบุคคล
ทัว่ไปและ/หรืออยู่ภายใตข้อบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาและอนุมติั
หลกัการไว ้โดยบริษทัฯไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั 

3) รายการการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเนน้ความเขม้งวดในการดูแลรายการท่ีเขา้ข่ายเป็น
รายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศของคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีมีนัยสาํคญัท่ีเขา้ข่าย
เป็นการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทั
จดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ซ่ึงตลอดปี พ.ศ. 
2556 บริษทัฯไม่มีรายการการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าขนาดของ
รายการเป็นนยัสาํคญั หรือเขา้ข่ายตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอ้กาํหนด
ของกฎหมาย 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ - 98 - 
 

4) การเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
บริษทัฯกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร จดัทาํรายงานแสดงส่วนไดเ้สียของตนเอง
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และมอบหมายให้เลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัเก็บไวเ้พ่ือให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และหากในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มี
วาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการคนใดแลว้ ก็กาํหนดใหก้รรมการ
คนท่ีเก่ียวข้องนั้นต้องไม่อยู่ในสถานท่ีประชุม เพ่ือให้กระบวนการตดัสินใจได้
ดาํเนินการอยา่งโปร่งใสและยติุธรรม 

 
 9.7.3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯเคารพในสิทธิและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบหรือ
อาจไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ พนักงาน ผูถื้อหุ้น ผูร่้วมลงทุน ลูกคา้ คู่คา้ 
คู่แข่ง เจา้หน้ี ผูส้อบบญัชีอิสระ ส่ือมวลชน ชุมชนท่ีบริษทัฯตั้งอยู ่สงัคมรอบขา้ง ตลอดจนภาครัฐ รวมทั้ง
ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งบริษทัฯกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือสร้างความมัน่คงและการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ 

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีร่วมกบัคณะทาํงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
ไดด้าํเนินการจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งส้ิน 26 นโยบาย ดงัน้ี 

1. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
2. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 
3. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการพฒันาความรู้และศกัยภาพของพนกังาน 
4. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
5. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองลูกคา้ 
6. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองคู่แข่งทางการคา้ 
7. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองคู่คา้ 
8. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองเจา้หน้ี 
9. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
10. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการต่อตา้นทุจริตและหา้มจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ของบริษทัฯ 
11. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองเก่ียวกบัสงัคม 
12. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการพฒันาชุมชน 
13. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการดาํเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม 
14. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองส่ือมวลชน 
15. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองความรับผดิชอบของพนกังานต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ 
16. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
17. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการอนุรักษพ์ลงังาน 
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18. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการปฏิบติัตนของพนกังานและการปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน 
19. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการร้องทุกข ์
20. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการใหข้องขวญัหรือการบนัเทิง 
21. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
22. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
23. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 
24. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายในและการรายงานทางการเงิน 
25. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่บุคคลท่ีแจง้ขอ้มูลหรือให้

เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
26. นโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการป้องกนัการคุกคามทางเพศในท่ีทาํงาน 
ทั้งน้ี บริษทัฯได้เผยแพร่รายละเอียดของทั้ง 26 นโยบายขา้งตน้ บนเว็บไซต์ของบริษทัฯท่ี 

www.srithaisuperware.com 
 

 9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯให้ความสําคญัในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลาอย่างเหมาะสม

ตามสถานการณ์ ทั้งขอ้มูลทางการเงิน ไดแ้ก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดาํเนินงาน และขอ้มูลท่ี
มิใช่ขอ้มูลทางการเงิน ไดแ้ก่ โครงสร้างผูถื้อหุ้น การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และขอ้มูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและบุคคลภายนอก โดยไดจ้ดัให้มีหน่วยงานนักลงทุน
สมัพนัธ์ รับผิดชอบนาํเสนอขอ้มูลต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั และสามารถเขา้ถึงไดผ้า่นทุก
ช่องทางท่ีบริษทัฯกาํหนดอยู่เสมอ เพื่อให้นักลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯไดป้รับปรุงฐานขอ้มูลของเวบ็ไซต ์
บริษทัฯเพ่ือนาํเสนอขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลบริษัทฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ กรรมการและผูถื้อหุน้ และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ทิศทางธุรกิจของบริษทัฯ 
 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 ขอ้บงัคบับริษทัฯ 
 โครงสร้างของกลุ่มบริษทัและการบริหารงาน รวมถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ของกลุ่มบริษทัและการบริหารงาน 
 รายช่ือและประวติักรรมการและผูบ้ริหาร 
 โครงสร้างผูถื้อหุ้น ขอ้มูลผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีถือหุ้นตั้งแต่

ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง สัดส่วนของผู ้
ถือหุ้น รวมถึงการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารทั้งทางตรงและทางออ้มโดย
ผา่นการถือหุน้ของคู่สมรส 
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 ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยเช่ือมโยงกบัเวบ็ไซตอ่ื์นไดแ้ก่ www.settrade.com 
 

2. การกาํกบัดูแลกจิการของบริษัทฯ 
บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ บนเว็บไซต์และรายงาน
ประจาํปี ดงัน้ี 

 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง และนโยบาย
เก่ียวกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม ผลการปฎิบติัตามนโยบาย รวมทั้งกรณีท่ีไม่สามารถ
ปฎิบติัตามนโยบายดงักล่าวพร้อมเหตุผล 

 บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวนคร้ัง
ของการประชุมและจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม รวมถึงการ
ฝึกอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพ 

 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นภาระหน้าท่ีและ
ความรับผดิชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทน 

 รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร การมีส่วนไดเ้สียและ
รายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญัท่ีไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 จรรยาบรรณทางธุรกิจสาํหรับกรรมการและพนกังาน 
 ขอ้มูลผูส้อบบญัชี คุณสมบติั ค่าตอบแทน ค่าบริการอ่ืนๆ และความเป็นอิสระของ

ผูส้อบบญัชี 
 

3. ผลการดําเนินงาน 
บริษทัฯจดัให้มีรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป ซ่ึงผ่านการสอบทาน/การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีบริษทัฯ และการพิจารณาโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งจดัทาํคาํอธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน 
โอกาส อุปสรรค ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขนั ตลอดจนตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน วดัไดแ้ละบรรลุ
ได ้เพ่ือเป็นเป้าหมายการดาํเนินงานของบริษทัฯ และเพื่อประเมินศกัยภาพการแข่งขนัของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงทั้ งภายในและภายนอกบริษทัฯ เพ่ือหา
แนวทางป้องกนัและวดัผลท่ีเป็นรูปธรรม 
รายงานทางการเงินจะเปิดเผยทางเว็บไซต์บริษทัฯทุกรายไตรมาสและรายปี  นอกจากน้ี 
บริษทัฯยงัให้ข่าวสารอ่ืนๆ ผ่านการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์กบัส่ือมวลชน ทั้งในรูปส่ือ
ส่ิงพิมพแ์ละการเผยแพร่ทางโทรทศัน์ วิทยุ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ Opportunity Day และ Company Visit 
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4. ช่วงเวลาและความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล 
บริษทัฯมีนโยบายเปิดเผยขอ้มูล ทั้งขอ้มูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน 
ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลตาม
กฎเกณฑห์รือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัแก่
สาธารณชนโดยการแถลงข่าว หรือผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นลาํดบัแรกเสมอ 
เพ่ือมิใหเ้ป็นประโยชนต่์อบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะ และหากบริษทัฯจาํเป็นตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลใดแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง บริษทัฯจะดาํเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดงักล่าวจะรักษาไวซ่ึ้ง
ความลบัของขอ้มูลดงักล่าว จนกว่าบริษทัฯจะเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณชน หรือบริษทัฯอาจ
พิจารณาเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อสาธารณชนทนัที 
นอกจากน้ี บริษทัฯได้นําบทวิเคราะห์หลกัทรัพยบ์ริษทัฯจากนักวิเคราะห์สถาบนัต่างๆ 
เผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯดว้ย  ทั้งน้ี บริษทัฯสงวนสิทธิไม่แสดงความเห็นหรือประเมิน
ขอ้คิดเห็นหรือประมาณการของบทวิเคราะห์นั้นๆ เวน้แต่กรณีมีขอ้ความท่ีคลาดเคล่ือนอยา่ง
มีนยัสาํคญั บริษทัฯจะช้ีแจงและทาํความเขา้ใจกบันกัวิเคราะห์ เพ่ือไม่ให้เกิดความเขา้ใจผิด
ต่อนกัลงทุนท่ีอ่านบทวเิคราะห์ดงักล่าว 
 

5. หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษทัฯมอบหมายให้สํานักเลขานุการบริษทัทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 
รวมถึงเปิดช่องทาง Investor Relations (IR) ท่ีหนา้เวบ็ไซต ์เพ่ือให้ง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสาร และเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบักรรมการหรือผูบ้ริหาร สํานักเลขานุการ
บริษทัจะรวบรวมคาํถามและขอ้เสนอแนะต่างๆ จากผูติ้ดต่อเขา้มาทางโทรศพัท์ โทรสาร 
หรือส่งผ่านช่องทาง IR ดงักล่าว เสนอให้กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณา
ติดตามผลและรายงานความคืบหนา้/ผลการพิจารณาตามความเหมาะสม 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
10.1 นโยบายภาพรวม 
 ในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ
เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดทุ้กกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองคก์รไดรั้บทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตาม ตลอดจนเป็นการ
เน้นย ํ้ าถึงการให้ความสําคัญและส่ิงท่ีบริษัทฯได้ปฏิบัติตลอดมา ทั้ งในส่วนของการดําเนินธุรกิจตามหลัก            
ธรรมาภิบาล การดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และความตั้งใจท่ีจะสร้างสมดุลใหก้บัธุรกิจของบริษทัฯและสงัคม ดว้ย
มุ่งหวงัท่ีจะใหธุ้รกิจของบริษทัฯและสงัคมสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนืเคียงคู่กนัไป เน้ือหาของนโยบายมีดงัน้ี 
 

นโยบายด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
 “บริษัท  ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด  (มหาชน) ผู ้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพ่ืองาน
อุตสาหกรรมและผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน มีความมุ่งมัน่ในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
โดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบของผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคมโดยรวมในดา้น
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการขององคก์ร โดยยึดหลกัการดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสตรวจสอบได ้มีจริยธรรม 
เคารพหลกัสิทธิมนุษยชน และผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งมุ่งมัน่พฒันา ปรับปรุง เพ่ือสร้างรากฐานของ
ความรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื” 
 
 นอกจากน้ี บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และผูท้รงคุณวฒิุ รวม 12 คน ประกอบดว้ย 

1. นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานคณะกรรมการฯ 
2. นายปริญช ์ ผลนิวาศ รองประธานคณะกรรมการฯ 
3. นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์ กรรมการฯ 
4. นายอภิสิทธ์ิ  ตั้งสาธิต กรรมการฯ 
5. นายจรุง  ศรีสกลุ กรรมการฯ 
6. นายภาวตั  เฉลิมพงศ ์ กรรมการฯ 
7. นายชยัชาญ  เจริญสุข กรรมการฯ 
8. นางสาวบุญนภา  เลิศสุมิตรกุล กรรมการฯ 
9. นายประยรู  ขจิตต ์ กรรมการฯ 
10. นายประมวล  ภิญโญ กรรมการฯ 
11. นายบณัฑิต  หิรัญวิวฒันก์ลุ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ 
12. นายสมทรง  รักษาพล กรรมการฯและเลขานุการ 
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โดยให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน การอนุมติัแนวทางต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร กาํหนดแผนการดาํเนินงาน งบประมาณดา้นการลงทุนและค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็น การ
แต่งตั้งคณะทาํงานชุดย่อย ตลอดจนการให้คาํแนะนาํ ติดตามและประเมินผล ตามดชันีช้ีวดัท่ีกาํหนดร่วมกนัโดย
คณะกรรมการฯ 
 นอกจากการส่งเสริมใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การมีมาตรฐานในการทาํงานท่ีเป็นระบบ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ คุณภาพสินค้าของบริษทัฯท่ีเป็นจุดแข็งและกระบวนการผลิตท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม การได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ จากองค์กรภายนอกทั้ งท่ีเก่ียวกับสินค้าของบริษทัฯ การจดั
การพลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการจดัให้มีช่องทางและการติดตามรับฟังขอ้ร้องเรียนจากทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์รแลว้ ปัจจยัหลกัอีกประการหน่ึงท่ีบริษทัฯให้ความสาํคญัและจะมีส่วนช่วยนาํพาบริษทัฯไปสู่การ
เติบโตท่ีย ัง่ยืนได ้คือ บุคลากรของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯไดก้าํหนดให้เป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังานทุกคน
ในองคก์รและพยายามปลูกจิตสาํนึกใหก้บัพนกังานไดรู้้ถึงความสาํคญัของการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งไดก้าํหนดให้ ‘การส่งเสริมความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสงัคม – CSR Implementation’ เป็นหน่ึง
ในหวัขอ้ของแผนงานประจาํปีท่ีทุกหน่วยงานตอ้งระดมความคิดและนาํไปปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง เพื่อร่วมช่วยกนั
ส่งเสริม พฒันา หรือช้ีแนะขอ้บกพร่องเพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน 
 
10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 
 บริษทัฯกาํหนดให้การดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหน่ึงของภารกิจหลกั (Mission) 
ของบริษทัฯ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงเจตนาและความตอ้งการอยา่งจริงจงัท่ีจะดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯควบคู่ไปกบั
การดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม 
(CSR In-process) เพ่ือความยัง่ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยไม่จาํกดัเพียงแต่การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ
เท่านั้น แต่บริษทัฯยงัมุ่งหวงัและตอ้งการผลกัดนัให้ธุรกิจของบริษทัย่อยสามารถบรรลุการดาํเนินงานดา้นความ
รับผดิชอบต่อสงัคมเช่นเดียวกนักบับริษทัฯดว้ย 
 ทั้งน้ี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานในองคก์ร และเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนัของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 3 (พ.ศ. 2556) และนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งส้ิน 26 นโยบาย 
ดงัปรากฏในหัวขอ้ 9 การกาํกบัดูแลกิจการ และรายละเอียดฉบบัเต็มตามท่ีบริษทัฯไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ 
บริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการ 8 ขอ้ ของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการท่ีจดัทาํโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
5. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ - 104 - 
 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 
8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 
 แนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และการดาํเนินงานของบริษทัฯในปี พ.ศ. 2556 สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ด้านการปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯให้ความสําคัญต่อผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการ จึงมีนโยบายให้กรรมการในฐานะ
ตวัแทนของผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูบ้ริหารและพนกังาน ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
รวมถึงให้การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้น อาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ ท่ีสมควร
ไดรั้บและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ิมมูลค่าแก่ผูถื้อหุ้น
อยา่งย ัง่ยนื โดยมีแนวปฏิบติั เช่น 

1) บริหารจดัการองคก์รให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงั โดยไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนส่์วนตวั 

2) เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั และไม่
กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

 
 2. ด้านการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 

บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคลอ้งและสนบัสนุนนโยบาย เป้าหมาย
ทางธุรกิจ และกลยุทธ์ขององคก์ร พร้อมทั้งพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทศันคติท่ีดี โดย
บริษทัฯมีนโยบายให้พนักงานไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็นธรรม สถานท่ีปฏิบติังานท่ีมีการ
จดัการระบบคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบติัต่อ
พนกังาน ไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรง
และทางออ้ม ตลอดจนจดัใหมี้มาตรการป้องกนัการคุกคามทางเพศในท่ีทาํงาน 

ส่วนของความปลอดภยั บริษทัฯกาํหนดให้หน่วยงานความปลอดภยั ซ่ึงประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ี
ความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.) เป็นหน่วยงานข้ึนตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการ ทาํหนา้ท่ีติดตามและเสนอ
ความเห็นต่อผูบ้ริหารบริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางในการร้องทุกขห์รือบอกกล่าวในเร่ืองท่ีจะ
ส่งผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนกังาน หรือต่อตนเอง และกาํหนดวิธีการบริหารจดัการขอ้ร้องทุกข์ดงักล่าว
พร้อมกบัการปกป้องพนกังานผูร้้องทุกข ์

การดาํเนินการดา้นพนกังานในปี พ.ศ. 2556 ของบริษทัฯมีดงัน้ี 
1) จดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังาน โดยผูแ้ทนพนกังานและผูแ้ทนฝ่ายบริหาร ได้

มีมติเลือกใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั เป็นผูบ้ริหารกองทุนฯ 
2) ภายใตก้ารควบคุมสภาพแวดลอ้มการปฏิบติังานให้มีความปลอดภยัสูง พนักงานรวมทั้ง 4 

โรงงานของบริษทัฯ มีรายงานอุบติัเหตุท่ีตอ้งหยดุงานเกิน 3 วนั รวมเพียง 12 คร้ัง 
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3) การจัดให้มีการพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยพนักงานมีอัตราการเข้า
ฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ 8 ชัว่โมงต่อปีต่อคน 

4) บริษทัฯไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนใดๆ ท่ีเป็นสาระสาํคญัจากพนกังาน 
 
 การดําเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

บริษทัฯไดด้าํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอย่าง
จริงจงัและต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การอบรมให้ความรู้แก่พนกังานตั้งแต่ก่อนเร่ิมทาํงาน การจดัทาํคู่มือปฏิบติังาน 
การกระจายขอ้มูลข่าวสารด้านความปลอดภยัอย่างทัว่ถึง ตลอดจนการมีคณะกรรมการความปลอดภยั     
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในแต่ละโรงงาน เพ่ือร่วมกนัทาํงานในการตรวจสอบความ
ปลอดภยั การปรับปรุงแกไ้ข และการประเมินผล 

การดาํเนินการดงักล่าว เพ่ือใหบ้รรลุตามนโยบายท่ีบริษทัฯกาํหนด และมีความเหมาะสมกบัการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ตลอดจนนําไปสู่การมีมาตรฐานในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย                
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในระดบัสากล ซ่ึงจะมีส่วนช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั
ให้กับองค์กรโดยลดการสูญเสียทั้ งในด้านของบุคลากร เวลาทาํงาน และผลผลิต อีกทั้ งยงัมีผลต่อ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯดว้ย 

บริษทัฯได้จดัอบรมหลกัสูตร “เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัระดับบริหาร” และ “เจา้หน้าท่ีความ
ปลอดภยัระดบัหัวหนา้งาน” ให้แก่พนกังานในแต่ละสาขาตามเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนดอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือ
แต่งตั้งให้เป็นเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบับริหารและหัวหน้างาน   นอกจากน้ี โรงงาน
สาขาโคราชได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองในระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั OHSAS 18001:2007 และมาตรฐาน มอก. หรือ TIS 18001:1999 ซ่ึงการรับรองดงักล่าวมีส่วน
ช่วยเพ่ิมความมัน่ใจให้แก่ลูกค้าในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษทัฯว่ามีความปลอดภยัในระดับ
มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล ส่วนโรงงานอมตะนคร ชลบุรี อยู่ระหว่าง
ดาํเนินการเตรียมความพร้อมสําหรับการขอรับการรับรองในระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั OHSAS 18001:2007 

บริษทัฯมีการใช้ทรัพยสิ์นอย่างคุ้มค่าและดูแลรักษาอย่างเหมาะสม โดยในส่วนของอาคาร
สาํนกังานใหญ่และโรงงานทั้ง 4 สาขา แมว้า่จะมีอายกุารใชง้านนานหลายปีแลว้ แต่บริษทัฯก็ไม่ไดล้ะเลย
และจัดให้มีการตรวจรับรองความปลอดภัยอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร  ระบบไฟฟ้า 
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน และอ่ืนๆ โดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจาํทุกปีตามท่ีพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด  ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้ริษทัฯมัน่ใจไดว้า่ สถาน
ประกอบการของบริษทัฯมีความปลอดภยัและลดโอกาสของการเกิดอุบติัเหตุใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด โดยเฉพาะ
ส่วนท่ีเป็นผลมาจากเหตุปัจจยัท่ีบริษทัฯไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ 
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 การดําเนินกจิกรรมต่างๆ ท่ีเกีย่วกบัพนักงาน และรางวลัท่ีบริษัทฯได้รับในปี พ.ศ. 2556 
บริษทัฯให้ความสาํคญักบัทรัพยากรบุคคลอยา่งจริงจงั จึงไดจ้ดัให้มีกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัพนกังาน

อยา่งต่อเน่ือง และรางวลัต่างๆ ท่ีบริษทัฯไดรั้บมีดงัน้ี 
 กจิกรรม “โครงการอยู่ดีมสุีข” 

เป็นกิจกรรมท่ีรณรงคแ์ละอบรมให้ความรู้แก่พนกังานให้ดาํเนินชีวิตตามแนวพระราชดาํริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 กจิกรรม “โครงการแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” 
บริษทัฯได้ร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสุขภาพอนามยัดี และ
ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน ภายใตโ้ครงการแรงงานปลอดภยัและสุขภาพอนามยัดี ซ่ึงการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกบักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
เป็นผูจ้ดัข้ึน เพ่ือร่วมรณรงค์และสนับสนุนให้แรงงานของบริษทัฯมีความปลอดภยัและ
สุขภาพอนามยัดี 
 

 กจิกรรม “โครงการโรงงานสีขาว” 
บริษทัฯไดร้ณรงคแ์ละจดักิจกรรมเฝ้าระวงัดา้นยาเสพติดในสถานประกอบการ โดยติดต่อ
เจา้หน้าท่ีจากภาครัฐเขา้มาทาํการสุ่มตรวจหายาเสพติดให้กบัพนกังานทั้งแรงงานไทยและ
แรงงานต่างดา้ว ตลอดจนรณรงคใ์หพ้นกังานตระหนกัถึงพิษภยัของยาเสพติด 
 

 กจิกรรม “โครงการศูนย์ฝึกอบรมศรีไทย” 
บริษทัฯไดจ้ดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมศรีไทยท่ีโรงงานสาขาโคราช (Training Center) เพ่ือส่งเสริม
ให้พนกังานโดยเฉพาะพนกังานดา้นการผลิตไดเ้รียนรู้และพฒันาทกัษะก่อนปฏิบติังานจริง 
ซ่ึงบริษทัฯได้จดัสถานท่ีตามลกัษณะของงานโดยแยกเป็นห้องบรรยาย ห้องคอมพิวเตอร์ 
หอ้งฝึกก่อนปฏิบติั (Pre-skill Shop) และหอ้งฝึกปฏิบติั (Skill Shop) 
สําหรับพนักงานต่างดา้ว นอกเหนือจากการดาํเนินการขา้งตน้แลว้ บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการ
เรียนการสอนภาษาไทยเพิ่มเติมเพ่ือให้สามารถใช้ในการติดต่อส่ือสารและปฏิบติังานได ้
รวมถึงจดัให้มีกล่องรับความคิดเห็นทั้ง 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาพม่า และภาษากมัพชูา 
เพ่ือรับขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียนต่างๆ ในการนาํมาปรับปรุงแกไ้ขหรือช้ีแจงเพ่ือให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อไป 
 

 รางวลัสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ประจําปี 2556 
เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาบางปูและโรงงานสาขาโคราชไดรั้บรางวลั
สถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ประจาํปี 2556 จากกรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยเป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่สถาน
ประกอบการท่ีมีการบริหารจดัการแรงงานสัมพนัธ์ท่ีดีของนายจา้งและลูกจา้งท่ีตระหนกัถึง
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ความสําคญัของการทาํงานร่วมกัน การแบ่งปันประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
ก่อให้เกิดระบบแรงงานสัมพนัธ์ท่ีดีในสถานประกอบกิจการ อนัเป็นหน่ึงในนโยบายสาํคญั
ของกระทรวงแรงงานท่ีมุ่งเนน้การส่งเสริมให้สถานประกอบการเป็นพื้นท่ีท่ีมีความรักและ
ความผูกพนัระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  ทั้ งน้ี โรงงานทั้ งสองสาขาได้รับรางวลัดังกล่าว
ติดต่อกนัหลายปีแลว้ 
 

 3. ด้านการดําเนินธุรกจิตามกรอบกติกาท่ีเป็นธรรม 
บริษทัฯส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทัฯกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยการปฏิบติังานด้วย

ความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีการรับหรือจ่ายอามิสสินจา้ง และเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่คงและความ
ยัง่ยนืใหก้บัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มดงัน้ี 

 มุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ ดว้ยความเป็นธรรมทั้งในดา้นราคา คุณภาพ 
ความปลอดภยั และการรับประกนั รวมทั้งพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 ให้ความสาํคญักบัคู่คา้ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คดัเลือก ประเมิน จนถึงการดาํเนินธุรกิจ
ร่วมกนัอยา่งโปร่งใสและเสมอภาค เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ดว้ยผลตอบแทนท่ี
เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 

 ใชวิ้ธีการแข่งขนัอยา่งมืออาชีพ เป็นไปตามวิถีทางของการแข่งขนัท่ีดี รวมทั้งส่งเสริมความ
ร่วมมือกับคู่แข่งทางการคา้อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค ไม่มีการปกปิด
ขอ้ตกลงหรือแสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือท่ีมิชอบดว้ย
กฎหมาย 

 ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกประเภทดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยจดัทาํและปฏิบติั
ตามเง่ือนไขและสญัญาต่างๆ อยา่งเคร่งครัดและถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 ซ้ือขายสินคา้หรือบริการกบับุคคลภายนอก หรือดาํเนินธุรกรรมดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่มีการให้หรือรับอามิสสินจา้ง สินบน รางวลั การบนัเทิงกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะส่งผล
ใดๆ ต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจ 

 ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยสิ์นทางปัญญา และไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาทุกประเภทอยา่งเคร่งครัด ส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานใชค้วามรู้ ความสามารถ 
และความคิดสร้างสรรคใ์นการประดิษฐ์ผลงานของตนเองออกมาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนไม่
นาํผลงานหรือขอ้มูลอนัเป็นสิทธิของผูอ่ื้นมาใชง้านโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ
ของบริษทัจดทะเบียน รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ผา่นส่ือมวลชน เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารต่อไปยงัสาธารณชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
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ทั้ ง น้ี เ พ่ือเป็นการแสดงให้ เห็นถึงการให้ความสําคัญและการพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
กระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ืองเพื่อกา้วไปสู่การมีมาตรฐานในระบบสากล บริษทัฯไดด้าํเนินการขอรับการ
รับรองในระบบมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสินคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงมีทั้งมาตรฐานท่ีบริษทัฯไดรั้บการรับรอง
แลว้ และมาตรฐานท่ีอยูใ่นขั้นตอนของการเตรียมการเพ่ือยืน่ขอการรับรองในอนาคต ดงัน้ี 

 
 มาตรฐานในระบบการจัดการด้านคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี และโรงงานสาขาบางปู ไดรั้บการรับรองระบบการจดัการดา้น
คุณภาพสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์ISO/TS 16949:2009 ซ่ึงเป็นมาตรฐานขอ้กาํหนดเฉพาะทางดา้น
เทคนิคของอุตสาหกรรมยานยนตซ่ึ์งเป็นท่ียอมรับทัว่โลก ทั้งในดา้นการออกแบบ การพฒันา การผลิต การ
ติดตั้ง และการบริการของผลิตภณัฑ/์บริการท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมยานยนต ์

 
 มาตรฐานด้านการบริหารงานคุณภาพ 

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาสุขสวสัด์ิได้รับการรับรองมาตรฐานดา้นการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. (URS) เพ่ือเป็นการ
รับรองวา่ฝ่ายผลิตของโรงงานสาขาสุขสวสัด์ิมีระบบพฒันาและปรับปรุงการบริหารงานอยา่งต่อเน่ืองและ
มีคุณภาพ ตลอดจนมีการจดัทาํนโยบายคุณภาพ วตัถุประสงค ์และขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐาน
ในการควบคุมและกาํกบัในทุกขั้นตอนท่ีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการผลิต เพ่ือสร้างความมัน่ใจใน
สินคา้และบริการ 

 
 มาตรฐานเกีย่วกบัคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร 

เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาสุขสวสัด์ิได้รับการรับรองมาตรฐานเก่ียวกับ
คุณภาพและความปลอดภยัดา้นอาหารทั้งในส่วนของมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) 
หรือหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร และมาตรฐานการวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤติท่ีต้อง
ควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) จาก United Registrar 
of Systems (Thailand) Ltd. (URS) ซ่ึงเป็นการรับรองว่าผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารของบริษทัฯมี
กระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐานถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัของอาหารท่ีใช้ในการจดัการดา้นความ
ปลอดภยัในการผลิตอาหารของอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูบ้ริโภคว่า 
สินคา้ของบริษทัฯมีมาตรฐานและความปลอดภยัในระดบัสากล 

ส่วนโรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ซ่ึงเป็นอีกโรงงานหน่ึงท่ีมีสายการผลิตผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ์
อาหารและเคร่ืองด่ืม ได้ให้ความสําคญักับกระบวนการผลิตท่ีเน้นสุขอนามยัและความปลอดภยัของ
ผูบ้ริโภค และอยูร่ะหวา่งดาํเนินการปรับปรุงระบบการจดัการสภาวะแวดลอ้มขั้นพ้ืนฐานของกระบวนการ
ผลิตของโรงงาน เพื่อยื่นขอรับใบรับรองมาตรฐาน Food Safety Certification (FSSC 22000:2013) หรือ
แบบแผนการรองรับความปลอดภยัของอาหารท่ีสอดคลอ้งกบั ISO 22000:2005 และขอ้กาํหนดเฉพาะทาง
เทคนิคสําหรับบรรจุภณัฑ ์(PAS–223) ภายในปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงเป็นการเนน้ย ํ้าถึงความปลอดภยัของสินคา้
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ของบริษทัฯในระดบัสากล และสามารถสร้างความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้ของบริษทัฯท่ีเป็นผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ตลอดจนผูบ้ริโภคได ้

 
 รางวลัแห่งความสําเร็จในด้านการบริหารจัดการธุรกจิท่ีบริษัทฯได้รับในปี พ.ศ. 2556 

 รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจีสติกส์การค้า Export Logistics Model Award 2013 
(ELMA) 
เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาโคราชไดรั้บรางวลัรางวลั Export Logistics 
Model Award 2013 (ELMA) ดา้นการส่งออกดีเด่น จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง
พาณิชย์ ซ่ึงเป็นรางวลัสําหรับสถานประกอบการท่ีมีระบบการจัดการท่ีมีคุณภาพด้าน         
โลจิสติกส์การค้าท่ีดีเลิศ โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของธุรกิจทั้ ง 7 ด้าน ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ธุรกิจและการนําองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์ การให้
ความสาํคญักบัลูกคา้และการตลาด การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์ การ
ให้ความสําคญักับทรัพยากรบุคคล การจดัการกระบวนการโลจิสติกส์ และผลลพัธ์ทาง
ธุรกิจโลจิสติกส์ ภายใต้การผสมผสานแนวคิดและกรอบการประเมินด้านธุรกิจและการ
จดัการโลจิสติกส์ท่ีได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายครอบคลุมทั้ งมิติด้านคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นหวัใจสาํคญัของความเป็นเลิศทางธุรกิจอยา่งแทจ้ริง 
 

 รางวัลบริษัทท่ีมีอตัราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ประจําปี 2556 (Thailand’s 
Corporate Brand Rising Stars 2013) 
เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทัฯไดรั้บรางวลับริษทัท่ีมีอตัราการเติบโตของมูลค่า  
แบรนดอ์งคก์รสูงสุด ประจาํปี 2556 (Thailand’s Corporate Brand Rising Stars 2013) หมวด
สินคา้อุปโภคบริโภค จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็น
รางวลัสาํหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าแบรนด์องคก์รสูงสุด 
โดยบริษทัฯมีอตัราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภค
บริโภค 
 

 รางวลัอุตสาหกรรมดีเด่น ประจําปี 2556 ด้านการจัดการโลจิสตกิส์ 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ไดรั้บรางวลัอุตสาหกรรม
ดีเด่น ประจาํปี 2556 ด้านการจดัการโลจิสติกส์ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นรางวลัสําหรับสถานประกอบการท่ีมีการกาํหนดกลยุทธ์ระบบการ
จดัการโลจิสติกส์ท่ีมีการวางแผนการดาํเนินงานและการควบคุมการเคล่ือนไหว จดัเก็บของ
สินคา้บริการ และมีระบบบริหารขอ้มูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนมีความร่วมมือกบัองคก์รภายนอกตั้งแต่แหล่งผลิตไปสู่การบริโภค เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ 
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 4. ด้านการปฏิบัตท่ีิเป็นธรรมและรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยถือเป็นความ

รับผดิชอบโดยตรงของพนกังานทุกคน ดว้ยการมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตและจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัต่อ
ผูบ้ริโภค รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน 
สนับสนุนให้พนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดี และทาํประโยชน์ให้กบั
ชุมชนท่ีบริษทัฯตั้งอยู่ ป้องกนัและควบคุมอุบติัเหตุ ของเสีย หรือเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ใช้และดูแลการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
ตลอดจนปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อสงัคม รวมถึงต่อธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง
และยัง่ยนื โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมดงัน้ี 

 รางวัล CSR-DIW Award 2013 มาตรฐานความรับผดิชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม 
เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาสุขสวสัด์ิ โรงงานสาขาบางปู และโรงงาน
สาขาอมตะนคร ชลบุรี ไดรั้บรางวลั CSR-DIW Award 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard of Corporate Social Responsibility, 
Department of Industrial Works : CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นรางวลัสําหรับสถานประกอบการท่ีพฒันาการดาํเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม  โดยมีเกณฑ์พิจารณาในมิติต่างๆ  ได้แก่  การจัดองค์กรอย่างมี              
ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบติัด้านแรงงาน การดาํเนินงานอย่างเป็นธรรมต่อ
ผูบ้ริโภค การจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน และการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนใกลเ้คียง
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

อน่ึง ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯในปัจจุบนั นอกจากพยายามผลกัดนัให้ธุรกิจของบริษทัฯ
ไดรั้บการรับรองในมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
แลว้ บริษทัฯไดพ้ยายามผลกัดนัและส่งเสริมผลิตภณัฑข์องบริษทัฯท่ีมีส่วนช่วยในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการนํ้าอดัลมและนํ้าด่ืมเห็นถึงความสาํคญัและเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึนทั้งในประเทศ
ไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้งให้ความสาํคญัอย่างมากกบัการจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมให้มีการดาํเนินการดา้นการจดัการพลงังานท่ีโดดเด่น มีประสิทธิภาพและเกิดผลอยา่งต่อเน่ือง 
โดยสรุปการดาํเนินงานในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

 
 ผลติภัณฑ์และนวตักรรมท่ีช่วยในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯมีผลิตภณัฑท่ี์ช่วยส่งเสริมการทาํ CSR ของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมนํ้ าอดัลมและ
นํ้ าด่ืม ไดแ้ก่ ฝาเกลียวและพรีฟอร์มขวดนํ้ าด่ืม (PET) ของบริษทัฯซ่ึงมีนํ้ าหนกัเบาและนบัเป็นนวตักรรม
ใหม่ท่ีลดการใชว้ตัถุดิบและลดตน้ทุนใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯสามารถผลิตฝาขวดนํ้ าด่ืมแบบ 
29/25 ท่ีมีนํ้ าหนักเบากว่าเพ่ือทดแทนฝาแบบ 30/25 ซ่ึงทาํให้สามารถลดวตัถุดิบในขั้นตอนการผลิต 
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ประหยดัการขนส่ง และลดการใชพ้ลงังาน ซ่ึงบริษทัฯยงัคงมุ่งพฒันาต่อไปอย่างไม่หยุดย ั้งเพ่ือตอบรับ
กระแสอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีมากข้ึนในปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 
 
การกาํหนดแนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ก็

เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีบริษทัฯให้ความสาํคญักบัการลดการใชว้ตัถุดิบ ลดขั้นตอนการทาํงาน ลดการใช้
พลงังาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยลด
มลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน บริษทัฯไดด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ืองโดยยงัคงประสิทธิภาพใน
กระบวนผลิต ซ่ึงตรงกบัหลกัปฏิบติัของ Carbon Foot Print อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของโครงการ Carbon Label 
ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลสาํหรับผลิตภณัฑอ์นุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ตลอดจนนาํไปสู่ Carbon Credit โดยในปี 
พ.ศ. 2556 บริษทัฯไดผ้่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ในการใช ้Carbon Label สาํหรับผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหาร 2 รายการ นบัเป็นการกา้วไปสู่
ความสําเร็จอีกขั้นและตอกย ํ้ าถึงความมุ่งมั่นว่า บริษัทฯได้ให้ความสําคัญและใส่ใจต่อการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและมีความห่วงใยต่อชุมชนอยา่งแทจ้ริง โดยบริษทัฯไดว้างแผนท่ีจะดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล
และยืน่ขอ Carbon Label สาํหรับฝาขวดนํ้าด่ืมแบบ 29/25 ในปี พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
นอกจากน้ี บริษทัฯยงัให้ความสาํคญักบัการศึกษาและวิจยัร่วมกบัองค์กรและสถาบนัการศึกษา

ชั้นนาํ เพ่ือพฒันาสินคา้พลาสติกและเมลามีนท่ีสามารถยอ่ยสลายเองไดต้ามธรรมชาติ และสามารถผลกัดนั
ไปสู่ลูกคา้เฉพาะกลุ่มในเชิงพาณิชยม์ากข้ึนในอนาคต เพ่ือเป็นการเน้นย ํ้าถึงมาตรฐานผลิตภณัฑ์ของ 
บริษทัฯวา่เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและลดโลกร้อนได ้

 
 การดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลงังาน 

บริษทัฯมีความมุ่งมัน่และใส่ใจกบัคุณค่าของพลงังาน ไดด้าํเนินการตามมาตรการต่างๆ ทั้งใน
ส่วนของโรงงานและสาํนกังานอยา่งต่อเน่ือง โดยรณรงคใ์หพ้นกังานทุกระดบัชั้นในองคก์รเห็นคุณค่าของ
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พลงังานและให้ความร่วมมือดาํเนินมาตรการประหยดัพลงังานในบริษทัฯ  บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะทาํงาน
ดา้นการจดัการพลงังานตามสาขาโรงงานทั้ง 4 แห่ง เพ่ือดาํเนินงาน ติดตาม และประเมินผลดา้นการจดั
การพลงังานอยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ เพ่ือแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือจุดท่ีอาจก่อให้เกิดการสูญเสียพลงังานโดยไม่
เกิดประโยชน์ ตลอดจนการจดักิจกรรมดา้นการอนุรักษ์พลงังานร่วมกนั ซ่ึงนอกจากจะเป็นการคาํนึงถึง
ประโยชน์ในดา้นการลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานของบริษทัฯแลว้ ยงัเป็นการคาํนึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวมและประเทศชาติ 

ดา้นการผลิต บริษทัฯมีการลงทุนในเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงและประหยดั
พลงังาน เพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าท่ีเร่ิมเส่ือมสภาพและส้ินเปลืองพลงังานมากเกินความเหมาะสม ควบคู่
กับการนํานวตักรรมใหม่ท่ีทนัสมยัมาใช้ในกระบวนการผลิต อาทิเช่น ระบบการให้ความร้อนแบบ
เหน่ียวนาํ หรือระบบ Induction Heating โดยจะใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่ระบบใหค้วามร้อนเดิมถึง 30% - 40% 
ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดการใชว้ตัถุดิบ และทาํให้บริษทัฯมีอตัราการใชพ้ลงังานต่อนํ้ าหนกัสินคา้ท่ีผลิต
ลดลง ประกอบกบัในระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา บริษทัฯไดมุ้่งมัน่ในการพฒันาและส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการก่อมลพิษ ร่วมกบัสถาบนัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ดว้ยการส่งบุคลากรของมหาวิทยาลยัเขา้มาร่วม
ศึกษา ปรับปรุงระบบการผลิต และการจดัการพลงังานของบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัฯไดร่้วมทาํกิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานกบับุคคลภายนอก ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมโครงการ
ขยายผลมาตรฐานการจดัการพลงังานกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวง
พลงังาน และการจดัโครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ ในหวัขอ้ มาตรการประหยดัพลงังานในอุตสาหกรรม
พลาสติก เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก อันเป็นการตระหนักถึง
ความสาํคญัของการประหยดัพลงังานของบริษทัฯ การคาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนเป็นการ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์   นอกจากน้ี ดว้ยผลการดาํเนินงานดา้นการจดัการพลงังานท่ีโดดเด่น
จากการปฏิบติัอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง บริษทัฯจึงไดรั้บเชิญให้เป็นโรงงานตน้แบบในการจดัการอนุรักษ์
พลงังานให้แก่กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน โดยเชิญชวนผูท่ี้สนใจ
รวมถึงนักศึกษาในโครงการพฒันาความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ และ
คณาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี เขา้ร่วมสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ท่ีโรงงานของบริษทัฯ โดยบริษทัฯไดเ้ผยแพร่ผลงานและวิธีการท่ีทาํให้บริษทัฯประสบ
ความสําเร็จในดา้นการอนุรักษ์พลงังาน ตลอดจนไดด้าํเนินกิจกรรมและทาํการประเมินผลร่วมกนัอย่าง
จริงจงั 

รางวลัอนัทรงเกียรติท่ีบริษทัฯเคยไดรั้บเก่ียวกบัการจดัการและอนุรักษพ์ลงังานมีดงัน้ี 
 โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ได้รับรางวลัดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลงังาน ประเภทโรงงาน

ควบคุม “Thailand Energy Awards 2012” จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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 โรงงานสาขาโคราช ไดรั้บรางวลัอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจดัการพลงังาน “The Prime 
Minister Industry Award 2012” จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นการจดัการพลงังาน และรางวลัท่ีเก่ียวกบัการ
ประหยดัพลงังานเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2556 ดงัน้ี 

 มาตรฐานด้านการจัดการพลงังาน 
บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011 สาํหรับโรงงาน
สองแห่ง ได้แก่ โรงงานสาขาสุขสวสัด์ิได้รับการรับรองจาก TUV NORD สําหรับ
กระบวนการฉีดพลาสติกผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์อาหารและบรรจุภณัฑ์อุตสาหกรรม และ
โรงงานสาขาโคราชไดรั้บการรับรองจาก United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. 
(URS) สําหรับกระบวนการออกแบบและผลิตผลิตภณัฑ์เมลามีน ซ่ึงเป็นการรับรองว่า 
โรงงานทั้งสองแห่งของบริษทัฯมีระบบการจดัการ การปรับปรุงสมรรถนะดา้นพลงังาน และ
การดาํเนินการตามกระบวนการท่ีเป็นระบบเก่ียวกับการอนุรักษ์พลงังานอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานอยา่งย ัง่ยนื 
 

 รางวลัดีเด่นด้านระบบบริหารจัดการขนส่งเพือ่การประหยดัพลงังาน 
เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาบางปูและโรงงานสาขาโคราชไดรั้บรางวลั
ดีเด่นดา้นระบบบริหารจดัการขนส่งเพ่ือการประหยดัพลงังาน จากสถาบนัพลงังานเพ่ือ
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นรางวลัสาํหรับผูป้ระกอบการท่ีมีการ
บริหารจดัการด้านการขนส่งอย่างเป็นระบบ และลดการใช้พลงังานด้านการขนส่ง ด้วย
หลกัการดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลย ีการบริหารจดัการ วิธีการขบัรถ และการสร้างทีมงาน 

 
 การดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยถือวา่เป็นหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบโดยตรงของพนกังานทุกคน และไดก้าํหนดเป็นนโยบายส่ิงแวดลอ้มเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏิบติังาน ปัจจุบนัโรงงาน 3 สาขา ไดแ้ก่ โรงงานสาขาบางปู โรงงานสาขาโคราช และโรงงาน
สาขาอมตะนคร ชลบุรี ไดรั้บใบรับรองมาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004 จาก United 
Registrar of Systems (Thailand) Ltd. (URS) ซ่ึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามสาํคญัและการจดัการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี โรงงานทุกสาขาของบริษทัฯยงัไดรั้บการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเป็น 
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพ่ือการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยแต่ละ
โรงงานมีแผนงานท่ีจะยกระดบัจากอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) ข้ึนเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 4 วฒันธรรมสีเขียว (Green Culture) ต่อไป 
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รางวลัแห่งความสาํเร็จเก่ียวกบัการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีบริษทัฯไดรั้บในปี พ.ศ. 2556 มี
ดงัน้ี 

 รางวลัอุตสาหกรรมดีเด่น ประจําปี 2556 ด้านการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาโคราชไดรั้บรางวลัอุตสาหกรรมดีเด่น 
ประจาํปี 2556 ดา้นการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นรางวลัสําหรับสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ท่ีมีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของโรงงานและมี
การควบคุมและบาํบดัมลพิษ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด และเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณแก่ผูป้ระกอบการท่ีมีความวิริยะ อุตสาหะในการสร้างสรรค์งานท่ีมี
คุณภาพ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเป็นแบบอยา่งอนัดีแก่กิจการอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

 
 นอกจากการไดรั้บรับรองในมาตรฐานสากลต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯยงัตอ้งผา่นการรับรอง
หรือตรวจสอบเพ่ือวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานในด้านต่างๆ และประเมินคุณสมบติัของการเป็นผูผ้ลิตและ
จาํหน่าย ตามมาตรฐานหรือขอ้กาํหนดของลูกคา้หลายรายโดยเฉพาะลูกคา้ในต่างประเทศดว้ย 
 อน่ึง บริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ปี 2556 เพ่ือเผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯต่อไป 
 
10.3 การดําเนินธุรกจิท่ีมผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
 ในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการดาํเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมใน
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัฯและบริษทัย่อยถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหน้าท่ี
ประเมิน วินิจฉัย หรือช้ีขาดว่าการดาํเนินงานของบริษทัฯหรือบริษทัย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายอยา่งมี
นยัสาํคญัในเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการ 8 ขอ้ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการท่ีจดัทาํโดย
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบดา้นลบต่อสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่เป็นไปตามหลกัการ 8 ขอ้ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการท่ี
จดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
10.4 กจิกรรมเพือ่ประโยชน์สังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR After Process) 
 บริษทัฯตระหนกัถึงความสาํคญัของการเขา้ไปมีบทบาทและส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และตอบแทน
กลบัคืนสู่สังคม โดยนายสนั่น  องัอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดร่้วมเป็นคณะกรรมการ
บริหารในองคก์รและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงและพฒันาในดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่ การศึกษา สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน การคา้ และการทูตระหว่างประเทศ อาทิ ประธาน
กรรมการบริหารมูลนิธิ เอ เอฟ เอส ประเทศไทย, ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรเกชัน่, ประธานคณะกรรมการ
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บริหารมหาวิทยาลยัภาษาและวฒันธรรมปักก่ิง กรุงเทพฯ, ประธานคณะกรรมการพลงังานหอการคา้ไทย, นายก
สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, นายกสมาคม
ผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชยการ, ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี และกงสุลใหญ่กิตติมศกัด์ิสาธารณรัฐมลัดีฟส์ประจาํประเทศไทย 
 บริษทัฯใหค้วามสาํคญักบัการเขา้ไปมีบทบาทและพร้อมสาํหรับการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์เพ่ือ
ตอบแทนกลบัคืนสู่สังคมและชุมชนทั้งในภาวะปกติและในยามท่ีบา้นเมืองประสบภยัพิบติั เช่น เหตุการณ์อุทกภยั
คร้ังใหญ่ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 เป็นตน้ ส่ิงท่ีบริษทัฯไดด้าํเนินการตลอดมาไม่จาํกดัขอบเขตเพียงการ
บริจาคเงินและส่ิงของหรือบริการสาธารณะ แต่บริษทัฯยงัดาํเนินการในดา้นอ่ืนๆ เพื่อพฒันาชุมชน ไดแ้ก่ 

 การส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานและผูส้นใจท่ีอยูใ่นชุมชนใกลเ้คียงไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง 
การสนับสนุนสถานศึกษาตามจังหวัดต่างๆ  ในด้านของสุขอนามัย  อุปกรณ์การศึกษา  และ
ทุนการศึกษา ดว้ยความเช่ือวา่ การศึกษาจะก่อให้เกิดความรู้ ส่ิงใหม่ และการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสามารถ
นาํไปสู่การพฒันาและพ่ึงพาตนเองได ้

 การเปิดรับนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะต่างๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เข้าทาํงานเพื่อฝึก
ประสบการณ์โดยได้รับค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ เหมือนพนักงาน เพ่ือเป็นการสนับสนุน
อาชีพและส่งเสริมใหมี้รายไดแ้ละคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนกังานในองค์กรเห็นความสาํคญัและมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 
CSR ทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ ในประโยชน์ของ
การทาํ CSR ต่อธุรกิจของบริษทัฯ 

 การส่งเสริมด้านการศึกษาและพฒันาฝีมือแรงงานของผูพิ้การโดยเป็นหน่ึงในผูป้ระกอบการ
ภาคเอกชนท่ีให้การสนบัสนุนและร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ในการผลกัดนั “โครงการส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพผูพิ้การสู่ภาคอุตสาหกรรม” เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูพิ้การไดรั้บการพฒันาดา้นฝีมือ
แรงงานและเป็นการเตรียมความพร้อมสาํหรับการทาํงานในภาคอุตสาหกรรม อนัเป็นการช่วยเหลือ
ให้ผูพิ้การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถประกอบอาชีพในสงัคมไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี ในสิทธิและความเป็น
มนุษยท่ี์เท่าเทียมกบัคนทัว่ไป 

 
 ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ปี 2556 เพ่ือเผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯต่อไป 
 
10.5 การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัฯส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและการหา้มจ่ายสินบนทุกรูปแบบ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการต่อตา้น
ทุจริตและหา้มจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผู ้
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มีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ท่ีไดผ้า่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยบริษทัฯไดก้าํหนดแนวปฏิบติัสาํหรับ
พนกังานดงัน้ี 

 ไม่ให้และไม่ส่งเสริมให้มีการมอบหรือรับของกาํนัล การเล้ียงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกินความ
เหมาะสม 

 ไม่มีการจ่ายเงินเพ่ืออาํนวยความสะดวก เพ่ือเร่งการดําเนินการหรือเพ่ือความคล่องตัวในการ
ดาํเนินการ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 ไม่ใหมี้การจ่ายสินบนในการดาํเนินธุรกิจทุกชนิด ซ่ึงเกิดข้ึนโดยตรงหรือผา่นบุคคลท่ีสาม 
 ดาํเนินการท่ีเก่ียวกับการจดัซ้ือจดัจา้งด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์ตรงไปตรงมา และสอดคลอ้งกบั

กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ไม่ให้เงินสนับสนุนทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางออ้มแก่พรรคการเมือง เจา้หน้าท่ีของพรรค

การเมือง ผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง องคก์รหรือบุคคลซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการเมือง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง
ในการจ่ายสินบน เวน้แต่การใหเ้งินสนบัสนุนทางการเมืองจะดาํเนินการดว้ยความโปร่งใสและถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย 

 ติดตาม ตรวจสอบ และหาแนวทางป้องกนัเป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง สาํหรับการกระทาํใดๆ ท่ีส่อการ
ทุจริตต่อองคก์รและการติดสินบน 

 ส่ือสาร เผยแพร่ และรณรงคใ์ห้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัไดรั้บทราบ และปฏิบติัตามนโยบาย
และแนวปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตและการหา้มจ่ายสินบนของบริษทัฯไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 
 ในปี พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ไดท้บทวนการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตของ
ธุรกรรมท่ีมีความสาํคญัแลว้ ไม่ปรากฏวา่มีกรณีใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงดงักล่าวอยา่งมีสาระสาํคญั 
 
 นอกจากน้ี บริษทัฯไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 
สามารถให้ขอ้มูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตหรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
(Whistleblower) ซ่ึงบริษทัฯจดัให้มีกระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจริง และการคุม้ครองปกป้องผูท่ี้ร้องเรียน/แจง้
ขอ้มูล อยา่งเพียงพอและรัดกุม โดยมีแนวปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวอยา่งชดัเจนทั้งในกรณีท่ีผูร้้องเรียนเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 และกรณีเป็นบุคคลทัว่ไป 
 กรณีผูร้้องเรียนเป็นบุคคลทัว่ไป บริษทัฯมีขอ้กาํหนดดงัน้ี 

1. ให้การร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลในเร่ืองเก่ียวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั เป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น 

2. ผูร้้องเรียนสามารถแจง้ขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระรายใดรายหน่ึงดว้ยวิธีดงัต่อไปน้ี 
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 ผา่นทาง E-mail address ซ่ึงบริษทัฯไดน้าํเสนอไวท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯในช่องทางการแจง้ขอ้
ร้องเรียน (Whistleblower) ผูร้้องเรียนสามารถเลือกส่งให้กบักรรมการอิสระรายใดรายหน่ึงหรือ
ทุกรายกไ็ด ้ดงัน้ี 
1) นายวิโรจน์  เลาหะพนัธ์ุ E- mail address คือ viroj_low@srithaisuperware.com 
2) นายเอง้ฮกั  นนทิการ E-mail address คือ enghug_non@srithaisuperware.com 
3) นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี E-mail address คือ suchat_boo@srithaisuperware.com 
4) นางสิริพร  ไศละสูต E-mail address คือ siriporn_sai@srithaisuperware.com 
 

 โทรสาร 
 จดหมายถึงกรรมการอิสระรายนั้นๆ โดยตรง 
 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. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบโดยตรงในการจดัใหมี้และดาํรงไวซ่ึ้งระบบ
ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามนโยบายท่ีบริษทัฯไดว้างไว ้ โดยการกาํหนดแผนปฏิบติังาน
และการตรวจสอบท่ีชดัเจน การจดัใหมี้บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบและแผนงานอยา่งเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไม่ไดค้รอบคลุมเฉพาะบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แต่บริษทัฯพยายามปลูกฝัง
จิตสาํนึกและกาํหนดให้เป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในองคก์รท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และ
ขั้นตอนการทาํงานอยา่งเคร่งครัด การวางมาตรการควบคุมดูแลและติดตามการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย ตลอดจน
ดาํเนินการประเมินและทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือปกป้องเงินลงทุน
ของผูถื้อหุน้และทรัพยสิ์นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย   ทั้งน้ี ระบบการควบคุมภายในครอบคลุมถึงการควบคุมทาง
การเงิน การดาํเนินงาน การกาํกบัดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนระบบ
การบริหารความเส่ียง ซ่ึงบริษทัฯมีความมัน่ใจอยา่งสมเหตุผลวา่ การมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ จะ
ช่วยใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 

- นโยบายและเป้าหมายของบริษทัฯไดมี้การดาํเนินการและบรรลุผลอยา่งสมบูรณ์ 
- ระบบขอ้มลู และรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้
- มีการปฏิบติัตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทาํงานของบริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ทรัพยสิ์นของบริษทัฯมีอยูจ่ริงและไดมี้การควบคุมดูแล จดัเก็บ รักษา เป็นอยา่งดี ตลอดจนมีการ

ป้องกนัทรัพยสิ์นจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ 
- การดาํเนินงานของบริษทัฯและการใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากน้ี การมีระบบควบคุมภายในท่ีดีจะช่วยให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บทราบรายการผิดปกติเป็น
สญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ ตลอดจนช่วยลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
 ระบบการควบคุมภายในท่ีบริษทัฯกาํหนดข้ึนสอดคล้องกบัแนวทางการจดัระบบการควบคุมภายในท่ี
กาํหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึงสรุปตาม
องคป์ระกอบของการควบคุมแต่ละดา้นดงัน้ี 

1. การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
บริษทัฯมีการจดัทาํแผนธุรกิจท่ีกาํหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ วิสยัทศัน์ งบประมาณ รวมทั้งกาํหนด
หลกัเกณฑใ์นการวดัผลท่ีชดัเจนในการดาํเนินงาน มีการปรับโครงสร้างองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัแผน
ธุรกิจ มีการปรับปรุงระบบการกาํกบัดูแลกิจการ สรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
มีนโยบายและระเบียบในการปฏิบติังานท่ีครอบคลุมธุรกรรมทางดา้นการเงิน จดัซ้ือ การบริหารความ
เส่ียง บุคคล และดา้นอ่ืนอยา่งครบถว้น 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
บริษทัฯไดจ้ดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียงในระดบัองค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมี
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล 
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3. การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 
บริษทัฯไดก้าํหนดใหมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีงาน เพ่ือใหเ้กิดระบบการควบคุมระหวา่งกนั กาํหนดอาํนาจ
หนา้ท่ีในการอนุมติัรายการและวงเงินเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดจ้ดัทาํแนวทางการดูแลรายการท่ี
เก่ียวโยงและรายการระหวา่งกนัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication) 
บริษทัฯจดัให้มีระบบขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจอยา่งพอเพียงโดยมีหน่วยงานท่ีรวบรวม วิเคราะห์ และ
จดัเก็บในระบบคลงัข้อมูลของบริษทัฯ ระบบข้อมูลในองค์กรมีการส่ือสารทั้งสองทางอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดบัคณะกรรมการบริษทัไดมี้การจดัเตรียมขอ้มูลและเอกสารอยา่งเพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ  ทั้งน้ี กรรมการบริษทัสามารถขอขอ้มูลของบริษทัฯไดอ้ยา่งอิสระ 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
บริษทัฯจดัให้มีระบบการติดตามโดยผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไป
ตามแผนงานท่ีวางไว ้ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทาํหน้าท่ีติดตามและประเมินผลระบบการ
ควบคุมอยา่งอิสระและรายงานผลพร้อมขอ้เสนอแนะใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการแกไ้ข 

 ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2556 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการ
บริษทัทั้งคณะไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะนาํ ซ่ึงปรับปรุงตาม COSO Internal Control – Integrated Framework ปี 2556 
ตามองคป์ระกอบทั้ง 5 ดา้นดงักล่าวขา้งตน้แลว้เห็นวา่ บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
โดยไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในและงบการเงินของบริษทัฯ และการทาํธุรกรรม
กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยง ตลอดจนสามารถช่วยในการติดตามควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนั
ทรัพยสิ์นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือไม่มีอาํนาจ 
 
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผูส้อบบัญชีของบริษทัฯและผู ้
ตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกรายไตรมาสและรายปี โดยมีความเห็นร่วมกนัวา่ บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน
ท่ีเพียงพอเหมาะสม และในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในท่ีมี
นัยสําคญัหรือมีขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีท่ีบ่งช้ีให้บริษทัฯตอ้งรีบดาํเนินการแก้ไข   นอกจากน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเ้ปิดเผยความเห็นเก่ียวกบัการสอบทานระบบการควบคุมภายในไวใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดงัปรากฏตามเอกสารแนบ 5 
 
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
 บริษทัฯจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน 
ติดตามระบบบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือให้แน่ใจไดว้่า บริษทัฯมีระบบท่ีกล่าวขา้งตน้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการผูจ้ดัการ 
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 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯมีความเป็นอิสระ มีทรัพยากรและงบประมาณท่ีเหมาะสมต่อการ
ปฏิบติังานทั้งดา้นการตรวจสอบการดาํเนินงานและการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ 
 แผนงานตรวจสอบประจาํปี จดัทาํโดยพิจารณาควบคู่กบัปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการผูจ้ดัการ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัดว้ย 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือตาํแหน่งผูจ้ดัการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ปัจจุบนัดาํรง
ตาํแหน่งโดยนายธนชั  ศรีปาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เน่ืองจากนายธนชั  ศรีปาน มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี มีความรู้ ความสามารถ และเขา้ใจในธุรกิจและการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯเป็นอยา่งดี ประกอบกบัไดอุ้ทิศความรู้และเวลาในการช่วยเหลืองานดา้นอ่ืนท่ีมีความสมัพนัธ์
กบังานตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะทาํงาน
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯจึงพิจารณาเห็นว่า มีความสามารถและความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย   ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจหนา้ท่ีร่วมกบัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
ในการประเมินผลการปฏิบติังาน การพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัฯได้เปิดเผยประวติัและขอ้มูลของผูด้าํรง
ตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในดงัปรากฏในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบ
ภายในและหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
 อน่ึง บริษทัฯอยู่ระหว่างการพิจารณาความพร้อมของการจดัตั้งหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของ
บริษทัฯ ตลอดจนการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
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12. รายการระหว่างกนั 
 
1. รายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งและบุคคลท่ีเกีย่วโยง 
 ในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯมีการทาํรายการกบับุคคลธรรมดา 2 คน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบักรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯในลกัษณะท่ีเขา้ข่ายคาํว่า “ญาติสนิท” ตามนิยามของบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือบุคคลท่ี
เก่ียวโยงโดยตรงเพียงรายการเดียว คือ การซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ใน
สดัส่วนการถือหุน้ท่ีไดรั้บจากทั้งสองรายรวมกนัร้อยละ 15.0 โดยบริษทัฯไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุน้ใหแ้ก่บุคคลทั้งสอง
รายดงักล่าวจาํนวน 6.38 ลา้นบาท บริษทัฯไม่ไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือร่วมประเมินราคาหุ้น เน่ืองจาก
มูลค่ากิจการไม่ไดเ้ป็นนัยสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และราคาหุ้นดงักล่าวก็เป็นมูลค่ากิจการตามบญัชีของ
บริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จํากัด โดยเป็นราคาหุ้นเดียวกันกับท่ีบริษัทฯซ้ือจากผู ้ถือหุ้นรายอ่ืนท่ีไม่ได้มี
ความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัฯ ซ่ึงเป็นไปตามมติเอกฉนัทข์องท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัโดย
ไม่รวมกรรมการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูข้ายหุ้น ในคราวประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2556 เม่ือวนัท่ี 14 
พฤษภาคม พ.ศ. 2556  ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดเผยสาระสําคญัของการลงทุนในบริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั 
ดงักล่าวผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ELCID) 
 
 นอกจากน้ี บริษทัฯมีบริษทัในเครือและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่งท่ีเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัฯตามหลกัเกณฑท่ี์พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
และกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และมีรายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติของธุรกิจในปี พ.ศ. 
2556 ดงัน้ี 
 
ช่ือบริษทั/ความสัมพนัธ์ ประเภท

ธุรกจิ 
ประเภท/มูลค่ารายการ 

ในปี พ.ศ. 2556 
ความจําเป็น/ความสมเหตุสมผล 

บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั 
1. เป็นบริษทัย่อย โดยบริษทัฯถือ

หุน้ร้อยละ 71.0 
2. ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหาร

ของบ ริษัทฯ ถือ หุ้นรวมกัน
เท่ากบัร้อยละ 29.0 

 
รับจา้งผลิต
แม่พิมพ ์

 
1. รายการธุรกิจปกติ รวม

จาํนวน 23.67 ลา้นบาท 

 
1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการ

ซ้ื อข า ย สินค้ า แ ล ะ /ห รือ ใช้
บริการระหว่างกัน  เ น่ืองจาก
ความตอ้งการสินคา้ของอีกฝ่าย
เพ่ือสนับสนุนและสร้างรายได้
ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมี
เกณฑ์กําหนดเง่ือนไขการค้า
และราคาเหมือนบุคคลภายนอก
ทัว่ไปหรืออยู่ภายใต้ขอบเขตท่ี
คณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ - 122 - 
 

ช่ือบริษทั/ความสัมพนัธ์ ประเภท
ธุรกจิ 

ประเภท/มูลค่ารายการ 
ในปี พ.ศ. 2556 

ความจําเป็น/ความสมเหตุสมผล 

บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั (ต่อ)  2. ร า ย ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ
ทรัพย์สินหรือบริการ 
จาํนวน 0.95 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เงินปันผลรับ 

จาํนวน 7.10 ลา้นบาท 

2. รายการเก่ียวกับทรัพยสิ์นหรือ
บริการ เน่ืองจากบริษทั ศรีไทย
โมลด์ส  จํากัด  ต้องการขยาย
ประเภทธุรกิจเพ่ือสร้างรายได้
เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้
จากธุรกิจหลกัของตน จึงมีความ
จําเป็นต้องซ้ือทรัพย์สินส่วน
หน่ึงจากบริษัทฯด้วยพิจารณา
เ ห็ น ว่ า  ท รั พ ย์ สิ น ร า ย ก า ร
ดงักล่าวยงัมีสภาพการใช้งานดี
อยู่และบริษัทฯก็ไม่ได้ใช้งาน
แลว้  อยา่งไรก็ตาม ในการขาย
ทรัพย์สินดังกล่าว  เ ป็นเพียง
ทรัพยสิ์นส่วนน้อยและไม่ได้มี
ผลกระทบต่อกาํลงัการผลิตของ
บริษทัฯแต่อยา่งใด ประกอบกบั
บ ริษัทฯได้กําหนด เ ง่ื อนไข
การค้าและราคาขายทรัพย์สิน
ดงักล่าวเหมือนบุคคลภายนอก
ทัว่ไปหรืออยู่ภายใต้ขอบเขตท่ี
คณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้
จึงไม่ได้ว่าจ้างผูป้ระเมินราคา
อิสระทํา กา รประ เ มินราคา
ทรัพยสิ์นท่ีขายดงักล่าว 

3. เป็นการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ
หุ้นทุกรายของบริษัท  ศรีไทย
โมลด์ส จาํกัด ในอัตราท่ีเท่าๆ 
กนั ตามสดัส่วนการถือหุ้นของผู ้
ถือหุน้แต่ละราย 

 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ - 123 - 
 

ช่ือบริษทั/ความสัมพนัธ์ ประเภท
ธุรกจิ 

ประเภท/มูลค่ารายการ 
ในปี พ.ศ. 2556 

ความจําเป็น/ความสมเหตุสมผล 

บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 
1. เป็นบริษทัร่วม โดยบริษทัฯถือ

หุน้ร้อยละ 39.2 
2. ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหาร

ของบ ริษัทฯ ถือ หุ้นรวมกัน
เท่ากบัร้อยละ 9.8 

3. ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ
เป็นกรรมการในบริษทั ศรีไทย
บรรจุภณัฑ ์จาํกดั 

 
ผลิตและ
จาํหน่าย
กล่อง
กระดาษ 

 
1. รายการธุรกิจปกติ รวม

จาํนวน 13.47 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เงินปันผลรับ 

จาํนวน 0.47 ลา้นบาท 

 
1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการ

ซ้ื อ ข า ย สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง กั น 
เน่ืองจากความต้องการสินค้า
ของอีกฝ่ายเพ่ือสนับสนุนและ
สร้างรายไดใ้หแ้ก่ธุรกิจหลกัของ
ตน โดยมีเกณฑ์กาํหนดเง่ือนไข
ก า ร ค้ า แ ล ะ ร า ค า เ ห มื อ น
บุคคลภายนอกทั่วไปหรืออยู่
ภายใตข้อบเขตท่ีคณะกรรมการ
บริษทักาํหนดไว ้

2. เป็นการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ
หุ้นทุกรายของบริษัท  ศรีไทย
บรรจุภัณฑ์ จํากัด  ในอัตราท่ี
เท่าๆ กนั ตามสดัส่วนการถือหุน้
ของผูถื้อหุน้แต่ละราย 

บริษทั ศรีไทยมาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 
1. เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
2. ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ

ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 
72.0 และเป็นกรรมการใน
บริษทั ศรีไทยมาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 

3. เ ป็นตัวแทนจําห น่าย สินค้า
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

จํานวน  256.53 ล้ า น
บาท 

 
1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการ

ซ้ื อ ข า ย สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง กั น 
เน่ืองจากความต้องการสินค้า
ของอีกฝ่ายเพ่ือสนับสนุนและ
สร้างรายไดใ้หแ้ก่ธุรกิจหลกัของ
ตน โดยมีเกณฑ์กาํหนดเง่ือนไข
กา รค้ า แ ละร าค าอ ยู่ ภ า ย ใ ต้
ขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทั
กาํหนดไว ้

 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ - 124 - 
 

ช่ือบริษทั/ความสัมพนัธ์ ประเภท
ธุรกจิ 

ประเภท/มูลค่ารายการ 
ในปี พ.ศ. 2556 

ความจําเป็น/ความสมเหตุสมผล 

บริษทั ศรีไทยมาร์เก็ตต้ิง จาํกดั (ต่อ)  2. ร า ย ก า ร ส นั บ ส นุ น
ธุรกิจปกติ รวมจาํนวน 
3.35 ลา้นบาท 

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
เ ป็นการให้ เ ช่ า พ้ืน ท่ีสําห รับ
จาํหน่ายสินคา้ในงานมหกรรม
ลดร าค า ซ่ึ งบ ริษัท ฯจัด เ ป็ น
ประจํา ทุ ก ปี โด ย เ ป็นอัต ร า
เดียวกันกบัท่ีเรียกเก็บจากผูเ้ช่า
รายอ่ืน และรายการให้ความ
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายส่งเสริมการ
ขายแก่ตัวแทนจําหน่ายของ
บริษทัฯ 

บริษทั สยามเมลามีน มาร์เก็ตต้ิง 
จาํกดั 
1. เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
2. ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ

ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 
65.0 

3. เ ป็นตัวแทนจําห น่าย สินค้า
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

จํานวน  153.66 ล้ า น
บาท 

 
 
 
 
 
 
2. ร า ย ก า ร ส นั บ ส นุ น

ธุรกิจปกติ รวมจาํนวน 
0.83 ลา้นบาท 

 
 
1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการ

ซ้ื อ ข า ย สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง กั น 
เน่ืองจากความต้องการสินค้า
ของอีกฝ่ายเพ่ือสนับสนุนและ
สร้างรายไดใ้หแ้ก่ธุรกิจหลกัของ
ตน โดยมีเกณฑ์กาํหนดเง่ือนไข
กา รค้ า แ ละร าค าอ ยู่ ภ า ย ใ ต้
ขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทั
กาํหนดไว ้

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
เ ป็นการให้ เ ช่ า พ้ืน ท่ีสําห รับ
จาํหน่ายสินคา้ในงานมหกรรม
ลดร าค า ซ่ึ งบ ริษัท ฯจัด เ ป็ น
ประจํา ทุ ก ปี โด ย เ ป็นอัต ร า
เดียวกันกบัท่ีเรียกเก็บจากผูเ้ช่า
รายอ่ืน  และรายการให้ความ
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายส่งเสริมการ
ขายแก่ตัวแทนจําหน่ายของ
บริษทัฯ 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ - 125 - 
 

ช่ือบริษทั/ความสัมพนัธ์ ประเภท
ธุรกจิ 

ประเภท/มูลค่ารายการ 
ในปี พ.ศ. 2556 

ความจําเป็น/ความสมเหตุสมผล 

บริษทั สยามเมลามีน มาร์เก็ตต้ิง 
จาํกดั (ต่อ) 

 3. รายการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ระยะ
สั้ น  รวมจํานวน  1.47 
ลา้นบาท 

3. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ระยะสั้ นเป็นการให้เช่าสถานท่ี
และอาคารของบริษัทฯรวม 2 
แห่ง โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 
1 ปี  และอัตราค่า เ ช่ ามีความ
เหมาะสมตามสถานท่ีตั้ งและ
เทียบเคียงไดก้บัราคาตลาดตาม
ภาวะเศรษฐกิจ 

บริษทั ศรีไทยสเตนเลส จาํกดั 
1. เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
2. ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ

ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 
60.0 และเป็นกรรมการใน
บริษทั ศรีไทยสเตนเลส จาํกดั 

 
ผลิตและจดั
จาํหน่าย
เคร่ืองครัว

และ 
เคร่ืองเรือน 

 
1. รายการธุรกิจปกติ รวม

จาํนวน 4.83 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ร า ย ก า ร ส นั บ ส นุ น

ธุรกิจปกติ รวมจาํนวน 
0.12 ลา้นบาท 

 
1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการ

ซ้ื อ ข า ย สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง กั น 
เน่ืองจากความต้องการสินค้า
ของอีกฝ่ายเพ่ือสนับสนุนและ
สร้างรายไดใ้หแ้ก่ธุรกิจหลกัของ
ตน โดยมีเกณฑ์กาํหนดเง่ือนไข
ก า ร ค้ า แ ล ะ ร า ค า เ ห มื อ น
บุคคลภายนอกทั่วไปหรืออยู่
ภายใตข้อบเขตท่ีคณะกรรมการ
บริษทักาํหนดไว ้

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
เ ป็นการให้ เ ช่ า พ้ืน ท่ีสําห รับ
จาํหน่ายสินคา้ในงานมหกรรม
ลดร าค า ซ่ึ งบ ริษัท ฯจัด เ ป็ น
ประจํา ทุ ก ปี โด ย เ ป็นอัต ร า
เดียวกันกบัท่ีเรียกเก็บจากผูเ้ช่า
รายอ่ืน 
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ช่ือบริษทั/ความสัมพนัธ์ ประเภท
ธุรกจิ 

ประเภท/มูลค่ารายการ 
ในปี พ.ศ. 2556 

ความจําเป็น/ความสมเหตุสมผล 

บริษัท  ส .สหธารา  (ไทยแลนด์) 
จาํกดั 
1. เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
2. ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหาร

ของบ ริษัทฯ ถือ หุ้นรวมกัน
เท่ากบัร้อยละ 100.0 และเป็น
กรรมการในบริษทั ส.สหธารา 
(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 
 

รับจา้งพิมพ์
สต๊ิกเกอร์ 

 
 
1. รายการธุรกิจปกติ รวม

จาํนวน 3.82 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ร า ย ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ

ทรัพย์สินหรือบริการ 
จาํนวน 0.82 ลา้นบาท 

 
 
1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการ

ซ้ื อ ข า ย สิ น ค้ า ร ะ ห ว่ า ง กั น 
เน่ืองจากความต้องการสินค้า
ของอีกฝ่ายเพ่ือสนับสนุนและ
สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลัก
ของตน  โดยมี เกณฑ์กําหนด
เง่ือนไขการคา้และราคาเหมือน
บุคคลภายนอกทั่วไปหรืออยู่
ภายใตข้อบเขตท่ีคณะกรรมการ
บริษทักาํหนดไว ้

2. รายการเก่ียวกับทรัพยสิ์นหรือ
บริการ เน่ืองจากบริษทัฯมีความ
จํา เ ป็นต้อง ซ้ือทรัพย์สินบาง
รายการจากบริษัท ส.สหธารา 
(ไทยแลนด์) จาํกดั เพ่ือนาํมาใช้
ในการพฒันางานพิมพ ์barcode 
บนป้ายราคาสินคา้ของบริษทัฯ
ท่ีเป็นสต๊ิกเกอร์  ทั้งน้ี บริษทัฯ
ไม่ได้ว่ า จ้างผู ้ประ เ มินราคา
อิสระทํา กา รประ เ มินราคา
ทรัพยสิ์นท่ีซ้ือดงักล่าว เน่ืองจาก
มูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่มี
นั ย สํ า คัญ  แ ล ะบ ริ ษัท ฯ ไ ด้
ดาํเนินการตามขั้นตอนปกติของ
ก า ร จั ด ซ้ื อ ทั้ ง ก า ร กํ า ห น ด
เง่ือนไขการคา้และราคาเหมือน
เช่นท่ีปฏิบติักบับุคคลภายนอก
ทัว่ไปหรืออยู่ภายใต้ขอบเขตท่ี
คณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ - 127 - 
 

ช่ือบริษทั/ความสัมพนัธ์ ประเภท
ธุรกจิ 

ประเภท/มูลค่ารายการ 
ในปี พ.ศ. 2556 

ความจําเป็น/ความสมเหตุสมผล 

บริษทั โตโฮโฟม (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
1. เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
2. ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหาร

ของบ ริษัทฯ ถือ หุ้นรวมกัน
เท่ากบัร้อยละ 73.2 และเป็น
กรรมการในบริษทั โตโฮโฟม 
(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 
ผลิตและ

จาํหน่ายโฟม 
กนักระแทก 

 
ไม่มีรายการระหว่างกนัใน
ปี พ.ศ. 2556 

 

หมายเหตุ : ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเขา้ข่ายตามคาํนิยามของหลกัเกณฑใ์น
การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
 

 แมบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีรายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือบริษทัท่ีเก่ียว
โยงกนัดงักล่าว แต่ส่วนใหญ่เป็นรายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนเพ่ือธุรกิจปกติและ/หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ และมีราคาและเง่ือนไขการคา้สอดคลอ้งกบัท่ีแต่ละบริษทัคิดกบับุคคลภายนอก
เป็นเกณฑ์ในการทาํธุรกรรมระหว่างกนั ซ่ึงก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของแต่ละบริษทั หรือหากจะมีความ
แตกต่างกบัการทาํกบับุคคลภายนอก ราคาและเง่ือนไขการคา้ของรายการนั้นๆ กจ็ะมีความแตกต่างไม่เกินขอบเขตท่ี
คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้   ทั้งน้ีบริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกนัสาํหรับปี พ.ศ. 2556 
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 หวัขอ้ 34 รายการกบับุคคลและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หนา้ 82 – 88 
 รายการระหว่างกนัท่ีเป็นลกัษณะของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีมีอยูเ่ดิมและท่ีเปล่ียนแปลงในปี 
พ.ศ. 2556 สรุปดงัน้ี 

1. การคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินและวงเงินสินเช่ือทางการคา้กบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบใหแ้ก่ 
Srithai (Vietnam) Company Limited บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 100.0 ในวงเงินรวมไม่เกิน 
23.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพ่ือช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษทัย่อยมีแหล่งเงินท่ี
เพียงพอสําหรับการลงทุนในสินทรัพยแ์ละหมุนเวียนในกิจการ ตลอดจนสามารถจดัหาวตัถุดิบได้
อยา่งคล่องตวัดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสม 

2. การคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 
100.0 ในวงเงินรวมไม่เกิน 50 ลา้นบาท เพื่อช่วยสนบัสนุนธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

3. การคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 100.0 
ในวงเงินรวมไม่เกิน 50 ลา้นบาท เพ่ือช่วยสนบัสนุนธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าวเป็นไปตามมติท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไว ้ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่
มีรายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินใดๆ กบับริษทัยอ่ยแห่งอ่ืน ตลอดจนบริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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2. ความจําเป็นของการทํารายการระหว่างกนั 
 เน่ืองจากบริษทัฯให้ความสาํคญัต่อการลงทุนในธุรกิจท่ีมีความสัมพนัธ์และ/หรือเก่ียวเน่ืองกบัสายธุรกิจ
พลาสติกซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ดว้ยเหตุผลของความตอ้งการลดการพ่ึงพาธุรกิจนอกกลุ่ม การครอบคลุม
ตลาด ตลอดจนเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัและการเติบโตของกลุ่มบริษทั จึงทาํให้บริษทัท่ีอยู่ภายใตโ้ครงสร้างกลุ่ม
บริษทัส่วนใหญ่มีลกัษณะธุรกิจและประเภทผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนั หรือเป็นส่วนสนบัสนุนใหแ้ก่ธุรกิจหลกัของ
บริษทัฯ   ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมกัมีรายการระหวา่งกนัเกิดข้ึนอยูเ่สมอ ดว้ยความจาํเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือหรือขายสินคา้
และบริการของอีกฝ่ายเพ่ือสนบัสนุนและสร้างรายไดใ้ห้แก่ธุรกิจหลกัของตนเอง และ/หรือการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจแก่บริษทัย่อย เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษทัย่อยเหล่านั้น
สามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 นอกจากน้ี การทาํรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงท่ีไม่ไดอ้ยู่ภายใตโ้ครงสร้าง
กลุ่มบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการทาํรายการกบัตวัแทนจาํหน่ายของบริษทัฯนั้น ก็เป็นไปดว้ยเหตุผลของธุรกิจการคา้
และความตอ้งการสินคา้ของอีกฝ่ายเพ่ือสร้างรายไดใ้หแ้ก่ธุรกิจหลกัของตนเองเช่นเดียวกนั 
 
3. ขั้นตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนั 
 แต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัมีฝ่ายบริหารของตนเอง ทุกบริษทัต่างกมุ่็งเอาผลประโยชน์สูงสุดของตนเองเป็น
เกณฑ ์   ดงันั้น หากมีรายการระหวา่งกนัเกิดข้ึน ในหลกัการแต่ละบริษทัก็จะกาํหนดเกณฑเ์ง่ือนไขทางการคา้และ
บริการตามปกติการคา้กบับุคคลภายนอกทัว่ไป มีการเปรียบเทียบเง่ือนไขท่ีไดรั้บกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกเพ่ือความ
สมเหตุสมผลและเง่ือนไขราคาท่ีเหมาะสมของการเขา้ทาํรายการระหว่างกนั เวน้แต่บางกรณีท่ีแต่ละบริษทัตอ้งการ
ส่งเสริมการขายของตนเองหรือการทาํรายการกบับริษทัท่ีเป็นคู่คา้กนัมานาน ก็จะมีการพิจารณาเง่ือนไขพิเศษให้
เป็นรายกรณีไป   อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัก็มีการดูแลอยา่งรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์เพ่ือปกป้องผลประโยชนใ์หก้บัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
 ส่วนการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100.0 นั้น บริษทัฯ
จะนําเสนอข้อมูลวงเงิน ลกัษณะของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตลอดจนเหตุผลและความจาํเป็น ให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นรายคร้ัง โดยบริษทัฯตอ้งประเมินสภาพธุรกิจและความตอ้งการการสนบัสนุนของ
บริษทัย่อยเหล่านั้น เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัย่อย
เหล่านั้นมากท่ีสุด 
 อน่ึง บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติ
อนุมติัในหลกัการเก่ียวกบัการกาํหนดราคาซ้ือขายสินคา้/บริการ และระยะเวลาการเก็บหน้ี/ชาํระหน้ีของบริษทัฯ/
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัฯทุกแห่งตามนิยามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 และมอบ
อาํนาจให้ฝ่ายบริหารในการพิจารณาอนุมติัการเข้าทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในขอบเขตของอาํนาจการอนุมติัท่ี
คณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้   อยา่งไรก็ตาม หากรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวมีลกัษณะและขนาดรายการเกิน
ขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด บริษทัฯจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
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ถือหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 
4. นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 กลุ่มบริษทัมีนโยบายให้แต่ละบริษทัในกลุ่มมีอิสระเต็มท่ีในการคา้ขายกบัผูใ้ดก็ได ้  ดงันั้น ราคาสินคา้
หรือบริการและเง่ือนไขการคา้จึงเป็นเกณฑ์ประกอบการตดัสินใจของฝ่ายบริหารของแต่ละบริษทัในกลุ่ม และมี
แนวโน้มว่าปริมาณการทาํรายการระหว่างกนัจะไม่ผนัผวนมากในแต่ละปี ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความตอ้งการสินคา้และ
บริการ ความสามารถในการผลิตสินคา้และการใหบ้ริการ ตลอดจนการขยายตวัของธุรกิจของแต่ละบริษทั 
 สําหรับแนวโน้มของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษทัฯในอนาคต อาจเพิ่มข้ึนไดต้ามความ
จาํเป็นและข้ึนอยูก่บันโยบายในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเติบโตของกลุ่มบริษทัโดยเฉพาะบริษทัยอ่ย 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงนิท่ีสําคญั 
13.1 งบการเงนิ 
 13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และมีรายงานของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตซ่ึงแสดงความเห็นต่องบการเงินอยา่งไม่มีเง่ือนไขดงัน้ี 
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 13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม 
สรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 
จดัประเภทใหม่ 

2554 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวยีน    
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 437.1 441.3 221.9 
     เงินลงทุนชัว่คราว 7.9 7.4 13.3 
     ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 1,855.5 1,685.6 1,566.8 
     ลูกหน้ีอ่ืน 59.6 47.5 68.2 
     สินคา้คงเหลือ – สุทธิ 1,475.1 1,351.5 1,154.7 
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 114.3 96.9 79.9 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,949.5 3,630.2 3,104.8 
    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
     เงินลงทุนระยะยาว 509.1 511.7 456.5 
     อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน – สุทธิ 134.8 141.1 147.5 
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 5,295.7 4,842.9 4,158.7 
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 49.4 58.0 64.1 
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี – สุทธิ 94.2 75.5 73.6 
     สิทธิการเช่า 48.3 0.0 0.0 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 44.5 65.9 80.2 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,176.0 5,695.1 4,980.6 

รวมสินทรัพย์ 10,125.5 9,325.3 8,085.4 
    

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
     เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น 823.4 841.0 735.0 
     เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 563.9 532.9 474.8 
     เจา้หน้ีการคา้ 950.2 922.2 850.8 
     เจา้หน้ีอ่ืน 407.1 380.2 387.1 
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 36.1 52.5 68.8 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,780.7 2,728.8 2,516.5 
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สรุปงบฐานะการเงนิรวม (ต่อ) 
สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

หน่วย : ลา้นบาท 
 2556 2555 

จดัประเภทใหม่ 
2554 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
     เงินกูย้มืระยะยาว 2,466.4 1,852.1 1,224.0 
     หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 2.7 0.9 11.9 
     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 310.6 285.6 249.5 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,779.7 2,138.6 1,485.4 

รวมหนีสิ้น 5,560.4 4,867.4 4,001.9 
    

ส่วนของผู้ถอืหุ้น    
     ทุนเรือนหุน้ 2,709.9 2,709.9 2,709.9 
     ส่วนเกินทุนจากหุน้สามญัซ้ือคืน 19.9 19.9 19.9 
     กาํไรสะสม 1,678.7 1,523.9 1,198.4 
     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (72.9) (24.8) (48.4) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,335.6 4,228.9 3,879.8 
     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 229.5 229.0 203.7 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,565.1 4,457.9 4,083.5 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,125.5 9,325.3 8,085.4 

 
หมายเหตุ : ขอ้มูลงบการเงินปี พ.ศ. 2555 ท่ีนาํมาแสดงขา้งตน้น้ี ไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีใหม่ โดยจดัประเภท
เฉพาะรายการผลขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังานจากเดิมท่ีบนัทึกเป็น
รายการหน่ึงในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น เปล่ียนไปบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรสะสม  ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบัลกัษณะท่ีแทจ้ริงของรายการและการจดัประเภทรายการของงบการเงินปี พ.ศ. 2556 
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สรุปงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

หน่วย : ลา้นบาท 
 2556 2555 

จดัประเภทใหม่ 
2554 

    
รายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง 9,397.4 8,757.3 7,552.2 
ตน้ทุนขายและงานรับจา้ง (7,556.3) (6,842.5) (6,057.9) 
กาํไรขั้นต้น 1,841.1 1,914.8 1,494.3 
รายไดอ่ื้น 106.9 110.8 96.6 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (1,247.8) (1,255.6) (1,203.1) 
รายการจากเหตุการณ์ลมพายแุละเพลิงไหม ้ 0.0 (4.5) 103.3 
รายการจากการเปล่ียนแปลงนโยบายผลประโยชนพ์นกังาน 0.0 0.0 40.7 
ตน้ทุนทางการเงิน (167.0) (135.2) (99.4) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 50.1 41.9 22.9 
กลบัรายการ(ขาดทุน)จากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 
  ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม – สุทธิ 

 
(12.0) 

 
0.0 

 
0.0 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 571.3 672.2 455.3 
ภาษีเงินได ้ (52.3) (94.8) (171.5) 
กาํไรสุทธิสําหรับปี 519.0 577.4 283.8 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :    
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (48.7) 3.8 (2.0) 
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 0.0 21.6 10.0 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
  สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (34.1) (15.7) 0.0 
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี – สุทธิจากภาษ ี (82.8) 9.7 8.0 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 436.2 587.1 291.8 
    

การแบ่งปันกาํไร    
  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 487.0 541.9 282.0 
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 32.0 35.5 1.8 
กาํไรสุทธิสําหรับปี 519.0 577.4 283.8 
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สรุปงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ต่อ) 
สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

หน่วย : ลา้นบาท 
 2556 2555 

จดัประเภทใหม่ 
2554 

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม    
  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 404.8 552.3 291.6 
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 31.4 34.8 0.2 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 436.2 587.1 291.8 
    

กาํไรต่อหุ้น    
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.80 2.00 1.04 

 
 
หมายเหตุ : ตวัเลขงบการเงินท่ีนาํมาแสดงขา้งตน้น้ี ไดมี้การจดัรวมกลุ่มของรายการปี พ.ศ. 2555 ใหม่ เพ่ือให้
สามารถเปรียบเทียบไดก้บัการแสดงรายการท่ีเปล่ียนแปลงของงบการเงินปี พ.ศ. 2556 โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไร
สุทธิตามท่ีไดร้ายงานแลว้ในรายงานประจาํปีของปีก่อน 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน - 136 - 
 

สรุปงบกระแสเงนิสดรวม 
สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

หน่วย : ลา้นบาท 
 2556 2555 2554 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้สําหรับปี 571.3 672.2 455.3 
ปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน    
  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 659.7 573.6 498.8 
  ค่าตดัจ่ายสินทรัพยจ์ากเหตุการณ์ลมพายแุละเพลิงไหมแ้ละอ่ืนๆ 2.7 16.1 16.0 
  กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ (7.0) (4.9) (3.9) 
  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.0 0.0 0.0 
  (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (16.1) 4.4 (1.9) 
  ดอกเบ้ียรับ (8.1) (3.4) (2.6) 
  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ (50.1) (41.9) (22.9) 
  กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 0.0 0.0 (8.9) 
  รายการจากการเปล่ียนแปลงนโยบายผลประโยชนพ์นกังาน 0.0 0.0 (40.7) 
  รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนอ่ืน (15.2) (8.9) (7.5) 
  ตน้ทุนทางการเงิน 167.0 135.2 99.4 
  อ่ืนๆ (2.9) (3.8) 9.5 
  การเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน    
  สินทรัพย์ดาํเนินงาน(เพิม่ขึน้)ลดลง    
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (213.3) (157.6) (310.7) 
  สินคา้คงเหลือ (123.9) (204.3) (155.6) 
  อ่ืนๆ (11.7) 19.1 (14.5) 
  หนีสิ้นดําเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)    
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (3.0) 96.9 (123.5) 
  อ่ืนๆ (3.7) 1.5 23.0 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 957.7 1,094.2 409.3 
  จ่ายดอกเบ้ีย (166.1) (133.7) (98.1) 
  จ่ายภาษีเงินได ้ (80.5) (131.1) (127.3) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 711.1 829.4 183.9 
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สรุปงบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ) 
สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

หน่วย : ลา้นบาท 
 2556 2555 2554 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
  เงินสดจ่ายเพือ่เงินลงทุนชัว่คราว (17.3) (11.7) (12.7) 
  เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.0 0.0 (4.7) 
  เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพย ์ (1,051.3) (1,238.5) (1,029.1) 
  เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 16.7 17.5 47.2 
  เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 15.4 36.1 68.7 
  ดอกเบ้ียรับ 7.9 3.4 2.6 
  เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว 48.0 26.0 22.8 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (980.6) (1,167.2) (905.2) 
    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    
  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (20.8) 106.0 735.0 
  เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,196.7 1,160.7 347.1 
  เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (579.3) (474.1) (336.0) 
  เงินปันผลจ่าย (315.7) (211.0) (177.9) 
  อ่ืนๆ (15.6) (24.4) (4.5) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 265.3 557.2 563.7 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (4.2) 219.4 (157.6) 
เงินสดลดลงจากการโอนเปล่ียนสถานะเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
  เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
0.0 

 
0.0 

 
(7.0) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 441.3 221.9 386.5 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 437.1 441.3 221.9 
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13.2 อตัราส่วนทางการเงนิที่สําคญัจากงบการเงนิรวม 

อตัราส่วน หน่วย 2556 2555 2554 

สภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.42 1.33 1.23 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.85 0.80 0.74 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.26 0.32 0.09 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 5.29 5.36 5.19 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 68.01 67.11 69.41 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ(1) เท่า 9.90 11.19 13.62 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 36.36 32.16 26.43 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 8.07 7.72 6.55 
ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 44.60 46.64 54.96 
วงจรเงินสด (Cash Cycle)(2) วนั 59.76 52.63 40.89 
ความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)     
อตัรากาํไรขั้นตน้ต่อยอดขาย % 19.59 21.87 19.79 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขาย % 6.31 7.53 3.86 
อตัรากาํไรอ่ืนต่อรายไดร้วม % 1.12 1.25 1.26 
อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % 119.84 125.81 63.16 
อตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม % 5.12 6.11 3.69 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 10.79 12.69 6.47 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)     
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 5.01 6.22 3.54 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 21.09 23.23 17.32 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.98 1.02 0.96 
นโยบายการเงนิ (Financial Policy Ratio)     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 1.22 1.09 0.98 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย เท่า 5.77 8.18 4.17 
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (cash basis) เท่า 0.36 0.43 0.12 
อตัราการจ่ายเงินปันผล(3) % 64.89 64.36 58.13 
 
(1) คิดเฉพาะสินคา้สาํเร็จรูปไม่รวมสินคา้ระหว่างผลิต สินคา้ระหวา่งทางและวตัถุดิบ (สินคา้คงเหลือก่อนหกัค่าเผื่อ
มูลค่าราคาขายตํ่ากวา่ทุนและค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั) 
(2) ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย – ระยะเวลาชาํระหน้ี 
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(3) เน่ืองจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ กาํหนดให้บริษทัฯจ่ายจากเงินกาํไรสุทธิประจาํปีตามงบการเงิน
เฉพาะบริษทั  ดงันั้น เฉพาะอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีแสดงขา้งตน้ คาํนวณโดยเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในรอบปี
บญัชีปัจจุบนักบักาํไรสุทธิประจาํปีของรอบปีบญัชีก่อนหนา้ ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั 
 
วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิจากงบการเงนิรวม 

สภาพคล่อง 

 ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยห์มุนเวียนใน
สัดส่วนท่ีมากกว่าหน้ีสินหมุนเวียน โดยสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มข้ึนของลูกหน้ีการคา้ 
และสินคา้คงเหลือ ส่วนหน้ีสินหมุนเวียนประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี เจา้หน้ีการคา้ 
และเจา้หน้ีอ่ืน ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเพ่ิมข้ึนจาก 1.33 เท่า ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 1.42 เท่า ในปี 
พ.ศ. 2556   อยา่งไรก็ตาม ดว้ยผลประกอบการท่ีลดลงจากปีก่อน รายจ่ายดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึน และผลการเปล่ียนแปลง
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานปี พ.ศ. 2556 ลดลงจาก
ปีก่อน และส่งผลให้อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดลดลงจาก 0.32 เท่า ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 0.26 เท่า ในปี 
พ.ศ. 2556  
 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) เพ่ิมข้ึนจาก 52.63 วนั ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 59.76 วนั ใน
ปี พ.ศ. 2556 เน่ืองจาก 

1. ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียจากลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจาก 67.11 วนั ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 68.01 วนั ในปี 
พ.ศ. 2556 เน่ืองจากการขยายตวัของยอดขายผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมของกลุ่มบริษทั 
และการลดลงของยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนในช่องทางการจาํหน่ายท่ีขายสินคา้
เป็นเงินสด  

2. ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 32.16 วนั ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 36.36 วนั ในปี พ.ศ. 2556 ตาม
ปริมาณและตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ีเป็นผลจากการเพ่ิมปริมาณผลผลิตเพ่ือรองรับ
การขยายตวัของยอดขายผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม และผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีรอส่ง
มอบและหมุนเวียนชา้ ท่ีเป็นผลจากการลดลงของยอดขายในประเทศ 

3. ระยะเวลาชาํระหน้ีเจา้หน้ีการคา้ลดลงจาก 46.64 วนั ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 44.60 วนั ในปี พ.ศ. 2556 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการสั่งซ้ือและจดัเก็บวตัถุดิบเท่าท่ีจาํเป็นตามแผนการผลิต ควบคู่กบัการเจรจา
ขอจ่ายชาํระหน้ีท่ีเร็วข้ึนเป็นคร้ังคราวเพ่ือใหก้ลุ่มบริษทัไดร้าคาวตัถุดิบท่ีเหมาะสม  

 เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนดงักล่าวขา้งตน้แลว้สรุปไดว้า่ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัยงัคงมีสภาพคล่องทาง
การเงินและวงจรเงินสดอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินธุรกิจท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินงาน ซ่ึง
ช่วยสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัสามารถดาํเนินต่อไปไดโ้ดยไม่ติดขดั 
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ความสามารถในการหากาํไร 
 กลุ่มบริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้ต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 21.87 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 19.59 ในปี 
พ.ศ. 2556 เน่ืองจากผลกระทบจากการปรับข้ึนของค่าแรงขั้นตํ่า ค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในสินทรัพย์
เพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ิมเติม ขณะท่ีกลุ่มบริษทัยงัไม่สามารถนํามาใช้ในการผลิตและสร้างรายได้ได้อย่างเต็มท่ี 
ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตวัลง ส่งผลใหย้อดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนซ่ึงมีอตัรา
กาํไรขั้นตน้ดีลดลงอย่างมากเม่ือเทียบกบัปีก่อน และกลุ่มบริษทัตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายประจาํจากการใชก้าํลงัการ
ผลิตไม่เต็มท่ี  อยา่งไรก็ตาม ดว้ยมาตรการควบคุมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ทาํให้กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายใน
การขายและบริหารลดลงจากปีก่อน ผลประกอบการท่ีดีข้ึนของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ และอตัราภาษีเงินไดท่ี้
ลดลงในปี พ.ศ. 2556 มีส่วนช่วยให้กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ประจาํปี พ.ศ. 2556 ปรับตวัลดลงจากปี
ก่อนเพียงร้อยละ 10.13 และส่งผลให้กลุ่มบริษทัมีอตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วมลดลงจากร้อยละ 6.11 ในปี พ.ศ. 
2555 เป็นร้อยละ 5.12 ในปี พ.ศ. 2556 และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ลดลงจากร้อยละ 12.69 ในปี พ.ศ. 2555 เป็น
ร้อยละ 10.79 ในปี พ.ศ. 2556  
 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรลดลงจากร้อยละ 23.23 ในปี พ.ศ. 2555 
เป็นร้อยละ 21.09 ในปี พ.ศ. 2556 ตามผลประกอบการท่ีลดลงจากปีก่อน ในขณะท่ีมูลค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
สุทธิเพ่ิมข้ึนจากการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ิมเติมในระหว่างปี เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ แต่ยงัไม่สามารถสร้าง
รายไดไ้ดเ้ตม็ท่ีในช่วงแรกของการลงทุน 
 
นโยบายการเงนิ 
 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจาก 1.09 เท่า ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 1.22 เท่า ในปี 
พ.ศ. 2556 ส่วนใหญ่เกิดจากการเบิกถอนเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมเติมเพื่อการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงานของ
กลุ่มบริษทั และการจ่ายเงินปันผลท่ีสูงข้ึนระหวา่งปี 
 นอกจากน้ี ดว้ยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัท่ีลดลงตามผลประกอบการ และผล
การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน  ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีรายจ่ายดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเบิก
ถอนเงินกูย้ืมระยะยาวเพิ่มเติมเพ่ือการลงทุน การเบิกใชเ้งินกูย้ืมระยะสั้นเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและ
รองรับธุรกิจท่ีมีการขยายตวั ตลอดจนภาระท่ีตอ้งชาํระคืนเงินตน้ของเงินกูย้ืมระยะยาวและภาระผกูพนัท่ีกลุ่มบริษทั
ตอ้งชาํระเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2556  ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ียลดลงจาก 8.18 เท่า ในปี 
พ.ศ. 2555 เป็น 5.77 เท่า ในปี พ.ศ. 2556 และอตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนัลดลงจาก 0.43 เท่า ในปี 
พ.ศ. 2555 เป็น 0.36 เท่า ในปี พ.ศ. 2556 
 อตัราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 64.36 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 64.89 ในปี พ.ศ. 2556 ตามผล
ประกอบการปี พ.ศ. 2555 ท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2554 และสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษทัฯ
กาํหนดไวใ้นอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00 ของกาํไรสุทธิประจาํปีตามงบการเงินเฉพาะบริษทั 
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 อน่ึง อตัราส่วนความสามารถชาํระผูกพนัดังกล่าวใช้นิยามสูตรการคาํนวณตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีความแตกต่างจากสูตรการคาํนวณอตัราส่วนความสามารถ
ชาํระผูกพนัตามข้อกาํหนดทางการเงินท่ีบริษทัฯผูกพนัอยู่กับธนาคารเจ้าหน้ี   ดังนั้น ผลลพัธ์จากการคาํนวณ
ดงักล่าวจึงไม่ควรนาํมาเปรียบเทียบกนั   ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของขอ้กาํหนดทางการเงินตามสัญญา
เงินกูไ้วใ้นหวัขอ้ 14.1 (ช) ขอ้กาํหนดทางการเงินตามสญัญาเงินกู ้
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
14.1 วเิคราะห์การดําเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
 ก. รายได้แยกตามประเภทธุรกจิ 
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 สัดส่วนยอดขายแยกธุรกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สดัส่วนยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 65.92 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 
71.80 ในปี พ.ศ. 2556 ขณะท่ีสดัส่วนยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนในปี พ.ศ. 2556 ลดลงจากร้อยละ 
26.72 เป็นร้อยละ 21.38 
 

1. ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 
 ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงในปี พ.ศ. 2556 เม่ือเทียบกบัปีก่อนจาํนวน 331.15 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 14.15 เน่ืองจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตวัลงจากภาระหน้ีสินครัวเรือนท่ี
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการอุปโภคบริโภคท่ีสูงกวา่ปกติในปี พ.ศ. 2555 ท่ีมีการจบัจ่ายใชส้อยจาํนวนมากหลงัจากวิกฤตินํ้ า
ท่วมช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ประกอบกบัการปรับค่าแรงขั้นตํ่า ส่งผลให้ค่าครองชีพสูงข้ึน และเกิดภาวะการวา่งงาน
ของแรงงานจากการปิดตวัของธุรกิจขนาดเล็กโดยส่วนใหญ่ ทาํให้ความตอ้งการและกาํลงัซ้ือของลูกคา้ลดลงอยา่ง
มาก โดยเฉพาะยอดขายผา่นช่องทางธุรกิจขายตรงและการขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย ประกอบกบัมีการปรับข้ึนราคา
สินคา้คร้ังใหญ่เม่ือปี พ.ศ. 2555 ทาํให้ตวัแทนจาํหน่ายซ้ือสินคา้ไปกกัตุนไวใ้นปีก่อน  อย่างไรก็ตาม ยอดขาย
ส่งออกเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย เน่ืองจากสามารถปรับราคาสินคา้ไดเ้พ่ิมสูงข้ึน และบริษทัย่อยในต่างประเทศ คือ Srithai 
(Vietnam) Company Limited ก็มียอดขายในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มข้ึน เน่ืองจากเนน้การขายโดยตรงกบัลูกคา้มากข้ึน 
โดยไม่ขายผา่นตวัแทนขาย และสามารถหาตลาดลูกคา้ใหม่ไดม้ากข้ึน 
 

2. ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 
 ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 974.43 ลา้นบาท หรือร้อยละ 16.88 จากการ
เพ่ิมข้ึนของยอดขายผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในต่างประเทศท่ีไดย้อดขายจากลูกคา้
นํ้ าอดัลมรายใหญ่หลายรายและนํ้ าด่ืมรายใหม่ในปีน้ี รวมทั้งยอดขายผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารของบริษทัฯท่ีมี
ยอดขายเพ่ิมข้ึนตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ผูผ้ลิตอาหารรายใหญ่ท่ีมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ประเภทผลิตภณัฑอ์าหาร
ประเภทพร้อมทานเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และจากการขยายตวัของร้านคา้สะดวกซ้ือ ทาํใหบ้ริษทัฯขยายการลงทุนใน
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เคร่ืองจกัรเพ่ิมในปี พ.ศ. 2556 เพ่ือรองรับการขยายตวัของยอดขาย รวมทั้งในไตรมาส 2 ยอดขายลงันํ้ าด่ืมเพ่ิมสูงข้ึน 
เน่ืองจากลูกคา้ท่ีใชผ้ลิตภณัฑล์งันํ้ าด่ืมไดค้รบกาํหนดเปล่ียนลงัทั้งสายการผลิต  อย่างไรก็ตาม ยอดขายของกลุ่ม
สินคา้ OEM ลดลงตามนโยบายของบริษทัฯในการลดสายการผลิต เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้ตํ่ากว่า
สินคา้กลุ่มอ่ืน 
 

3. สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์
 ยอดขายกลุ่มธุกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพล์ดลงในปี พ.ศ. 2556 เม่ือเทียบกบัปีก่อนจาํนวน 3.18 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.49 เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของธุรกิจยานยนตห์ลงัจากเหตุการณ์อุทกภยัและนโยบายรถยนตค์นั
แรกของรัฐบาล ทาํใหปี้ พ.ศ. 2555 มียอดขายในสายงานแม่พิมพจ์าํนวนมาก  อยา่งไรกต็าม ในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯ
มีการขายแม่พิมพจ์ากการยกเลิกการผลิตสินคา้ OEM ประกอบกบัยอดขายของธุรกิจเครือข่ายเพ่ิมข้ึน จากกลุ่มสินคา้
นวตักรรมเกษตรและนวตักรรมสุขภาพ รวมถึงจาํนวนนกัธุรกิจประเภทตวัแทนขายท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํให้ผลกระทบของ
ยอดขายของสายธุรกิจน้ีมีไม่มาก 
 
 ข. กาํไรจากการขายตามส่วนงาน 
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1. ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 
 กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงร้อยละ 30.30 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
และอตัรากาํไรต่อยอดขายในปีก่อนจาํนวนร้อยละ 11.53 ลดลงเป็นร้อยละ 9.36 เน่ืองจากค่าแรงท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการ
ปรับข้ึนค่าแรงขั้นตํ่าเป็น 300 บาท ซ่ึงมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และการปรับค่าแรงประจาํปีในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2556 ภาวะธุรกิจชะลอตัวทาํให้ยอดขายผ่านช่องทางการขายตรงท่ีมีอัตรากาํไรสูงมีสัดส่วนลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน ตลอดจนกาํลงัการผลิตลดลง เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงทาํให้ตน้ทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนจาก
ค่าใชจ่้ายคงท่ี ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดป้รับราคาขายคร้ังใหญ่เม่ือปีท่ีแลว้ และยงัไม่สามารถปรับราคาขายไดใ้นขณะน้ี อีก
ทั้งค่าใชจ่้ายในการขายกเ็พ่ิมสูงข้ึนเพ่ือกระตุน้ยอดขายใหเ้พ่ิมข้ึน 
 

2. ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 
 กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนร้อยละ 6.10 และ
อตัรากาํไรต่อยอดขายลดลงจากปีก่อนซ่ึงมีจาํนวนร้อยละ 6.58 เป็นร้อยละ 5.28  สาเหตุท่ีอตัรากาํไรลดลง เน่ืองจาก
ตน้ทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนจากการปรับข้ึนค่าแรงขั้นตํ่าเป็น 300 บาท และการปรับค่าแรงประจาํปี รวมทั้งโสหุ้ยการ
ผลิต เน่ืองจากการลงทุนในเคร่ืองจกัรเพ่ิม ตามยอดขายของกลุ่มสินคา้บรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเพ่ิมข้ึน แต่
การใชก้าํลงัการผลิตยงัไม่เตม็ท่ีส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึนจากค่าใชจ่้ายคงท่ี 
 

3. สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์
 กาํไรจากการขายของสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนร้อยละ 
231.28 และอตัรากาํไรต่อยอดขายเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนซ่ึงมีจาํนวนร้อยละ 2.28 เป็นร้อยละ 7.60 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมากของกาํไรในสายธุรกิจซ้ือมาขายไปกลุ่มธุรกิจเครือข่าย ซ่ึงมียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนของสินคา้ในกลุ่มนวตักรรม
เกษตรและสินคา้เพ่ือสุขภาพท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้สูง สุทธิดว้ยการลดลงของกาํไรในสายธุรกิจแม่พิมพ ์จากคาํสัง่ซ้ือ
ของลูกคา้ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน ท่ีธุรกิจยานยนตมี์การฟ้ืนตวัหลงัจากเหตุการณ์อุทกภยัและนโยบายรถยนตค์นั
แรกของรัฐบาล 
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 ค. อตัรากาํไรขั้นต้น 
 อตัรากาํไรขั้นตน้ต่อยอดขายของกลุ่มบริษทัลดลง สาเหตุหลกัเกิดจากค่าแรงท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการปรับข้ึน
ค่าแรงขั้นตํ่าเป็น 300 บาท การใชก้าํลงัการผลิตไม่เตม็ท่ีส่งผลใหต้น้ทุนสินคา้สูงข้ึน โดยท่ีไม่สามารถปรับราคาขาย
สินคา้ได ้เน่ืองจากภาวะการแข่งขนัในตลาดและเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตวั ตลอดจนกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้
ในครัวเรือนท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้ดีมีสดัส่วนยอดขายลดลงโดยเฉพาะช่องทางธุรกิจขายตรง 
 
 ง. ผลการดาํเนินงาน 
 กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายขายและบริหารไดดี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีลดลง
เน่ืองจากอตัราภาษีลดลงจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 และกลุ่มบริษทัใชสิ้ทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน
ในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิส่วนท่ีเขา้เกณฑก์ารใชสิ้ทธิประโยชน์  อยา่งไรก็ตาม ดว้ยอตัรา
กาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง ตน้ทุนทางการเงินท่ีสูงข้ึน และการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในต่างประเทศ ทาํให้
กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิลดลงร้อยละ 10.13 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 
 จ. งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่วน) 
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 ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ฐานะการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัเม่ือเปรียบเทียบกับ ณ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ย 

 ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการขยายตวัของยอดขายผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมของ
กลุ่มบริษทั 

 สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจากยอดขายในประเทศท่ีลดลงของผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน ตลอดจน
ตน้ทุนสินคา้ท่ีสูงข้ึน 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนจากการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือใชใ้นการดาํเนินงาน เพ่ือรองรับการ
เติบโตของธุรกิจ สุทธิลดลงดว้ยค่าเส่ือมราคาและการจาํหน่ายระหวา่งปี 

 สิทธิการเช่า เป็นสิทธิการเช่าท่ีดินเพ่ือการก่อสร้างโรงงานของบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดีย สิทธิการ
เช่ามีระยะเวลา 99 ปี 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง เน่ืองจากแม่พิมพท่ี์ลงทุนเพื่อลูกคา้ OEM ลดลง จากการขายแม่พิมพ์
ในระหวา่งปี เน่ืองจากยกเลิกการผลิตและขายสินคา้ OEM ตามนโยบายของบริษทัฯ 

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นลดลง ตามการเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนของ
กลุ่มบริษทัและการเบิกเงินกูย้มืระยะยาว 

 เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการสัง่ซ้ือสาํหรับการผลิต เพ่ือรองรับการขยายตวัของยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน 
 เงินกูย้ืมระยะยาว เพ่ิมข้ึนจากการเบิกใชเ้งินกูท่ี้จดัหาเพ่ือลงทุนในสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงาน และ

สุทธิลดลงดว้ยการชาํระคืนในระหว่างปีตามกาํหนด ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินน้อยกว่าการเบิกถอนเพ่ิมเติม
เพื่อการลงทุน 

 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน เพ่ิมข้ึนจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังานตามกฎหมายและภาระผกูพนัอ่ืนในระหว่างปี สุทธิลดลงดว้ยการจ่ายในระหวา่งปี และกาํไร
และขาดทุนจากการปรับปรุงประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ ส้ินปี พ.ศ. 2556 

 กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 132.82 ลา้นบาท เกิดจากการกาํไรสุทธิส่วนท่ี
เป็นของบริษทัใหญ่สาํหรับงวด 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จาํนวน 486.97 ลา้นบาท 
สุทธิลดลงดว้ยสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 22.00 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของ
ปี พ.ศ. 2555 จาํนวน 298.08 ลา้นบาท รวมทั้งการบนัทึกผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจากงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึนจากกาํไรสุทธิจากผลประกอบการ 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 สุทธิลดลงดว้ยการจ่ายเงินปันผลและการซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 
ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั โดยบริษทัใหญ่ 
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 ฉ. งบกระแสเงินสดรวม (บางส่วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในงวด 12 เดือน ปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากกาํไรสุทธิก่อนภาษี

ลดลง จากผลการดาํเนินงาน ต้นทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของเงินทุน
หมุนเวยีน 

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี
ก่อน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการจดัหาสินทรัพยแ์ละการกูย้มืเงินกูย้มืระยะยาวสุทธิจากเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้นตํ่ากวา่ปีก่อนและตํ่ากว่าแผนงาน ตลอดจนการจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวและการ
จ่ายเงินปันผลท่ีสูงข้ึน 

 
 ช. ข้อกาํหนดทางการเงนิตามสัญญาเงนิกู้ 
 สญัญาเงินกูใ้นปัจจุบนัของบริษทัฯไม่มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานหรือ
การขยายธุรกิจของบริษทัฯ โดยมีเพียงขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกบัอตัราส่วนทางการเงินตามงบการเงินเฉพาะบริษทัซ่ึง
บริษทัฯตอ้งดาํรงไวต้ลอดระยะเวลาของสญัญาเงินกูด้งัน้ี 

1. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของทุนรวม (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.0 เท่า 
นิยามและสูตรการคาํนวณ 
D:E Ratio = หน้ีสินรวม ÷ ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (ตามงบแสดงฐานะการเงิน) 
 

2. อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio - “DSCR”) ไม่ตํ่ากวา่ 1.1 เท่า 
นิยามและสูตรการคาํนวณ 
DSCR = EBITDA ÷ (ดอกเบ้ียจ่าย + ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีกาํหนดชาํระในหน่ึงปี) 
EBITDA หมายถึง กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้(ตามงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) + ค่า
เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (ตามงบกระแสเงินสด) 
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 ดอกเบ้ียจ่าย หมายถึง ตน้ทุนทางการเงิน (ตามงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ) 
 ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีกาํหนดชาํระในหน่ึงปี หมายถึง เงินตน้ของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีครบ

กาํหนดชาํระในปีนั้นๆ (ตามงบแสดงฐานะการเงินของปีก่อนปีท่ีคาํนวณอตัราส่วน) 
 

 ผลจากการคาํนวณตามสูตรการคาํนวณซ่ึงระบุอยูใ่นสญัญาเงินกูด้งักล่าวขา้งตน้ดว้ยตวัเลขจากงบการเงิน
เฉพาะบริษทั บริษทัฯมีอตัราส่วนทางการเงินดงัน้ี 

(หน่วย : เท่า) ข้อกาํหนด ปี พ.ศ. 2556 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของทุนรวม ไม่เกิน 2.0 0.99 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี ไม่ตํ่ากวา่ 1.1 1.88 

 
 เม่ือพิจารณาขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินขา้งตน้ ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง ตลอดจนผลการดาํเนินงานท่ีดี
แลว้ แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯไม่มีปัญหาในการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าว 
 
 ซ. เหตุการณ์สําคญัท่ีเกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2556 รวมท้ังเหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 
 ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัมีนโยบายการบญัชีใหม่เพ่ิมเติมจากปีก่อน คือ การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
ซ่ึงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั   อยา่งไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2556 กลุ่ม
บริษทัมีเหตุการณ์ท่ีสาํคญัต่างๆ ซ่ึงบางเหตุการณ์บริษทัฯก็ไดร้ายงานต่อสาธารณชนเม่ือคณะกรรมการบริษทัไดมี้
มติอนุมติัในวาระนั้นๆ แลว้ตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผ่าน
ทาง ELCID, website ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ โดยสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

1. ด้านเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
1.1 เงินลงทุนใน Srithai (Vietnam) Company Limited 

 การเพิม่ทุน 
Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

100.0 ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนอีกจาํนวน 11.1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 
20.0 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพ่ือนาํเงินไปใชจ่้ายลงทุนติดตั้งสายการผลิตผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมและขยายกาํลงัการผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน โดยในปี พ.ศ. 2555 
บริษทัฯไดจ่้ายชาํระเงินเพ่ิมทุนบางส่วนจาํนวน 2.1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และให้เงินกูย้ืมระยะ
สั้นจาํนวน 6.0 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษทัฯได้ทาํสัญญาแปลงเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นจาํนวน
ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นเงินเพ่ิมทุนใน SVN ทาํให้บริษทัฯยงัคงคา้งชาํระเงินเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจาํนวน 
3.0 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ใหแ้ก่ SVN ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัไว ้ซ่ึงบริษทัฯ
จะชาํระเงินเพ่ิมทุนตามความเหมาะสมของฐานะการเงินและความจาํเป็นในการใชเ้งินของ SVN 
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 การโอนกลบัการด้อยค่าของเงนิลงทุน 
ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินและเห็นสมควรใหก้ลบัรายการค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ท่ีบนัทึกในงบการเงิน
เฉพาะบริษทัจาํนวน 48.20 ลา้นบาท โดยฝ่ายบริหารพิจารณาประมาณการผลการดาํเนินงานประกอบ
กบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และการปรับทิศทางการประกอบธุรกิจ ซ่ึงส่งผลให้สถานะ
ทางการเงินและผลประกอบการของ SVN ดีข้ึน  ทั้งน้ีจาํนวนเงินดงักล่าวแสดงอยูภ่ายใตร้ายการ ‘กลบั
รายการ(ขาดทุน)จากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม’ ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
1.2 การเปลีย่นประเภทธุรกจิของบริษัทย่อย 

ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯเปล่ียนประเภทธุรกิจของ
บริษทั พีอีที สยาม จาํกดั (“PETS”) โดยการร่วมลงทุนกบันกัลงทุนต่างชาติ เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและ/
หรือจาํหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์พลาสติกท่ีมีคุณภาพสูงและมีรูปแบบทนัสมยัท่ีเน้นการออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ยา่งสร้างสรรคส์ไตลย์ุโรป เพื่อขยายตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และเพื่อให้
บริษทัฯสามารถใชสิ้ทธิประโยชน์ท่ี PETS ไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุนได ้โดยมีสาระสาํคญัของ
การเปล่ียนแปลงสรุปดงัน้ี 

 

รายละเอยีด เดิม ใหม่ 
1) ช่ือกิจการ บริษทั พีอีที สยาม จาํกดั ช่ือใหม่ท่ีผูร่้วมลงทุนสองฝ่ายจะ

เห็นชอบกาํหนด 
2) ประเภทกิจการ รับจา้งเป่าข้ึนรูปบรรจุภณัฑ์

เคร่ืองด่ืม และ/หรือบรรจุภณัฑอ่ื์นๆ 
ผลิตและจาํหน่ายสินคา้เฟอร์นิเจอร์
พลาสติกท่ีข้ึนรูปดว้ยระบบฉีด 

3) ทุนจดทะเบียน 25 ลา้นบาท ไม่เกิน 80 ลา้นบาท 
4) สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ 100% ไม่เกิน 65% 

 
5) สถานะของเงินลงทุน บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย 

 

เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ PETS ไดมี้มติเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น
บริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จาํกดั (“SuperIdea”) และไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556   ทั้งน้ี SuperIdea ยงัไม่ไดด้าํเนินการเปล่ียนแปลงทุนจด
ทะเบียน และบริษทัฯยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 เน่ืองจากอยู่ระหว่างการพิจารณา
ความเหมาะสมของรูปแบบการดาํเนินธุรกิจและแผนการลงทุนของ SuperIdea 
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1.3 การจัดตั้ง Srithai Superware Manufacturing Private Limited 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯได้จดทะเบียนจดัตั้ งบริษทัย่อย คือ Srithai Superware 

Manufacturing Private Limited (“SSMP”) ซ่ึงตั้งอยูใ่นเมือง Ahmedabad รัฐ Gujarat ประเทศอินเดีย 
เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน โดย SSMP จะมี
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 500 ลา้นรูปี หรือเทียบเท่าไม่เกิน 300 ลา้นบาท และบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วน
ร้อยละ 100.0 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสานต่อนโยบายการลงทุนเพ่ือขยายกาํลงัการผลิตของผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีนในประเทศท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตของตลาด ไดแ้ก่ ประเทศ
เวียดนามและอินเดีย การบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงงานท่ีสูงในประเทศไทย 
ตลอดจนเป็นฐานในการผลิตและส่งออกไปจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้ในแถบเอเชียใตแ้ละตะวนัออกกลาง
ในอนาคต 

ในปี พ.ศ. 2556 และไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้บางส่วนเป็นจาํนวนเงิน 110.1 
ลา้นรูปี และ 49.9 ลา้นรูปี ตามลาํดบั รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 160.0 ลา้นรูปี ให้แก่ SSMP เพ่ือเป็น
ค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งบริษทั ชาํระค่าสิทธิการเช่าท่ีดินและเงินมดัจาํสาํหรับการวา่จา้งก่อสร้างโรงงาน 
โดยบริษทัฯคาดวา่ SSMP จะสามารถเร่ิมดาํเนินการและมีรายไดต้น้ปี พ.ศ. 2558 

 
1.4 การลงทุนเพิม่ในบริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทัฯลงทุนเพ่ิมใน
บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั (“SNP”) โดยการซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิมทั้งหมด 4 ราย ใน
ราคาหุ้นละ 10.63 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นมูลค่ากิจการตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 รวมเป็น
จาํนวนเงินค่าหุน้ท่ีบริษทัฯตอ้งชาํระทั้งส้ิน 12.76 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือขยายธุรกิจของกลุ่ม
บริษทัและเขา้ไปบริหารจดัการธุรกิจและการดาํเนินงานของ SNP ไดอ้ย่างเต็มท่ี บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้น
ดงักล่าว โดยชาํระค่าหุ้น และจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2556 ส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 70.0 เป็นร้อยละ 100.0 

อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากผูถื้อหุ้นเดิมสองในส่ีรายเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีความสมัพนัธ์กบักรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทัฯในลกัษณะท่ีเขา้ข่ายคาํว่า “ญาติสนิท” ตามนิยามของบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยง   ดงันั้น การซ้ือหุน้จากบุคคลดงักล่าวจึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยง ซ่ึงบริษทัฯได้ปฏิบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ี
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และ
เปิดเผยสาระสาํคญัของการลงทุนใน SNP ผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (ELCID) และในหวัขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั 

 
1.5 การลงทุนในบริษัทย่อยจัดตั้งใหม่ 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทัฯลงทุนในบริษทั
ย่อยซ่ึงจะจดัตั้งใหม่ในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยเป็นการเข้าร่วมลงทุนกบัพนัธมิตรใน
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ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม ดว้ย
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 500 ลา้นบาท และบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60.0 โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อขยายสายการผลิตและตลาดผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมในต่างประเทศ  ทั้งน้ี 
บริษทัฯอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัผูร่้วมทุน 

 
1.6 การด้อยค่าของเงินลงทุนใน Beijing Huatai Replica of Porcelain Products Company Limited 

ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินและเห็นสมควรใหรั้บรู้ค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมเติมเท่ามูลค่าเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งจาํนวนในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 12.04 ล้านบาท  และ 15.87 ล้านบาท  ตามลําดับ  เน่ืองจากผล
ประกอบการท่ีถดถอยและขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึน รวมทั้งบริษทัร่วมไดห้ยุดดาํเนินธุรกิจแลว้ โดยเม่ือ
วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัร่วมไดมี้มติใหด้าํเนินการปิด
กิจการตามกฎหมาย  ทั้งน้ีจาํนวนเงินดงักล่าวแสดงอยูภ่ายใตร้ายการ ‘กลบัรายการ(ขาดทุน)จากการ
ดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม’ ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
2. ด้านเงินกู้ 

2.1 วงเงนิสินเช่ือระยะยาว 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯรับการสนบัสนุนทางการเงิน

เป็นเงินกูย้ืมระยะยาวในวงเงินรวม 1,200 ลา้นบาท เพ่ือสนบัสนุนแผนงานลงทุนประจาํปี พ.ศ. 2556 
โดยบริษทัฯไดด้าํเนินการจดัหาและลงนามในสญัญาเงินกูก้บัธนาคารหน่ึงแห่งแลว้ในไตรมาส 4 ปี 
พ.ศ. 2556 ในวงเงิน 600 ลา้นบาท มีระยะเวลาเงินกู ้7 ปี และเง่ือนไขอตัราดอกเบ้ียมี 2 ส่วน คือ แบบ
คงท่ีตลอดอายสุัญญาเงินกูแ้ละแบบอตัราดอกเบ้ียลอยตวัอิงอตัรา BIBOR 3 เดือน บวกส่วนเพิ่ม ซ่ึง
บริษทัฯไดเ้บิกถอนแลว้ทั้งจาํนวน สาํหรับวงเงินส่วนท่ีเหลืออีก 600 ลา้นบาท บริษทัฯจะจดัหาภายใน
ปี พ.ศ. 2557 

ในการก่อภาระหน้ีเพ่ิมเติมเพ่ือใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนสาํหรับสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัเพ่ือใหบ้ริษทัฯมีตน้ทุน
ทางการเงินและเง่ือนไขเงินกูท่ี้มีความเหมาะสม ตลอดจนเพื่อไม่ใหบ้ริษทัฯตอ้งประสบกบัปัญหาใน
การชาํระคืนหน้ีเงินกู ้หรือมีความเส่ียงต่อการไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางการเงินท่ีผูกพนั
บริษทัฯตามสญัญาเงินกู ้  อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนับริษทัฯมีสภาพคล่องทางการเงินสาํหรับรองรับการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯในระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนไม่มีปัญหาในการชาํระคืนหน้ี
เงินกูแ้ต่อย่างใด บริษทัฯไดแ้สดงรายละเอียดของภาระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวมจาํนวน 2,400.84 ล้านบาท ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 หวัขอ้ 19 เงินกูย้มืระยะยาว หนา้ 65 – 70 
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2.2 วงเงนิสินเช่ือหมุนเวยีน 
ในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯเพ่ิมวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ในวงเงินรวม

กวา่สองพนัลา้นบาท ทาํใหปั้จจุบนับริษทัฯมีวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนกบัทุกสถาบนัการเงินรวมกนัไม่
นอ้ยกว่าห้าพนัลา้นบาท สาํหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 
ทาํใหบ้ริษทัฯสามารถจดัสรรการใชว้งเงินจากแต่ละแหล่งดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมได ้

 
2.3 การให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บริษัทย่อยสองแห่ง 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลกัษณะ
ของการคํ้าประกนัใหแ้ก่บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 100.0 จาํนวน 2 แห่ง ดงัน้ี 

 คํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือทางการค้าเ พ่ิมเติมจากเดิมไม่เกิน  2.0 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 5.0 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กบัผูจ้าํหน่าย
วตัถุดิบ ให้แก่ Srithai (Vietnam) Company Limited โดยมีผลผกูพนัถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2557  ทั้งน้ีเพ่ือช่วยสนบัสนุนให ้ Srithai (Vietnam) Company Limited สามารถจดัหา
วตัถุดิบไดอ้ย่างคล่องตวัดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสม และรองรับกบัปริมาณความตอ้งการใช้
วตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึนตามยอดขาย 

 ลดวงเงินคํ้าประกนัเงินกูจ้ากเดิมไม่เกิน 50.0 ลา้นบาท เป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 25.0 ลา้นบาท 
กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ใหแ้ก่บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั เน่ืองจากผลประกอบการ
ท่ีดีและมีกระแสเงินสดส่วนเกิน ทาํให้บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั สามารถชาํระคืนหน้ี
เงินกู้ระยะยาวทั้งจาํนวนให้แก่ผูใ้ห้สินเช่ือโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชาํระคืนก่อน
กาํหนดแต่อยา่งใด 

 
3. อืน่ๆ 

3.1 การแต่งตั้งผู้บริหารเพิม่เตมิและทดแทน 
ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารเพ่ิมเติมและทดแทน ประกอบดว้ย 
 นายไชยโรจน์  เอ่ียงธนรัตน์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการส่วนการขายตรง แทนนายมานิต   

อติวานิชยพงศ ์ท่ีรักษาการตาํแหน่งดงักล่าว โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2556 
 นายอนุพช  ภาษวธัน์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงงาน-ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม เพ่ือ

ทดแทนผูบ้ริหารท่ีครบอายสุญัญาวา่จา้ง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2556 
 

3.2 การจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผล 
บริษทัฯได้จดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2555 เพ่ือสํารองตามกฎหมายเป็นจาํนวนเงิน 

24,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในปี พ.ศ. 2556 อตัราหุน้ละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน
จาํนวน 298,089,528 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.89 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทั 
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นอกจากน้ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 3 แห่ง คือ บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั บริษทั 
โคราช ไทย เทค จาํกดั และบริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากผลกาํไร
สุทธิประจาํปี พ.ศ. 2555 และไดด้าํเนินการจ่ายเรียบร้อยแลว้ ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการและผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจําปี พ.ศ. 2556 
ในปี พ.ศ. 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยไดป้ระเมินการกาํกบัดูแลกิจการของ

บริษทัฯ ดว้ยผลการประเมินระดบั “ดีเลิศ” (Excellent) และสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดป้ระเมิน
คุณภาพการประชุมผูถื้อหุ้นสามญั ด้วยผลคะแนน 100 คะแนนเต็ม จดัอยู่ในระดบั “ดีเลิศ” 
เช่นเดียวกนั ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของบริษทัฯท่ีจะรักษามาตรฐานในการทาํงาน
และพฒันาใหดี้ข้ึน 

 

3.4 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงนิ 

 การเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัเสนอให้เปล่ียนแปลงมูลค่า

หุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท และจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและ
เรียกชาํระแลว้จากเดิม 270,990,480 หุน้ เป็น 2,709,904,800 หุน้  ทั้งน้ี การอนุมติัเสนอใหเ้ปล่ียนแปลง
มูลค่าหุ้นดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 33 (ประจาํปี พ.ศ. 2557) เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

 

 การอนุมตัจัิดสรรเงนิกาํไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผล 
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัเสนอใหจ้ดัสรรเงินกาํไรสุทธิ

ประจาํปี พ.ศ. 2556 (ผลการดาํเนินงานงวดเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556) เพ่ือสํารองตาม
กฎหมายเป็นจาํนวนเงิน 22,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในปี พ.ศ. 2557 ในอตัรา
หุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 270,990,480 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.95 ของกาํไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะบริษทั   ทั้งน้ี การอนุมติัเสนอให้จดัสรรเงินกาํไรสุทธิดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 33 (ประจาํปี พ.ศ. 2557) เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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14.2 การคาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในปี พ.ศ. 2557 
1. ผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

 ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนคาดว่ายอดขายการส่งออกในปี พ.ศ. 2557 จะเร่ิมปรับตัวดีข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2556 โดยกลุ่มบริษทัจะเร่ิมขยายตลาดสินคา้ HORECA (Hotel, Restaurant and Catering) ใน
กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา และเนน้ผลิตและขายสินคา้ท่ีสามารถออกแบบลวดลายและรูปทรงของสินคา้ใหมี้ความ
หลากหลายให้กบัลูกคา้ในแต่ละกลุ่มไดม้ากข้ึน โดยกลุ่มบริษทัจะมุ่งเนน้ในเร่ืองการออกแบบสินคา้ร่วมกบัลูกคา้
ทั้งในยโุรปและตะวนัออกกลาง ซ่ึงเป็นตลาดหลกัท่ีมียอดขายสูง  นอกจากนั้นจะมีการพฒันาคุณภาพสินคา้ใหดี้ข้ึน
เร่ือยๆ เพ่ือสร้างจุดแข็งใหก้บัสินคา้ สร้างตราสินคา้ใหเ้ป็น Global Brand ให้เป็นท่ีรู้จกัและแพร่หลาย รวมถึงการ
สร้างโรงงานผลิตสินคา้เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนในประเทศอินเดีย ในปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงจะสามารถช่วยขยายตลาดใน
ประเทศอินเดียและสามารถทาํกาํไรสูงข้ึนไดจ้ากการลดภาระภาษีนาํเขา้จากประเทศไทย 
 ส่วนยอดขายภายในประเทศ ก็จะมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการขายสินคา้ผา่นช่องทางธุรกิจขายตรง โดย
การนาํเสนอรูปแบบสินคา้ใหม่ดว้ยการเนน้ถึงความเป็นวิถีคนเมือง Urbanization และใหค้วามสนใจในกระแสนิยม
ของ Lifestyle มากข้ึน ซ่ึงกลุ่มบริษทัเร่ิมมีสินคา้แนวใหม่เกิดข้ึนหลายรายการเพื่อเป็นการสร้างโอกาสการสมัผสั
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่ (Customer Touch Point) และสร้างโอกาสทางการขายกบั New Generation ท่ีเป็นทั้ง Gen-
X และ Gen-Y หรือกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็น Metro Living มากข้ึน เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกคา้รุ่นใหม่ อีกทั้งเป็นแนวทางใน
การสร้างผูน้าํและผูบ้ริหารการขายในหลายระดบัเพ่ือต่อยอดธุรกิจใหย้ ัง่ยืนในอนาคต นอกจากน้ี ยงัมีแผนการขยาย
ตลาดใหม่ในตลาดสินคา้ HORECA และขยายขอบข่ายการขายผา่นธุรกิจ E-Commerce ให้กวา้งขวางข้ึน ดว้ย
เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้คาดวา่จะส่งผลใหย้อดขายเพ่ิมสูงข้ึนจากปี พ.ศ. 2556 
 

2. ผลติภัณฑ์เพือ่งานอุตสาหกรรม 
 ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืม ในปี พ.ศ. 2557 คาดวา่จะเพ่ิม
สูงข้ึนจากปี พ.ศ. 2556 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เน่ืองจากการแข่งขนัในตลาดเคร่ืองด่ืมในประเทศรุนแรงมากข้ึน 
โดยเฉพาะเคร่ืองด่ืมประเภทนํ้ าไม่อดัลม เช่น ชาเขียวและนํ้ าสมุนไพรต่างๆ เป็นตน้ ท่ีคาดว่าอตัราการเติบโตเป็น 
double digit รวมถึงการเติบโตของตลาดเคร่ืองด่ืมในประเทศเวียดนาม กมัพูชา ลาว และพม่า สังเกตไดจ้าก
ผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมรายใหญ่ระดบัโลกไดเ้ขา้มาขยายการลงทุนตั้งโรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมในประเทศดงักล่าว ซ่ึง
กลุ่มบริษทัไดเ้ล็งเห็นโอกาสการเติบโตในธุรกิจน้ี ดว้ยการลงทุนในเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติมของบริษทัย่อยในประเทศ
เวียดนามแลว้ และมีแผนลงทุนเพ่ิมเติมอีกในประเทศไทย เพ่ือตอบสนองปริมาณความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ราย
เดิมและรายใหม่ จากกลยทุธ์ท่ีเขม้แขง็น้ีจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัเป็น Regional Supplier ของผูผ้ลิตบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม
รายใหญ่ระดบัภมิูภาค สาํหรับบริษทัยอ่ยท่ีเวียดนามไดเ้พ่ิมกาํลงัการผลิตเพื่อรองรับลูกคา้รายใหม่ๆ นอกจากลูกคา้
ระดับโลก โดยหาลูกค้ารายใหม่ท่ีเป็นผูป้ระกอบการในประเทศรายใหญ่ๆ เพิ่มเติมด้วย ส่วนการขายส่งออก
ต่างประเทศ ยอดขายก็จะเติบโตมากเช่นกนั ตามการเติบโตทัว่ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เน่ืองจากลูกคา้มี
ความพอใจในคุณภาพสินคา้ของกลุ่มบริษทั 
 ส่วนผลิตภณัฑป์ระเภทบรรจุภณัฑอ์าหารคาดว่าจะเติบโตสูงข้ึนอีกในปี พ.ศ. 2557 ตามการขยายตวัของ
ร้านสะดวกซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน และการเติบโตของผลิตภณัฑ์อาหารประเภทพร้อมทาน เน่ืองด้วยวิถีชีวิตของผูค้นท่ี
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เปล่ียนไปเป็นการใชชี้วิตในรูปแบบท่ีเร่งรีบและเนน้ความสะดวกสบาย ทาํให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อม
ทานและการใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือเพ่ิมมากข้ึน  นอกจากน้ี ดว้ยกระแสอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีมาแรงในสงัคม ตาม
หลกัการท่ีกลุ่มบริษทัยึดถือคือ 3 SAVES จึงไดพ้ฒันาบรรจุภณัฑอ์าหารแบบใหม่ท่ีนาํเทคโนโลยใีนการลดนํ้ าหนกั
มาใช้ ช่ือเรียกว่า Trim ซ่ึงทาํให้นํ้ าหนกัของผลิตภณัฑ์เบาลงและยงัสามารถลดการใชว้ตัถุดิบ โดยจะเร่ิมผลิต
ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารบางชนิดดว้ยเทคโนโลยใีหม่ Trim สาํหรับสินคา้ท่ีจะส่งออกไปต่างประเทศในไตรมาส 
1 น้ี และจะใช้เทคโนโลยีน้ีเป็นตวันาํร่องเพ่ือท่ีจะพฒันาบรรจุภณัฑ์อาหารอ่ืนๆ ต่อไป ผลจากเทคโนโลยีใหม่
ดงักล่าว คาดวา่จะช่วยเพ่ิมยอดขายและสามารถทาํกาํไรไดสู้งข้ึนอีก 
 

3. สายธุรกจิซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พมิพ์ 
 สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์ในปี พ.ศ. 2557 คาดว่าจะเติบโตสูงข้ึนอีก โดยเฉพาะธุรกิจ
เครือข่ายเอสเนเจอร์จะมีการขยายตวัต่อเน่ืองจากปีก่อน ด้วยปัจจยัภายในคือ ความสําเร็จทางด้านรายได้หรือ
ผลตอบแทนท่ีสูงของนกัธุรกิจประเภทตวัแทนจาํหน่ายจึงสามารถสร้างแรงบนัดาลใจและแรงดึงดูดใหก้บัผูท่ี้สนใจ
ในธุรกิจ หรือผูท่ี้อยูใ่นธุรกิจเครือข่ายท่ีมีประสบการณ์จากบริษทัอ่ืน ตดัสินใจเขา้ร่วมธุรกิจกบัเอสเนเจอร์ รวมถึง
ปัจจยัภายนอกคือ อตัราการวา่งงานของแรงงานในปี พ.ศ. 2557 มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน ธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์จึงเป็น
โอกาสในการสร้างรายไดใ้หก้บัผูว้า่งงานและผูท่ี้ตอ้งการมีอาชีพอิสระ  นอกจากน้ี ผลตอบรับของผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บ
การยอมรับในคุณภาพ และครอบคลุมทุกความตอ้งการในการดาํรงชีวิตประจาํวนั โดยเฉพาะอาหารเสริมเพ่ือ
สุขภาพสาํหรับการควบคุมนํ้าหนกั บาํรุงผวิ เป็นตน้ จึงไดรั้บความนิยมในหมู่วยัรุ่นท่ีเขา้มาร่วมเป็นนกัธุรกิจกบัเอส
เนเจอร์จาํนวนมาก รวมทั้งการเปิดตลาดทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ AEC สาํหรับผลิตภณัฑน์วตักรรมดา้น
การเกษตร ท่ีมีเพียงผูผ้ลิตและขายรายเดียว ก็ไดรั้บการตอบรับจากนักธุรกิจเป็นอย่างดี ทาํให้สามารถเพิ่มช่อง
ทางการจาํหน่ายสินคา้ได้อย่างมาก การขยายตวัอย่างต่อเน่ืองในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศพม่าและประเทศลาวท่ีมีการเปิดบริษทัตวัแทนจาํหน่ายไปแลว้ก็มีอตัราการ
เติบโตอยูใ่นเกณฑดี์ และบริษทัฯกาํลงัอยูใ่นช่วงขยายตลาดเขา้สู่ประเทศกมัพชูา เพ่ือเพ่ิมยอดขายใหบ้รรลุเป้าหมาย 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัฯไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯขอ
รับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัฯขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของ   
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัฯไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสําคญัทั้งของบริษทัฯและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
และบริษทัฯไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ต่อ
ผูส้อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
จดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯไดรั้บรองความถูกตอ้ง
แลว้ บริษทัฯไดม้อบหมายให ้นายปริญช ์ ผลนิวาศ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของ นายปริญช ์ ผลนิวาศ กาํกบัไว ้บริษทัฯจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯไดรั้บรองความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

  ช่ือ    ตาํแหน่ง       ลายมือช่ือ 
 
 
1. นายสนัน่ องัอุบลกลุ ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ, และ ……………………… 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 
2. นายปริญช ์ ผลนิวาศ กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณา- ……………………… 
  ค่าตอบแทน, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, 
  ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง, เลขานุการบริษทั, 
  รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงินและบริหาร, และ 
  รักษาการผูอ้าํนวยการส่วนบญัชีและการเงิน 
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3. นายมานิต อติวานิชยพงศ ์ กรรมการ, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, ……………………… 
  อนุกรรมการบริหารความเส่ียง, และ 
  ผูอ้าํนวยการส่วนการตลาดอาวโุส-ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 
 
 
4. นายณพล เลิศสุมิตรกลุ กรรมการ, และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ……………………… 
 
 
  ช่ือ    ตาํแหน่ง       ลายมือช่ือ 
 
 
ผูรั้บมอบอาํนาจ  นายปริญช ์ ผลนิวาศ กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณา- ……………………… 
  ค่าตอบแทน, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, 
  ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง, เลขานุการบริษทั, 
  รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงินและบริหาร, และ 
  รักษาการผูอ้าํนวยการส่วนบญัชีและการเงิน 
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เอกสารแนบ 1 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

1) นายสน่ัน  องัอุบลกลุ 
 

อายุ : 67 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ, และ 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 44,082,351 หุน้ หรือร้อยละ 16.27 (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : หลกัสูตรสาํหรับประธานกรรมการ 2000 รุ่นท่ี 4/2001 
สมาคมส่งเสริมสถาบัน   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

การอบรมอืน่ : หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่นท่ี 2 (TEPCoT2) 
   สถาบนัวิทยาการการคา้ 
   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 7 (2551) 
   สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
มหาวทิยาลยั Oglethorpe, 
Atlanta, Georgia, U.S.A. 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
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คุณวุฒทิางการศึกษา (ต่อ) : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
- 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ การตลาด 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
การจดัการ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

วิศวกรรมการผลิต 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปริญญาบตัร รุ่นท่ี 3 - 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั พทุธศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
สงัคมศาสตร์ 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ประธานกรรมการ, 

กรรมการผูจ้ดัการ, และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

พ.ศ. 2515 - ปัจจุบนั 

 

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ, และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทัยอ่ย 
1. บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั 

 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2. บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั กรรมการ 
3. Srithai (Vietnam) Company Limited ประธานกรรมการ 
4. บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั ประธานกรรมการ 
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     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (ต่อ) : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทัยอ่ย (ต่อ) 
5. บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 

 
ประธานกรรมการ 

บริษทัร่วม 
1. บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั 

 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2. บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั กรรมการ 
3. บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั กรรมการ 
4. PT. Srithai Maspion Indonesia กรรมการ 
กิจการร่วมคา้ 
บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

 

     2.2) บริษัทอืน่ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
1. บริษทั ส.สหธารา (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 
กรรมการ 

2. บริษทั โตโฮโฟม (ไทยแลนด)์ จาํกดั กรรมการ 
บริษทัอ่ืน 
1. บริษทั แอลเอน็ ศรีไทย คอม จาํกดั 

 
กรรมการ 

2. บริษทั นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จาํกดั กรรมการ 
 

3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

จดัประชุม 7 คร้ัง 
 

จดัประชุม 2 คร้ัง 

เขา้ประชุม 7 คร้ัง 
 

เขา้ประชุม 2 คร้ัง 
 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรรมการ : 11 ปี (ตั้งแต่บริษทัฯออกจากแผนฟ้ืนฟกิูจการเม่ือเดือนกรกฎาคม 
   พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั) 
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2) นายวโิรจน์  เลาหะพนัธ์ุ 
 

อายุ : 84 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุน้ในบริษทั (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2543 
สมาคมส่งเสริมสถาบัน   หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)   หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 24/2553 
   หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 5/2556 
 

การอบรมอืน่ : Certified Professional Internal Auditors 
   Certified Public Accountant (Thailand) 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบณัฑิต และ 

นิติศาสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประกาศนียบตัรชั้นสูง 

ทางการบญัชี 
(เทียบปริญญาโท) 

การบญัชี 

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

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(M.B.A.) 

บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ การบญัชี 
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คุณวุฒทิางการศึกษา (ต่อ) : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 
การเงินการธนาคาร 

มหาวทิยาลยัรังสิต ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

ผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และ
การเมือง 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 

การบญัชี 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปริญญาบตัร รุ่นท่ี 22 - 
 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
กระทรวงการคลงั รองปลดั พ.ศ. 2521 – 2523 
กรมธนารักษ ์ กระทรวงการคลงั อธิบดี พ.ศ. 2523 – 2528 
กรมสรรพากร  กระทรวงการคลงั อธิบดี พ.ศ. 2528 – 2529 
กรมศุลกากร  กระทรวงการคลงั อธิบดี พ.ศ. 2529 – 2533 
กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลงั อธิบดี พ.ศ. 2533 – 2534 

 

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 
     2.2) บริษัทอืน่ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
The Joint Doctoral Program in Business Administration 
(JDBA) 

กรรมการ 

สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ท่ีปรึกษา 
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3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผูส้อบบญัชี 

โดยไม่มีผูบ้ริหารบริษทัฯเขา้ร่วม 

จดัประชุม 7 คร้ัง 
จดัประชุม 4 คร้ัง 

 
จดัประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 7 คร้ัง 
เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

 
เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรรมการ : 11 ปี (ตั้งแต่บริษทัฯออกจากแผนฟ้ืนฟกิูจการเม่ือเดือนกรกฎาคม 
   พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั) 
 
    

 
3) นายเอ้งฮัก  นนทิการ 

 

อายุ : 57 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 5,900 หุน้ หรือร้อยละ 0.00 (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
(รวมหุ้นท่ีถือโดยคู่สมรส) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) รองผูจ้ดัการ พ.ศ. 2522 – 2534 
ธนาคารศรีนคร จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการ พ.ศ. 2534 – 2538 
ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน พ.ศ. 2538 – 2541 
ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พ.ศ. 2541 – 2544 
ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

อาวุโส 
พ.ศ. 2545 – 2548 

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

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบริหารเงินและตราสารหน้ี 
 

2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 
     2.2) บริษัทอืน่ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั กรรมการ 

 

3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
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การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผูส้อบบญัชี 

โดยไม่มีผูบ้ริหารบริษทัฯเขา้ร่วม 

จดัประชุม 7 คร้ัง 
จดัประชุม 4 คร้ัง 

 
จดัประชุม 2 คร้ัง 

 
จดัประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 7 คร้ัง 
เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

 
เขา้ประชุม 2 คร้ัง 

 
เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรรมการ : 11 ปี (ตั้งแต่บริษทัฯออกจากแผนฟ้ืนฟกิูจการเม่ือเดือนกรกฎาคม 
   พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั) 
 
    

 
4) นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 

 

อายุ : 54 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ 
   ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุน้ในบริษทั (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบัน   หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

การอบรมอืน่ : หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) 
   หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP) 
   สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
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คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปริญญาตรี 

(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
เศรษฐศาสตร์ 

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

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) 
สาขาการเงินและการตลาด 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เจา้หนา้ท่ีบริหารและคา้เงินตรา

ต่างประเทศ 
พ.ศ. 2528 – 2529 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาขาลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริกา 

ผูจ้ดัการ พ.ศ. 2529 – 2537 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

อาจารยพิ์เศษ 
ดา้นการเงินปริญญาโท 

พ.ศ. 2530 

บริษทัหลกัทรัพย ์แอสเซ็ท พลสั จาํกดั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ พ.ศ. 2537 – 2539 
บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ตะวนัออก 
ฟายแนนซ ์(1991) จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการ พ.ศ. 2539 – 2540 

องคก์ารเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน ฝ่ายขาย พ.ศ. 2540 – 2541 
คณะกรรมาธิการ การคลงั การธนาคาร 
และสถาบนัการเงิน สภาผูแ้ทนราษฎร 

ท่ีปรึกษาประจาํ พ.ศ. 2542 – 2543 

มหาวทิยาลยัสยาม อาจารยพิ์เศษ 
ดา้นการเงินปริญญาโท 

พ.ศ. 2543 

บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั 
รัฐวิสาหกิจ สงักดักระทรวงคมนาคม 

กรรมการ พ.ศ. 2544 – 2545 

บริษทั สยามซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

กรรมการ พ.ศ. 2544 – 2545 

คณะกรรมาธิการ การพฒันาเศรษฐกิจ 
สภาผูแ้ทนราษฎร 

ท่ีปรึกษาประจาํ พ.ศ. 2544 – 2548 

บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

พ.ศ. 2545 – 2549 
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การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 
     2.2) บริษัทอืน่ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั แพรคติคมั เอนจิเนียร่ิง จาํกดั ประธานกรรมการ 
บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท คลบั แคปปิตอล จาํกดั กรรมการ 

 

3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผูส้อบบญัชี 

โดยไม่มีผูบ้ริหารบริษทัฯเขา้ร่วม 

จดัประชุม 7 คร้ัง 
จดัประชุม 4 คร้ัง 
จดัประชุม 4 คร้ัง 

 
จดัประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 7 คร้ัง 
เขา้ประชุม 3 คร้ัง 
เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

 
เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรรมการ : 11 ปี (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั) 
 
    

 
5) นางสิริพร  ไศละสูต 

 

อายุ : 67 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, และ 
   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุน้ในบริษทั (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบัน   หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)   หลกัสูตร Role of Compensation Committee (RCC) 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า 
Pennsylvania State University Certificate Energy Planning Programme 

for Southeast Asia Countries 
สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
(ก.พ.) 

ประกาศนียบตัร 
นกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรท่ี 1 

- 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

ปริญญาบตัรการป้องกนั
ราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 42 

- 

The Australian National University Certificate Leadership, Management 
and Governance in The 

Public Section 
 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
กรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

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

กรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

อธิบดี (นกับริหาร 10) พ.ศ. 2543 – 2545 
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ประสบการณ์ในการทํางาน (ต่อ) : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

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

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

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการอิสระ, 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, 
และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 
     2.2) บริษัทอืน่ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ท่ีปรึกษา 

สาํนกัพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพองคก์ร 
 

3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
- การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผูส้อบบญัชี 

โดยไม่มีผูบ้ริหารบริษทัฯเขา้ร่วม 

จดัประชุม 7 คร้ัง 
 

จดัประชุม 2 คร้ัง 
จดัประชุม 4 คร้ัง 

 
จดัประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 7 คร้ัง 
 

เขา้ประชุม 2 คร้ัง 
เขา้ประชุม 3 คร้ัง 

 
เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรรมการ : 6 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบนั) 
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6) นางศรีสุดา  เลศิสุมติรกุล 
 

อายุ : 73 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 15,000,000 หุน้ หรือร้อยละ 5.54 (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นมารดานายณพล และนางสาวบุญนภา   เลิศสุมิตรกลุ 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : ไม่ไดเ้ขา้ร่วมการอบรม 
สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
- ประถมศึกษา - 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการ เร่ิมก่อตั้ง - ปัจจุบนั 

 

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการ 

 

2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 
     2.2) บริษัทอืน่ : ไม่มี 
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3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั จดัประชุม 7 คร้ัง เขา้ประชุม 7 คร้ัง 
 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรรมการ : 11 ปี (ตั้งแต่บริษทัฯออกจากแผนฟ้ืนฟกิูจการเม่ือเดือนกรกฎาคม 
   พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั) 
 
    

 
7) นายณพล  เลศิสุมติรกลุ 

 

อายุ : 52 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุน้ในบริษทั (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบุตรนางศรีสุดา เลิศสุมิตรกลุ และพ่ีชายนางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกลุ 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบัน   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
University of Houston, Texas, U.S.A. Associate of Applied Science Business Management 
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ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการ, และ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
พ.ศ. 2529 - ปัจจุบนั 

 

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการ, และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทัยอ่ย 
บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 

 
กรรมการ 

 

     2.2) บริษัทอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั จดัประชุม 7 คร้ัง เขา้ประชุม 7 คร้ัง 
 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรรมการ : 11 ปี (ตั้งแต่บริษทัฯออกจากแผนฟ้ืนฟกิูจการเม่ือเดือนกรกฎาคม 
   พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั) 
 
    

 
8) นายมานิต  อตวิานิชยพงศ์ 

 

อายุ : 68 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, อนุกรรมการบริหารความเส่ียง, 
   และผูอ้าํนวยการส่วนการตลาดอาวโุส-ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 
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อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 1,148,720 หุน้ หรือร้อยละ 0.42 (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
(รวมหุ้นท่ีถือโดยคู่สมรส) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบัน   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
Grant Advertising International Inc. Account Executive พ.ศ. 2510 – 2517 

 

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการ, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, 

อนุกรรมการบริหารความเส่ียง, และผูอ้าํนวยการส่วน
การตลาดอาวุโส-ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

 

2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทัยอ่ย 
1. บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั 

 
กรรมการ 
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     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (ต่อ) : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทัยอ่ย (ต่อ) 
2. Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

 
กรรมการ 

3. Srithai Superware India Limited กรรมการ 
บริษทัร่วม 
1. บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั 

 
กรรมการ 

2. PT. Srithai Maspion Indonesia กรรมการ 
 

     2.2) บริษัทอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
- การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

จดัประชุม 7 คร้ัง 
จดัประชุม 4 คร้ัง 
จดัประชุม 11 คร้ัง 

เขา้ประชุม 7 คร้ัง 
เขา้ประชุม 4 คร้ัง 
เขา้ประชุม 10 คร้ัง 

 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรรมการ : 11 ปี (ตั้งแต่บริษทัฯออกจากแผนฟ้ืนฟกิูจการเม่ือเดือนกรกฎาคม 
   พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั) 
 
    

 
9) นายปริญช์  ผลนิวาศ 

 

อายุ : 57 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, 
   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง, 
   เลขานุการบริษทั, รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงินและบริหาร, และ 
   รักษาการผูอ้าํนวยการส่วนบญัชีและการเงิน 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : มี 
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การถือหุ้นในบริษัท : 200,000 หุน้ หรือร้อยละ 0.07 (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบัน   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)   หลกัสูตร การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ (RCC) 
   หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 
   หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) 
   หลกัสูตร Developing Corporate Governance Policy 
   หลกัสูตร D&O Insurance Mitigating Directors Liabilities Risk 
   หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function 
   หลกัสูตร แนวปฏิบติัท่ีดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
   หลกัสูตร ASEAN CG Scorecard 
   หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บญัชี 
University of Wisconsin – Madison, 
Wisconsin, U.S.A. 

ปริญญาโท บญัชี 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
การรถไฟแห่งประเทศไทย หวัหนา้กองวเิคราะห์และ

วางแผนการเงิน 
ฝ่ายการเงินและการบญัชี 

พ.ศ. 2525 – 2532 

บริษทั ซนัน่ีส์ ซุปเปอร์มาร์เกต็ จาํกดั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน พ.ศ. 2532 – 2535 
บริษทั เทเลคอมเอเซีย จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการอาวุโส 

กองระบบขอ้มูลบญัชี ฝ่ายบญัชี 
พ.ศ. 2535 – 2536 
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ประสบการณ์ในการทํางาน (ต่อ) : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจําหน่าย
เครือเจริญโภคภณัฑ ์

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นบญัชี
และการเงิน 

พ.ศ. 2536 – 2543 

 

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, ประธานอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียง, เลขานุการบริษทั, 

รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงินและบริหาร, และ 
รักษาการผูอ้าํนวยการส่วนบญัชีและการเงิน 

 

2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทัยอ่ย 
1. บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั 

 
กรรมการ 

2. บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั กรรมการ 
3. Srithai (Vietnam) Company Limited กรรมการ 
4. Srithai Superware Manufacturing Private Limited กรรมการ 
5. Srithai Superware India Limited กรรมการ 
6. บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั กรรมการ 
บริษทัร่วม 
1. บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั 

 
กรรมการ 

2. บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั กรรมการ 
3. บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั กรรมการ 
กิจการร่วมคา้ 
บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

 
กรรมการ 

 

     2.2) บริษัทอืน่ : ไม่มี 
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3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
- การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

จดัประชุม 7 คร้ัง 
จดัประชุม 4 คร้ัง 

 
จดัประชุม 2 คร้ัง 
จดัประชุม 4 คร้ัง 
จดัประชุม 11 คร้ัง 

เขา้ประชุม 7 คร้ัง 
เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

 
เขา้ประชุม 2 คร้ัง 
เขา้ประชุม 4 คร้ัง 
เขา้ประชุม 11 คร้ัง 

 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรรมการ : 11 ปี (ตั้งแต่บริษทัฯออกจากแผนฟ้ืนฟกิูจการเม่ือเดือนกรกฎาคม 
   พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั) 
 
    

 

10) นายเศรษฐพงค์  เหมนิทคุณ 
 

อายุ : 52 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นธุรกิจเครือข่าย 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุน้ในบริษทั (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปริญญาโท Executive MBA 
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ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
บริษทั ออริเฟลม คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ พ.ศ. 2545 – 2548 

บริษัท  ซินเนอร์จ้ี  เ วิลด์ไวด์ มาร์เก็ตต้ิง 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

ผูจ้ดัการทัว่ไป พ.ศ. 2548 – 2550 

บริษทั เอเจล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิกตะวนัออกเฉียงใต ้

พ.ศ. 2550 – 2553 

 

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นธุรกิจเครือข่าย 

 

2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 
     2.2) บริษัทอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 
    

 
11) นายประยูร  ขจิตต์ 

 

อายุ : 63 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูอ้าํนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 90,000 หุน้ หรือร้อยละ 0.03 (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
วิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพ ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง - 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
บริษทั แองโกลไทยอินดสัเตรียล จาํกดั พนกังานช่าง พ.ศ. 2515 – 2517 

 

การดํารงตาํแหน่งในปัจจุบัน :  
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน :  

 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูอ้าํนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ 

 

2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 
     2.2) บริษัทอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 
    

 
12) นางสาวบุญนภา  เลศิสุมิตรกลุ 

 

อายุ : 51 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 8,000,000 หุน้ หรือร้อยละ 2.95 (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
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ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบุตรีนางศรีสุดา  เลิศสุมิตรกลุ และนอ้งสาวนายณพล  เลิศสุมิตรกลุ 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
City of London Polytechnic Diploma การตลาด 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์
พ.ศ. 2527 - ปัจจุบนั 

 

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

 

2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 
     2.2) บริษัทอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 
    

 
13) นายอภิสิทธ์ิ  ต้ังสาธิต 

 

อายุ : 55 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : อนุกรรมการบริหารความเส่ียง, และ 
   ผูอ้าํนวยการโรงงานอาวโุส-ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 
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อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 142 หุน้ หรือร้อยละ 0.00 (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ปริญญาตรี เคร่ืองกล 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูอ้าํนวยการโรงงานอาวโุส-

ผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2526 - ปัจจุบนั 

 

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) อนุกรรมการบริหารความเส่ียง, และผูอ้าํนวยการ

โรงงานอาวโุส-ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 
 

2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทัยอ่ย 
1. บริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จาํกดั 

 
กรรมการ 

2. บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั กรรมการ 
บริษทัร่วม 
บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั 

 
กรรมการ 

 

     2.2) บริษัทอืน่ : ไม่มี 
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3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง จดัประชุม 11 คร้ัง เขา้ประชุม 8 คร้ัง 
 
    

 
14) นายภาวัต  เฉลมิพงศ์ 

 

อายุ : 53 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : อนุกรรมการบริหารความเส่ียง, และ 
   ผูอ้าํนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 100,000 หุน้ หรือร้อยละ 0.04 (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
Webster University, St. Louis, U.S.A. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
บริษทั ฟาร์อีสทแ์อด็เวอร์ไทซ่ิง 
จาํกดั (มหาชน) 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานลูกคา้ พ.ศ. 2530 – 2531 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ฝ่ายการคา้ต่างประเทศ พ.ศ. 2531 – 2533 
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ประสบการณ์ในการทํางาน (ต่อ) : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
บริษทั ชินวตัรคอมพิวเตอร์แอนด ์
คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการการเงิน พ.ศ. 2533 – 2536 

 

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) อนุกรรมการบริหารความเส่ียง, และผูอ้าํนวยการส่วน

การตลาด-ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 
 

2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทัยอ่ย 
1. บริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จาํกดั 

 
กรรมการ 

2. บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั กรรมการ 
บริษทัร่วม 
บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั 

 
ผูบ้ริหาร 

กิจการร่วมคา้ 
บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

 

     2.2) บริษัทอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง จดัประชุม 11 คร้ัง เขา้ประชุม 10 คร้ัง 
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15) นายพงษ์ศักดิ์  กนัตรัิตนาวงศ์ 
 

อายุ : 55 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูอ้าํนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ ์
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 158,000 หุน้ หรือร้อยละ 0.06 (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีวเคมี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
บริษทั เฮิกซไ์ทย จาํกดั Technical Sales Representative พ.ศ. 2523 – 2528 
บริษทั คา้สากลซิเมนตไ์ทย จาํกดั Marketing Officer พ.ศ. 2528 
บริษัท  ไทยโมเดิร์นพลาสติกอินดัสทรี 
จาํกดั 

Senior Marketing Manager พ.ศ. 2529 – 2536 

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

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูอ้าํนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ ์
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2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 
     2.2) บริษัทอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 
    

 
16) นายจรุง  ศรีสกลุ 

 

อายุ : 59 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : อนุกรรมการบริหารความเส่ียง, และ 
   ผูอ้าํนวยการโรงงาน-ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุน้ในบริษทั (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
Saint Louis University วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต โทรคมนาคม 
Saint Louis University วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวการบริหารอุตสาหกรรม 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
บริษทั ยนิูโก ้คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ จาํกดั Manufacturing Director พ.ศ. 2536 – 2543 
Bangkok Decor Metal Company Limited General Manager พ.ศ. 2544 – 2547 
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ประสบการณ์ในการทํางาน (ต่อ) : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั General Manager พ.ศ. 2547 – 2550 

 

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) อนุกรรมการบริหารความเส่ียง, และ 

ผูอ้าํนวยการโรงงาน-ผลิตภณัฑเ์พื่องานอุตสาหกรรม 
 

2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 
     2.2) บริษัทอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง จดัประชุม 11 คร้ัง เขา้ประชุม 6* คร้ัง 
 

* ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 นายจรุง  ศรีสกุล ไดรั้บมอบหมายให้ช่วยดูแลกิจการของ Srithai (Vietnam) Company 
Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย และตอ้งประจาํอยูท่ี่สาํนกังานในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จึงไม่สามารถ
เขา้ร่วมประชุมไดค้รบทุกคร้ัง 
 
    

 
17) นายราเกส  ซิงห์ 

 

อายุ : 50 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูอ้าํนวยการส่วนพฒันากลยทุธ์และปฏิบติัการองคก์ร 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุน้ในบริษทั (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
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ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
Plastics & Rubber Institute (PRI), London, 
United Kingdom 

Diploma - 

Central Institute of Plastics Engineering, 
India 

Post Diploma Plastics Mold Design 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
บริษทั รอยลัอินดสัตรีส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั Plant Manager พ.ศ. 2530 – 2537 
บริษทั มาลาพลาส จาํกดั General Manager พ.ศ. 2537 – 2547 
K.P.N. Plastics Public Company Limited Managing Director พ.ศ. 2547 – 2550 
บริษทั ที ที เทคโนพลาส จาํกดั Managing Director พ.ศ. 2550 – 2552 

 

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูอ้าํนวยการส่วนพฒันากลยทุธ์และปฏิบติัการองคก์ร 

 

2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทัยอ่ย 
1. Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2. Srithai Superware India Limited กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
 

     2.2) บริษัทอืน่ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ดบัเบ้ิล พอ้ยทส์ จาํกดั กรรมการ 
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3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 
    

 

18) นายชัยชาญ  เจริญสุข 
 

อายุ : 44 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูอ้าํนวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุน้ในบริษทั (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปริญญาตรี 

(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
เคมีวิศวกรรม 

สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ 
และการจดัการ 

มหาวทิยาลยัชินวตัร ปริญญาเอก วิทยาการจดัการ 
 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
บริษทั ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 
(กลุ่มบริษทัเอสซีจี) 

วิศวกรผลิต พ.ศ. 2534 – 2537 

บริษทั เคมีภณัฑซิ์เมนตไ์ทย จาํกดั 
(กลุ่มบริษทัเอสซีจี) 

นกัวิเคราะห์โครงการ พ.ศ. 2538 – 2540 
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ประสบการณ์ในการทํางาน (ต่อ) : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
บริษทั ไทย เอม็เอม็เอ จาํกดั 
(กลุ่มบริษทัเอสซีจี) 

Sales and Logistics Manager พ.ศ. 2540 – 2545 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการฝ่ายขายต่างประเทศ พ.ศ. 2546 – 2548 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจส่งออก พ.ศ. 2549 – 2554 

 

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูอ้าํนวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ 

 

2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทัยอ่ย 
บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั 

 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

 

     2.2) บริษัทอืน่ 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั เบสทแ์อนดไ์บร์ทโพรดกัส์ จาํกดั กรรมการ 

 

3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง จดัประชุม 11 คร้ัง เขา้ประชุม 11 คร้ัง 
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19) นายอนุพช  ภาษวธัน์ 
(ดํารงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2556) 

 

อายุ : 61 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูอ้าํนวยการโรงงาน-ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุน้ในบริษทั (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
University of Wisconsin – Madison, 
Wisconsin, U.S.A. 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
บริษทั กระเบ้ืองยางหวัหมาก จาํกดั วิศวกรโรงงาน พ.ศ. 2521 – 2523 
บริษทั คอลเกต-ปาลม์โอลีฟ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงงาน พ.ศ. 2524 – 2555 

 

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูอ้าํนวยการโรงงาน-ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 
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2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 
     2.2) บริษัทอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 
    

 

20) นายไชยโรจน์  เอีย่งธนรัตน์ 
(ดํารงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2556) 

 

อายุ : 52 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูอ้าํนวยการส่วนการขายตรง 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : 100 หุน้ หรือร้อยละ 0.00 (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
(รวมหุ้นท่ีถือโดยคู่สมรส) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน การธนาคาร 
 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) เลขานุการประธานกรรมการและ

กรรมการผูจ้ดัการ 
พ.ศ. 2531 – 2548 
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ประสบการณ์ในการทํางาน (ต่อ) : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการฝ่ายขายผลิตภณัฑ ์

เอกตรา และ ลอ็กแอนดล์อ็ก 
พ.ศ. 2548 – 2551 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการฝ่ายส่งเสริมการขาย พ.ศ. 2551 – 2555 
 

การดํารงตําแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูอ้าํนวยการส่วนการขายตรง 

 

2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 
     2.2) บริษัทอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 
    

 
 
2. หน้าที่ความรับผดิชอบของผู้ดํารงตาํแหน่ง “เลขานุการบริษัท” ของบริษัทฯ 
 เลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 กาํหนดไว ้ดงัน้ี 

1. หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม 
1.1 จดัการประชุม เขา้ร่วมประชุม และบนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุม

ผูถื้อหุน้ 
1.2 ติดต่อประสานงานในการรวบรวมและจดัทาํเอกสารเพ่ือจดัส่งใหก้บักรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 
1.3 ติดตามและทบทวนระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ 
1.4 รวบรวมและจดัเก็บเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม 

2. การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 
2.1 ดูแลให้การดาํเนินงานของบริษทัฯเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ 
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2.2 ดูแลและตรวจสอบให้บริษทัฯและคณะกรรมการบริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การ
จดัทาํทะเบียนกรรมการ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น      
เป็นตน้ 

2.3 ดูแลให้บริษทัฯและคณะกรรมการบริษทั ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูล ตลอดจนขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะของการเป็นบริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพยต่์อ
ประชาชน 

2.4 ทบทวนความก้าวหน้าและให้คาํปรึกษา แนะนํา และส่งเสริมในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) และบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร 
(Code of Best Practice for Directors) 

3. การจดัเตรียม รวบรวม และเผยแพร่ขอ้มลู 
3.1 จดัเตรียมร่างสาส์นของคณะกรรมการบริษทัและรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษทัต่องบการเงินของบริษทัฯเพ่ือแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 
3.2 ประสานงานในการจัดทาํและเผยแพร่รายงานประจาํปีและงบการเงินให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ลูกหน้ี เจา้หน้ี พนกังาน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมสรรพากร ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และท่ีปรึกษา
ทางการเงิน เป็นตน้ 

3.3 รวบรวมขอ้มูลผูถื้อหุ้นของบริษทัฯและทาํขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัเม่ือมีการเปล่ียนแปลง และติดต่อ
ขอความร่วมมือกบันายทะเบียน 

3.4 ตรวจสอบและติดตามความเคล่ือนไหวในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ เพ่ือเฝ้าระวงัการถือครองหลกัทรัพย์
ของบริษทัฯโดยบุคคลใดท่ีอาจเขา้ข่ายการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ รวมถึงติดต่อ
ประสานงานท่ีจาํเป็นเพ่ือทาํให้บริษทัฯมีการปฏิบัติท่ีครบถ้วนตามท่ีกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งกาํหนดเม่ือบริษทัฯไดรั้บคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

3.5 รวบรวมขอ้มูลและรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย สําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดงักล่าว 

3.6 การจดัทาํรายงานสารสนเทศต่างๆ ตามข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เช่น 
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

4. หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
4.1 แนะนาํและช่วยเหลือการบริหารงานของบริษทัฯ เพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของบริษทัฯ 
4.2 เป็นส่ือกลางการติดต่อส่ือสารและใหข้อ้มลูกบักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
4.3 ติดต่อกบัผูถื้อหุน้ในการแจง้หรือประกาศต่างๆ เช่น การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 
4.4 ติดต่อส่ือสารขอ้มูลต่างๆ กบัหน่วยงานอ่ืนๆ และมีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองกฎหมาย การเงินและ

การบญัชี และนโยบายการบริหารในดา้นต่างๆ 
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4.5 รับผิดชอบงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) ซ่ึงดูแลเร่ืองการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ของบริษทัฯต่อสาธารณชนรวมถึงนกัลงทุนทัว่ไป ตลอดจนการเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการติดต่อ
ของบุคคลภายนอกกบับริษทัฯ 

4.6 การเพิ่มพนูความรู้ใหก้บักรรมการบริษทั 
 
 
3. ประวตักิรรมการและผู้บริหาร 
 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯไม่มีประวติัการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการกระทาํ
ความผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญติัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
พ.ศ. 2546   ทั้งน้ี เฉพาะความผดิในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. การกระทาํการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มูล หรือขอ้ความอนัเป็นเทจ็ท่ีอาจทาํใหส้าํคญัผิด หรือปกปิดขอ้ความจริงท่ี

ควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

3. การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุนในการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระทาํดงักล่าว 
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เอกสารแนบ 2 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 
 รายช่ือกรรมการของ Srithai (Vietnam) Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเพียงแห่งเดียวท่ีมีรายไดร้วม
ในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของบริษทัฯตามงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี 
 

รายช่ือ ตําแหน่ง 
นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานกรรมการ 
นายปริญช ์ ผลนิวาศ กรรมการ 
นายสนัติ  วิศวเมธีกุล กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
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เอกสารแนบ 3 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 
1. ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
ช่ือ-สกลุ : นายธนชั  ศรีปาน 
 

อายุ : 47 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, และ 
   อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทตามท่ี 
กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุน้ในบริษทั (ณ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบัน   หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)   หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 
 

การอบรมอื่น : หลกัสูตร Enterprise Risk Management 
   สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
   หลกัสูตร การบริหารความเส่ียงขององคก์ร 
   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
   หลกัสูตร ผูต้รวจสอบภายในจะช่วยงาน Audit Committee ไดอ้ยา่งไร 
   สภาวิชาชีพบญัชี 
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คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวชิาหลกั 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปริญญาโท การจดัการทัว่ไป 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตําแหน่ง ช่วงเวลา 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2544 – ปัจจุบนั 

 

การดํารงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 
1) กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน, 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, และ 
อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

2) กจิการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
     2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 
     2.2) บริษัทอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอื่นท่ีแข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 
ธุรกจิของบริษัทฯท่ีอาจทําให้เกดิ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 
จดัประชุม 11 คร้ัง 

เขา้ประชุม 4 คร้ัง 
เขา้ประชุม 10 คร้ัง 

 

จํานวนพนักงานใน 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 
: 4 คน (รวมผูจ้ดัการฝ่าย) 

 
    

 
2. ข้อมูลของหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัทฯและหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
 บริษทัฯอยูร่ะหวา่งการพิจารณาความพร้อมของการจดัตั้งหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
ตลอดจนการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
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เอกสารแนบ 4 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 
 บริษทัฯไม่มีการประเมินราคาทรัพยสิ์นในปี พ.ศ. 2556 
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เอกสารแนบ 5 
 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  “คณะกรรมการสรรหาฯ” ได้รับการแต่งตั้ งจาก
คณะกรรมการบริษทัเม่ือสิงหาคม พ.ศ. 2548 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯและ
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือทาํหนา้ท่ีช่วยคณะกรรมการบริษทัในการ
สรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนใหก้บักรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใส มีความเป็นธรรม
กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ   ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาฯชุดปัจจุบนัมีวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งถึงส้ินปีบญัชี พ.ศ. 2558 
 
 
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสรรหาฯไดจ้ดัประชุมรวมทั้งส้ิน 2 คร้ัง โดยมีจาํนวนคร้ังของการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการสรรหาฯแต่ละท่าน ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ตําแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 
นางสิริพร ไศละสูต ประธานกรรมการสรรหาฯ 2/2 
นายสนัน่ องัอุบลกลุ กรรมการสรรหาฯ 2/2 
นายเอง้ฮกั นนทิการ กรรมการสรรหาฯ 2/2 
นายปริญช ์ ผลนิวาศ กรรมการสรรหาฯและเลขานุการฯ 2/2 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 
 

เอกสารแนบ 5 - 203 - 
 

 ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี พ.ศ. 2556 สรุปไดด้งัน้ี 
1. พิจารณาคดัสรรกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระและปรับปรุงอตัราโครงสร้าง

ค่าตอบแทนกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ัง
ท่ี 32 (ประจาํปี พ.ศ. 2556) 

2. พิจารณาปรับเงินเดือนผูบ้ริหารระดบัสูงประจาํปี พ.ศ. 2556 
3. พิจารณาต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสูงจาํนวน 2 คน 
4. พิจารณาค่าตอบแทน (โบนสั) ให้กบัผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 

พ.ศ. 2556 
 
 

             ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
             บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
 
 

                  นางสิริพร   ไศละสูต 
        ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการท่ีด ี
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
 
 

 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2555 เพ่ือทาํหนา้ท่ีพฒันา กาํกบั และติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ใหมี้ความ
ต่อเน่ืองและประสิทธิผล   ทั้งน้ี คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีชุดปัจจุบนัมีวาระการดาํรงตาํแหน่งถึงส้ินปีบญัชี 
พ.ศ. 2557 
 

 ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดจ้ดัใหมี้การประชุมรวม 4 คร้ัง โดยมีจาํนวนคร้ังของ
การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีแต่ละท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 4/4 
นางสิริพร ไศละสูต กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 3/4 
นายมานิต อติวานิชยพงศ ์ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 4/4 
นายปริญช ์ ผลนิวาศ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและเลขานุการฯ 4/4 

 
 ภารกิจของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยการทาํงานร่วมกบัคณะทาํงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในรอบปี พ.ศ. 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

1. จดัทาํและเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ืออนุมติัการประกาศใชน้โยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทั ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 3 (พ.ศ. 2556) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับ
บริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัเกณฑโ์ครงการสาํรวจการ
กาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ปี 
2556 

2. จดัทาํและเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ืออนุมติัการประกาศใชน้โยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หมวดการคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวม 26 นโยบาย 

3. จัดทําและเสนอคณะกรรมการบริษัท  เ พ่ืออนุมัติการกําหนดโครงสร้างความหลากหลายของ
คณะกรรมการบริษทั (Board Diversity) 
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4. จดัทาํและเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ืออนุมติัการใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการ
บริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบดว้ย 
4.1 แบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั (ทั้งคณะ) 
4.2 แบบประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั (รายบุคคล) 
4.3 แบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 
 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการบริหารงานของบริษทัฯ ภายใตน้โยบายการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยูเ่สมอ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความย ัง่ยืนให้แก่บริษทัฯ ผูถื้อหุ้น ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม
ต่างๆ ของบริษทัฯในระยะยาว 
 
       ในนามคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
       บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
 
 
                     นายสุชาติ   บุญบรรเจิดศรี 
           ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
 
 

 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบรายงานทางการเงินตลอดจนสารสนเทศทางการเงินของบริษทั        
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 
และตามข้อกาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย  ์โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ี
เหมาะสมและปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ ใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั และประมาณการท่ีสมเหตุสมผล รวมทั้งเปิดเผย
ขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ เพ่ือใหส้ามารถสะทอ้นฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแส
เงินสดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส เพ่ือประโยชนต่์อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 
 

 คณะกรรมการบริษทั ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลและพฒันาการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึง
จดัใหมี้และดาํรงไวซ่ึ้งระบบการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจวา่ บริษทัฯไดมี้
การบนัทึกขอ้มูลและรายการบญัชีอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และเพียงพอท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งสินทรัพย ์ให้มีการ
ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการป้องกนัความเส่ียง เพ่ือไม่ให้เกิดการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งอยา่ง
มีสาระสาํคญัหรือมีการทุจริต 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระทุกท่าน ทาํหนา้ท่ี
สอบทานนโยบายการบญัชี และรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง การปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนพิจารณาการทาํ
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลรายการเก่ียวโยงระหวา่งกนัอยา่งครบถว้น เพียงพอ และเหมาะสม   ทั้งน้ี ความเห็นของ
คณะกรรมการดงักล่าวปรากฏอยูใ่นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 
 

 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษทัฯมีความเพียงพอและ
เหมาะสมท่ีจะสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกัด 
(มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 แสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
            นายสนัน่   องัอุบลกุล 
               ประธานกรรมการ 
         บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 
ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ เช่น การบญัชี กฎหมาย การเงินและการธนาคาร ซ่ึงเป็น
คุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งประธานกรรมการตรวจสอบไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการชุดอ่ืน คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจาํปี พ.ศ. 2556 ประกอบดว้ย 

1. นายวิโรจน์  เลาหะพนัธ์ุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายเอง้ฮกั  นนทิการ  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี กรรมการตรวจสอบ 

 
 ปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 5 คร้ัง เป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
4 คร้ัง และเป็นการประชุมร่วมของกรรมการอิสระและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 1 คร้ัง ซ่ึงเป็นการประชุมเฉพาะ
กรรมการอิสระและผูส้อบบญัชีโดยมิไดมี้ผูบ้ริหาร 
 
 1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ 
 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
และหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 อยา่งเคร่งครัด 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดมุ่้งเนน้และเสริมสร้างระบบการปฏิบติังานให้ถูกตอ้งตามระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง การจดัทาํรายงานทางการเงิน การบริหารความเส่ียง และระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี ในการประชุมแต่
ละคร้ังไดร่้วมปรึกษาหารือกนัอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัขอ้มลูท่ีมีสาระสาํคญัต่อการจดัทาํงบการเงิน รวมถึงการซกัถาม
พฤติการณ์อ่ืนท่ีน่าสงสยัวา่บริษทัฯจะมีการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้ง ตลอดจนขอทราบแผนงานตรวจสอบของผูส้อบบญัชี
บริษทัฯในรอบบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะดาํเนินการในปีถดัไป 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มูลสาํคญัของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี พ.ศ. 
2556 ของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ผูบ้ริหารดา้นบญัชีและการเงิน และฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เพ่ือพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยขอ้มูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบญัชีและประมาณการท่ีสาํคญั 
รวมทั้งขอ้สงัเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผูส้อบบญัชี ก่อนใหค้วามเห็นชอบงบการเงินดงักล่าว
ท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ และรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
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 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินของบริษทัฯประจาํปี พ.ศ. 2556 มีความถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานท่ีสภาวิชาชีพ
บญัชีในพระบรมราชูปถมัภก์าํหนด เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อน
นาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
 
 

 2. การสอบทานการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามและติดตามการดาํเนินงานพร้อมทั้งใหค้าํแนะนาํต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียงของบริษทัฯอย่างสมํ่าเสมอเป็นรายไตรมาส โดยครอบคลุมความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีไดพิ้จารณาถึง
ปัจจยัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพธุรกิจและสภาพแวดลอ้ม และแนวทางการบริหารความเส่ียงเพ่ือ
รองรับปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ 
 
 

 3. การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานกาํกบัท่ีเกีย่วข้อง 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานของบริษทัฯ ตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานกาํกบัท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึง การทาํรายการระหว่างกนั (Related Transaction) ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ระหว่างบริษทัฯกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผลของการสอบทานไม่พบกรณีการปฏิบติัท่ีอาจเขา้ข่ายฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทัฯ ตลอดจนการทาํรายการระหวา่งกนั เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจปกติโดยทัว่ไป 
 
 

 4. การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดี 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี พบว่าคณะกรรมการ
กาํกับดูแลกิจการท่ีดีได้กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้ งติดตามการดาํเนินงาน
ดงักล่าวให้มีผลอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การปฏิบติังานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม สร้างความเช่ือมัน่และเช่ือถือได้
ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยบริษทัฯไดรั้บผลประเมินการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนจากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยในเกณฑท่ี์ดีอยา่งต่อเน่ือง 
 
 

 5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชีบริษทัฯ และผูต้รวจสอบภายใน ไดส้อบทานระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทัฯแลว้ มีความเห็นร่วมกนัวา่ บริษทัฯมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล 
ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในและงบการเงินของบริษทัฯ หากมีขอ้สังเกตท่ีตรวจ
พบโดยผูส้อบบญัชีบริษทัฯหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบก็ไดเ้สนอและเร่งรัดฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯใหแ้กไ้ขปรับปรุงใหถู้กตอ้งเสมอ 
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 6. การพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สําหรับงบการเงนิประจําปี พ.ศ. 2557 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั ในรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ีผา่นมา เห็นวา่เป็นผูมี้ความรู้และความเขา้ใจธุรกิจของบริษทัฯเป็น
อยา่งดี และไดป้ระกอบวิชาชีพดว้ยความอิสระ เป็นกลาง มีความน่าเช่ือถือ มีความสามารถในการให้บริการดา้นการ
ตรวจสอบและการให้ค ํารับรองงบการเงินได้เรียบร้อย  ถูกต้องและทันเวลาเป็นท่ีน่าพอใจ จึงขอเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 เพ่ือแต่งตั้งนายวิเชียร ก่ิงมนตรี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 หรือนางอนุทยั ภูมิสุรกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3873 หรือนายชาญชยั      
ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 คนใดคนหน่ึงจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี พ.ศ. 2557 โดยมีค่าตอบแทนเบ็ดเสร็จรวม 
1,800,000 บาท (หน่ึงลา้นแปดแสนบาทถว้น) 
 
 

      ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
           บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 

              (นายวิโรจน ์เลาหะพนัธ์ุ) 
       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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